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ПРЕДГОВОР 

 

Важен сегмент од целокупните реформи во образова-

нието, воопшто, е подобрување на системот за оценување 

на постигањата на учениците. Оценувањето, во голема мера, 

придонесува за подобрување на квалитетот на образование-

то и за неговиот развој. Тоа е повеќедимензионален и пове-

ќеслоен феномен кој станува сѐ поактуелен меѓу сите ди-

ректни и индиректни учесници во воспитно-образовниот 

процес во училиштата, но и меѓу стручните лица во поши-

рокото опкружување, што придонесува за неговата значајна 

улога во општеството. Особено се актуализира прашањето 

за објективноста на оценувањето и за недоволната метриска 

валидност и на оценувањето и на оценките. 

Формативното оценување се наметнува како нова па-

радигма во оценувањето која се фокусира, пред сè, на оце-

нување кое е континуирано и развојно и кое се случува до-

дека учениците се сè уште во процес на учење и на преден 

план ги става учениците како активни учесници во настав-

ниот процес. Тоа е интегрален дел од  наставниот процес, 

систематски процес кој има големо значење за квалитетот 

на образованието воопшто. При оценувањето на  постигања-

та на учениците, всушност, се собираат и интерпретираат  

различни информации за учењето и постигањата на учени-

ците, се проценува степенот на постигнатост на утврдените 

стандарди и наставни цели, а потоа се определува нивната 

вредност. Формативното оценување има превентивен и ко-

рективен карактер, односно тоа ги поттикнува и насочува 

идните постапки на учениците и на наставниците така што 

влијае и врз текот на наставата и врз постигањата на учени-

ците. Тоа влијае врз поучувањето, учењето и врз целокупни-

от развој на учениците и е во насока на моделирање на нас-

тавниот процес за да се постигнат утврдените цели и стан-

дарди. Преку формативното оценување се остваруваат по-

високи стандарди за учење.  

Учебникот им е наменет, пред сѐ, на студентите по 

предметот оценување на учениците на првиот циклус сту-

дии како основна литература и на студентите по предметот 

докимологија на вториот циклус студии како дополнителна 

литература на Педагошкиот факултет во Битола. Секако, во 



него, корисни информации можат да најдат студентите од 

сите факултети кои подготвуваат наставен кадар, наставни-

ците кои го имплементираат оценувањето во својата секој-

дневна наставна практика, но и сите, кои на каков било на-

чин, се заинтересирани за прашања поврзани со оценување-

то. 

Содржините во овој учебник се резултат, пред сѐ, на 

нашето повеќегодишно теоретско и практично проучување 

на прашања поврзани со овој значаен општествен феномен 

и на систематизиран и синтетизиран начин прикажуваат од-

редени аспекти на оценувањето кои се директно поврзани 

со виталните сегменти од секојдневната практика на настав-

никот: карактеристиките на формативното оценување, него-

вата поврзаност со наставните цели, улогата на Блумовата 

таксономија, стандардите, критериумите и со показателите 

за успешност, карактерот на повратната информација, мет-

риските карактеристики на оценувањето и на оценката и сл., 

а прикажани се и карактеристиките на одредени постапки за 

оценување на различни активности на учениците, на при-

мер, усни презентации, есејски прашања, тестови, проектни 

задачи и сл.  

Овој учебник нема за цел да им наметне правила за 

оценување на наставниците, зашто наставниот процес, е, 

пред сѐ, креативен чин. Тој е повеќе во насока да поттикне 

критичко размислување кај наставниците и кај идните сту-

денти – наставници за важноста на оценувањето во настав-

ната практика, за потребата од континуирано оценување на 

постигањата на учениците, како и за потребата од постојано 

усовршување и надградување во оваа област, со цел оцену-

вањето да биде пообјективно и оценката да ги одразува ре-

алните постигања на ученикот. 

 

 

Авторите 
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1. ПОИМОТ ОЦЕНУВАЊЕ 

 

 1.1. Активност: Размислете и дискутирајте за 

следниве прашања и споделете ги Вашите размислувања во 

групата со другите. Што се зема предвид при оценувањето 

во нашата воспитно-образовна практика? Дали се потребни 

промени во оценувањето (наведете ги причините за пот-

ребата од промени доколку сметате дека промените се 

потребни)? Што треба да опфаќа оценувањето за да биде во 

функција на подобрување на учењето?  

1.2. Оценување. Научната дисциплина која се зани-

мава со прашањата поврзани со системот за оценување на 

постигањата на учениците се вика докимологија. Комплек-

сноста на поимот оценување, неговата повеќеслојност и по-

веќедимензионалност овозможуваат оценувањето да се раз-

гледува од различни аспекти, (в. Гојков, 2003: 6 – Gojkov, 

2003: 6). Постојат различни дефиниции за оценувањето, во 

продолжение, наведуваме некои од нив: Оценувањето опфа-

ќа прибирање и користење информации со цел да ги подоб-

ри поучувањето на наставникот и учењето на учениците. О-

ценувањето е интегрален дел од наставата, (в. Нитко, 2004 – 

Nitko, 2004); Оценувањето е систематски процес, кој има го-

лемо значење за ефективноста на наставата, како и за ефика-

сноста и квалитетот на образованието. Овој процес започну-

ва со поставување на целите на учењето, а завршува со до-

несување суд во однос на степенот до кој тие цели се пости-

гнати, (в. Брукхарт, 2014 – Brookhart, 2014); Со оценување-

то, всушност, се утврдува вредноста на постигањата на уче-

ниците, а тоа значи дека се споредуваат актуелните постига-

ња на учениците со утврдените стандарди, т.е. со она што се 

смета дека треба да биде постигнато, а потоа се определува 

нивната вредност, (в. Попоски, 2005: 30 – 31); Под оценува-

ње, во најширока смисла, се подразбира процес на прибира-

ње и интерпретирање на информации за учењето и постиг-

нувањата на учениците, (в. Стандарди за оценување на 

учениците во основното училиште, Нацрт, 2008). Суштина-

та на овие дефиниции, но и на други кои може да се сретнат 

во стручната литература, е иста и се сведува на следново: о-

ценувањето како составен дел од наставата претставува про-

цес во текот на кој се собираат и интерпретираат информа-
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ции за учењето и за постигањата на учениците, се донесува 

суд за степенот на постигнатост на утврдените стандарди и 

наставни цели и се определува нивната вредност. Собраните 

информации му помагаат на наставникот да донесе важни 

одлуки во однос на наставата, на пример, дали треба да го 

промени или модификува своето поучување, дали треба да 

ги промени или модификува активностите за учење на уче-

ниците со цел да се подобри квалитетот и на наставата и на 

учењето на учениците и сл. 

Кога се зборува за оценувањето, неопходно е да се 

прави јасно разграничување меѓу поимите оценува (глагол, 

кој означува сознаен процес), оцена (именка, која го означу-

ва резултатот од оценувањето) и оценка (форма или симбол 

со кој се бележи резултатот од оценувањето). Оцената е ре-

зултатот од оценувањето, суд, заклучок, мислење со кои се 

изразуваат вредностите на постигањата на учениците. Со о-

цената се споредуваат претходната и актуелната состојба во 

однос на постигањата на учениците со претходно планира-

ните стандарди и цели во наставата. Оценката, пак, е знак и-

ли симбол со кој се бележат резултатите од оценувањето. 

Таа е само формален израз на резултатот од оценувањето, 

(в. Попоски, 2005: 30 – 34). 

1.3. Оценувањето и сродните поими. Во стручната 

литература, покрај поимот оценување, се користат уште и 

поимите мерење, вреднување, евалуација како еквивалентни 

за поимот оценување, но постои разлика во нивното поим-

ско определување и тие не треба да се сфаќаат како синони-

ми. Во сржта на оценувањето, всушност, e мерењето, однос-

но, оценувањето е еден вид мерење, зашто и мерењето зна-

чи да се даде бројка на појавите, врз одредени правила, од-

носно да се споредуваат две величини и тоа има информати-

вна функција, (в. Попоски, 2005: 27 – 30, Гојков, 2003:18), 

но, сепак, овие поими се разликуваат меѓу себе.   

1.3.1. Мерење. Секое мерење има три битни компо-

ненти, (в. Норман Кампбел, во Попоски, 2005: 28 – 29): да 

постои својство што се мери, својството да може да се изра-

зи со број со одреден мерен инструмент и мерењето да се 

изведува според одредени утврдени правила. Овие три ком-

поненти ја покажуваат сличноста на мерењето и оценување-

то, имено, и при оценувањето постои својство или предмет 
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што се мери, а тоа се знаењето, способностите, умеењата; 

постои средство за мерење, а тоа се различните инструмен-

ти што наставникот ги користи во наставата (листи за про-

верка, тестови со објективни и есејски прашања, скали за 

проценка, аналитички листи за оценување и др.); наставни-

кот има улога на оној кој го врши мерењето според одреде-

ни правила (стандарди и критериуми).  

Мерењето може да биде директно и индиректно. Кај 

директното мерење единицата за мерење и предметот кој се 

мери се од ист вид, на пример, должина се мери со должина 

и сл. Оценувањето е, всушност, индиректно мерење, што 

значи дека мерната единица и предметот што се мери, не се 

од ист вид, на пример, температурата се мери со висината 

на живиниот столб. Знаењето, способностите, вештините, у-

меењата, ставовите, интересите и сл. се субјективна психо-

лошка категорија кои не можат директно да се мерат. Тие се 

манифестираат во активностите и постапките на учениците 

и во нивното севкупно однесување, на пример, во одговори 

на поставени прашања, во решавање на задачи, во практич-

на примена на наученото и сл., па затоа само посредно (ин-

директно) може да се врши нивно мерење и оценување. Во 

училиште мерењето најчесто се врзува со употребата на тес-

тови.  

Разликата меѓу мерењето и оценувањето се согледу-

ва во тоа што мерењето е ограничено на квантитативни опи-

си на учениците, т. е. резултатите од мерењето секогаш се 

изразуваат во бројки, не вклучуваат квалитативни описи, 

ниту пак подразбираат судови во врска со важноста и вред-

носта на добиените резултати. Од друга страна, пак, оцену-

вањето ги вклучува и квантитативните и квалитативните о-

писи за учениците, а секогаш вклучува и вредносни судови 

во врска со резултатите. Токму затоа при оценувањето е не-

опходно да се почитуваат одредени правила: правила за тоа 

како треба да се конструираат мерните инструменти (како 

да се утврдат нивните мерни карактеристики: валидност, до-

следност, објективност, осетливост, практичност и еконо-

мичност); правила за употреба на мерните инструменти; 

правила за оценување на позитивните реакции (одговори) и 

за нивното бодирање; правила за интерпретирање и корис-

тење на резултатите од оценувањето. 
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1.3.2. Вреднување. Вреднувањето е поширок поим 

од оценувањето. Постои вреднување во потесна и вреднува-

ње во поширока смисла на зборот, (в. Попоски, 2005: 34 – 

35). Вреднувањето во потесна смисла на зборот опфаќа 

вреднување на наставните програми, на наставните средства 

и помагала (тука се опфатени и учебниците), потоа вредну-

вање на соодветната законска регулатива, како и вреднува-

ње на работата на училиштето во целина. Оценувањето оп-

фаќа оценување на работата на учениците и оценување на 

работата на наставниците и директорите. Вреднувањето во 

поширока смисла на зборот, пак, ги опфаќа вреднувањето 

во потесна смисла на зборот и оценувањето. Со вреднува-

њето се добива поцелосна слика за постигањата на ученици-

те, односно за оние релативно трајни промени во личноста 

на ученикот (когнитивни, воспитни и психомоторни). При 

вреднувањето се користат поголем број различни постапки 

за собирање на податоци, а се интерпретираат и разновидни 

индикатори за однесувањето на ученикот. На пример, при 

вреднување не се утврдува само она што се постигнало во 

споредба со стандардите и критериумите туку се испитуваат 

причините поради кои некои активности не се постигнале. 

Вреднувањето ги опфаќа промените во личноста на учени-

кот предизвикани не само со наставата туку со целокупната 

работа во училиштето. Тоа не се ограничува само на совла-

даност на содржината од наставните предмети туку има за 

задача да ги опфати пошироко промените во личноста на у-

ченикот, како начин на однесување, вредности, интереси, 

однос кон работата и сл., (в. Гојков, 2003: 21). 

1.3.3. Евалуација. Поимот евалуација во нашата вос-

питно-образовна практика се користи како синоним за пои-

мот вреднување.  

1.4. Упатства за оценување.  

1.4.1. Планирање на оценувањето. За да се обезбе-

дат навремени значајни  показатели за учењето и за постига-

њата на учениците, оценувањето треба да биде дел од пла-

нирањето во рамките на училиштето, (в. Стандарди за оце-

нување на учениците во основното училиште, Нацрт, 2008).  

a) Оценувањето треба да е планирано во развојна-

та и во годишната програма за работа на училиштето. 

На ниво на училиште за секој период треба да е испланира-
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но формалното сумативно оценување по сите предмети. До-

колку не се испланира времето, на пример, за реализирање 

на писмените работи, времето за предавање на портфолијата 

или времето за предавање на извештаите од проектните ак-

тивности, може да се случи учениците да се преоптоварат, а 

тоа значително да влијае врз нивните постигнувања. Во раз-

војната и во годишната програма на училиштето треба да 

бидат планирани активности за следење и подобрување на 

квалитетот на оценувањето, на пример, акциски истражува-

ња за подобрување на оценувањето, периодични анализи, 

анкети и сл., како и активности за информирање на родите-

лите за оценувањето и за постигањата на учениците. Во раз-

војната и во годишната програма треба да се планираат про-

фесионалниот развој на наставниците во однос на оценува-

њето, како и материјално-техничките услови за спроведува-

ње на оценувањето, на пример, да се обезбеди учество на 

наставниците во различни форми за професионално усовр-

шување во областа на оценувањето, да се обезбеди хартија 

за печатење на инструментите, можност за копирање, прос-

тор за чување на портфолијата и на различни изработки од 

учениците и сл.;  

б) Оценувањето е составен дел од плановите за ра-

бота на стручните активи и на стручната служба во учи-

лиштето. Стручните активи имаат значајна улога во оцену-

вањето. На ниво на стручни активи треба да се планираат 

техники што ќе се користат за оценување, активности за у-

согласување на критериумите за формирање оценки меѓу 

активи од сродни и од различни предмети, акциски истра-

жувања за подобрување на оценувањето, стручно усовршу-

вање за оценување, заемни посети на часови и др. Стручна-

та служба треба да планира на кој начин и кога ќе им даде 

стручна помош на стручните активи и на одделни наставни-

ци во врска со оценувањето, на пример, за изработка на ин-

струменти за оценување, методолошка помош во акциските 

истражувања за оценувањето, помош во анализа на постиг-

нувањата на учениците, во оценување на ученици со посеб-

ни потреби и сл.;  

в) Наставникот треба да го планира оценувањето 

во годишните, во тематските и во дневните планови. 

Наставникот треба да го планира оценувањето во соглас-
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ност со целите на наставата (најдобро е ако оценувањето се 

планира заедно со процесот на поучување и на учење). При 

планирањето на формативното оценување, наставникот тре-

ба да ги земе предвид претходните знаења на учениците, ни-

вните различни способности и потреби. Изборот на техни-

ките  и подготовката на инструментите за следење и оцену-

вање на учењето и на постигнувањата на учениците, како и 

информирањето на родителите, учениците и на другите над-

лежни субјекти за учењето и за постигањата, треба да се, ис-

то така, резултат на планирана активност.  

1.4.2. Избор на техники за оценување и изработка 

на инструменти. За да се соберат информации за оценува-

ње на напредокот во процесот на учење и на резултатите 

што ги постигнуваат учениците, треба да се користат раз-

лични активности на поставување прашања, задачи и други 

барања до учениците, (в. Стандарди за оценување на учени-

ците во основното училиште, Нацрт, 2008).  

а) Треба да се изберат разновидни техники за оце-

нување и да се изберат, односно да се изработат соодвет-

ни инструменти. Наставникот треба да применува разнови-

дни техники и инструменти за оценување на постигнатите 

цели и задачи на наставата. Тоа, меѓу другото, подразбира 

користење на техники што обезбедуваат вклучување на уче-

ниците во оценувањето,  на пр., техники за самооценување 

и заемно оценување, како и избор на техники кои ќе се ко-

ристат за оценување во текот на учењето и за формирање на 

оценка. Техниките за оценување треба да му се познати на 

ученикот. При изборот на техниките и инструментите треба 

да се имаат предвид возраста, претходното искуство на уче-

ниците и контекстот во кој тие техники или инструменти ќе 

се применуваат, на пример, не треба да се планира практич-

но изведување на експеримент ако за тоа нема услови; 

 б) Техниките за оценување и соодветните инстру-

менти треба да овозможуваат прибирање на валидни по-

датоци за учењето и за постигањата на секој ученик. До-

колку наставникот сака да собере валидни податоци за уче-

њето и за постигањата на учениците, техниките и инстру-

ментите за оценување нужно треба да се поврзани со целите 

на наставната програма. Во исто време, избраната техника 

треба да му овозможи на секој ученик да ги покаже своите 
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постигања на начин кој најповеќе му одговара, односно нас-

тавникот треба да користи различни техники за оценување 

на исти цели. На пример, на некои ученици повеќе им одго-

вара усно, а на други писмено изразување;  

в) При изборот на техниките и изборот и изработ-

ката на инструментите треба да се има предвид целта за 

која тие ќе бидат користени. Наставникот треба да одбере 

техники и да изработи инструменти кои ќе бидат во соглас-

ност со целта на оценувањето, но при тој избор тој треба да 

води сметка за нивните потенцијали и ограничувања.  

1.4.3. Спроведување на процесот на оценување. 

Процесот на оценување ги прикажува напредокот и пости-

гањата на учениците во текот на наставниот процес и го 

поддржува учењето на учениците за да постигнат највисоки 

можни резултати, (в. Стандарди за оценување на учениците 

во основното училиште, Нацрт, 2008). 

 а) Оценувањето треба да поаѓа од целите на нас-

тавната програма и да ги зема предвид начините на поу-

чување и учење. Оценувањето е во тесна врска со целите 

на наставната програма и наставникот ги оценува постига-

њата на учениците во однос на секоја од поставените цели. 

Учениците треба однапред да бидат запознати со тоа што се 

очекува да го научат и со она што ќе биде оценувано. Кога 

формира оценка, наставникот го оценува само она што било 

учено и соодветно на начинот на кој било поучувано, на 

пример, не треба да се оценува оспособеност за примена на 

определени знаења доколку во текот на наставата учениците 

не биле поучувани за тоа;  

б) На учениците треба да им се објасни зошто се о-

ценуваат нивните постигања и како ќе се користат доби-

ените резултати. Ако се оценуваат знаењата, способности-

те, вештините и ставовите на учениците, како вовед во но-

вите наставни содржини, резултатите на учениците не се о-

ценуваат, туку се користат за планирање на поучувањето и 

учењето (дијагностичко оценување). Ако се оценува како у-

ченикот учи и напредува, во што е добар, а што треба да по-

добри, неговите резултати се користат за да му се даде ко-

ментар, објаснување и насока за понатамошна работа (фор-

мативно оценување). Ако се оценуваат постигањата на уче-

никот на крајот на определена наставна целина или на кра-



22 

 

јот од даден временски период (тромесечје, полугодие, крај 

на година) резултатите се користат за да се оформи оценка 

за дотогашните постигања (сумативно оценување);  

в) Во наставата акцентот треба да е ставен на сле-

дењето на учењето на ученикот и на формативното оце-

нување. Во училиштето треба да постојат услови за квали-

тетно реализирање на формативното оценување. За секој у-

ченик треба да се постават цели за учење и да се следи про-

цесот на нивното постигнување. Сознанијата за учењето на 

ученикот се користат за да му се дадат конкретни насоки за 

неговиот натамошен напредок. На пример, кај ученик кој во 

математиката има проблем со споредување на дропките, 

наставникот треба да открие што му создава проблем на у-

ченикот и зависно од тоа да му даде конкретна насока за на-

тамошна работа. Наставникот треба да го вклучи ученикот 

во поставување на сопствени цели за учење и да го оспосо-

би за следење и самооценување на постигнувањето;  

г) Оценувањето треба да се спроведува во услови 

што се соодветни на целта на оценувањето и на техника-

та што се применува. Во училиштето треба да постојат 

клима и услови за оценување кое го поттикнува учењето, го 

почитува ученикот и не предизвикува непријатни чувства. 

Атмосферата треба да е погодна и да му овозможи на уче-

никот без страв да ги искаже и сопствените слабости и теш-

котии во учењето, како и својот максимум во постигањата. 

На пример, никој да не му пречи во текот на оценувањето, 

да му се дозволи да ги презентира своите најдобри трудови, 

да има доволно време за реализација на задачата и сл. Насо-

ките за тоа што, како и кога ќе се оценува, треба да бидат 

јасни, целосни и соодветни на возраста и на способностите 

на учениците. На пример, во определен писмен состав ќе се 

оценува само композицијата или и композицијата и почиту-

вањето на граматичките правила и правописот; во задачата 

по математика ќе се оценува само крајниот резултат, или и 

постапката и крајниот резултат;  

д) При оценувањето треба да се постапува правед-

но и доследно со сите ученици. Оценувањето треба да биде 

праведно и доследно, (училиштето треба да изгради механи-

зми за справување со непринципиелните притисоци од стра-

на на родителите, учениците и од други заинтересирани 
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субјекти, на пример, навремено информирање за стандарди-

те и критериумите за оценување, интерна контрола за нив-

ното почитување, чување на евиденцијата за постигањата, а-

нализи на оценувањето). На сите ученици треба да им се да-

де можност преку активноста што се оценува да го покажат 

својот максимум (да имаат можност да работат на задачи со 

различна сложеност), на пример, не треба на послаб ученик 

намерно да му се дава претешка задача. Наставникот треба 

правилно да се однесува кон сите ученици во процесот на о-

ценувањето (сите да ги поттикнува, никого да не фаворизи-

ра или игнорира, никого да не навредува и сл.) и да приме-

нува исти критериуми за оценување на исти постигнувања 

од еден до друг ученик и од една до друга ситуација. Оцен-

ката може да се формира само врз основа на резултати од 

активности со кои учениците имале и претходно искуство, 

на пример, не треба да се изведува оценка за работа на про-

ект ако претходно ученикот не работел на проекти;  

ѓ) Процесот на оценување и бодирање на постига-

њата на учениците треба да биде соодветен на техниката 

за оценување и да се спроведува според воспоставени 

процедури и упатства. За различни техники за оценување 

треба да се определат соодветни начини на бодирање на од-

говорите (изработките, изведбите). На пример, во тест со 

повеќечлен избор, за секој точен одговор ќе се даде еден 

бод, а кај есејот, секој аспект на трудот, како стил, компози-

ција, правопис и друго ќе се вреднува со определен број бо-

дови според описите на квалитетот. Барањата за секоја ком-

понента што се оценува наставникот треба да ги осмисли 

пред спроведувањето на процесот на оценување и да ги усо-

гласи со наставниците од училиштето, по можност и со нас-

тавници од другите училишта. Наставникот треба доследно 

да се придржува кон упатствата и критериумите за оценува-

ње, да е свесен за можните влијанија на небитни карактери-

стики во одговорот врз оценката, за грешките од субјектив-

на природа и тоа да го сведе на минимум. На пример, кај ус-

тен одговор во кој се оценува разбирање, за ист квалитет на 

одговорот, одговорот на ученик кој се изразува потечно не 

треба да биде вреднуван повисоко од одговорот на ученик 

кој има тешкотии во изразувањето или не треба да се вред-

нуваат повисоко одговорите со низок квалитет на оние уче-
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ници кои претходно покажувале повисоки знаења. Настав-

ниците по ист наставен предмет треба доследно да вршат о-

ценување и бодирање на исти трудови според воспоставени 

упатства и критериуми. Пожелно е секој наставник за секој 

критериум да дава приближно ист број бодови, а не еден да 

оценува построго, друг поблаго;  

е) Учениците треба да бидат соодветно информи-

рани за начинот на кој се бодираат нивните одговори 

при оценувањето на постигањата. Учениците секогаш 

треба однапред да знаат на кој начин ќе бидат оценувани 

нивните одговори, односно трудови, а доколку настанат 

промени во начинот на бодирањето учениците треба да би-

дат информирани за тоа. За секоја оценка на одговорот, од-

носно на трудот, наставникот треба да му даде на ученикот 

образложение (усно или писмено) кое е засновано на аргу-

менти, кое е јасно и му помага на ученикот да ги подобри 

своите постигања. Наставникот треба да му овозможи на у-

ченикот да биде вклучен во оценувањето.  

1.4.4. Формирање оценка. Формирањето на оценка-

та подразбира резимирање на резултатите од континуирано-

то оценување и искажување вредносен суд за нивото на пос-

тигањата, (в. Стандарди за оценување на учениците во ос-

новното училиште, Нацрт, 2008).     

а) Постигањата на ученикот (знаењата, вештини-

те), вложениот труд, активното учество во наставниот 

процес и однесувањето на ученикот, треба да се оценува-

ат посебно. Ако се оценуваат постигањата на ученикот и се 

формира оценка по некој наставен предмет, во формирање-

то на оценката не треба да се зема предвид однесувањето на 

ученикот или неговата мотивираност за учење. Ако, на при-

мер, кај некој ученик, покрај постигањата, се зема предвид и 

тоа што е редовен, уреден и трудољубив, а кај друг, покрај 

постигањата при формирањето на оценката се зема предвид 

дека е недисциплиниран, недоволно активен на часовите, 

тогаш кај првиот се зголемува вредноста на постигањата, а 

кај вториот се намалува. Некогнитивните цели на наставата 

(однесувањето, ставовите, мотивацијата и друго), кои не се 

експлицитно наведени во наставната програма по предме-

тот, се оценуваат посебно и обично влегуваат во оценката за 

поведение. (Доколку заради недисциплина ученикот добие 



25 

 

пониска оценка, тогаш оценката станува инструмент за дис-

циплинирање на учениците);  

б) Оценката треба да се формира врз основа на 

податоци собрани од доволно репрезентативен примерок 

на содржини и активности реализирани во периодот на 

кој се однесува оценувањето, а нејзиното формирање и 

значење треба да бидат јасни. Кога се формира оценка, се-

која заокружена целина (тема) треба да биде застапена во о-

ценката соодветно на нејзиниот обем и на нејзината релати-

вна важност во периодот на оценување. Оценката за секој 

период на оценување треба да се формира врз основа на о-

ценување кое се реализира повеќе пати или континуирано, 

по можност со примена на различни техники. За да може 

добро да се објасни формирањето на сумативна оценка, ка-

ко и нејзиното значење, треба да се обезбеди соодветен опис 

на резултатите врз кои таа се базира, да биде јасно значење-

то на секој посебен резултат и детално  да е опишан проце-

сот според кој одделните резултати се комбинирани во една 

заедничка оценка;  

в) Критериумите за формирање оценка за постиг-

нувањата треба да бидат јасно дефинирани и да се бази-

раат на целите на наставните програми (стандардите). 

За да се формира сумативна оценка, наставникот треба да 

користи критериуми утврдени врз стандарди (нормите кои 

ги гради наставникот врз основа на постигањата на групата 

или паралелката не треба да се користат како критериуми за 

утврдување на сумативна оценка). Најдобро е да се користат 

аналитички критериуми во кои се дефинирани описите на 

нивоата на квалитетот. Критериумите за утврдување на о-

ценката треба однапред да им бидат познати на учениците, а 

пожелно е тие да учествуваат во нивното утврдување, на 

пример, колку поени вреди секој елемент на портфолиото, 

колку вреди содржината, колку композицијата, а колку пра-

вописот во писмен состав и сл. На ученикот и на родителите 

треба да им се објасни начинот на кој е формирана оценката 

(што се зема предвид при оценувањето, како резултатите од 

континуираното оценување влијаат на оценката и сл.). Ре-

зултатите што ги постигнал ученикот, треба да му бидат об-

јаснети и од аспект на субјективните и објективните околно-

сти (возраст, способности, мотивација, пол, слика за себе, 
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самопочитување, потреби, цели, интереси, општествено-е-

кономски статус, поширока средина во која живее и учи) во 

кои ги постигнал и да се дадат насоки за понатамошна рабо-

та. При утврдување на оценката треба да бидат земени пред-

вид и одредени ограничувања од методолошка природа, на 

пример, отежнато бодирање на одговорите кај недоволно 

структурираните задачи;  

г) Учениците и родителите треба да бидат инфор-

мирани за правата и постапката за приговор на оценка-

та. Ако ученикот и родителот се незадоволни од добиените 

резултати, треба да се направи проверка на резултатот заед-

но со наставникот. Секој евентуален приговор треба да биде 

разгледан и решен според постапка пропишана со закон или 

со друг пропис. 

1.4.5. Информирање за сознанијата од оценување-

то. Информирањето за постигањата и за другите сознанија 

добиени со оценувањето има за цел да обезбеди релевантни 

информации за сите заинтересирани (ученици, родители, 

наставници) и институции (локална самоуправа, стручни 

институции, МОН и др.) кои донесуваат различни одлуки 

поврзани со учењето, наставата, унапредувањето на оцену-

вањето и со образованието, пошироко, (в. Стандарди за оце-

нување на учениците во основното училиште, Нацрт, 2008).  

а) Училиштето треба да има изграден систем што 

ќе овозможи квалитетно информирање на родителите. 

Родителите треба да бидат редовно информирани за учење-

то и постигањата на ученикот. Покрај информирањето за 

постигањата, на крајот на секој од пропишаните периоди на 

оценување (тромесечје, полугодие, крај на година), родите-

лите треба да добиваат редовни информации во усна или 

писмена форма, на пример, писмени белешки, листи за про-

верка, коментари на пишани трудови на учениците и слич-

но, на индивидуални средби. Овие информации треба да би-

дат дадени со јазик и стил кој е разбирлив за нив. Содржи-

ната на информациите наменети за родителите треба да 

претставува добра основа за средби и разговори меѓу нас-

тавникот и родителите и за договарање на активности за 

поддршка на напредокот на ученикот. Состаноците може да 

бидат иницирани од наставникот или од родителите. Ако е 

потребно и кога тоа е погодно, на состаноците може да при-
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суствуваат и учениците. Информациите треба да даваат 

можност да се дискутираат постигањата и да се појасни раз-

бирањето на резултатите од оценувањето;  

б) Пристапот до информациите од оценувањето 

треба да биде утврден со училишната политика за оцену-

вање, во согласност со законите и со прифатените декла-

рации за човекови права. Во согласност со законите и со 

прифатените декларации за човековите права, треба да се у-

тврди кои видови информации од оценувањето на кои суб-

јекти им се достапни и под кои услови. Информациите за 

постигнатите резултати, наставниците треба да ги употребу-

ваат конструктивно и во полза на учениците. На пример, на-

ставникот кој има информации за оценките на ученикот по 

други предмети,  нив треба да ги употреби само во позитив-

на конотација. Свидетелствата како педагошки документи 

треба да потврдат дека ученикот успешно го завршил одде-

лението или класот и да обезбедат валидни информации за 

постигнатиот успех. Оценките во свидетелствата треба да се 

изведени врз основа на валидни податоци и да се објективен 

показател за степенот на постигнатост на програмските це-

ли за соодветното одделение или за соодветниот клас. 
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2. ПРЕДМЕТ НА ОЦЕНУВАЊЕТО 

 

2.1. Предмет на оценувањето. Многу често се пос-

тавува прашањето: Што е тоа што го оценуваме кај учени-

ците? Или: Што е предмет на оценувањето? Наједноставен 

одговор на ова прашање би бил дека го оценуваме она што 

учениците го научиле од поучувањето на наставникот. Нај-

често се тоа одговорите на учениците на одредени прашања, 

но и различни видови однесување на учениците како реак-

ција на барањата од наставникот, за да покажат што знаат, 

што можат и што умеат. Во стручната литература и во прак-

тиката се среќаваат и други определби за тоа што е предмет 

на оценувањето. На пример, во практиката често се вели де-

ка се оценува успехот и се оценува знаењето на учениците, 

според некои автори се оценува развојот на учениците, спо-

ред некои – постигањата и напредокот на учениците и сл. 

Често се користат термините испитување и испрашување и 

притоа, тие се однесуваат, пред сè, на знаењата, а ретко се 

зборува за оценување на вештините, способностите, ставо-

вите, интересите и сл. Ваквиот начин на сфаќање на предме-

тот на оценување претпоставува дека е сосема познат и де-

финиран поимот знаење. Ако се знае дека постојат различни 

сфаќања за поимот знаење, сосема е логично дека не е едно-

ставно да се определи вистинскиот предмет на оценување-

то, (в. Попоски, 2005: 51 – 52).  

2.1.1. Практиката и предметот на оценувањето. Во 

секојдневната воспитно-образовна практика оценувањето е 

насочено кон знаењето на факти, генерализации (правила, 

принципи, закони и сл.), дефиниции, односно кон она што 

може да се меморира и да се репродукува. На овој начин се 

оценува резултатот од учењето, но не и процесните цели 

(вештини, способности, ставови, интереси и сл.). Наставни-

те програми што се изработуваат во поново време, ги содр-

жат и резултатите од учењето, но и процесните цели, така 

што внимание се посветува на образовните, но и на функци-

оналните и на воспитните цели во наставата. Сепак, во пра-

ктиката, помалку внимание им се посветува на процедурал-

ните знаења, на интелектуалните вештини и способности, и-

ако во новите наставни програми тие се сосема јасно дефи-

нирани. Причините за ваквиот пристап кон процесните цели 



29 

 

можеби се наоѓаат во професионалното оспособување на 

наставниците за време на кое, малку или многу малку се 

зборувало за овие вештини и способности, па оттука настав-

ниците имаат малку познавања за нивната суштина, како и 

за критериумите за нивното оценување. Овие цели имаат 

сложена природа,  потешко е да се дефинираат и операцио-

нализираат во наставните програми и во учебниците и за 

нив е потребно да се изработат стандарди и критериуми за 

оценување. На пример, наставниците често пишуваат цели 

од типот: да се оспособи ученикот за критичко и креативно 

размислување, да ги развие творечките способности и слич-

но, но во стручната литература ретко може да се најде мате-

ријал во кој цели од ваков тип поопширно ќе бидат обрабо-

тени, (в. Попоски, 2005: 56 – 57). Во поново време се актуа-

лизираат процесните цели со примена на познатата Блумова 

таксономија.     

2.1.2. Постигањата на учениците како предмет на 

оценувањето. Поимот развој не е соодветен за да се означи 

предметот на оценување. Развојот на детето се случува во 

воспитно-образовната работа, но и надвор од неа, во семеј-

ството и во пошироката средина. Надвор од училиштето де-

тето нема статус на ученик. Постигањата на учениците како 

предмет на оценувањето ги подразбираат позитивните про-

мени во личноста на ученикот на когнитивен, социоемоцио-

нален и психомоторен план, што настануваат во процесот 

на воспитно-образовната работа во училиштето, со одна-

пред определени наставни цели, (в. Попоски, 2005: 58 – 59). 

Постигањата се однесуваат на стекнатите знаења, на умее-

њата, на способностите, на интересите и на други компетен-

ции како резултат на процесот на учење во еден одреден пе-

риод. Во воспитно-образовната работа може да се зборува и 

за напредокот како предмет на оценување. Иако некои авто-

ри во однос на предметот на оценување ги разграничуваат 

поимите постигања и напредок, (в. Попоски, 2005: 59 – 60), 

во нашата воспитно-образовна практика поимот напредок, 

во однос на оценувањето поретко се употребува, па без да 

се навлегува во разликите меѓу овие два поима, овде се ко-

ристат поимите постигања, успех или знаење како предмет 

на оценувањето, што, во значајна мера, се должи на  подол-

готрајната употреба на овие поими во нашата воспитно-об-
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разовна практика, а воедно и како резултат на значењето на 

поимот напредок – напредување, постигање, успех и прог-

рес, (в. Толковен речник на македонскиот јазик, т. 3, 2006: 

275), потоа, на поимот постигања кој има повеќе значења од 

кои едно е – успех, (в. Толковен речник на македонскиот ја-

зик, т. 4, 2008: 373), како и на поимот знаење, кој има значе-

ње – познавање на факти, вештина, умеење, (в. Толковен 

речник на македонскиот јазик, т. 2, 2005: 223). Оттука, може 

да се каже дека поимите напредок, постигања, знаење и ус-

пех според значењето се многу блиски и можат да се упо-

требуваат како поими кои ќе го означуваат предметот на о-

ценувањето.  

Според голем број автори, Ланда (Landa, 1975: 11 – 

12), Јакиманска (Јакиманска, И., Ј., 1985 во Попоски, 2005) 

и други,  може да се зборува за два вида на знаење. Првиот 

вид е декларативно и тоа се однесува на факти, на генерали-

зации од одредена научна дисциплина, односно од одреден 

наставен предмет. Наједноставни елементи на декларатив-

ното знаење се фактите (специфични факти, термини и др.), 

а најсложени се концептите и генерализациите (категории, 

класификации, принципи, правила, дефиниции). Генерали-

зациите и концептите мора да бидат поткрепени со факти. 

Овој вид знаење преовладува во наставата во планирањето, 

во обработката и во оценувањето. Вториот вид знаење е 

процедуралното знаење кое ги опфаќа способностите, стра-

тегиите и вештините. Наједноставни вештини се алгоритми-

те (постапки кои се изведуваат во фази, според одреден ре-

дослед). Најсложени елементи на процедуралното знаење се 

стратегиите (стратегија за анализирање на нов проблем). 

Стратегиите се поврзани со одделни вештини. 

Според Јакиманска, постојат три типа процедурално 

знаење: Во првиот тип спаѓаат знаењата кои се составен дел 

од содржината на декларативното знаење и тие се специ-

фични за одреден наставен предмет. Обично, тоа се правила 

или практични активности, на пример, правила за читање, 

правила и активности за определување на страните на све-

тот и др. Овој вид процедурално знаење се учи и се оценува 

заедно со содржините на декларативното знаење. Во втори-

от тип се вбројува знаење што се поврзува со начинот на ор-

ганизирање на процесот на учење, на пример навиките и на-
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чинот на учење на оној кој учи (да си поставува цели, да го 

планира учењето, да умее да се служи со учебникот и со 

други извори на знаење, како што се речници, енциклопе-

дии и слично, да врши самооценување, да ја коригира соп-

ствената работа итн.). Овој вид знаење не е специфичен за 

одреден наставен предмет и во процесот на учење се корис-

ти по сите наставни предмети. Третиот тип процедурално 

знаење, исто така, е општ и може да се подели на две под-

групи. Првата се однесува на логичкото знаење за да се из-

ведат логичките операции: анализирање, споредување, кла-

сифицирање, докажување, изведување заклучоци, генерали-

зирање и др. Втората подгрупа се однесува на психолошко-

то знаење, како што е набљудување, перципирање, запомну-

вање, создавање претстави и оперирање со нив, размислува-

ње, решавање проблеми и сл. 

Може да се каже дека во секојдневната воспитно-об-

разовна практика на процедуралното знаење му се посвету-

ва помало внимание, како резултат на причините веќе спом-

нати погоре, па се нагласува потребата од посеопфатен при-

стап кон овој тип знаење, од негово дефинирање и операци-

онализација во наставните програми, како и од дефинирање 

на попрецизни критериуми за неговото оценување. 

Како заклучок може да се каже дека вистинскиот 

предмет на оценувањето е да се определи вредноста на пос-

тигањата на ученикот, односно да се утврди степенот на 

совпаѓање на актуелните постигања  на учениците со прет-

ходно планираните наставни цели. По пат на споредување 

се утврдува она што е постигнато кај учениците во однос на 

наставните цели, (в. Попоски, 2005: 64 – 65). 
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3. ВИДОВИ ОЦЕНУВАЊЕ 

 

Во стручната литература се наведуваат повеќе видо-

ви оценување. Оценувањето според начинот на кој се изве-

дува се однесува на формите на усно оценување во сите  ва-

ријанти (катехетички разговор, евристички разговор, диску-

сија, интервју); на разни форми на усно и на писмено оцену-

вање: опишување, известување, раскажување, објаснување, 

образложување, писмени работи, состави, есеи, контролни 

задачи, домашни писмени работи, тестови за оценување на 

постигањата на учениците и сл; и на формите на практично 

оценување (одговорите на учениците се во невербална фор-

ма, односно се во вид на практични активности, изработки 

на конкретни предмети и сл.). Потоа, постои: оценување 

според тоа кој го изведува (внатрешно и надворешно); оце-

нување според вклученоста на учениците (заедничко оцену-

вање и самооценување); оценување според тоа со што се 

споредуваат постигањата на учениците (нормативно, крите-

риумско и ипсативно); оценување според постапката за оце-

нување (аналитичко и холистичко  или глобално); оценува-

ње според симболите со кои се изразува оценката (бројчано 

и описно); оценување според временскиот период во кој се 

извршува (дијагностичко, формативно, сумативно), (в. По-

поски, 2005, Гојков 2003: 119 – 122). Секој вид оценување 

има сопствени предности и недостатоци.  

3.1. Оценување според симболите со кои се изразу-

ва оценката. Според симболите со кои се изразува 

оценката се разликуваат бројчано и описно оценување. 

3.1.1. Бројчано оценување. Оценувањето во кое о-

ценките се означуваат во скала од бројки се нарекува број-

чано оценување, (в. Попоски, 2005: 207 – 209). Секоја број-

чана оценка, независно од тоа дали е негативна или од кој и 

да е степен на позитивност, ги изразува не само знаењата и 

останатите постигања на учениците (развојот на способнос-

тите, интересите, работните навики итн.) туку и субјектив-

ните и објективните услови во кои е постигнат успехот. Се-

која бројка во себе обединува различни компоненти во раз-

личен и често недефиниран сооднос, па од неа не може ни-

што определено да се дознае за што е дадена, освен ако не е 

утврдена врз основа само на стандардизиран тест на знаење. 
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На пример, во оценката 5 по македонски јазик и литература 

се вклучени знаења, способности и вештини од областите 

јазик и литература, од усни одговори на учениците, од пи-

смени работи, од проектни активности и слично, па оценка-

та 5, всушност, претставува синтетички израз од кој не мо-

же со сигурност да се каже дали ученикот постигнал подоб-

ри резултати во областа на граматиката или во делот на ли-

тературата, дали имал повисоки постигања на усните или, 

пак, на писмените одговори. Ваквиот начин на оценување 

во, извесна мера, ја доведува во прашање и објективноста на 

дадената оценка бидејќи не се исклучува можноста за одре-

ден степен на субјективност во неа. Или, на пример, еден 

ист наставник може кај двајца ученици да ја напише оценка-

та 5, но таа оценка кај двајцата ученици да претставува ре-

зултат на успехот постигнат во различни области од еден 

наставен предмет. Бројчаното оценување ги класира учени-

ците, а тоа негативно се одразува врз нивната мотивација. 

На пример, учениците често можат да учат не за да усвојат 

знаења, способности или вештини, туку за оценка, зашто од 

неа зависат нивниот статус и некои права, па оценката ста-

нува цел самата за себе. Бројчаното оценување особено е 

непожелно за учениците од почетните одделенија на основ-

ното образование. Во нашата воспитно-образовна практика, 

од оценките по сите предмети, често, се пресметува просеч-

на (средна) оценка или аритметичка средина позната како 

просечен или среден успех на ученикот. Таа изведена про-

сечна оценка многу малку кажува за успехот и постигањата 

на учениците, зашто таа може да е резултат на различни 

комбинации. На пример, двајца или повеќе ученици можат 

да имаат ист просечен успех (оценка – на пример, добар 3). 

Кај еден таа може да е изведена само од тројки, кај друг по-

ловината оценки да се петки, а половината единици, кај трет 

од некоја сосема поинаква комбинација на поединечните о-

ценки итн. Притоа, се разбира, значајно е по кои предмети 

ученикот има повисоки, a пo кои пониски оценки. Просеч-

ниот успех не дава информации за интересите, афинитетите 

и можностите на учениците. 

Бројчаното оценување не е доволно осетливо, однос-

но со него не можат да се изразат големиот број варирања 

на обемот и квалитетот на постигањата кај учениците, па за-
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тоа наставниците за различни знаења даваат исти оценки. 

Ова е потврдено и со бројните обиди на наставниците број-

чаното оценување да го направат повеќестепено и поосетли-

во (со полустепени – додавајќи плусеви, минуси, меѓуоцен-

ки и други симболи). Иако за ваквите постапки на наставни-

ците има и забелешки, сепак, е евидентно дека од нив прак-

тиката има повеќе корист отколку штета.  

3.1.1.1. Видови скали за оценување. Оценувањето 

претставува класирање на оценуваното во одредени катего-

рии кои можат да се означат и со букви и со бројки, (в. По-

поски, 2005, Гојков, 2003: 16 – 17). Тие однапред определе-

ни категории, во кои се класираат учениците според пока-

жаното знаење и останатите постигања, претставуваат скали 

за оценување. Во оценувањето во училиштата се примену-

ваат различни скали, па за да биде јасно значењето на некоја 

оценка, потребно е да се знае скалата според која таа е даде-

на. На пример, едно значење ќе има оценката задоволителен 

успех ако припаѓа на скала со две категории (задоволува и 

не задоволува), а сосема друго ако припаѓа на скала од пет 

категории, во која категоријата задоволителен е најниското 

ниво на позитивен успех. 

Во разни образовни системи се користат различни 

скали за оценување. Во едни образовни системи се користат 

таканаречени бројчани (нумерички) скали, во други скали 

од букви, во трети категоризацијата се искажува со неколку 

збора или реченици итн. Во повеќе земји, обично, се корис-

тат комбинации од разни скали. 

3.1.1.2. Бројчани скали за оценување. Најзастапени 

се бројчаните скали за оценување на успехот на учениците. 

Притоа, најмногу се користи скалата на оценки од 1 до 5 иа-

ко значењето на бројчаните скали во различни земји е раз-

лично. Некаде петката е најслаба оценка, единицата е најдо-

бра, додека во други земји е обратно. Бројчаните скали не-

каде се проследени со зборовни еквиваленти (како што е и 

кај нас), а некаде не. Има земји во кои секоја бројчана оцен-

ка може и обично е проследена со додатни описи за пости-

гањата или за тешкотиите на ученикот. Петстепената скала 

има одредени слабости, кои  произлегуваат од слабостите на 

бројчаното оценување, воопшто.  
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3.1.1.3. Азбучни скали за оценување. Постојат и 

други скали за оценување, на пример азбучни скали (обично 

се земаат буквите A, B, C, D, E при што првата е со највисо-

ка вредност, а последната со најниска или, пак, обратно). 

Квалитетот на степените, покрај буквата, се означува и со 

зборови, како кај бројчаните скали (нешто слично како на-

шето поранешно описно оценување
1
, со што и тие налику-

ваат на нумерички скали). Има примери оценките од букве-

ната скала да бидат дообјаснети и со описи за работата на у-

ченикот.  

3.1.1.4. Комбинирани скали за оценување. Комби-

нираните скали можат да имаат повеќе варијанти: комбина-

ција од бројка и буква, на пример, 5А, што се користи само 

на одредена возраст и само за предмети кои се изучуваат 

според диференцирани програми на неколку нивоа; комби-

нација од буква придружена со бројка, на пример А – од 86 

до 100% што обично се користи за оценување на резултати-

те добиени од стандардизирани тестови; комбинација од 

бројка и буква која е проследена со искази, записи или судо-

ви од наставникот за постигањата и за личноста на учени-

кот. 

3.1.1.5. Скала положил – не положил. Оваа скала 

постигањата ги класира во две категории: положил – не по-

ложил или успешен – неуспешен, позитивен или негативен). 

Во практиката, најчесто, позитивната категорија се однесува 

на 50% од усвоеност на материјалот.  Азбучните, комбини-

раните и двостепените скали не се користат во нашата вос-

питно-образовна практика. 

3.1.2. Описно оценување. Целта на описното, како и 

на секое друго оценување, е да се утврди степенот на реали-

зација на целите на наставата и да се планираат натамошни-

те активности. Описното оценување е замислено како мож-

ност за посеопфатно и потемелно запознавање и прикажува-

ње на развојните карактеристики и промени кои настанува-

ат кај ученикот како резултат на влијанието на воспитно-об-

                                                           
1
 Се мисли на она описно оценување од прво до трето одделение во од-

деленската настава на основното училиште за т.н. воспитни предмети: 

музичко, ликовно и физичко воспитание, кое се искажуваше со судови-

те: покажува особен (односно многу добар, добар, задоволителен) инте-

рес и успех 
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разовната работа во процесот на наставата. Описното оце-

нување има повеќе особености, (в. Попоски, 2005: 211 – 

214, Гојков, 2003: 151 – 161): а) Описното оценување е а-

налитичко. Описната оценка, што во вид на запис (белеш-

ка, извештај) и како повратна информација ја добиваат уче-

ниците (и нивните родители), содржи искази, посебно за се-

која од следниве компоненти: до кој степен се постигнати 

целите утврдени со образовните стандарди (каков е кванти-

тетот и квалитетот на знаењата); какви се интересите, спо-

собностите и ставовите на ученикот; какви се залагањата, 

трудољубивоста, односот кон другите; во какви услови сето 

тоа се постигнува. Значи, описното оценување е, всушност, 

аналитичко оценување кое подразбира континуирано следе-

ње на постигнувањата на учениците и опис со зборови на е-

ден или повеќе показатели за тие постигнувања, за кои се 

врзува вредност која го дефинира постигнатиот успех; б) О-

писното оценување е целосно индивидуализирано. Опис-

ната оценка треба да ги одразува посебностите на секој уче-

ник. Се искажува со описи, формулации кои се различни од 

ученик до ученик, онака како што тие се разликуваат меѓу 

себе според постигањата, субјективните можности и објек-

тивните услови во кои секој од нив живее и работи (учи). Co 

белешките за секој ученик се искажува единственоста и не-

повторливоста на секоја индивидуа; в) Описното оценува-

ње овозможува посоодветно информирање на родители-

те за постигањата на учениците. Врз основа на собраните 

информации за секој ученик, во одреден период може да се 

подготви и на родителите да им се презентира целосен из-

вештај во кој ќе бидат содржани, (в. Гојков, 2003: 158): сте-

пенот на постигнатост на воспитно-образовните цели во 

споредба со барањата во воспитно-образовните стандарди; 

напредокот на ученикот во споредба со претходниот период 

на оценување; тешкотиите на кои наидува и како ги совла-

дува, потребата од помош во тоа и слично; за кои области 

покажува особен интерес и способности и колку неговите 

интереси се специфични, стабилни, променливи; колку е 

мотивиран за учење, каква е неговата одговорност кон учи-

лишните обврски, како соработува со другарите итн. Во не-

посредната комуникација меѓу наставникот и родителите 

секогаш треба да се има предвид потребата од максимална 
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внимателност, стрпливост и тактичност од страна на настав-

никот имајќи ја предвид чувствителноста што родителите 

вообичаено ја покажуваат кога станува збор за децата. Со 

други зборови, меѓу наставниците и родителите мора да се 

воспостави соработнички однос, однос на меѓусебна довер-

ба и заемно разбирање. Особено е важен начинот на кој се 

презентираат информациите. Од тоа зависи и како тие ќе 

бидат прифатени. И позитивната информација може да не 

биде примена со задоволство ако е дадена многу службено, 

ладно и без соодветен коментар, како што и негативната мо-

же да биде прифатена конструктивно, со разбирање и слич-

но – ако е објективна, добронамерна и оптимистички комен-

тирана; г) Вистинското описно оценување не е ограниче-

но определен број степени (како бројчаното) и не ги ка-

тегоризира учениците. Тоа не се сведува на меѓусебно спо-

редување на учениците, туку нивните постигања се споре-

дуваат со пропишаните стандарди, а најмногу сами со себе 

во два последователни периода на оценување, имајќи ги 

предвид и нивните можности, способности и услови за ра-

бота; д) Описното оценување многу повеќе и подиректно 

е поврзано со целите на наставата. Тоа е потешко оствар-

ливо ако целите не се доволно операционализирани. За ова 

оценување претходно се врши операционализација на цели-

те кои им се соопштуваат на учениците (па и на родителите) 

за да им бидат јасни на сите учесници вклучени во нивната 

реализација. 

Описното оценување има и одредени карактеристики 
поради кои многу тешко се прифаќа во практиката. Негова-
та успешна примена бара многу повеќе знаење и работа oд 
страна на наставниците. Описното оценување, според М. 
Ценчич, (в. Cenčič, 1992), подразбира солидно познавање на 
секој ученик од аспект на секоја компонента што е предмет 
на оценување. Тоа значи дека наставникот мора континуи-
рано да го следи развојот на секој ученик и секогаш да има 
доволно релевантни информации (сознанија) за следново: за 
знаењето на ученикот: да знае со какви предзнаења почнал 
ученикот, колку напредувал и на какви тешкотии наидува 
во усвојувањето на новите знаења, со каков успех ги приме-
нува стекнатите знаења и слично; за способностите на уче-
никот: какви интелектуални, психомоторни и сензорни спо-
собности поседува кои се од значење за напредување по со-
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одветниот наставен предмет; евентуален талент или посеб-
ни недостатоци, пречки или неснаоѓање; вербални способ-
ности и друго; за интересите и ставовите на ученикот: ка-
ков интерес пројавува ученикот кон предметот, на пример, 
активен интерес и како се манифестира, пасивен интерес, 
каков е интензитетот и трајноста на интересот, каков е ста-
вот на ученикот кон соодветниот предмет, како го пројавува 
својот став и слично; за работните навики на ученикот: се 
разбира, пред сè, оние поврзани со учењето – како го плани-
ра своето учење, колку редовно и уредно ги извршува сите 
училишни и домашни обврски, како се служи со разновидни 
извори на учење, колку е самостоен во работата и друго; за 
објективните услови во кои ученикот живее и работи: 
станбени прилики, материјални услови во домот на учени-
кот, културното и образовно влијание на семејството и 
слично. Покрај споменатите аспекти, пожелно е наставни-
кот да знае и за одредени црти на личноста на ученикот: 
трудољубивост, чесност, дружељубивост, кооперативност, 
одговорност итн. 

3.1.2.1. Видови на записи (описи, белешки). За да 

може да ја постигне својата цел описното оценување мора 

да биде континуирано и треба постојано да се водат белеш-

ки за напредокот на учениците (поединци или паралелки) во 

совладувањето на програмите.  

3.1.2.1.1. Тековно водење на белешки (записи, опи-

си). Тековното водење на белешки од страна на наставникот 

за она што го смета како значајно за секој ученик е првиот и 

основниот вид на записи. Секоја белешка не е и оценка, но 

нивното систематско прибирање овозможува да се акумули-

раат доволно и релевантни информации за во одреден мо-

мент да може да се изврши дијагностичко и формативно о-

ценување, што е и цел на овој вид записи. За овие белешки 

да бидат систематизирани, економични, практично употре-

бливи, трајни и слично, Раздевшек-Пучко, (в. Razdevšek-

Pučko, 1993) ги смета за особено важни следниве неколку 

претпоставки: а) Во рамките на училиштето да се воспоста-

ви соодветен систем за водење на белешките што ќе го при-

менуваат сите наставници, за да може белешките на еден 

наставник да ги користи секој друг што ќе работи со истите 

ученици; б) За секој ученик да се оформи посебно досие, 

при што, треба да се знае кој е одговорен за неговото воде-
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ње, чување и користење, а тоа да може да се реализира и со 

помош на компјутер; в) Ha секој наставник да му биде јасно 

која е целта на белешките (описите) и нивното значење за 

неговата работа и за развојот на учениците. Белешките да не 

се преопширни, ами куси, кондензирани и јасни и да се о-

возможи користење и на одредени симболи, шифри и слич-

но; г) За да бидат белешките (описите) поверодостојни при 

нивното формирање задолжително да се соработува и со у-

чениците и со нивните родители; д) Основен начин на при-

бирање на соодветни информации за оформување на белеш-

ките (описите) да биде набљудувањето на учениците, однос-

но на нивните активности (како се однесуваат во одредени 

ситуации, што и како прават и што зборуваат) и на изработ-

ките (како пишуваат, цртаат, подредуваат и слично).  

3.1.2.1.2. Редовни (тековни) коментари. Тие се од-

несуваат на следново: забелешки, пофалби, насоки, укажу-

вања на грешките и начините како да се отстранат и слично, 

што наставниците ги пишуваат покрај бројчаните оценки на 

писмените работи или усно им ги кажуваат на учениците. 

Вакви коментари наставникот треба да пишува или искажу-

ва и за секоја друга изработка на учениците (цртање, скица, 

вежба, разни изработки по ликовно образование и слично). 

Овие коментари се еден вид повратни информации намене-

ти за учениците, а индиректно и за нивните родители. Целта 

им е и на едните и на другите да им укаже што е добро, а 

што не во работата на ученикот и да ги поттикне да се анга-

жираат за постигнување на подобар успех. За да ја остварат 

таа цел не е добро да содржат само опомени, грешки и дру-

ги негативности. Таквите белешки (оцени) не мотивираат, 

туку предизвикуваат отпор, негодување или малодушност. 

Затоа, тие мора да укажуваат на можностите за успех и да 

мотивираат на успех;  

3.1.2.1.3. Записи на крајот од учебната година. О-

вие записи се најкомплетни и претставуваат завршен опис 

во вид на синтетизирано мислење на наставникот за пости-

гањата на ученикот не само на когнитивен план (во совладу-

вањето на знаењата) туку и за неговото социјално поведе-

ние, за посебните интереси и способности, но и за тешкоти-

ите и пропустите и за сето она што е предмет на оценување 

во напредокот и развојот на ученикот. Пред конечното о-
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формување на овој запис пожелно е при крајот на учебната 

година тој да му биде даден на увид и да го прочита родите-

лот како и ученикот, па дури и да им се дозволи да го ко-

ментираат или да допишат нешто. Овие записи се наменети 

за учениците и нивните родители, но и за идните наставни-

ци на ученикот. Тие се чуваат во досието на ученикот, но е 

препорачливо еден примерок (копија), како официјален до-

кумент (извештај) да добие ученикот. За таа цел секое учи-

лиште може да си изработи свој модел на образец со автен-

тични технички и ликовни решенија, меѓу кои е и амблемот 

на училиштето. 

Пример за опис даден во јазичното подрачје по мај-

чин јазик во сумативната оценка за ученичката Анастасија и 

за ученикот Павел, (в. Талевски, 2011 – Talevski, 2011): Ана-

стасија, слободно и спонтано комуницирa, го користи и 

разбира вербалното и невербалното изразување. Преку ја-

зикот ги искажува емоциите, доживувањата, мислите. 

Поставува прашања на дадена тема и дава одговор на пос-

тавено прашање конкретно и јасно со логичка реченица... 

Павел го користи говорот и го препознава невербалниот из-

раз. Преку јазикот ги искажува емоциите, доживувањата, 

мислите. Умее да дава одговор на поставено прашање со 

логичка реченица... Од примерот се гледа дека индивидуал-

ните разлики се евидентни кај двата ученика. Кај ученичка-

та се забележани и евидентирани постигнувања на повисоко 

когнитивно ниво, таа умее самостојно да поставува праша-

ња итн., но и во двата случаја нема рангирање и опишано е 

актуелното ниво на постигањата на учениците на крајот од 

учебната година. Се претпоставува дека и двата ученика 

живеат во приближно еднакви социјални услови. 

Многу е битен стилот на кој се пишуваат овие за-

вршни официјални описни оценки.  Она што се пишува во 

овој запис треба да е добро осмислено и одмерено, без дво-

смисленост или нејаснотии. По правило, записот е позитив-

но и оптимистички насочен, но и со пофалбите не треба да 

се претерува. Во него се одбегнуваат непознати стручни 

термини, особено формулации кои го понижуваат или на-

вредуваат ученикот. Пучко, смета дека описната оценка тре-

ба да содржи информации за следново: постигањата на уче-

никот во одделни воспитно-образовни подрачја (што се од-
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несуваат на оперативните цели); подрачјата во кои ученикот 

постигнува многу добри резултати или за кои покажува по-

себен интерес; подрачјата на кои е потребно да посвети по-

веќе внимание или му е неопходна помош; степенот на на-

предување во споредба со неговото претходно ниво, како и 

во споредба со неговите способности и можности; квалите-

тот на мотивацијата (што го поттикнува); забележани (зна-

чајни) особини кај ученикот: самостојност, иницијативност, 

истрајност, темелност; посебни постапки кои биле употре-

бени (помош, корективни вежби, посебни програми и слич-

но). Описот е личен документ, па во него задолжително тре-

ба да се употребува името на ученикот (на пример, Миле во 

текот на целата учебна година се трудеше и постигнува-

ше...). He е добро ако искажувањето е безлично, односно а-

ко наместо името се пишува ученикот, девојката, момчето и 

слично. 

Практиката покажува дека описното оценување до 

неодамна се поврзуваше со описното оценување што во на-

шата земја се изведуваше во деведесеттите години на мина-

тиот век по предметите ликовно, музичко и физичко воспи-

тание од I до III одделение во основното образование. Вак-

вото оценување беше оспорувано како второстепено, пред 

сè, поради тоа што директно не влијаеше врз просечниот ус-

пех на учениците. Тогаш, успехот беше утврдуван врз осно-

ва на просечната вредност на бројчаните оценки по предме-

тите македонски јазик, математика, запознавање на приро-

дата и општеството и следствено на тоа тие беа сметани за 

главни предмети, додека, пак, ликовно, музичко и физичко 

воспитание беа оценувани описно со категориите: покажува 

особен (многу добар, добар, задоволителен) интерес и ус-

пех, а незадоволителната оценка се искажуваше со заклучо-

кот – не задоволува. Описот, всушност, претставуваше само 

описна интерпретација на бројчаната оценка. Во описните 

оценки интерпретирани на овој начин недостигаа информа-

ции за поединечните постигнувања на учениците, како и ин-

формации кои укажуваат на причините за евентуалниот не-

успех. Затоа, описите за постигнувањата на учениците де-

нес, кои, понекогаш се многу генерализирани и на чиј ква-

литет треба уште да се работи, предизвикуваат асоцијации 

со описното оценување споменато погоре и сè уште предиз-
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викуваат реакции, меѓу другото, најмногу од страна на ро-

дителите во чија свест успехот на ученикот се врзува един-

ствено со бројчаната оценка.  

Во случаите кога родителот нема да добие целосни 

информации за стандардите врз основа на кои се изведува о-

ценувањето на неговото дете, сигурно е дека ќе биде збунет. 

Како илустрација за ова можат да послужат описите на со-

циоемоционалното ниво за два ученика на тромесечје во 

второ одделение: Дамјан со задоволство ги извршува зада-

дените задачи. Соработува со сите деца од одделението... 

Сара се труди да ги изврши зададените задачи. Понекогаш 

соработува со децата од одделението..., (в. Талевски, 

2011). Очигледно е дека во двата примера отсуствуваат це-

лосни информации за постигнувањата на учениците. Роди-

телите на Сара веројатно би имале впечаток дека нивното 

дете вложува труд, работи, дека ќе има резултати и дека и-

мено, овие постигнувања се вообичаени, дека нема потреба 

нешто повеќе да се презема и сл. Тоа е погрешна констата-

ција, бидејќи уочливо е дека кај неа треба да се посвети по-

веќе внимание на социјализацијата, да се развиваат соработ-

ката, трудољубивоста, заложбите и дека треба силно да се 

мотивира за да постигнува подобри успеси и побрз напре-

док. Описната оценка треба задолжително да ги обезбеди 

сите неопходни информации со цел родителот да има јасна 

слика за постигнувањето на ученикот, а наставникот недво-

смислено да знае каде, во понатамошното поучување, е не-

опходно да интервенира за да се постигне оптимален напре-

док на ученикот. 

Во содржината на описната оценка треба да бидат 

вклучени информации за тоа што ученикот не го реализи-

рал, а што требало и било предвидено со целите, како и ин-

формации за причините поради тоа. Имајќи ја предвид реал-

ната потреба да се има обѕир кон возраста на учениците, не 

ретко се даваат исклучиво афирмативни забелешки и се из-

бегнуваат директни укажувања на нереализираните цели, 

што не е до крај прифатливо бидејќи на тој начин информа-

цијата е лишена од јасен увид за наредните чекори за интер-

венирање. На пример, од описната оценка на полугодие во 

прво одделение: Сара зборува тивко и кратко одговара на 

поставени прашања... Сара кратко опишува лица, животни 
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и предмети, јасно се гледа дека не е наведено кои описи ги 

дава, а кои не ги дава ученичката, поради кои причини дава 

кратки описи. Една претпоставка може да биде дека тоа се 

должи на нејзината срамежливост и повлеченост, друга – 

дека е тоа последица на нејзината недоволна снаодливост 

(поради тоа што е срамежлива и повлечена), натаму, се пос-

тавува прашањето дали ги совладува и останатите содржини 

од предметот запознавање на околината и сл. Од оваа опис-

на белешка за Сара неоправдано може да се извлече заклу-

чок дека таа за сите лица, животни и предмети дава кратки 

одговори и не е јасно дали можеби за други делови од мате-

ријата појасно и посигурно одговарала итн. Евидентно е де-

ка ваквиот опис е премногу општ, не е доволно аналитичен, 

целосен и сеопфатен во објаснувањето и, главно, не нуди 

подетални информации за постигањата на учениците, а осо-

бено не нуди информации за тоа што треба Сара да реализи-

ра. Исто така, недостигаат и информации за условите и при-

чините поради кои Сара не постигнала одредена цел. Всуш-

ност, недоволната аналитичност и сеопфатност во описните 

белешки се основни слабости на концептот описно оценува-

ње. Во случајот на Сара треба да се наведат компонентите 

на постигнувањето, но и да се укаже на тоа што треба да се 

направи по предметот македонски јазик и запознавање на о-

колината, а што не било реализирано во доволна мера. На 

пример, Сара треба повеќе да се мотивира за да зборува раз-

бирливо, бидејќи е срамежлива и ѝ треба повеќе време да 

одговара јасно со целосни реченици на поставени прашања. 

По предметот запознавање на околината Сара треба да се 

поттикне да ги запознае разликите меѓу домашните и диви-

те животни според местото на живеење и според улогата 

што тие ја имаат за човекот. Сара самостојно ги препознава 

и именува овошните плодови и зеленчуци и знае дека некои 

од растенијата се користат во исхраната...  

Досегашните искуства од примената на описното о-

ценување упатуваат на констатација дека тоа е прифатливо 

во почетните одделенија од основното образование кај уче-

ниците од 6 до 11 години, првенствено поради тоа што, за 

разлика од бројчаното оценување, не ги рангира учениците 

според успехот. Ова е особено важно за најмладите учени-

ци, кои во периодот кој е клучен за развојот на нивната са-
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модоверба и мотивираност можат да се обесхрабрат докол-

ку, на пример, нивните постигнувања се оценети со незадо-

волителна или помалку задоволителна бројчана оценка. За 

оправданоста на описното оценување во одделенската нас-

тава зборува и фактот што учениците кои поаѓаат во основ-

но образование имаат различни предзнаења, како и различ-

на емоционална и социјална основа и, кога веднаш би се 

пристапило кон нивно бројчано оценување, би се оценило 

нивото на развој, главно, стекнато пред поаѓањето во учили-

штето, а не она што го стекнале и научиле во училиштето, 

(в. Попоски, 2005, Талевски, 2011). 

3.1.2.1.4. Примери од практиката. Пример за опис-

на оценка за полугодие за предметите во второ одделение. 

Македонски јазик: Анастасија самостојно умее да поставу-

ва прашања на дадена тема и одговара на прашања со логич-

ки поврзани реченици; опишува лица, предмети, животни 

по сеќавање; составува раскази по слики; разликува телеви-

зиски и радиоемисии, куклен од цртан анимиран филм; пре-

познава и прераскажува театарска претстава; ја знае улогата 

на библиотеката; препознава, именува и практикува основ-

ни елементи на јазикот (реченица, збор, глас); Англиски ја-

зик: Знае самостојно да ги каже  зборовите пеперутка, лале, 

дожд, сонце, облак, мачка, глушец, небо, море, чадор, пода-

рок и боите на виножитото. Пее песни и прераскажува при-

казни за пеперутките, дождот и виножитото; Математика: 

Самостојно умее да решава едноставни проблемски задачи; 

ги знае и препознава редните броеви до 5, цифрите, броеви-

те од 1 до 8; споредува, додава и одзема со 1; ги препознава 

симболите <, >, = и знаците +, –, = и решава проблемски си-

туации со додавање и одземање од 1 до 8; Запознавање на 

околината: Самостојно умее да ги набројува карактеристи-

ките на годишното време пролет; наведува сличности, раз-

лики помеѓу домашните и дивите животни; ја наведува пол-

зата од нив; ги набројува надворешните делови кај човекот 

и нивната функција, ги разбира и знае деновите во седмица-

та;  ги знае поимите вчера, денес, утре, ден, ноќ; ги наброју-

ва обврските во семејството, своите и обврските на другите; 

ги знае семејните празници; знае да одржува лична хигиена; 

Ликовно образование: Самостојно умее да објасни разлики 

помеѓу цртеж и слика; да изработува предмети за секојднев-
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на употреба; разликува и именува материјали со кои може 

да обликува и изработува творби со разни постапки (кине, 

сече, ниже, витка, лепи); Музичко образование: Самостој-

но умее да препознава и разликува вокална, инструментал-

на, вокално-инструментална музика, народни песни и ора; 

креативно се изразува при изведба на танци и ора; слуша 

внимателно и вербално се изразува за слушаната музика; ра-

зликува и ритмички и тонски свири на детски музички ин-

струменти (стапчиња и тропалки); Физичко образование: 

Самостојно умее правилно, сигурно и прецизно да фрла и 

дофрла; вешто и координирано се движи; успешно се про-

влекува и качува; ги почитува правилата на игра; помага и 

правилно ги изведува елементите на игра. 

Примери за завршна описна оценка 

Анастасија е секогаш одговорна, трудољубива и ис-

полнителна во работата. Секогаш е внимателен слушател и 

активен учесник за време на наставата. Помага, соработува, 

почитува правила на однесување и изразува позитивни емо-

ции во одделението. Слободно и спонтано комуницира и ги 

користи и разбира вербалното и невербалното изразување. 

Преку јазикот ги искажува емоциите, доживувањата, мисли-

те. Поставува прашања на дадена тема и дава одговор на по-

ставено прашање конкретно и јасно со логичка реченица. 

Раскажува, прераскажува и опишува литературни творби, 

настани, доживувања и составува куси раскази по серија 

слики. Препознава и именува основни елементи на јазикот – 

реченица, збор, глас и користи различни видови реченици. 

Поседува елементарни знаења од медиумската култура. 

Препознава големи печатни кирилични букви и ги црта еле-

ментите од кои се составени буквите. 

Го кажува своето име на англиски јазик, ги разбира 

инструкциите на наставникот. Води едноставна комуника-

ција и лесно го кажува тоа што го сака. Брои до 10, ги име-

нува предметите во училницата, основните бои и животни-

те. Покажува интерес за други култури и за нивниот развој. 

Знае да ги именува геометриските форми и тела и ис-

тите ги разликува и споредува. Вербално ја искажува по-

ложбата на предметите, ги опишува и разликува просторни-

те односи. Ги знае броевите од 1 до 10, препознава симболи 

и знаци. Собира и одзема од бројот 1 до бројот 10. Решава 
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едноставни проблемски ситуации. Проценува димензии со 

нестандардни мерки, користи инструмент за мерење маса и 

должина. Во организирани игри користи елементарни тер-

мини од економијата. 

Умее да се претстави со основните податоци и да ги 

опише својот изглед и можности. Ги уочува сличностите и 

разликите меѓу луѓето. Препознава, именува и ги опишува 

различните чувства. Ги именува местото на живеење, учи-

лиштето и членовите на своето семејство. Поседува чувство 

за припадност кон нив. Препознава правила на однесување 

и учествува во нивно донесување. Поседува хигиенски и ра-

ботни навики. Ги набљудува, именува и опишува растенија-

та, животните и промените во природата. Ги препознава 

сличностите и разликите меѓу живите суштества. Набројува 

основни услови за живот и при набљудувањето ги користи 

сите сетила. Го разбира значењето на основните сообраќај-

ни знаци и на правилата за безбедно движење во сообраќа-

јот. 

Самостојно и правилно ги изведува моторните дви-

жења. Покажува истрајност и правичност. Со интерес и ак-

тивност учествува во игрите и почитува правила на игра. 

Има правилен пејачки став и ги усогласува движења-

та со музичките карактеристики. Препознава и разликува 

видови музика и детски музички инструменти. Употребува 

основни видови динамика и самостојно музички се изразува 

и твори. Покажува интерес и љубов кон ликовното изразу-

вање. Правилно го користи цртачкиот и сликарскиот при-

бор. Препознава и именува основни бои и нијанси. Ракува 

со печат и моделира со материјали за обликување. 

 

Ученичката преминува во (второ) одделение. 

 

Овој запис е за најсолидниот ученик кој ги остварил 

наставните цели предвидени со програмата. Записот на оној 

што покажува во мал степен послаби резултати треба да се 

разликува од најсолидниот и треба да бидат евидентирани и 

опишани целите што не се реализирани, на кои подрачја да 

се обрне повеќе внимание и сл. За да се постигне тоа, нас-

тавникот треба да вложи вистински труд со цел описното о-

ценување да биде ефективно, квалитетно и реално да ги од-
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разува постигањата на учениците. Поголем труд наставни-

кот треба да вложи при оценувањето на одредени вештини, 

како, на пример, критичкото размислување и слично, бидеј-

ќи станува збор за комплексен процес. Тука се поставува 

прашањето како ќе бидат опишани индивидуалните разлики 

на учениците чии резултати се за сосема мала нијанса поне-

задоволителни од резултатите на најсолидните кои ги пос-

тигнале сите цели. Дали со зборот „секогаш“ би се објасни-

ло дека ученикот во секоја наставна ситуација постигнува 

највисоки резултати, а со зборот „понекогаш“ би се алуди-

рало на понезадоволителни постигнувања кај друг ученик? 

Покрај ова прашање околу содржината на записите што тре-

ба да одразуваат различни постигнувања на учениците, пос-

тои голема дилема, посебно во случаите кога не се наведени 

конкретните постигнати, или, пак, непостигнати цели. Од 

примерот, исто така, мошне јасно се гледа дека повеќето од 

записите се тешко мерливи како во случајот: води едностав-

на комунукација на англиски јазик, или на пример, по пред-

метот математика – решава едноставни проблемски ситуа-

ции, а не е наведено кои се тие едноставни ситуации, како и 

кои се ситуациите што се посложени од нив. Треба да се на-

помене и тоа дека иако е еден вид формативно оценување, 

описното оценување треба да се разликува од формативно-

то. 

3.2. Оценување според времето кога се реализира. 

Според временскиот период на реализација, се разликуваат 

три типа на оценување, (в. Попоски, 2005, Свеаринген, 2002 

– Swearingen, 2002): дијагностичко, формативно и суматив-

но оценување. Во книгава, поради големата важност, најго-

лемо внимание му е посветено токму на формативното оце-

нување и на одредени техники за негово реализирање во 

наставата. 

3.2.1. Дијагностичко оценување. Овој вид оценува-

ње се реализира најчесто на почетокот на учебната година 

за да може наставникот да се запознае со предзнаењата на у-

чениците и со тековната состојба. Ова оценување е неопход-

но за наставникот, затоа што тој мора да знае со какви пред-

знаења располагаат учениците пред да почне да поучува, со 

цел неговото поучување да биде сигурно и успешно, (в. 

Свеаринген, 2002). Тоа се однесува на проценка на обемот и 
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квалитетот на знаењата од претходното образование како 

неопходна основа врз која ќе се надградува новото знаење. 

Дијагностичкото оценување е наменето, пред сè, за наста-

вникот, кој, врз основа на добиените резултати, ќе процени 

дали и колку учениците се во состојба да го усвојат новото 

знаење или, пак, ќе биде потребно претходно надополнува-

ње на празнините по пат на повторување, систематизирање 

и сл. Во овој вид оценување спаѓаат и приемните испити, со 

кои се врши избор на кандидати, а се организираат на висо-

кообразовните институции. Тука, исто така, спаѓаат и ква-

лификациските испити со кои се проценува дали кандидати-

те поседуваат одредено знаење, одредени вештини и спо-

собности за натамошно образование, (в. Попоски, 2005: 171 

– 173).  

При дијагностичкото оценување на почетокот на у-

чебната година, треба да се земат предвид и оценките на у-

чениците од претходната година на образование, мислењата 

и ставовите на наставниците кои порано им реализирале 

настава и сл. Дијагностичкото оценување може да се одне-

сува не само на предзнаењата на учениците туку и на раз-

лични аспекти од нивната личност, па затоа секој наставник 

треба да се труди колку што е можно подобро, од секој ас-

пект да ги запознае сите ученици со кои ќе работи во учеб-

ната година, на тој начин што ќе го набљудува нивното од-

несување, ќе разговара со нив и со нивните родители и сл. 

Наставникот треба да поседува неопходни компетенции за 

дијагностичко оценување и внимателно да ја формира про-

ценката за предзнаењата на учениците, зашто првите впеча-

тоци за учениците не мора секогаш да ја покажуваат вис-

тинската слика.  

Дијагностичкото оценување може да се реализира и 

пред да се започне со поучување за одредена наставна тема 

или целина, особено ако меѓу нив постои заемна поврза-

ност, односно пред да поучува за нова тема, наставникот ди-

јагностицира како е совладана претходната, зашто нејзиното 

познавање е, на пример, услов да се разбере новата тема. 

Значи, со дијагностичкото оценување се дава суд за актуел-

ните постигања на учениците со цел, врз основа на тоа, да 

се претпостави подготвеноста на учениците за усвојување 

на нови знаења. Со иста цел се реализира дијагностичкото 
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оценување пред секоја наставна единица. Може да се заклу-

чи дека при дијагностичкото оценување многу поважна е 

проценката на наставникот за тоа дали и колку учениците ќе 

можат да научат нешто ново, а не проценката за тоа што тие 

дотогаш го научиле. За да се оствари дијагностичното оце-

нување на правилен начин, од голема важност е да постои 

заемна врска на релација наставник – ученик (ученикот ис-

крено да каже што знае, а што не и да има доверба во нас-

тавникот, а наставникот да не ја злоупотребува искреноста 

на ученикот и навистина да му помогне во неговиот развој 

за да ги надмине претходно констатираните празнини). За 

веродостојност  на резултатите, наставникот може при дија-

гностичкото оценување да користи специјално подготвени 

дијагностички тестови и различни техники за опсервација. 

Целта на дијагностичкото оценување е да се утврдат причи-

ните поради кои тешкотиите во учењето се јавуваат постоја-

но и да се формира план за корективно дејствување, (в. По-

поски, 2005: 173 – 174).  

3.2.1.1. Практиката и дијагностичкото оценување. 

Практиката покажува дека, наставниците, во зависност од 

потребите, дијагностичкото оценување го реализираат во 

различни временски периоди, но тоа не го прават според 

претходно направен план, што е јасен индикатор дека се по-

требни натамошни објаснувања за карактерот на овој вид о-

ценување и за неговата функција. Некои наставници резул-

татите од дијагностичкото оценување ги споделуваат со у-

чениците, родителите и со другите наставници. Ова укажува 

на потребата од дополнително унапредување на компетен-

циите на наставниците за овој вид оценување и за неговата 

функција, зашто е јасно дека резултатите од дијагностичко-

то оценување се наменети, првенствено, за наставниците, 

како показатели за правилно одредување на понатамошните 

постапки во практиката, додека, кога тие резултати ќе се 

споделат со учениците, наставниците и родителите, на при-

мер, тогаш би станувало збор за реализирање на информа-

тивната функција на оценувањето. Наставниците кои јасно 

ја согледуваат разликата меѓу дијагностичкото и форматив-

ното оценување, поуспешно ќе го реализираат дијагностич-

кото оценување во практиката. 
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За да направи колку што е можно поуспешна процен-

ка, наставникот треба да ги искористи информациите од ра-

зговорите со сите релевантни фактори кои можат да му о-

безбедат валидни податоци за личноста на ученикот, на 

пример, со педагошко-психолошката служба во училиште-

то, со родителите, со наставниците кои на ученикот му пре-

давале во претходниот степен на образование, со соучени-

ците и сл. Недоволните информации можат да доведат до 

погрешна проценка, што, од своја страна, може да се одрази 

врз работата на наставникот, а, во исто време, и врз постига-

њата на учениците. Позитивно е тоа што наставниците раз-

говараат со родителите секогаш кога ќе почувствуваат дека 

има потреба за тоа. Ова покажува дека наставниците, во го-

лема мера, ја имаат напуштено поранешната практика, спо-

ред која контактите со родителите се сведуваа на групни ро-

дителски состаноци кои не беа во функција на дијагностич-

кото оценување, туку претежно беа состаноци за известува-

ње за успехот на учениците. 

Во однос на карактерот на информациите за учени-

кот, практиката покажува дека наставниците поставуваат 

прашања кои се доволно информативни од аспект на про-

ценката, и оти родителите ги нудат неопходните информа-

ции за да ја отсликаат личноста на ученикот. За правилна 

проценка, сепак, се потребни поисцрпни информации кои се 

однесуваат на  причините што го условуваат одредениот ас-

пект од личноста на ученикот, на пример, информации за 

причините поради кои ученикот му дава предност на усното 

во однос на писменото изразување или причините поради 

кои се јавуваат одредени тешкотии во учењето и сл. 

Мошне позитивно, исто така, е тоа што наставниците 

ги земаат предвид информациите добиени од родителите и, 

врз таа основа, прават одредени промени во однос на прис-

тапите за поучување и оценување, критериумите за оцену-

вање, наставните планови и стилот на поучување, приспосо-

бувајќи ги кон индивидуалните карактеристики на ученици-

те. Значи, информациите презентирани од страна на родите-

лите имаат значајно влијание врз обликувањето на настав-

ната практика и покажуваат дека наставниците, при поучу-

вањето и оценувањето, посветуваат соодветно внимание на 

различните аспекти од личноста на учениците, што, секако, 
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претставува позитивна практика во наставниот процес, (в. 

Пејчиновска, Јанушева, 2014 – Pejčinovska, Januševa, 2014). 

3.2.2. Формативно оценување. Формативното оце-

нување, или како што уште се нарекува развојно или теков-

но, е оценување кое се врши додека учениците сè уште се 

наоѓаат во процесот на учење. Во својата вистинска смисла, 

тоа претставува процес на континуирано оценување на пос-

тигањата на учениците во наставата, со цел да се соберат 

информации за тие постигања и за тие да се оценат. Основ-

ната функција на формативното оценување е да влијае врз 

поучувањето и учењето преку оформување на наставниот 

процес во насока на постигнување на утврдените цели и 

стандарди, односно за да се постигне напредок во развојот 

на учениците, заради што и се нарекува формативно или 

формирачко. При формативното оценување се нагласува 

процесот на стекнување на знаења, а не резултатот. Форма-

тивното оценување се користи за да даде развојна поддршка 

на ученикот и повратни информации за процесот на наста-

ва, односно за процесот на учење, (в. Лубиси и соработни-

ците, 1997 – Lubisi et al., 1997, Гојков, 2003: 149). Во текот 

на формативното оценување и наставникот и ученикот по-

стојано добиваат повратни информации за квалитетот на 

сопствените активности и за ефектите од нив: наставникот 

добива повратна информација за сопственото поучување и 

за ефектите од тоа поучување, врз основа на што понатаму 

ќе ја планира, реализира или модификува сопствената рабо-

та, а учениците добиваат повратна информација за сопстве-

ните постигања и врз таа основа се оспособуваат самостојно 

или со помош на наставникот да го планираат своето учење, 

(в. Блек и Вилијам, 2001 – Black and William, 2001). Форма-

тивното оценување му помага на ученикот подобро да учи и 

да научи, односно формативно да се развива. Една од карак-

теристиките на формативното оценување е неговата конти-

нуирана имплементација во воспитно-образовниот процес и 

тоа има превентивен карактер, затоа што се реализира со 

цел да се спречи евентуалниот неуспех на ученикот. Конти-

нуитетот во формативното оценување е особено важен за у-

чениците од помала возраст затоа што кај нив сè уште не се 

развиени механизмите за самоконтрола или за са-

мооценување, (в. Попоски, 2005: 175). Формативното оце-
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нување е и диференцирано, а тоа значи дека е насочено кон 

постигањата на секој ученик посебно, и поаѓа од неговите 

индивидуални (субјективни и објективни) особености. И по-

учувањето на наставникот се приспособува кон индивиду-

алните можности и способности на ученикот, бидејќи, како 

што е познато, учениците имаат различни стилови на учење 

и различни способности и можности. Формативното оцену-

вање е составен дел на воспитно-образовниот процес, одно-

сно од поучувањето на наставникот и од учењето на учени-

кот. За да се реализира во вистинска смисла, учениците тре-

ба да бидат активно вклучени во процесот на усвојување на 

знаењата и во други активности кои можат да се набљуду-

ваат, да се регистрираат и да се насочуваат. Карактеристич-

но за формативното оценување е што тоа не завршува со о-

фицијално сумативно оценување, ниту, пак, со регистрира-

ње на бројчана оценка. Тоа повеќе се однесува на еден вид 

проценка за постигањата на учениците, при што целта не е 

бројчаната оценка, туку насочување на учењето на учени-

кот. За ефективно и ефикасно формативно оценување, одно-

сно за успешно учење на учениците, ним треба однапред да 

им се познати целите на учењето и постојано да добиваат 

повратна информација за нивните постигања, (в. Блек и Ви-

лијам, 2001).  

Со формативното оценување и наставниците и уче-

ниците остваруваат повисоки стандарди за учење. Форма-

тивното оценување најчесто се однесува на оценувањето 

според практичната оспособеност на ученикот. Тоа овозмо-

жува споделување на наставните цели со учениците вклучу-

вајќи ги во (само)оценување, обезбедува повратни информа-

ции и дава насоки за натамошно учење, (в. Блек, 2007 – 

Black, 2007). Резултатите од формативното оценување се 

користат за да се подобри поучувањето на наставникот и по 

потреба да се модификува. На пример, видот на прашањата 

кои наставникот ги поставува на час можат да му укажат на 

темпото со кое се движи, на динамиката со која треба да по-

учува, на сфатеноста на наставната материја од учениците, 

на потенцијалната потреба од модификации или упростува-

ња на наредните часови и сл. При формативното оценување 

наставникот добива можност, ако согледа дека резултатите 

од неговото поучување се незадоволителни, да го модифи-
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кува или промени поучувањето за да ги постигне поставе-

ните цели, (в. Вигинс, 2012 – Wiggins, 2012). Формативното 

оценување се спроведува континуирано секој ден. Преку 

формативното оценување, учениците знаат кои цели треба 

да ги постигнат и тоа им помага да се самооценат, односно 

да знаат на каков пат се да ги постигнат целите, (в. Блек и 

Вилијам, 1998 – Black  and Wiliam, 1998). При формативно-

то оценување и учениците и наставниците се наоѓаат во 

партнерски однос: учениците, на пример, можат да учеству-

ваат во изработката на листа за критериуми врз основа на 

кои ќе се врши оценувањето, да осмислуваат и поставуваат 

прашања, да се самооценуваат и да ги оценуваат соученици-

те. Формативното оценување е поврзано и со емоционална-

та страна на ученикот. Доколку се доживее неуспех, со фор-

мативното оценување ученикот побрзо може да ја врати до-

вербата во себеси дека е способен нешто да направи. Фор-

мативното оценување е еден вид повратна информација за 

постигањата на ученикот за наставникот, но преку него и у-

чениците му дaваат повратна информација на наставникот. 

Тоа се користи и во текот на поучувањето и во текот на уче-

њето. Формативното оценување налага претходно запозна-

вање на учениците со стандардите и критеримуите според 

кои ќе се врши оценувањето, како и со показателите за ус-

пешноста, (в. Блек и Вилијам, 1998). 

3.2.2.1. Практиката и формативното оценување. 

Практиката покажува дека наставниците се целосно запоз-

нати со суштинските особености на формативното оценува-

ње кое е развојно и му помага на ученикот да напредува, ка-

ко оценување при кое наставникот дава и добива повратна 

информација од ученикот. Тоа претставува потврда дека по-

стои цврста основа за имплементација на формативното о-

ценување и дека ефектите од неговата примена обезбедува-

ат квалитет на наставниот процес, односно на поучувањето 

на наставникот и на учењето на ученикот. Ова, исто така, 

претставува потврда за сознанието на наставниците дека 

формативното оценување треба да е составен дел од плани-

рањето на наставата. Некои наставници формативното оце-

нување го поврзуваат со оценување при кое наставникот ја 

евидентира описната или бројчаната оценка во дневникот, 



54 

 

што е погрешно ако се има предвид фактот дека евиденти-

рањето на оценката се однесува на сумативното оценување.  

Денес, скоро сите наставниците го планираат форма-

тивното оценување, и тоа во годишните и тематските плано-

ви (генерално се наведуваат техниките за оценување на пос-

тигањата на учениците) и во дневните подготовки (подета-

лен опис на техниките и инструментите за оценување на по-

стигањата на учениците и нивна примена во конкретна си-

туација). Тоа покажува дека формативното оценување се 

применува со солиден степен на стабилност во наставниот 

процес и  дека наставниците ги согледуваат придобивките 

од инкорпорирање на овој вид оценување во планирањето 

на наставата, што доведува до позитивни промени во наста-

вната практика. Секако, информации за постигањата на уче-

ниците во наставниот процес се добиваат и без претходно 

планирање, но планирањето на формативното оценување им 

дава можности на наставниците да ги систематизираат до-

биените информации и да ги користат планирано и систе-

матски. 

Практиката покажува дека наставниците водат смет-

ка за поврзаноста на формативното оценување со целите на 

наставата, а тоа значи дека ефикасно и ефективно го импле-

ментираат во наставата, односно дека ги операционализира-

ат и диференцираат наставните цели поставени во наставни-

те планови за сите ученици, при што го индивидуализираат 

пристапот во реализацијата на задачите. На овој начин, во 

рамките на глобално поставените цели, наставникот води 

сметка за поставување на цели според потребите и можнос-

тите на ученикот. Ова недвосмислено зборува за зголемени-

те компетенции на наставниците за имплементирање на 

формативното оценување. На овој начин се обезбедуваат со-

лидни основи за унапредување на квалитетот на наставата. 

Може да се заклучи дека, и покрај сè уште присутните сла-

бости, за кои е евидентно дека се присутни во многу помала 

мера, денес, формативното оценување е дел од секојдневна-

та практика на наставникот, а тоа е силен индикатор за по-

зитивните промени во однос на оценувањето во наставната 

практика и имплицитно навестува дека идните наставници 

ќе го вградат формативното оценување во својата практика, 
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(в. Талевски, Јанушева, Пејчиновска, 2014 – Talevski, Janu-

ševa, Pejčinovska, 2014).  

3.2.3. Сумативно оценување. Сумативното оценува-

ње обично се реализира на крајот на одреден период, на 

пример, тромесечје, полугодие или на крај на учебна годи-

на. Неговата цел е да ги согледа резултатите од повеќеме-

сечното работење со учениците, да ги сумира резултатите 

од воспитно-образовниот процес, да го процени нивниот 

квалитет и да оформи официјални сумативни оценки за уче-

ниците, (в. Гојков, 2003: 150). Ова оценување нема влијание 

врз процесот на учење, зашто истиот е веќе завршен, (в. Џеј 

Мек-Тиг, Кен О’ Конор, 2005 – Jay McTighe and Ken O’Co-

nnor, 2005). Сумативното оценување, по правило, треба да 

опфати доволно репрезентативен дел од наставните содржи-

ни за да може наставникот да оцени дали учениците го по-

стигнале пропишаниот стандард. Тоа треба да се реализира 

по солидни подготовки на учениците и на начин кој овозмо-

жува систематски да се соберат потребните показатели. Во 

многу земји, сумативното оценување се врши со помош на 

стандардизирани тестови на знаење. Сумативното оценува-

ње, во зависност од тоа кога и со која цел се врши, има соп-

ствени подвидови, (в. Попоски, 2005: 179 – 180): а) Нефор-

мално микросумативно оценување, кое, по правило се реа-

лизира по секоја релативно заокружена целина (тема) за да 

се оцени какви се постигањата на учениците пред наставни-

кот да започне со поучување за наредната тема. Овој вид о-

ценување нема официјален карактер, не завршува секогаш 

со оценка (иако може) и, пред сè, има формативен карактер. 

Одговорите на учениците се проследени со усни или пиша-

ни коментари од наставникот кои имаат формативна приро-

да; б) Формално етапно микросумативно оценување е она о-

ценување кое се реализира на крајот од одредени периоди 

на наставната година, тромесечје или полугодие. Овој вид 

оценување завршува со бројчана оценка за постигањата на 

ученикот во определениот период; в) Завршно (сумативно) 

оценување се изведува на крајот од учебната година, однос-

но по обработката на целата наставна програма. Тоа има 

формален (официјален карактер). Учениците мора претход-

но да бидат информирани за времето, за целта, критериуми-

те и за начинот на реализирање. Наставникот треба да обез-
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беди атмосфера во која ќе се сведат на минимум сите преч-

ки кои би можеле да влијаат врз оценувањето. Во утврдува-

њето на завршната оценка е пожелно да учествува и учени-

кот. Сумативната оценка е синтетички суд за вкупните пос-

тигања на ученикот во одредена област во текот на учебната 

година која се регистрира во педагошката документација. 

Учеството на ученикот во формирањето на завршната оцен-

ка бара конструктивен дијалог меѓу наставникот и ученикот 

и претпоставува промени во односите наставник – ученик. 

Во сумативно оценување спаѓа и она кое се изведува во 

форма на испити: годишен, поправен, матурски, приемен, 

колоквиум и сл. Сумативното оценување треба да е одна-

пред планирано и најавено (што ќе опфати, кога ќе се реали-

зира, на кој начин и сл.). Секое официјално оценување има 

сумативен карактер. Врз основа на оценките од завршното 

оценување по различни предмети според наставната програ-

ма се издаваат свидетелства за завршена година или за завр-

шен вид на образование, а се остваруваат и други права, на 

пример, ученикот стекнува право да оствари работен однос 

и сл.  

3.2.3.1. Активност: Формативно – сумативно оцену-

вање. Прочитајте ги опишаните ситуации и обидете се да 

кажете за кој вид оценување станува збор. Во одлуката нека 

Ви помогне начинот на кој наставникот ќе ги искористи ин-

формациите што ги добива, (опишаните ситуации се моди-

фикувани според потребите, в. прирачник, Унапредување на 

оценувањето во училиштата, Скопје, 2007). 

1. На крајот од учебната година наставникот по истори-

ја реализира тест што сам го подготвил. Резултатите 

од тестот ги користи за да формира оценки, оценките 

ќе им бидат соопштени на учениците и ќе се чуваат 

во училишната документација. 

2. Наставничката по македонски јазик се интересира за 

што разговараат учениците надвор од училиштето. 

Овие информации таа планира да ги искористи за да 

ја збогати училишната библиотека со некои списани-

ја кои ќе ги искористи на часовите по јазик. 

3. Од учениците во седмо одделение се бара да ги оце-

нат своите писмени работи на скала од 1 до 5 и нив-
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ните оценки ќе се земат предвид при формирање на 

оценката на крајот од полугодието. 

4. Група ученици треба да изработи проект. Наставни-

кот пополнува листа за да ја оцени работата на гру-

пата во проектот и придонесот на секој поединец во 

групата. 

5. На крајот на првото тромесечје наставникот по био-

логија спроведува тест. Резултатите од тој тест пла-

нира да ги искористи за да определи на кои ученици 

им е неопходна дополнителна помош. 

6. Наставникот по социологија бара од учениците да 

прочитаат текст за предрасудите и стереотипите, а 

потоа бара од нив да состават прашања за текстот. 

7. Наставникот по историја усно ги испитува учениците 

за претходно обработената наставна содржина, а по-

тоа става белешки за нивните одговори. 

8. Наставникот бара од учениците да прочитаат одре-

ден текст, а потоа да напишат сопствени прашања за 

текстот. 

9. Наставникот бара од учениците кои реализираат 

практична настава да водат дневник во кој ќе ги бе-

лежат сопствените искуства. Потоа, наставникот го 

чита дневникот на крајот од неделата и дава комента-

ри и поставува прашања на кои очекува да добие од-

говор. 

10. Наставникот по физика, спроведува тест на крајот од 

првото тромесечје и планира резултатите да ги иско-

ристи за да ги оцени учениците. 

 

3.3. Оценување врз основа на тоа со што се споре-

дуваат постигањата. Врз основа на тоа со што се спореду-

ваат постигањата на учениците, постои нормативно, крите-

риумско и ипсативно оценување.  

3.3.1. Нормативно оценување. Оценувањето кое се 

реализира така што се споредуваат постигањата на ученици-

те со резултатите на другите ученици се нарекува норматив-

но. Во основата на ова оценување се групните норми кои се 

изведени врз основа на резултатите од тестирање на репре-

зентативен примерок испитаници со стандардизирани нор-

мативни тестови. Целта му е да го утврди напредокот на се-
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кој ученик во споредба со нормата на групата на која припа-

ѓа и да врши рангирање на учениците според степенот на 

постигнатите резултати. Оценките во нормативното оцену-

вање се квантитативни. За ова оценување не е важно колку 

напредувал ученикот, важно е местото на неговиот резултат 

во дистрибуцијата на резултатите на сите ученици од група-

та, (в. Попоски, 2005: 198). Нормите се утврдуваат врз осно-

ва на вистинските постигања на една доволно репрезента-

тивна група, па, според тоа, мерката за оценување на пости-

гањата е релативна и зависи од резултатите на репрезента-

тивната (нормативната) група. Значи, нормата (која може да 

биде, на пример, аритметичка средина) треба да се сфаќа ка-

ко нешто што се смета за нормално, типично за одредена 

популација. Нормата е утврдената вредност која служи како 

основа за оценување на тоа колку вреди еден поединечен 

резултат спореден со резултатите на другите ученици. Нор-

мата се утврдува врз основа на вистински, емпириски доби-

ени резултати. На пример, ако на репрезентативен примерок 

составен од ученици од 8 одделение во РМ се реализира 

тестирање по одреден наставен предмет, и ако по обработ-

ката на резултатите се пресмета аритметичка средина, то-

гаш таа аритметичка средина би можела да биде норма врз 

основа на која ќе се врши споредувањето и оценувањето на 

постигањата на секој ученик. Ова оценување се реализира 

без оглед на тоа колку и како се остварени целите поставени 

со наставната програма. Значи, со ова оценување се утврду-

ваат разликите во знаењето меѓу одделни ученици, (в. По-

поски, Стојановски, 1995: 9 – 11). Преку статистички пос-

тапки, суровите бодови од нормативното оценување се при-

кажуваат како перцентилен ранг и како оценка која е екви-

валентна на тој ранг. На пример, ученикот кој има перцен-

тилен ранг 70 постигнал подобар успех од 70% од 

учениците, а 30 проценти покажале подобар успех од 

неговиот. При ова оценување најчесто се користат прашања 

со повеќечлен избор, отворени прашања и прашања со 

краток одговор и тоа се базира најчесто на национални 

стандарди. Во светски размери постојат голем број 

приврзаници и противници на нормативното оценување,  (в. 

Речник на образовна реформа, 2013 – The Glossary of 

Education Reform, 2013). Бидејќи нормативното оценување е 
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многу скап процес, нормите, во некои држави, обично се 

употребуваат седум години, значи, резултатите на сите 

ученици кои ќе полагаат за време од тие 7 години, ќе бидат 

споредувани со оригиналната нормативна група, (в. Бонд, 

1996 – Bond, 1996). Нормативното оценување се поврзува со 

т.н. Гаусова крива или позната како нормална дистрибуција 

според која поголемиот број на ученици имаат просечни 

резултати, мал дел потпросечни и мал дел натпросечни 

резултати. Оценувањето во нашата воспитно-образовна 

практика е главно нормативно. Нормите ги утврдуваат 

наставниците при примена на неформални тестови за 

оценување на постигањата на учениците што сами ги изра-

ботуваат. Според тоа, нормите се утврдуваат во зависност 

од успешноста на групата, (в. Попоски, 2005: 198). 

3.3.2. Критериумско оценување. Оценувањето кое 

се реализира така што постигањата на учениците се споре-

дуваат со официјално поставени критериуми за одредена 

возраст, пропишани од МОН, се вика критериумско оцену-

вање. Оценките во ова оценување се квалитативни. Со ова 

оценување сите ученици се споредуваат со воспоставениот 

критериум, па така има ученици кои ги постигнале поставе-

ните критериуми во одреден степен и оние кои не ги пос-

тигнале. Целта му е да утврди колку ученикот ги постигнал 

барањата на наставната програма, односно целите. За квали-

тетно критериумско оценување потребно е да постојат јасно 

дефинирани критериуми за секоја поставена цел, (в. Попос-

ки, 2005: 199). И со ова оценување се утврдуваат разлики во 

знаењето, но не меѓу одделни ученици туку меѓу постига-

њето на ученикот и поставениот критериум, односно нас-

тавната цел. Кај овој вид оценување се претпоставува дека 

по завршување на учењето, сите ученици го усвоиле знае-

њето во оној обем и квалитет како што е определено со це-

лите на наставната програма, односно се утврдува не само 

колку научиле учениците туку и што научиле од она што е 

предвидено со наставните цели. Резултатите обично се изра-

зуваат со исказите успешен – неуспешен или задоволува – 

не задоволува, но може да постојат повеќе степени на ус-

пешност во зависност од поставениот критериум. Критери-

ум за оценување на постигањата на учениците не може да 

биде она што тие го постигнуваат, туку она што од нив се о-
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чекува да го постигнат, она што е поставено како цел во 

наставната програма за наставниот предмет, (в. Попоски, 

Стојановски, 1995: 12 – 13). Критериумите се изведуваат 

експлицитно од поставени наставни цели. Со ова оценување 

суровите бодови се прикажуваат во проценти и како оценка 

која одговара на тој процент, (в. Хјуит, 1996 – Huitt, 1996).  

Со критериумското оценување се определува што можат у-

чениците да направат и што знаат тие, а не како тие се спо-

редуваат со другите, (в. Анастаси, 1988 во Бонд, 1996 – A-

nastasi, 1988, in Bond, 1996), односно што постигнале учени-

ците во споредба со претходно воспоставен критериум  (со 

претходно поставените наставни цели). 

3.3.3. Ипсативно оценување. Оценувањето со кое 

постигањата на учениците се споредуваат со претходната 

состојба кај истиот ученик се нарекува ипсативно 

оценување. Значи, со ова оценување се согледува 

напредокот на еден ученик преку разликата во неговите 

постигнувања, на пример, на почетокот и на крајот на еден 

наставен час или на почетокот и на крајот на полугодието 

итн., односно се согледува колку напредувал одреден 

ученик од претходното до следното оценување. 

Ипсативното оценување бара од наставникот добро да го 

познава секој ученик, па затоа е полесно да се применува во 

одделенска отколку во предметна настава, (в. Попоски, 

2005: 200). 

3.4. Оценување според постапката. Според постап-

ката за оценување се разликуваат аналитичко и глобално и-

ли холистичко оценување. 

3.4.1. Аналитичко оценување. Оценувањето според 

кое постигањата се расчленуваат на составни елементи, на 

пример, писмената работа се расчленува на составни еле-

менти кои се оценуваат посебно според определени крите-

риуми, се нарекува аналитичко оценување. Составни 

елементи на еден писмен состав можат да бидат: 

организацијата на текстот, содржинскиот аспект, 

правописните пропусти и сл. Секоја оценка за посебните 

елементи учествува во формирањето на конечната оценка. 

За ова оценување потребно е да постојат добро дефинирани 

критериуми и показатели за секој елемент од целината, (в. 

Попоски, 2005: 202). Ова оценување дава подетални 
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информаци и придонесува за објективноста на оценувањето, 

но, од друга страна, за него е потребно повеќе време.  

3.4.2. Глобално (холистичко) оценување. Оценува-

њето според кое постигањата на ученикот се сфаќаат како 

целина, на пример, писмената работа се сфаќа како целина, 

па се оценува без да се расчленува на составни елементи се 

нарекува глобално или холистичко. Тоа оценување се врши 

според глобално разбирање на постигањето. Глобалното  о-

ценување се реализира побрзо во однос на аналитичкото о-

ценување, но оценката за постигањето не го прикажува ре-

алниот напредок на ученикот и може да содржи и одреден 

степен на субјективност, (в. Попоски, 2005: 203). Глобално-

то оценување не овозможува конкретна повратна информа-

ција за подобрување, а некои од критериумите можат да би-

дат немерливи. И аналитичкото и глобалното оценување и-

маат сопствени предности и недостатоци, (в. Бекер, 

2010/2011 – Becker, 2010/2011).  
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4. УЛОГАТА НА ПОВРАТНАТА ИНФОРМАЦИЈА ВО 

ОЦЕНУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА УЧЕЊЕ 

 

 Повратната информација е неизоставен и неделив 

дел од формативното оценување. Таа има важна улога за у-

напредување на оценувањето на процесот на учење, како и 

на оценувањето на резултатите од учењето. Ефективната, 

квалитетна и ефикасна повратна информација му овозможу-

ва на наставникот со поголем успех и навремено да ги от-

крие тешкотиите на кои наидува ученикот во процесот на у-

чење и причините за тоа. На тој начин се создаваат и услови 

наставникот да гради атмосфера на доверба и постојано да 

се грижи за унапредување на учењето на ученикот. 

4.1. Повратна информација – поим. Повратната ин-

формација (превод од англискиот јазик, feedback) претста-

вува организирана, планирана информација која една лич-

ност, на пример, наставникот (испраќач) му ја соопштува на 

друга личност, на пример, на ученик (примач), во вид на по-

рака, исказ, тврдење, на прашање и слично, за тоа како ед-

ната личност го доживеала некое однесување или некоја си-

туација. Во наставата, наставникот е испраќач на пораката, 

а ученикот примач на таа порака, односно наставникот му 

соопштува на ученикот што е позитивно, а што негативно 

во неговото однесување, најчесто во одговорот на прашања-

та, но и во други активности на учениците. Учениците доби-

ваат повратна информација за сопствените постигања и врз 

таа основа учат да бидат способни самостојно или со помош 

на наставникот да го планираат своето учење. Во исто вре-

ме, и ученикот со одговорите на прашањата од наставникот, 

на пример, или со реакциите на другите барања од настав-

никот, се јавува во улога на испраќач на порака до настав-

никот, односно наставникот добива информации за сопстве-

ното поучување и за ефектите од тоа поучување, врз основа 

кои понатаму ќе ја планира, реализира или модификува соп-

ствената работа, (в. Блек и Вилијам, 1998). Повратна инфор-

мација, исто така, претставуваат оценките на тестовите, о-

ценките на сите активности во најразлични контексти, оцен-

ките на тромесечје, оценките во свидетелствата и слично, но 

треба да се истакне дека оценката во вид на бројка нуди 

многу ограничени повратни информации. 
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 Наставникот треба да поседува вештини за да даде 

конструктивна повратна информација. Повратната инфор-

мација има двоен карактер – истовремено ги зафаќа и ког-

нитивната сфера, а исто така и мотивациските фактори. И-

мено, преку повратните информации учениците сфаќаат, ра-

збираат до каде се со учењето и што треба да направат за да 

ги подобрат своите постигања – когнитивен фактор, а потоа 

покажуваат чувство на контрола врз сопственото учење – 

мотивациски фактор, (в. Лин, Милер, 2005 – Linn, Miller, 

2005). Учениците повратната информација треба да ја сфа-

тат и да ја доживеат како конструктивна критика или како 

помош, насока, сугестија за да го постигнат посакуваното 

ниво на знаење.  

 Има различни пристапи за да се обезбеди квалитетна 

повратна информација. Наставниците треба да се трудат да 

ги избегнуваат едноставното ставање бројчани оценки и не-

продуктивни коментари од типот: вложи повеќе труд, мо-

жеш повеќе, ама не сакаш, подобри го пишувањето, добро е, 

не е доволно, седи единица (често се случува повратната ин-

формација од овој тип да е проследена со потсмев од страна 

на наставниот) и слично, затоа што коментарите од овој тип 

не  му кажуваат на ученикот во која насока треба да се дви-

жи и кои активности треба да ги преземе за да го подобри у-

чењето, (в. Вигинс, 2012). Тие треба да се трудат да дадат 

повратна информација која ќе му помогне на ученикот да ја 

подобри конкретната активност, (в. Вигинс, 2012) што, од 

своја страна, доведува до тоа учениците подобро да ја ра-

зберат материјата и да ги намалат пропустите. Треба да се 

напомене дека ефективната повратна информација се разли-

кува од советот. На пример, коментари од типот: потребни 

ти се повеќе примери во твојот извештај или требаше да 

вклучиш некои важни прашања во твојот план, според Ви-

гинс, не се повратна информација туку совети кои можат да 

се доживеат како досадни, зашто учениците стануваат неси-

гурни за сопствените проценки и стануваат зависни од сове-

тите на наставниците. Наместо тоа, подобро е ученикот да 

се праша дали има некоја идеја како одредената активност 

да ја подобри. На овој начин, кај учениците се градат авто-

номијата и довербата. Информациите треба да се споделат, 

зашто на тој начин им се дава на учениците одредена слобо-
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да во однос на поставените цели. Кога се дава совет, на из-

весен начин му се кажува на ученикот што треба да напра-

ви, па му се одзема слободата сам да одлучува. Ефективната 

повратна информација го наведува ученикот да преземе ак-

ција, (в. Вигинс, 2012). Довербата е клучен фактор во дава-

ње на повратна информација. Наставникот мора да ја има 

довербата на ученикот, а тоа значи дека треба да оддели 

време за разговор со него, да посвети внимание на целите на 

учењето, на неговата работа и на неговите одговори, (в. 

Брукхарт, 2008 – Brookhart, 2008). За да биде ефективна, по-

вратната информација треба да го насочува ученикот да ги 

разбере целите кон кои треба да се стреми и да обезбеди до-

кази за тековната состојба на ученикот во однос на тие це-

ли. Пример за добра повратна информација: Ова е добар во-

вед зашто ги опфаќа сите главни идеи, кои ги дискутиравме 

на почетокот. Која од овие идеи мислиш дека можеш да ја 

прошириш?  

Ученикот треба да знае дека повремено во текот на 

наставниот процес ќе добива повратна информација од нас-

тавникот и дека во неа ќе има насоки за тоа што тој треба да 

го направи за да напредува. Повратната информација прет-

ставува пример за двонасочна комуникација при што наста-

вникот поставува, на пример, одредени прашања (барања, 

задачи) со цел да ги оцени постигањата на учениците. Пов-

ратната информација, всушност, во поголема мера, се одне-

сува на оценувањето на процесот на учење, иако е моќна а-

латка и при оценувањето на резултатите од оценувањето. У-

ченикот мора да знае за кои активности и во кој период ќе 

добива повратна информација и дека во неа се бара тој да 

преземе одредени активности. Квалитетната повратна ин-

формација само го насочува ученикот да размислува за сво-

ето учење. Ако наставникот преку повратната информација 

му даде на ученикот повеќе насоки отколку што е потребно, 

таквата повратна информација нема да придонесе за продла-

бочување на учењето, бидејќи учениците, во тој случај, ќе 

немаат потреба да мислат, (в. Чапуис, 2012 – Chappuis, 

2102). Добрата повратна информација содржи пораки кои у-

ченикот може да ги употреби, а тоа значи дека тој, пред сè, 

мора неа да ја разбере, (в. Брукхарт, 2008). 
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 4.2. Форма на повратната информација. Постојат 

различни видови повратна информација во зависност од ис-

кажувањата на учениците во усна, писмена или практична 

форма. Изборот зависи од наставникот. Најчесто усната 

повратна информација наставникот ја дава при усните одго-

вори на учениците, писмената по изработувањето на тесто-

вите, или при корекција на писмените работи. Повратната 

информација може да се даде и визулено (демонстрација) 

тогаш кога треба на учениците да им се покаже каде тие 

грешат и како треба нешто правилно да се изведе, (в. Брук-

харт, 2008).  

4.2.1. Усна повратна информација. Наставникот 

треба да е оспособен да дава квалитетна усна повратна ин-

формација која нема да ги споредува учениците меѓу себе. 

Усната повратна информација е многу важно средство за да 

се мотивира ученикот и да се поттикне да учи. За да може 

да биде ефективна, таа треба да биде однапред испланирана 

така што ќе се предвидат можните одговори и реакции на у-

ченикот на одредено прашање кое е поставено во текот на 

часот. Доколку е спонтана, усната повратна информација, 

наставникот треба да знае како да реагира на одговорот на 

ученикот. Усната повратна информација од наставникот му 

дава информација на ученикот за квалитетот на неговите 

постигнувања. Усната повратна информација од учениците 

му дава на наставникот информација за тоа колку тие нау-

чиле и за тоа како ја сфатиле и доживеале неговата повратна 

информација.  

Наставникот дава поврaтна информација додека поу-

чува. Таа треба да е мотивирачка, динамична, да стимулира 

и да е поврзана со контекстот. Усната повратна информаци-

ја вклучува и невербална комуникација, на пример, ако нас-

тавникот врти со главата, или прави цццц, или со прст дава 

сигнал дека одговорот не е точен итн. Со усните повратни 

информации можат да се дополнуваат објаснувањата на у-

чениците веднаш штом ќе се јави потреба и на тој начин се 

разменуваат идеи. Таа се дава и преку поставување праша-

ња и преку објаснување за време на поучувањето, а на уче-

никот му дава можност веднаш да реагира во текот на уче-

њето. Усната повратна информација секогаш треба да е по-

зитивна, да го вреднува она што е сработено и да е развојна, 
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односно да понуди насоки за натамошно учење. Таа не смее 

да го критикува ученикот или да му припишува одредени о-

собини: не е добро, како можеш тоа да го кажеш, браво, су-

пер и сл. Усната повратна информација мора да е позитивна 

и конкретна. 

4.2.1.1. Слабости на усната повратна информаци-

ја. Покрај големите предности, усната повратна 

информација има и слабости, меѓу кои, како пример би ги 

навеле следниве: доколку не е претходно испланирано, 

моменталната реакција на наставниот кон одреден одговор 

може да е непромислена; поголем број од учениците не ја 

сфаќаат усната повратна информација сериозно, а голем е 

бројот на оние кои не слушаат што зборува наставникот; 

усната повратна информација може да биде несфатена од 

ученикот; усната повратна информација има краток рок (не 

е запишана, избледнува од сеќавањето); на некои ученици 

може да им пречи да добиваат усна повратна информација 

пред другите ученици; времето за усна повратна 

информација е ограничено. 

4.2.1.2. Активност: Дополнете ја табелата така што, 

водејќи се од дадената цел на повратната информација, ќе 

дадете по два примера за конкретна позитивна и конкретна 

негативна усна повратна информација.  

 

Цел на повратната 

информација 

Примери за усна повратна 

информација (конкретна 

позитивна и конкретна 

негативна) 

Да се охрабри ученикот и 

да му се даде поддршка  
 

Да се подобрува учењето 

со насоки за 

подобрување 

 

Да се продолжи со уче-

њето 

 

Да се фокусира кон начи-

нот на учење 
 

Да се коригира грешка  

Да се добие информација  

Да се вреднува и пофалу-  
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ва 

Да се стави ученикот 

пред предизвик 

 

Да се бара појаснување  

Да се бара објаснување  

Да се пренасочи актив-

носта 

 

 

4.2.2. Писмена повратна информација. Ефективна-

та и квалитетна писмена повратна инфoрмација поаѓа од це-

лите на наставата, поттикнува на размислување и дава суге-

стии за подобрување на учењето. Нејзината насока ученици-

те треба да ја препознаат како сугестија. Насоките треба да 

се засновани на активности што ученикот претходно ги реа-

лизирал, за да може да биде сигурен дека наставникот нави-

стина е заинтересиран и го следи неговиот развој. Овој вид 

повратна информација не прави споредба меѓу учениците.  

 Да претпоставиме дека ученикот на писмената рабо-

та добива оценка 3 и таа не е проследена со писмена поврат-

на информација. Во овој случај, кај ученикот може да се по-

јави збунетост затоа што од оценката 3 тој нема да разбере 

точно и прецизно на кој дел од неговата активност се одне-

сува оценката, а што во таа негова активност треба да се по-

прави, модифицира, коригира или што не е доволно добро 

сработено. Во конкретниот случај, со писмената работа, у-

ченикот нема да може точно и прецизно да разбере: зошто е 

добиена токму оценката 3, во кои сегменти неговата писме-

на работа не е добра, каде се наоѓаат пропустите – во глав-

ниот, во воведниот или можеби во завршниот дел, дали во 

организацијата на идеите има пропусти, дали станува збор 

за правописни пропусти и сл. Коментарот пожелно е да се 

проследи со прашања, а по својот карактер, во голема мера, 

треба да е позитивен. Писмената повратна информација, 

според тонот, исто така, треба да е позитивна за да не биде 

доживеана како критика од страна на ученикот, а, сепак, да 

биде конструктивна критика на неговите слаби страни. 

 4.2.2.1. Активност: Обидете се да напишете писмени 

повратни информации следејќи ги следниве инструкции: то-

нот на коментарот да е позитивен дури и кога се критикува; 

коментарот да е поврзан со предвидените наставни цели; на-
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предокот на учениците да е поврзан со крајните цели; да со-

држи насоки за следни чекори во работата; да се предизвика 

ученикот да размислува. 

4.2.2.2. Активност: Прочитајте ги долунаведените 

искази, односно писмени повратни информации и обидете 

се да определите колку одредената писмената повратна ин-

формација е ефективна. (Исказите се модификувани според 

прирачникот Унапредување на оценувањето во училиштата, 

2007). Какви информации таа му дава на ученикот? 

Треба повеќе да работиш на правописот. 

Интересен вовед, но понатаму во есејот од 5 парагра-

фи, во телото ти се случуваат истите пропусти. Можеш ли 

да идентификуваш за што станува збор. Размисли убаво за 

правилата за разграничување на параграфите на есејот и за 

помошните зборови. 

Писмената работа е интересна, има логичен редослед 

на идеите, но во целата задача недостигаат преодни речени-

ци меѓу параграфите. 

Повторно си ги направил истите грешки. 

 Солидна работа. Аргументите против абортусот што 

си ги навела се многу издржани и логични, дури можат да 

ти послужат да напишеш статија во училишниот весник. 

Подетално треба да ги образложиш твоите размислувања за 

медицинскиот аспект на абортусот, но за тоа можеме да по-

разговараме на еден од следните часови или по часовите. 

 Составот има многу неточни податоци и многу пра-

вописни пропусти. Те молам, повторно види и разгледај ка-

де се пропустите. 

 Решението покажува дека убаво се снаоѓаш во реша-

вањето на задачите со една непозната. Кој начин го користе-

ше за да дојдеш до ова решение? 

 Солидни аргументи. Браво. 

 Убаво си ги опишал ликовите во романот. Но стилот 

не ти е толку добар како што е стилот на Х. Обиди се во ид-

нина да употребуваш повеќе сложени реченици. 

 Браво. Интересно видување на животот на другите 

планети. Особено убаво си ја нацртала планетата Марс и 

нејзините жители. 

 Типична работа симната од Интернет. 
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 Извештајот има силни поенти. Но сметам дека ќе бе-

ше добро ако дадеше свој коментар и ако го изнесеше сво-

ето размислување. Имаш ли идеја? 

4.3. Ефективна повратна информација. Повратна-

та информација мора да биде ефективна. Учениците мораат 

да знаат кои се целите на наставата и нејзините крајни цели 

уште пред да започнат активностите. За да биде квалитетна 

и ефективна повратната информација, наставникот мора да 

е сигурен дека ученикот знае што се очекува од него. Да 

разгледаме еден едноставен пример, чест во секојдневната 

воспитно-образовна практика. Да претпоставиме дека 

учениците треба да подготват говор на тема абортус во 

пишана форма при што треба да заземат негативен став за 

одредената тема, а притоа наставникот не планира да ги зе-

ме предвид при оценувањето правописните грешки туку ар-

гументите. Тоа треба да им се каже на учениците уште пред 

започнувањето на активноста, односно за време на под-

готвувањето. Целта на наставникот е преку повратната ин-

формација да ги оценува слабите и силните страни на пос-

тигањата на ученикот, да го поттикнува кон размислување и 

да ги насочува понатамошните негови активности. 

4.3.1. Практиката и повратната информација. 

Практиката покажува дека наставниците повратните инфор-

мации од учениците ги користат за подобрување на постига-

њата на учениците и прават одредени приспособувања и мо-

дификации во наставата, но токму оттука произлегува 

клучното прашање: Како наставникот ја приспособува, 

односно ја модификува својата наставна практика за да 

одговори на потребите на учениците? Колку може наставата 

да се приспособи, односно модификува кон потребите за 

учење идентификувани преку повратната информација, (в. 

Јанушева, Пејчиновска, 2011 – Janusheva, Pejchinovska, 

2011). 

4.3.1.1. Приспособување, односно модификација 

на наставата. Приспособувањето и модификациите најчес-

то се однесуваат на промена на начинот на кој наставникот 

поучува преку следново: употреба на различни техники, 

стратегии и активности за поучување, употреба на различни 

техники, стратегии и активности за оценување на постига-

њата на учениците со цел да се зголемат валидноста и објек-
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тивноста на оценките, дополнително поучување по поучува-

њето за одреден концепт, промена на вокабуларот кој го у-

потребува и сл. Приспособување, односно модификација во 

смисла на отстапување од одредена наставна содржина, ба-

рем засега, не се практикува, зашто наставните содржини се 

предвидени во наставната програма. Сепак, мал број настав-

ници понекогаш отстапуваат од бројот на часовите предви-

ден за дадената наставна единица, а, тоа, во голема мера, 

може негативно да се одрази врз постигањата на учениците. 

Наставникот може да ги преземе сите горенаведени актив-

ности, а повратната информација да остане иста (концептот 

сè уште може да биде нејасен). И покрај тоа, наставникот 

продолжува да поучува за други наставни содржини зашто е 

ограничен со годишниот фонд на часови по одредениот 

предмет што е должен да го реализира. 

4.3.1.2. Стратегии, техники и активности за уна-

предување на поучувањето и оценувањето. Стратегиите и 

техниките за унапредување на поучувањето и на оценување-

то во македонскиот образовен систем се резултат, првен-

ствено, на многубројните проекти. Важен фактор за нивната 

примена е и желбата на наставникот за промена и унапреду-

вање на сопствената наставна практика, зашто постои изве-

сен отпор кај поголем број наставници кон примената на 

стратегиите на активната методологија, како и кон техники-

те за формативно оценување (голем е бројот на наставници, 

кои по завршувањето на финансискиот стимул од проектот, 

продолжуваат со веќе установената практика на поучување, 

(в. Ричардсон, Јанушева, 2012 – Richardson, Janusheva, 

2012). Наставникот треба континуирано да посветува 

внимание на својот професионален развој, и перманентно да 

се надоградува, да бара, да изнаоѓа, осмислува, креира и 

комбинира различни пристапи за поучување и оценување. 

Во практиката, наставникот треба да е особено внимателен 

при употребата на техниките за формативно оценување 

зашто учениците можат да се соочат со монотонија доколку 

применува една и иста техника постојано или доколку 

неколку наставници ја употребат истата техника на 

различни часови во ист ден. Треба да се спомене и тоа што 
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одредени наставници наместо за концептот, односно за 

наставната содржина, поучуваат за стратегијата.
2
 

4.3.1.3. Повратна информација од наставникот. 

Практиката покажува дека давањето повратна информација 

од страна на наставникот не е едноставна задача. За да му 

даде релевантна информација на ученикот, пред сè, и на у-

ченикот и на наставникот треба добро да им се познати кри-

териумите според кои ќе се оценуваат постигањата, а ова, 

пак, ја потврдува потребата од неопходно планирање на 

формативното оценување. Во спротивно, во прашање може 

да биде доведена релевантноста на повратната информаци-

ја, нејзиниот квалитет, како и нејзината мотивирачка и сти-

мулирачка функција.  

Од сите информации што ги добива наставникот во 

текот на формативното оценување, тој треба да процени кои 

аспекти се релевантни за подобрување на постигањата на у-

чениците. На ученикот треба да му се објасни како да ги ко-

ристи тие информации за да го подобри сопствениот развој. 

Што, ако, на пример, наставникот не направи добра процен-

ка и ако токму аспектот за кој дава повратна информација 

не е релевантен за постигањата на ученикот? Или, друг при-

мер, ако ученикот не сфаќа како треба да ја искористи пов-

ратната информација од наставникот? Поставените праша-

ња многу јасно укажуваат на потребата од психолошка, пе-

дагошка и од стручна подготвеност на наставникот да ги 

перципира сите информации што ги добива од ученикот, да 

ги обработи и да направи вистинска проценка за аспектот за 

кој треба да даде ефективна и квалитетна повратна инфор-

мација. Ако даде повратна информација за правописните 

пропусти, наставникот мора да си го постави прашањето да-

ли токму во таа конкретна задача коментарот за правопис-

ните пропусти е најбитен и дали со давање повратна инфор-

мација за правописните пропусти не се занемарува некој 

друг побитен аспект од работата на ученикот. 

                                                           
2
 Доказ за ова тврдење е нашата долгогодишна практика и учеството во 

набљудување на часови на наставници кои при поучувањето користеа 

стратегии на активната методологија и техники за формативно оценува-

ње, по реализирана дисеминација во училиштата (по завршувањето на 

проектот) 
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Практиката покажува дека бројот на ученици во еден 

клас е фактор кој влијае на квалитетот на  повратната ин-

формација. Од гледна точка на наставниците, не е можно на 

еден час да им се даде повратна информација, на пример, на 

сите 34 ученици. Голем е бројот на наставници кои воопшто 

не им даваат повратни информации на учениците, или чии 

повратни информации се сведени на банални искази кои не-

маат никаква поврзаност со вистинската функција на по-

вратната информација. Покрај тоа, ако, на пример, настав-

никот има седум часа во текот на денот и работи со 200 уче-

ници, може да се случи да ја заборави усната повратна ин-

формација дадена на ученикот.  

 Многу тешко е да се даде повратна информација осо-

бено кога станува збор за оценување на т.н. процесни веш-

тини, на пример, за оценување на цели со кои се мери оспо-

собеноста на учениците за изразување во писмена форма, за 

критичко и креативно размислување, за творечки вештини и 

слично, затоа што е тешко во овој случај да се прецизираат 

критериумите и показателите за објективно оценување. На 

пример, кога се оценува есејско прашање со опширен одго-

вор, секако не е доволно да се каже или напише дека општа-

та реченица не е добра, но е уште потешко да се каже или 

напише кои се тие компоненти што ја прават една општа ре-

ченица да биде добра, задоволителна или одлична. Во оваа 

смисла, аналитичките и холистичките листи за оценување, 

секако, се од голема помош, но и со нивната употреба не 

може да се каже дека не е присутен субјективниот фактор, 

во смисла на субјективно поимање на критериумите и пока-

зателите.  

Практиката покажува дека наставниците со родите-

лите ги споделуваат информациите за постигањата на уче-

ниците преку комбинирани повратни информации, (в. Пеј-

чиновска, Јанушева, 2014). Мал број наставници ја 

преферираат усната повратна информација. Најголем број 

од наставниците на родителите им даваат повратни 

информации, на индивидуални родителски состаноци 

иницирани од наставникот или од родителот. Тие 

информации се однесуваат на различни аспеки од личноста 

на ученикот, при што помал број од нив се однесуваат на 
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способноста на учениците, на пример, за расудување, заклу-

чување, за креативно и критичко размислување и сл.  

 4.4. Квалитетна повратна информација. Квалитет-

ната повратна информација е од суштинско значење за нас-

тавата. За да биде квалитетна, ефективна и ефикасна, по-

вратната информација треба да биде истовремено и корек-

тивна. Не е доволно на ученикот само да му се укаже на  тоа 

дали одговорот е точен или неточен, или едноставно да му 

се каже дека неговиот одговор е оценет со оценка 3, туку тој 

мора да знае зошто му е дадена оценка 3, и притоа мора да 

добие повратна информација која ќе биде корективна, од-

носно која ќе го насочи во процесот на стекнување на пови-

соки постигнувања.  

4.5. Вклучување на повратна информација од уче-

ниците и соучениците. Доколку учениците се вклучени во 

активности за самооценување или за оценување од соучени-

ци, ученикот може да добие повратна информација од свои-

те соученици. 

4.6. Карактеристики на повратната информација. 

Квалитетната и ефективна повратна информација има не-

колку карактеристики, (в. Брукхарт, 2008): 

 4.6.1. Навременост. Мошне е важно повратната ин-

формација да се дава навремено, додека учениците се сè уш-

те засегнати со резултатите од задачата која требало да ја 

решат. Повратната информација во процесот на учење е 

многу важна, зашто ако таа се даде по завршување на одре-

дена тема (да претпоставиме дека учениците знаат дека со 

таа тема нема повеќе да се сретнат), таквата повратна ин-

формација нема да има доволен ефект врз учениците зашто 

тие нема да можат да се насочуваат и да се подобрат во за-

дачата која ја решаваат, ниту пак ќе можат да ги разјаснат 

дилемите или нејаснотиите кои притоа се јавиле. На при-

мер, навремена повратна информација претставуваат резул-

татите од задачите дадени следниот ден, а не, на пример, по 

две недели од нивното реализирање, или, на пример, вед-

наш да се даде усна повратна информација за одредени про-

пусти на учениците, зашто доколку се игнорираат пропусти-

те, тоа може да имплицира нивно прифаќање, (в. Брукхарт, 

2008). 
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4.6.2. Одмереност. Општо е познато дека во практи-

ката не е можно подеднакво постигнување на сите цели од 

страна на сите ученици. Значи, ако наставникот сака да из-

врши корекција, многу е важно да одбере повратна инфор-

мација од која ученикот има најповеќе потреба, а не поврат-

на информација која ќе се однесува на секој пропуст на уче-

ниците. Повратната информација на учениците треба да им 

даде јасна насока и визија за тоа што треба да направат она-

му каде што се јавил проблем, пропуст. За да се даде по-

вратна информација, треба добро да се познаваат учениците 

и нивните можности, зашто учениците се разликуваат меѓу 

себе во однос на корекциите што врз нив можат да се вршат 

или во однос на насоките кои треба да ги следат. Учениците 

се разликуваат по нивните можности да одговорат на корек-

цијата, така што давањето преголем обем на корективни по-

вратни информации во исто време, може да доведе до по-

влекување на ученикот во себеси, што би било контрапро-

дуктивно во однос на процесот на учење, (в. Чапуис, 2012). 

На пример, пожелно е да се коментираат два до три пропус-

ти за одредена пишана задача, наместо да му се врати зада-

чата на ученикот со забелешки за различни видови пропус-

ти. Повратната информација треба да се однесува на реле-

вантни цели на учењето и не е пожелно да биде подолга од 

самата пишана задача. За постигнување на подобар ефект, 

пожелно е подеднакво да се коментираат и силните страни и 

слабостите, односно треба да се избегнува давањето комен-

тари само за слабостите, а скоро ништо да не се напише за 

добриот квалитетот на таа задача. Секако, повратната 

информација треба да се однесува на поставените цели и да 

го зема предвид нивото на развој на ученикот, (в. Брукхарт, 

2008). 

4.6.3. Корективност. Повратната информација треба 

да има корективен карактер, односно да укажува на кон-

кретните чекори кои учениците мораат да ги преземат за да 

се подобрат. На пример, во твојата писмена работа имаш не-

колку грешки во употреба на запирката, те молам види во у-

чебникот и повтори ги правилата за употреба на запирката. 

Ова може да се направи и на тој начин што со ученикот мо-

же да се поведе разговор за употребата на запирката. И на о-

ние ученици кои се добри, исто така, им требаат повратни 
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информации. Во овој случај, повратната информација има 

ист карактер – насочува, поттикнува, помага со цел да се у-

каже на акциите потребни за да се продлабочи разбирањето 

на одредени концепти. Овде повратната информација нема 

корективен карактер во вистинска смисла на зборот зашто 

кај нив нема што да се подобрува и коригира, но, сепак, и на 

овој начин учениците учат сами да прават дијагноза на она 

што го научиле и на она што треба да го научат. 

4.6.4. Континуираност. Повратните информации 

треба да се даваат континуирано. Препораките за почесто 

тестирање (со сите слабости на тестирањето како метод за 

оценување на постигањата на учениците) се прифаќаат и се 

оправдани токму од гледна точка на честите повратни ин-

формации што на тој начин би се давале. 

4.6.5. Конкретност. Повратната информација мора 

да е колку што е можно поконкретна и описна. Доколку по-

вратните информации  не се јасни или се премногу генерал-

ни, нема да бидат од корист за ученикот и нивниот тон ќе 

придонесе за развивање на чувства за добри или лоши пос-

тигнувања. Повратната информација треба да е што помал-

ку компаративна. На пример, ученикот не смее да добие ин-

формација дека направил нешто повеќе од неговите соуче-

ници, зашто на тој начин тој не добива повратна информа-

ција за неговите постигнувања. Еве неколку примери за е-

фективна, описна повратна информација: Твојот говор беше 

пребрз. Подобро е ако секој збор го изговараш побавно и 

ако правиш пауза меѓу секоја реченица; Навистина ми се 

допадна начинот на кој ја прочита твојата домашна работа 

(состав) денес. Зборовите ги изговараше јасно и се чувству-

ваше голем ентузијазам. Кога целта на повратната информа-

ција е конкретна, се зајакнува мотивацијата. На пример, во 

твојот есеј нема параграфи како што беше покажано во на-

шиот пример. За учениците кои имаат помалку задоволите-

лен успех, можеби треба да се воспостават цели кои обезбе-

дуваат иницијален успех пред да се премине на цели за кои 

наставникот проценил дека за одреден ученик се потешки за 

остварување. На пример, множењето се подобри, сега треба 

да се фокусираш на делењето. 

4.6.6. Јазик. Повратната информација треба да биде 

дадена или напишана на јазик кој ученикот ќе може да го 
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разбере, зашто во практиката чести се примери кога учени-

кот не е способен да ја интернализира пораката и да преземе 

конкретни чекори или акции во смисла на неопходното по-

добрување.  

4.6.7. Индивидуализираност. Повратната информа-

ција треба да е индивидуализирана. Пропустите, грешките 

не се исти кај сите ученици. Затоа е најдобро повратната ин-

формација да се однесува на индивидуалните карактеристи-

ки на ученикот.  

4.6.8. Повратната информација никогаш не нуди 

готови решенија. Таа само упатува, поттикнува, ја насочу-

ва сознајната активност кај учениците, влијае врз нивната 

мотивација, помага за развој на вештините за ученикот са-

мостојно да интервенира. Повратната информација треба да 

поттикнува на меѓусебна соработка меѓу учениците, да пот-

тикнува тие да поставуваат прашања за она што не им е јас-

но, да им овозможи на учениците да научат да размислуваат 

дека погрешните решенија на почеток се единствен и нор-

мален пат кон натамошниот успех. Повратната информација 

ги поттикнува учениците да прават рефлексија (лична ана-

лиза) за своите постигања и пропусти. 

4.6.9. Јасност, корисност и прифатеност. Повратна-

та информација треба да е јасна за да можат учениците да ја 

разберат. Таа треба да им користи за да ги насочуваат свои-

те идни активности кон подобрување на учењето и да биде 

прифатена од учениците.  

4.7. Ученикот и повратната информација. Секој у-

ченик е чувствителен на свој начин и затоа, при давање на 

повратна информација треба да се пристапи индивидуално 

кон секој ученик. Некои од учениците не сакаат нивните 

пропусти јавно да бидат истакнати пред другите ученици. 

Од друга страна, пак, кога станува збор за ист пропуст кај 

поголем број ученици, на пример, поголем број ученици и-

маат  пропусти во воведниот дел на есејот, пожелно е да се 

даде повратна информација на групата ученици (временски 

е поекономично и заеднички се увидуваат пропустите). 

4.8. Стратегии за давање повратна информација. 

Одредени истражувања покажале дека повратната информа-

ција може драстично да се подобри, (в. Елавар и Корно, 

1985 во Шепард, 2005 – Elawar and Corno, 1985 in Shepard, 
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2005): а) кога се користат овие клучни прашања: Која е 

клучната грешка? Која е веројатната причина поради која у-

ченикот ја направил таа грешка? Како можам да го упатам 

ученикот за тој да ја избегнува оваа грешка во иднина? Што 

е тоа што ученикот добро го направи? Што можам јас да за-

бележам?; б) кога повратната информација се фокусира врз 

напорот што учениците треба да го вложат за да ги подоб-

рат своите постигнувања, затоа што истражувањата покажу-

ваат дека мотивацијата на учениците се зголемува ако тие 

веруваат дека се успешни поради напорот што го вложиле, 

(в. Пинтрич и Шунк, 2002 – Pintrich and Schunk, 2002). На-

времената и соодветна повратна информација го мотивира 

ученикот. Ако наставникот му каже на ученикот дека е 

блиску до целта, тоа може да го мотивира ученикот да 

постигне дури и повеќе. Ученикот е задоволен, верува во 

себеси и си поставува нова повисока цел, тој добива 

енергија за учење, желба и волја да го контролира 

сопственото учење. За да мотивира, повратната 

информација не треба да е дадена во вид на суд и да е 

насочена кон личноста на ученикот. Особено до израз доаѓа 

повратната информација за напорот кај учениците со 

незадоволителен успех, при што во повратната информација 

треба да се признае значењето на напорот, зашто многу 

често учениците не се свесни дека зад подобрениот резултат 

се крие напор, а не среќа или помош од наставникот. 

Ученикот во оваа размена на информации не смее да 

биде само формален учесник или слушач на коментарите на 

наставникот. Ефективната повратна информација го насочу-

ва, го поддржува и го поттикнува ученикот сам да ги осоз-

нае своите пропусти, своите силни и слаби страни и да изна-

оѓа начини за подобрување. Ученикот мора да има план, од-

носно визија како ќе ги подобри своите постигања. 

4.9. Пофалбата како повратна информација. Ка-

рактеристики на ефективната пофалба. Многу наставни-

ци често ја користат пофалбата во својата практика како по-

вратна информација, (в. Гуд и Брофи, 1984 – Good and 

Brophy, 1984). Пофалбата ги има сите карактеристики како 

и другите видови повратна информација – таа мора да го 

насочува вниманието кон напредокот на ученикот и особено 

е значајна ако го акцентира напорот кој ученикот го вложу-
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ва за да ги поправи своите пропусти и грешки, (в. Брофи, 

2004 – Brophy, 2004).  

 Пофалбата е најефективна кога вклучува конретен о-

пис на вештина или на резултат кој се посакува. Пофалбата 

треба да е спонтана, кажана со едноставен јазик. Во тонот 

на наставникот не смее да се забележи сентименталност или 

драматизам, (в. Брофи, 2004). Не се препорачува пофалба од 

типот: фантастично, неверојатно, туку од типот, твојот есеј 

е одличен, има јасно разграничена организациска структура, 

имаш силни и добро елаборирани аргументи. И пофалбата 

во вид на повратна информација треба конкретно да посочи 

што се пофалува и да вклучи признание за напорот на уче-

никот. На пример, се гледа дека сериозно си работел на за-

дачата и дека си вложил голем напор за да ги обезбедиш о-

вие толку детални информации. 

 Пофалбата треба да биде секогаш различна. Доколку 

наставникот секогаш ги употребува истите зборови, тоа мо-

же да се доживее како неискреност, особено ако станува 

збор за генерализации од типот: браво, одлично и сл. Исто 

така, треба да се каже дека вербалното однесување на наста-

вникот треба да е компатибилно со неговите невербални ре-

акции. Ако навистина е постигнат напредок, пофалбата е 

придружена со насмевка, а тонот на коментарот на настав-

никот треба да е топол и искрен, (в. Брофи, 2004).  

4.10. Ефекти од квалитетната повратна информа-

ција. Истражувањата на група автори, (в. Џува, Мек Фар-

лен-Дик, Метју, Никол, Рос и Смит, 2004 – Juwah, Macfar-

lane-Dick, Matthew, Nicol, Ross and Smith, 2004) ги потврду-

ваат ефектите од квалитетната повратна информација. Тие 

заклучуваат дека квалитетната повратна информација: го о-

леснува процесот на самооценување на учениците; поттик-

нува дијалог за учењето со соучениците и со наставниците; 

ги разјаснува посакуваните резултати (цели, критериуми и 

стандарди); овозможува поврзување на посакуваните и на 

актуелните постигнувања на учениците; овозможува висо-

коквалитетни информации за учењето на учениците; обезбе-

дува информации кои му помагаат на наставникот да ја при-

способи наставата кон потребите на учениците. Истражува-

њата, (в. Брукхарт, 2008) покажуваат дека повратната ин-

формација го подобрува учењето затоа што таа се добива во 
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процесот на учење. На тој начин ученикот може да заклучи 

дали напредува и колку напредува и да го процени степенот 

до кој ги постигнува резултатите; да направи споредба со 

своите претходни постигнувања и да согледа разлика меѓу 

планираната (очекувана) и постигнатата цел (знаење); да ги 

осознае своите слаби страни во учењето, како и причините 

за таквата состојба (зошто, на пример, не напредува во од-

редено поле); да добие насоки за активностите што треба да 

ги преземе за да ги надмине своите слабости, како и за на-

чините и постапките за учење; да размислува за учењето и 

за наученото; да стане самостоен во учењето.   

Практиката покажува дека токму од реакцијата на у-

чениците може да се заклучи дали наставниците правилно ја 

користат повратната информација и дали воопшто ја упо-

требуваат. Постојат неколку индикатори дека таа е добра, а 

меѓу нив како најзначајни се истакнуваат: учениците учат – 

нивните постигнувања се подобруват; учениците се помоти-

вирани – веруваат дека може да научат, тие сакаат да научат 

и да имаат поголема контрола врз нивното учење; училни-

цата станува место каде повратната информација се цени и 

се смета за продуктивна. 
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5. ОЦЕНУВАЊЕТО И НАСТАВНИТЕ ЦЕЛИ 

 

 5.1. Оценувањето како составен дел на наставни-

от процес. Оценувањето, пред сè, се однесува на собирање 

информации врз основа на кои подоцна се донесуваат одлу-

ки за реализација на наставата, (в. Нитко, 1996: 4 во Оумс, 

Линзи, Веб, Панајотидис, 1988 – Nitko, 1996: 4 in Ooms, Lin-

sey, Webb, Panayiotidis, 1988). Оценувањето на почетокот 

на наставата е важно за да се утврдат претходните знаења 

на учениците и нивната мотивација со цел правилно да се 

планира таа настава. Оценувањето во текот на наставата е 

со цел за следење на напредувањето на ученикот и негово 

поттикнување во учењето, како и за информирање на роди-

телите за успехот на учениците. Оценувањето во текот на 

наставата му помага на наставникот да осознае дали успеш-

но поучува, дали користи соодветни техники и дали го вред-

нува она за што поучувал. Оценувањето по завршувањето 

на наставата има за цел да утврди што научил ученикот, да 

се информираат сите заинтересирани страни за неговите по-

стигања и да се процени ефикасноста на наставата. 

 Компоненти на наставниот процес се: поучување
3
: 

активности што ги презема наставникот за да реализира од-

редена наставна содржина и наставна цел, и да ги научи у-

чениците; учење: активности што ги презема ученикот за да 

научи одредена содржина (во училница или надвор од неа) 

со насоки дадени од наставникот за време на поучувањето; 

оценување: процес на следење и вреднување на пости-

гањата на учениците. 

 Овие три компоненти се наоѓаат во постојана заемна 

врска: она што ќе го научат учениците и колку ќе научат за-

виси од начинот на кој наставникот поучува, од тоа што се 

оценува и како се оценува. Начинот на кој наставникот поу-

чува зависи од тоа што и колку учениците учат и од тоа как-

ви се резултатите од оценувањето. Што ќе се оценува и како 

ќе се оценува, зависи, пак, од начинот на кој наставникот 

поучува, но и од тоа колку учениците учат и што научуваат. 

                                                           
3
 Поимот поучување се користи во поново време како замена за прет-

ходниот предавање само за да се избегне значењето: пренесување на 

знаења, предавање на наставникот во кое ученикот има пасивна улога 

 



81 

 

Секој поединечен дел влијае врз другите делови, заради што 

и ефективноста на наставниот процес во целина, како и ефе-

ктивноста на секој од овие три дела зависи од нивните меѓу-

себни односи, (в. Гуд и соработниците, 2010 – Good et al., 

2010). 

5.2. Идентификување на наставните цели. Првиот 

чекор и во поучувањето и во оценувањето е одредување на 

крајните резултати од учењето што се очекуваат од настава-

та, (в. Попоски, 1998). Како треба  учениците да постапува-

ат кога ќе го завршат учењето? Кое знаење и разбирање тре-

ба да го поседуваат учениците? Кои вештини треба да ги по-

кажат? Кои интереси и ставови треба да ги имаат развиено? 

Кои промени во размислувањето, чувствувањето и дејству-

вањето треба да се настанати? Накусо, кон кои конкретни 

промени се стремиме и какви се учениците кога сме успеале 

да ги постигнеме овие промени? Упатствата во наставните 

програми, даваат корисна појдовна точка за конкретизирање 

на целите на наставата, но речиси секогаш е потребно разра-

ботување и дополнително специфицирање за да се иденти-

фикуваат конкретните цели за учениците, имајќи предвид 

дека групата која наставникот ја поучува не е хомогена и 

дека учениците се разликуваат според способностите и 

можностите, како и според стиловите на учење. Крајниот 

чекор во наставниот процес е да се определи степенот до кој 

ученикот ги постигнал целите во учењето. Тоа се постигну-

ва преку користење на различни постапки и инструменти за 

оценување. Наставните цели јасно ќе ги специфицираат по-

сакуваните промени кај учениците, а постапките и инстру-

ментите за оценување ќе обезбедат релевантна мерка или о-

пис на степенот до којшто се случиле тие промени.  

5.3. Наставните цели и оценувањето во наставата. 

Главната цел на наставата е да им помогне на учениците да 

постигнат одредени цели на учењето. Овие цели обично 

треба да вклучуваат одредени промени во интелектуална, е-

мотивна и физичка смисла. Очекуваните резултати од уче-

њето произлегуваат од поставените наставни цели, посаку-

ваните промени кај учениците се постигнуваат преку плани-

рани активности за учење, а напредокот во учењето на уче-

ниците периодично се оценува преку тестови и други ин-

струменти за оценување. Наставните цели обезбедуваат на-
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соки за наставата, ги информираат другите за намерите на 

наставата и обезбедуваат основа за оценување на постига-

њата. Терминот наставна цел обединува три компоненти 

кои имаат различна функција, (в. Брукхарт и Нитко, 2014, 

глава 2 – Brookhart and Nitko, 2014, Chapter 2): 

5.3.1. Општи (глобални) цели. Претставуваат иска-

зи кои опишуваат што ќе добие ученикот од поучувањето во 

глобална смисла. Овие цели се долготрајни и, што е пока-

рактеристично, тие се тешко мерливи во однос на степенот 

на нивна реализираност. Во нив се наведуваат оние човеко-

ви активности кои придонесуваат за функционирање во оп-

штеството, вклучувајќи го и функционирањето на поедине-

цот, и кои можат да се стекнат преку учење, (в. Гање, Бригс 

и Вагнер, 1988 – Gagne, Briggs and Wagner, 1988). Овие цели 

се обично пошироки од крајните цели на учењето или од 

крајните цели на практичната оспособеност. Со оглед на ни-

вната долгорочност, тие, всушност, се остваруваат со пос-

тигнување на сите посебни цели. На пример, секој ученик 

треба да стекне вештини за решавање на математички проб-

леми; да му се овозможи на детето да се развие како соци-

јално битие преку живеење и соработување со други, со што 

ќе придонесе во општеството.  

5.3.2. Посебни наставни цели. Претставуваат искази 

што ги опишуваат очекувањата на наставникот за тоа што 

треба да научи ученикот. Тие се изведуваат од општите 

цели. На пример, ученикот да ги знае правилата за градење 

на сложена реченица; да се стекне со вештини потребни за 

користење на вообичаените инструменти за мерење на 

должина, зафатнина и маса во метрички единици; да ги знае 

процедурите за гласање што обезбедуваат демократски 

избори.  Други примери: да се оспособи..., да ја знае..., да ги 

подобри познавањата..., да може да прочита..., да знае што 

е.... Овие цели се потесни од општите, доволно јасни и му 

помагаат на наставникот да ја планира наставата.  

5.3.3. Конкретни цели или крајна цел на учењето. 

Претставуваат искази кои опишуваат како учениците ќе го 

покажат она што го научиле, тие се јасни искази за она што 

треба да го постигнат учениците до крајот на наставната е-

диница. Тие, всушност, се конкретни искази кои укажуваат 

на активности што треба да се реализираат за да се постигне 
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конкретна цел. Конкретните цели се операционализираат во 

активности насочени кон резултати. Конкретните цели про-

излегуваат од посебните цели и можат директно да се оп-

сервираат и да се мерат. Овие цели даваат насоки за оцену-

вање на постигањата на учениците. Крајните цели на учење-

то или на практичната оспособеност претставуваат прециз-

но наведување на она што учениците треба да го постигнат 

до крајот на наставната единица, односно на она што учени-

ците ќе го прават со содржината на она што го научиле, (в. 

Нитко и Брукхарт 2007 во BS/SVS Program – Nitko and Broo-

khart, 2007 in BS/EVS Program). Треба да се внимава овие 

цели да не се премноу конкретни, како на пример, да се 

процени бројот на зрна грав во тегла. Од гледна точка на 

конкретноста, би било подобро оваа цел да гласи: решава 

практични проблеми преку проценка. Од гледна точка на 

логиката, проценката на бројот на зрна грав во теглата не 

може да биде реална крајна цел, туку тоа е повеќе една од 

можните задачи кои ученикот треба да ги реши за да покаже 

дека го постигнал нивото на проценка. Крајната цел треба 

да се однесува на ова постигнување. Овие цели му помагаат 

на наставникот да го подготви инструментот за оценување. 

На пример, ученикот ги разликува независносложените од 

зависносложените реченици, ученикот мери зафатнина на 

течности со точност од еден децилитар со помош на градуи-

ран цилиндар. Други примери: смислува..., наведува..., раз-

ликува..., опишува..., идентификува..., резимира..., црта ше-

ма, планира...  

Во секојдневната воспитно-образовна практика нас-

тавникот за часот тргнува од посебните цели (што ученикот 

треба да научи), поминува низ процесот на учење и поучу-

вање (активности што ги преземаат наставникот и ученикот 

за да се постигне определената цел) за да се дојде до крајни-

те цели (она што се очекува дека ученикот ќе може да го 

покаже на крајот на учењето и поучувањето), на пример: 

Ученикот умее да ги разликува именките од придавките.  

Наставна цел = Што треба ученикот да научи; 

Задача (процес) = Активност што ја реализира учени-

кот за да ја постигне целта; 

Крајна цел од учењето = Што се очекува ученикот да 

покаже на крајот од учењето. 
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Очигледно е дека за успешна настава од голема важ-

ност е наставникот добро да ги операционализира посебни-

те наставни цели, зашто само добро формулирана посебна 

цел и добро дефинирани крајни цели се основа на доброто 

поучување и учење, одлика на добрата настава и фактор за 

оценување на постигањата на учениците. Оценувањето на 

постигањата на учениците е во директна врска со дефинира-

њето на крајните цели, односно тие се во заемна врска. Ако 

целите не се дефинираат, не може да се поучува, ниту, пак, 

да се учи. Со дефинирање на крајните цели се конкре-

тизираат и учењето и поучувањето. Посебните цели му ка-

жуваат на ученикот што ќе научи. Но пред да започне часот, 

ученикот мора да ги знае и крајните цели, односно тој мора 

да знае што се очекува од него дека ќе знае и ќе умее да 

прави до крајот на часот и дека во врска со тоа што од него 

се очекува да го знае, тој ќе биде оценуван.  

5.3.3.1. Примери за добро формулирани наставни 

цели (посебни цели и крајни цели): Да идентификува пра-

вописни грешки, да ги резимира главните идеи содржани во 

еден текст, да нацрта шема со која ќе го прикаже процесот 

на комуникација, да знае што е процес на детерминоло-

гизација, да научи што се предрасуди, да ги наведе особини-

те на рамностран триаголник, да се оспособи за усна презен-

тација на одредена тема и сл. На пример, одредена наставна 

единица по биологија може да има посебна цел: ученикот да 

ги научи организацијата и функцијата на клетките. Но што 

може ученикот да направи за да го покаже учењето на оваа 

цел. Може да има повеќе одговори кои можат да се па-

рафразираат како конкретни крајни цели кои опишуваат 

што може ученикот да направи: ученикот црта модели на 

различни видови клетки и ги именува нивните делови; уче-

никот ги набројува деловите на клетката и ги опишува нив-

ните структури; ученикот ги објаснува функциите на раз-

лични видови клетки и објаснува како овие функции се по-

врзани меѓу себе, (в. Брукхарт и Нитко, 2014, глава 2).     

5.3.3.2. Активност: Наведени се наставни цели по 

различни предмети. Обидете се да определите кои се општи, 

кои се посебни, а кои крајни цели (целите се модификувани 

според прирачникот Унапредување на оценувањето во 

училиштата, 2007): 
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Да се стекнат вештини за успешна усна презентација  

Стекнува вештини за успешно пишување на есеј 

Да научи битни животни одлики  

Да открие важни математички принципи  

Да учествува во експерименти 

Изведува експеримент 

Да подготви вечера за двајца  

Да напише резиме за расизмот во фудбалот  

Ги предвидува ефектите од здравата исхрана 

 

5.4. Блумовата таксономија и наставните цели. 

Познатата Блумова
4
 таксономија (таксономија е класифика-

ција претставена во вид на хиерахиска шема) е создадена од 

психологот Бенџамин Блум и од неговите соработници во 

1956 година за да ги промовира повисоките процеси на раз-

мислување во образованието, односно, тоа е класификација 

на нивоата на интелектуално однесување кое е важно во у-

чењето, (в. Хјуит, 2011 – Huitt, 2011). Таа е прва системат-

ска класификација на процесите на мислење и учење и прет-

ставува моќна алатка која има повеќекратна намена во нас-

тавата. Блум и соработниците идентификуваат три домени 

на образовни активности или три домени на учење (во рам-

ките на секој домен постои класификација на целите што 

спаѓаат во тој домен, а учењето зависи од знаењето и од 

вештините специфични за претходното ниво): когнитивни 

(ментални процеси кои се однесуваат на знаење, вклучуваат 

развој на интелектуалните способности и вештини, (в. Блум, 

1956 во Кларк, 2014 – Bloom, 1956 in Clark, 2014), се фоку-

сираат на знаења и способности кои ги налагаат процесите 

на помнење, размислување, расудување); афективни (развој 

на емоционалните процеси кои се однесуваат на ставови, а 

се поврзани со интересите, верувањата, со мотивацијата, со 

чувствата и емоционалните состојби, како и со вредностите, 

(в. Кратвол и соработниците, 1973 во Кларк 2014 – 

                                                           
4
 Според Блумовата таксономија, образовните цели се делат на три до-

мени: когнитивен, афективен и психомототрен. Првиот том од ова него-

во дело што се однесува на когнитивниот домен е издаден во 1956 г., 

вториот кој се однесува на афективниот домен е издаден 1965 г., а 

третиот том, посветен на психомоторниот домен, беше планиран, но 

никогаш не беше издаден 
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Krathwohl, Bloom, Masia, 1973 in Clark, 2014); психомоторни 

(развој на вештини, а се поврзани со моторните вештини, 

физичките движења и со перцептивните процеси, (в. Симп-

сон, 1972 во Кларк, 2014 – Simpson, 1972 in Clark, 2014). Ко-

гнитивните цели се однесуваат на интелектуалното знаење и 

на вештините за размислување – на пример, наставникот 

може да побара ученикот да прочита изјава од некој полити-

чар и да одлучи дали има докази за да се потврди таа изјава. 

Афективните цели се однесуваат на тоа како учениците тре-

ба да се чувствуваат или што треба да вреднуваат – на при-

мер, ученикот го вреднува правото на глас на изборите. 

Психомоторните цели се однесуваат на моторните вештини 

и на физичките перцепции – на пример, ученикот правилно 

го подготвува и го употребува микроскопот во експеримент, 

(в. Брукхарт и Нитко, 2014, глава 2). Оваа Таксономија во о-

бразованието најчесто се поврзува со конкретизирањето на 

целите на наставата, односно поконкретно со крајните цели 

од учењето, т.е. по поучување за одредена содржина учени-

кот треба да има усвоено одредено ново знаење, нови ставо-

ви и вештини. При формулирањето на целите, наставникот 

треба да ја има предвид  Блумовата таксономија, затоа што 

дадените активни глаголи, односно ефективните глаголи за 

акција што се насочени кон пожелното ниво на постиг-

нување или на практична оспособеност ќе му овозможат по-

целосно и поконкретно да ги дефинира и посебните цели и 

крајните цели на учењето. Истовремено, Блумовата таксо-

номија му помага на наставникот да дефинира посебни цели 

и крајни цели од различно ниво на интелектуално од-

несување на учениците, како и да поставува различни пра-

шања со кои ќе ги оцени нивните постигања во соодветното 

ниво. Таксономијата е модел за да се класификува мисле-

њето според шесте когнитивни нивоа на сложеност, при 

што, секое ниво е вклучено во повисоките нивоа. Поточно, 

ако ученикот го совладал нивото на примена, тоа значи дека 

тој веќе солидно ги совладал претходните две нивоа: знае-

ње, односно сеќавање и разбирање. Оваа Таксономија обез-

бедува организациска структура која им дава разбирливо 

значење на целите. 

Иако се идентификувани три домени на учење, во 

македонскиот образовен систем, а и пошироко, најмногу е 
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експлоатиран првиот домен, т.е. когнитивните процеси, кои 

понатаму се поделени на шест категории, од најниското ни-

во на однесување па сè до највисоките когнитивни процеси: 

знаење, разбирање, примена, анализа, синтеза и вреднување. 

На афективното и на психомоторното подрачје не им се пос-

ветува големо внимание. Когнитивниот домен на учење е 

поделен во шест категории за кои може да се смета дека се 

одредени нивоа на тежина, односно секое следно ниво прет-

поставува дека ученикот веќе ги совладал претходните ни-

воа. Блумовата таксономија е доста експлоатирана тема и во 

домашната и во странската литература која уште од своето 

создавање па до денес го предизвикува научниот интерес. 

Во стручната литература постојат и други класификации на 

нивоата на интелектуално однесување, односно и други так-

сономии.  

5.4.1. Активност: Напишете по две крајни цели за 

учењето, имајќи ги предвид когнитивните, афективните и 

психомоторните цели. 

5.4.2. Активност:  Прочитајте го досега напишаниот 

текст. Обидете се да формулирате повеќе наставни цели и 

да ги класифицирате според доменот во кој спаѓаат. 

5.4.3. Шесте категории на когнитивниот домен од 

Блумовата таксономија. (Приспособено и модификувано 

според Кларк, 2014). 

 

КОГНИТИВЕН ДОМЕН 

КАТЕГОРИЈА УСВОЕНО ЗНАЕЊЕ, 

ФОРМИРАНА ВЕШТИНА 

Знаење/сеќавање: 

Потсетување за кон-

кретни информации и 

универзалии, потсе-

тување за методи и 

процедури, 

потсетување за мо-

дел, структура или за 

околност. Сеќавање 

на претходно науче-

ното (од одделни 

факти до цели 

Набљудување и потсетување за ин-

формации 

Знаења за датуми, настани, места 

Знаења за важни идеи 

Извонредни познавања за некоја те-

ма 

Ефективни глаголи за акција што 

се насочени кон постигнување на 

пожелното ниво на практична ос-

пособеност: наведува, дефинира, 

помни, се потсетува, повторува, 

поврзува, кажува, опишува, утвр-
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теории) дува, покажува, означува, собира, 

испитува, набројува, цитира, и-

менува, кој, кога, каде и сл. 

Примери за крајна цел на учење-

то (роман): Потсети се на главните 

ликови во расказот и на нивните 

постапки 

Прашања: Што е...?, Како е...?, Ка-

де е...?, Кога се случило...?, Како се 

случило...?, Како ќе го објасниш...?, 

Кога...?, Можеш ли да се сетиш....?, 

Како ќе покажеш?, Наброј три..., 

Кој е главен...?, Кој...? и сл. 

Сфаќање, односно 

разбирање: Најниско 

ниво на разбирање, у-

ченикот знае што се 

соопштува и ги кори-

сти материјалот и и-

дејата без да ги повр-

зе со друг материјал 

или да ги согледа не-

говите целосни им-

пликации. Ученикот 

го искажува пробле-

мот со сопствени збо-

рови 

Разбирање на информациите 

Сфаќање на значењето 

Пренесување на знаењата во нов 

контекст 

Толкување на фактите, споредува-

ње, спротивставување 

Подредување, групирање, открива-

ње на причините 

Предвидување на последиците 

Ефективни глаголи за акција што 

се насочени кон постигнување на 

пожелното ниво на практична ос-

пособеност: сумира, опишува, тол-

кува, спротивставува, предвидува, 

поврзува, препознава, проценува, 

разликува, дискутира, проширува, 

преформулира, утврдува, лоцира, 

известува, објаснува, изразува 

Примери за крајна цел на учење-

то (роман): Објасни ги главните и-

деи и теми во романот 

Прашања: Како ќе го класифици-

раш...?, Како ќе го споредиш..., Ќе 

го интерпретираш ли со сопствени 

зборови...?, Како ќе го парафрази-

раш значењето...?, Кои факти или и-

деи покажуваат...?, Која е главната 
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идеја во...?, Кои тврдења поткрепу-

ваат...?, Можеш ли да објасниш што 

се случува...?, Што можеш да ка-

жеш за...?, Кој е најдобар одго-

вор...?, Како ќе го сумираш...? 

Примена: Помнење и 

примена на принци-

пи, идеи или теории.  

Ученикот го употре-

бува концептот во но-

ва ситуација. Го при-

менува она што е нау-

чено во училница во 

нови ситуации на ра-

ботното место 

Користење информации 

Користење методи, концепти, теор-

ии во нови ситуации 

Решавање на проблеми со помош на 

потребните вештини и знаења 

Ефективни глаголи за акција што 

се насочени кон постигнување на 

пожелното ниво на практична ос-

пособеност: менува, применува, де-

монстрира, пресметува, пополнува, 

илустрира, покажува, решава, раз-

гледува, модификува, поврзува, 

класификува, експериментира, от-

крива,  преведува, толкува, функци-

онира, скицира, употребува 

Примери за крајна цел на учење-

то (роман): Поврзи го начинот на 

живот на ликовите во романот со 

начинот на живот во реалноста 

Прашања: Како ќе го употре-

биш...?, Кои примери можеш да ги 

најдеш за...?, Како ќе го организи-

раш... за да покажеш...?, Како ќе го 

покажеш твоето разбирање за...?, 

Кој пристап ќе го користиш за...?, 

Како ќе го примениш она што го на-

учи за да развиеш...?, Кој ќе биде 

резултатот...ако...?, Можеш ли да ги 

употребиш фактите за...?, Кои еле-

менти ќе ги употребиш за промена 

на...?, Кои факти ќе ги искористиш 

за да покажеш...?, Кои прашања ќе 

ги поставиш при интервју со...? 

Анализа: 

Расчленување на ко-

Гледање модели 

Организирање на деловите 
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муникацијата на сос-

тавни делови со цел 

да се разјаснат идеи-

те, а односите меѓу и-

деите да станат екс-

плицитни. Ги одделу-

ва материјалите и 

концептите на делови 

за нивната организа-

циска структура да 

биде разбрана. Прави 

разлика меѓу факти и 

заклучоци 

Препознавање скриени значења 

Идентификација на компонентите 

Ефективни глаголи за акција што 

се насочени кон постигнување на 

пожелното ниво на практична ос-

пособеност: анализира, одделува, 

подредува, објаснува, поврзува, 

класификува, уредува, дели, 

споредува, избира, заклучува, 

распознава, разликува, проценува, 

спротивставува 

Примери за крајна цел на учење-

то (роман): Утврди ги литературни-

те средства кои ги искористил писа-

телот на романот за да ги пренесе 

на читателот чувствата на ликовите 

Прашања: Кои се деловите од...?, 

Како е... поврзано со...?, Зошто мис-

лиш  дека...?, Која е темата...?, Мо-

жеш ли да ги наброиш деловите...?, 

Што можеш да заклучиш...?, Каков 

заклучок можеш да извлечеш за...?, 

Како ќе ги класификуваш...?, Мо-

жеш ли да ги идентификуваш раз-

личните делови...?, Кои докази мо-

жеш да ги наведеш...?, Која е врска-

та меѓу...?, Можеш ли да направиш 

разлика меѓу...?, Која е функцијата 

на...?, Кои идеи го оправдуваат...?  

Синтеза: 

Составување на дело-

ви, кои потоа форми-

раат целина. Гради 

структура или обра-

зец од различни еле-

менти. Ги составува 

деловите за да фор-

мира целина со ак-

цент на креирањето 

на ново значење или 

Користење стари идеи за создавање 

нови 

Генерализација врз основа на даде-

ни факти 

Поврзување на знаењето од неколку 

области 

Предвидување, изведување на за-

клучоци 

Ефективни глаголи за акција што 

се насочени кон постигнување на 

пожелното ниво на практична ос-
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на нова структура пособеност: комбинира, интегрира, 

модификува, преуредува, заменува, 

планира, креира, дизајнира, измис-

лува, подготвува, генерализира, 

преработува, составува, формулира, 

организира, раководи, гради, 

уверува 

Примери за крајна цел на учење-

то (роман): Прочитај повеќе кратки 

романи  и опиши го општиот прис-

тап  според кој женските ликови ги 

решаваат проблемите 

Прашања: Кои промени можеш да 

ги направиш за да решиш...?, Како 

ќе го подобриш...?, Што ќе се случи 

ако...?, Би можел ли да ги елабори-

раш причините за...?, Можеш ли да 

предложиш алтернатива...?, Можеш 

ли да измислиш...?, Како ќе го адап-

тираш... за да креираш различни...?, 

Како можеш да ја промениш (моди-

фикуваш)...?, Што може да се нап-

рави за да се минимизира, односно 

максимизира...?, На кој начин ќе ди-

зајнираш...?, Што може да се ком-

бинира за да се подобри (проме-

ни)...?, Претпостави дека можеш..., 

што би направил...?, Како ќе го тес-

тираш...?, Можеш ли да формули-

раш теорија за...?, Би можел ли да 

го предвидиш резултатот, односно 

исходот, ако...?, Како ќе ги проце-

ниш резултатите за...?, Можеш ли 

да конструираш модел кој ќе го 

промени...?, Можеш ли да смислиш 

оригинален начин за...? 

Вреднување: 

Проценување на 

вредноста на матери-

јалите и методите за 

Споредување и разликување на иде-

ите 

Оценување на вредноста на теории-

те, презентациите 
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определени цели. 

Проценување на 

вредноста на идеите. 

Користење стандарди 

за проценка (стандар-

дите можат да бидат 

определени од нас-

тавникот или од уче-

никот) 

Правење избор врз основа на об-

мислени аргументи 

Верификување на вредноста на по-

казателите 

Препознавање на субјективноста 

Ефективни глаголи за акција што 

се насочени кон постигнување на 

пожелното ниво на практична ос-

пособеност: оценува, решава, ран-

гира, дава оцена, тестира, мери, 

препорачува, убедува, избира, про-

судува, објаснува, разликува, под-

држува, заклучува, споредува, су-

мира, проценува, вреднува, бодира, 

цени, пресметува 

Примери за крајна цел на учење-

то (роман): Разработи три до четири 

критериуми за проценување на ква-

литетот на одреден роман. Употре-

би ги критериумите за проценување 

на нови романи што ги читаа учени-

ците од твојот клас 

Прашања: Дали се согласуваш со 

дејствата...?, Зошто?, Дали се согла-

суваш со резултатите...?, Зошто?, 

Кое е твоето мислење за...?, Како 

можеш да докажеш...?, Можеш ли 

да ја оцениш важноста или 

вредноста на...?, Дали би било 

подобро, ако...?, Зошто ликовите 

избрале...?, Што би препорачал...?, 

Што ќе цитираш за одбрана на...?, 

Каков избор ти би направил...?, 

Што би селектирал...?, Која 

проценка би ја направил за...?, Ба-

зирајќи се на она што го знаеш, ка-

ко би го објаснил...?, Кои информа-

ции би ги искористил за да го опра-

вдаш мислењето...?, Како би го оп-

равдал...?, Кои податоци се иско-
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ристени за да се заклучи...?, Зошто 

би било подобро...?, Како би ги спо-

редил идеите...?, Како би ги споре-

дил луѓето...? 

 

Ефективните глаголи за акција се насочени кон пос-

тигнување на пожелното ниво на практична оспособеност. 

Тие му помагаат на наставникот попрецизно и поконкретно 

да ги формулира посебните цели и крајните цели на учење-

то. Од табелата може да се согледа дека одредени глаголи се 

повторуваат во повеќе категории. Тоа значи дека употре-

бениот ефективен глагол во исказ кој ќе ја претставува нас-

тавната цел, не значи автоматски дека се формулира настав-

на цел која ќе е соодветна на тоа ниво. За соодветноста на 

наставната цел со одреденото ниво на Блумовата 

таксономија е потребено поголемо внимание и увид во по-

широкиот контекст во кој е формулирана наставната цел. 

Организирана на ваков начин, Блумовата таксономија го ак-

центира оценувањето на учењето. Блум ја замислил оваа 

Таксономија како нешто повеќе од алатка за мерење. Тој ве-

рувал дека таа ќе послужи како средство за определување 

на меѓузависноста на целите на наставата, на активностите 

и на оценувањето. Дадените категориите се наредени од по-

просто кон посложено и од конкретно кон апстрактно.  

Блумовата таксономија му помага на наставникот да 

го планира сопственото поучување и да поучува соодветно 

на она што било планирано, да подготви валидни задачи со 

кои ќе ги оцени постигањата на учениците и да се осигура 

дека поучувањето и оценувањето се соодветни со крајните 

цели на учењето.  

 Афективниот домен, според Блум, се состои од пет 

нивоа, од најнисо ниво на афективно однесување до најви-

соко. Овој домен се однесува на начинот на кој ние се спра-

вуваме со светот околу нас емоционално и ги опфаќа чув-

ствата, вредностите, ентузијазмот, мотивацијата и ставови-

те, (в. Кларк, 2014). 

 Психомоторниот домен се однесува на способноста 

да се ракува со алатка или инструмент, како, на пример, со 

рака или чекан. Овој домен се фокусира на промени или на 

развој во однесувањето или во вештините. Блум никогаш не 
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создал поткатегории за овој домен, но оттогаш различни ис-

тражувачи поставувале сопствени таксономии на психомо-

торниот домен, (в. Кларк, 2014). 

 5.4.3.1. Активност: Одберете текст по Ваш избор. 

Потоа, прочитајте го и врз основа на текстот, со помош на е-

фективните глаголи за акција, наведете две крајни цели на 

учењето. Категоризирајте ги крајните цели според нивото 

на Блумовата таксономија на кое припаѓаат. Врз основа на 

текстот, обидете се да составите повеќе прашања кои се од-

несуваат на крајните цели што сте ги напишале. Потоа, ка-

тегоризирајте ги и прашањата според нивото на Блумовата 

таксономија на кое тие припаѓаат.  

Во текот на 90-тите години на 20 век, една нова гру-

па на когнитивни психолози, предводени од Лорин Андер-

сон (бивш студент на Блум) и Дејвид Кратвол ја ажурираа, 

односно ја ревидираа Блумовата такосномија. Во продолже-

ние следува преглед на ревидираната Блумова таксономија: 

 

5.4.4. Ревидирана верзија на Блумовата 

таксономија. (Според Кратвол, 2002 – Kratwohl, 2002). 

 

КАТЕГОРИЈА УСВОЕНО ЗНАЕЊЕ, ФОРМИРАНА 

ВЕШТИНА 

Се сеќава, знае, 

памети: 

Потсетување за 

информации > 

презема 

релевантно знае-

ње од 

долготрајната ме-

морија 

Когнитивни 
процеси: се 

посетува, се сеќа-

ва 

Препознавање, набројување, опишу-

вање, именување, откривање 

Ефективни глаголи за акција што се 

насочени кон постигнување на 

пожелното ниво на практична ос-

пособеност: избира, цитира, дефинира, 

опишува, дава пример, групира, знае, 

означува, набројува, слуша, лоцира, 

споредува, меморизира, именува, 

потсетува, рецитира, снима, повторува, 

селектира, подвлекува, односно 

потцртува  

Прашања: Што се случи по...?, Кол-

ку...?, Што е...?, Кој...?, Можеш ли да го 

именуваш...?, Што е точно или 

погрешно? Најди го значењето на...?, 

Кој зборува со...? 
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Активности: Направи листа на глав-

ните настани во приказната, Направи 

распоред на настаните, Направи листа 

на факти, Направи листа на 

информации што можеш да ги 

запомниш, Кои животни се спомнуваат 

во приказната, Напиши акростих, 

Рецитирај песна 

Разбира, 

опишува, од-

носно објаснува: 

Објаснување на 

идеи или 

концепти > опре-

делува значење 

на пораките од 

поучувањето, 

вклучувајќи, 

усна, писмена и 

графичка ко-

муникација 

Когнитивни 
процеси: 

интерпетира, дава 

пример, 

класификува, су-

мира, заклучува, 

споредува, 

објаснува 

Интерпретирање, сумирање, парафра-

зирање, класификување, објаснување 

Ефективни глаголи за акција што се 

насочени кон постигнување на 

пожелното ниво на практична ос-

пособеност: прашува, пресметува, ме-

нува, опишува, дискутира, објаснува, 

дава пример, идентификува, лоцира, 

опсервира, препознава, известува, 

истражува, повторно кажува, 

прегледува, сумира, кажува 

Прашања: Можеш ли да напишеш со 

сопствени зборови?, Како би го об-

јаснил...?, Што би можело следно да се 

случи?, Кој мислиш дека...?, Која е 

главната идеја...? Можеш ли да 

напишеш краток осврт за...?, Што 

мислиш...?, Можеш ли да појасниш...?, 

Можеш ли да илустрираш...?, Дали сите 

се однесуваат како...? 

Активности: Нацртај слика за да при-

кажеш одреден настан, Илустрирај што 

мислиш дека е главната идеја, Направи 

стрип со кој ќе го покажеш распоредот 

на настаните, Напиши и изведи 

сценарио базирано на приказната, 

Раскажи ја приказната со сопствени 

зборови, Напиши извештај за настаните, 

Подготви графикон за да го илустрираш 

реоследот на настаните 

Применува: 

Употребување на 

Имплементирање, извршување, упо-

требување 
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информации во 

друг познат 

контекст  > 

изведува или 

употребува 

процедура во 

дадена ситуација 

Когнитивни 
процеси: 

извршува, 

имплементира 

 Ефективни глаголи за акција што се 

насочени кон постигнување на 

пожелното ниво на практична ос-

пособеност: адаптира, применува, прес-

метува, менува, демонстрира, дра-

матизира, црта, експериментира, и-

лустрира, набројува, прави, ракува, 

односно управува, практикува, создава, 

сложува, покажува, решава, поучува, 

употребува 

Прашања: Дали знаеш друг пример 

за...?, Можеш ли да ги групираш...?, 

Кои фактори би ги сменил...? Кои 

прашања би ги поставил за...?, Од 

дадените информации, можеш ли да 

развиеш инструкции за...? 

Активности: Конструирај модел за да 

демонстрираш како работи, Направи 

графикон за областите на студирање, 

Направи мапа за да вклучиш важни 

информации за некој настан, Собери 

фотографии за да покажеш одредена 

гледна точка, Направи загатка или игра 

за темата, Напиши книга за оваа тема за 

другите, Облечи кукла во национална 

облека, Направи модел од глина, На-

сликај мурал употребувајќи исти ма-

теријали, Дизајнирај стратегија за 

маркетинг на твојот производ упо-

требувајќи позната стратегија како 

модел 

Анализира: 

Разделување на 

информацијата на 

делови за да се 

истражат раз-

бирањето и врс-

ките  > поделба 

на материјалот на 

конститутивни 

Споредување, оранизирање, расчлену-

вање, испрашување, откривање 

Ефективни глаголи за акција што се 

насочени кон постигнување на 

пожелното ниво на практична ос-

пособеност: пресметува, категоризира, 

класификува, споредува, контрастира, 

црта дијаграм, диференцира, открива, 

разликува, испитува, експериментира, 
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делови и открива-

ње на тоа како де-

ловите се 

поврзани еден со 

друг и со целос-

ната структура и-

ли намера 

Когнитивни 
процеси: 

диференцира, ор-

ганизира, 

припишува 

групира, интерпретира, истражува, 

реди, организира, прашува, поврзува, 

сложува, решава  

Прашања: Кој настан не би можел да 

се случи?, Како е... слично на...?, Кои се 

други резултати, односно исходи? 

Зошто... се случило?, Кој е проблемот 

со...? Ако... се случеше, каков можеше 

да биде крајот?, Можеш ли да објасниш 

што може да се случи кога...?, Кои се 

проблемите на...?, Можеш ли да 

направиш разлика меѓу...?, Кои се 

скриените мотиви во...?, Која е 

пресвртна точка?, Кој е проблемот со...? 

Активности: Дизајнирај прашалник за 

да собереш информации, Напиши 

реклама за да продадеш нов производ, 

Направи графикон за да ги покажеш 

критичните точки, Конструирај 

графикон за да илустрираш селектирани 

информации, Замисли игра за областа 

на студирање, Напиши биографија за 

личност која си ја проучувал, Подготви 

извештај за областа на студирање, 

Спроведи истражување за да собереш 

информации кои ќе поддржат одредена 

гледна точка, Прегледај уметничко дело 

во смисла на формата, бојата и на 

текстурата 

Вреднува, однос-

но проценува: 

Оправдување на 

одлука или на на-

сока на акцијата 

> Прави проценка 

на критериуми и 

стандарди 

Когнитивни 

процеси: 

проверува, 

Проверување, претпоставување, крити-

кување, експериментирање, проценува-

ње 

Ефективни глаголи за акција што се 

насочени кон постигнување на 

пожелното ниво на практична ос-

пособеност: расправа, оценува, избира, 

споредува, заклучува, критикува, де-

батира, одлучува, брани, определува, е-

валуира, оправдува, дава предност, ран-

гира, препорачува, поддржува, кажува 
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критикува зошто, проценува 

Прашања: Дали има подобро решение 

за...?, Што мислиш за...?, Дали сметаш 

дека... е добро или лошо?, Како би се 

чувствувал ако...?, Колку се ефектив-

ни...?, Кои се аргументите за и против 

за...?  Процени ја вредноста на...; Мо-

жеш ли да го браниш својот став за...?, 

Како ти би се справил со...?, Кои проме-

ни за... ти би ги препорачал?, Дали ве-

руваш...?, Како би се чувствувал ако...?, 

Кои се последиците...?, Какво влијание 

има... врз нашиот живот? Зошто е... од 

голема важност?, Кои се ал-

тернативите?, Кој ќе добие, а кој ќе из-

губи? 

Активности: Подготви листа на крите-

риуми за да процениш..., Спроведи де-

бата за прашање од особен интерес, На-

прави брошура за пет правила што ги 

сметаш за важни и убеди ги другите, 

Организирај панел-дискусии, Напиши 

писмо до... со совет за потребните про-

мени, Напиши полугодишен извештај, 

Подготви студија за да ја презентираш 

твојата гледна точка за... 

Креира, односно 

создава: Генери-

рање нови идеи, 

продукти или ас-

пекти за гледање 

на нештата > пос-

тавува елементи 

заедно за да фор-

мира нова, несе-

којдневна и кохе-

рентна целина и-

ли изработува о-

ригинален про-

дукт 

Дизајнирање, конструирање, планира-

ње, создавање, измислување 

Ефективни глаголи за акција што се 

насочени кон постигнување на 

пожелното ниво на практична ос-

пособеност: дејствува, аранжира, ком-

бинира, компонира, конструира, креира, 

дизајнира, развива, формулира, генери-

ра, подобрува, заклучува, измислува, за-

мислува, планира, предвидува, подгот-

вува, ревидира, покажува, пишува 

Прашања:  Можеш ли да дизајнираш... 

за...?, Можеш ли да најдеш можно ре-

шение за...?, Можеш ли да замислиш 
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Когнитивни 
процеси: 

генерира, 

планира, 

продуцира, 

односно создава 

сопствен начин за...?, Што би се случи-

ло доколку...?, Колку начини можеш 

да...?, Можеш ли да креираш нови и не-

обични употреби на...?, Ако имаше 

пристап до сите извори, како ќе се спра-

веше со...?, Можеш ли да развиеш пред-

лог кој би...? 

Активности: Измисли машина која ќе 

прави специфична задача, Креирај нов 

продукт, Именувај и планирај кампања 

за маркетинг, Пишувај за твоите чув-

ства во врска со..., Напиши ТВ-прог-

рама, детска програма, песна или панто-

мима за..., Дизајнирај плоча, книга или 

насловна страница на магазин за..., За-

мисли начин за да..., Измисли нов јазик 

и употреби го во пример 

 

Во ревидираната верзија, имињата на шесте главни 

категории се изменети. Имено, во старата верзија, во англи-

скиот јазик, тие се изразуваат со помош на именки, а во но-

вата – со помош на глаголи. Оваа разлика е очигледна и во 

македонскиот јазик. Во старата верзија четири од имињата 

на категориите се изразени со именки, две со глаголски и-

менки, а во новата верзија сите категории се изразени со 

глаголи, односно се потенцира глаголското дејство заради 

фактот што мислењето е активен процес, а процесите се из-

разуваат, пред сè, со глаголи, а не со именки. Две категории 

се реорганизирани. Категоријата знаење од старата верзија е 

преименувана од едноставна причина што знаењето е исход 

или продукт на размислувањето, а не форма на размислува-

њето. Според тоа, категоријата знаење е несоодветна за да 

се опише категорија на мислење и е заменета со глаголот 

знае, се сеќава, памети. Категориите разбирање и синтеза се 

преименувани во разбира и креира со цел подобро да се 

рефлектира природата на мислењето дефинирано во секоја 

од нив. Во старата верзија категоријата знаење се однесува 

и на именски и на глаголски аспект. Именскиот аспект е 

специфициран во категориите на доменот знаење, додека 

глаголскиот аспект е вклучен во дефинициите дадени за ка-
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тегоријата знаење во смисла што од ученикот се очекува да 

се потсети на знаењето, односно да се потсети дека знае. О-

ва внесува еднодимензионалност во понудената рамка од 

Блум во сферата на знаењето кое е двојно по својата приро-

да и затоа поразлично од другите категории. Оваа аномалија 

е елиминирана со ревидираната Таксономија, затоа што и-

менскиот и глаголскиот аспект на категоријата знаење, фор-

мираат две посебни димензии: именскиот аспект обезбедува 

база за димензијата знаење, а глаголскиот дел – за димензи-

јата когнитивен процес, (в. Кратвол, 2002). 

Во ревидираната Блумова таксономија димензијата 

знаење се состои од четири поткатегории, наместо од три 

како што е во старата верзија. Трите од нив вклучуваат со-

држина од оригиналната верзија. Тие се реорганизирани за 

да се употреби терминологијата од когнитивната психоло-

гија која се разви по излегувањето на старата везија. Четвр-

та и нова категорија е метакогнитивното знаење што вклу-

чува знаење за когницијата воопшто и за свесноста од и за 

знаењето за сопствената когниција. Важно е да се напомене 

дека истражувачите продолжуваат да ја покажуваат важнос-

та од потребата учениците да станат свесни за сопствените 

метакогнитивни активности, а потоа да го употребуваат зна-

ењето за соодветно да ги адаптираат начините на кои мис-

лат и дејствуваат. 

5.4.4.1. Фактичко знаење. Се однесува на основните 

елементи кои учениците мора да ги знаат за да бидат запоз-

нати со дисциплината или да решаваат проблеми во нејзини 

рамки. Опфаќа: знаење на терминологија и знаење на 

специфични детали или елементи;  

5.4.4.2. Концептуално знаење. Станува збор за ме-

ѓусебните врски на основните елементи во рамките на по-

широка структура кои на тие елементи им овозможуваат да 

функцираат заедно. Опфаќа: знаење на класификации и ка-

тегории, знаење на принципи и генерализации, знаење на 

теории, модели и структури; 

5.4.4.3. Процедурално знаење. Се однесува на тоа 

како да се направи нешто, методи на испитување и 

критериуми за употреба на вештини, алгоритми, техники и 

методи. Опфаќа: знаење на специфини вештини во 

предметот и алгоритми, знаење на специфични техники и 
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методи во предметот и знаење на критериуми за да се 

определи кога да се употребат соодветни процедури;  

5.4.4.4. Метакогнитивно знаење. Тоа е знаење за 

когницијата воопшто, како и свесност и знаење за 

сопствената когниција. Опфаќа: знаење на стратегии, 

знаење на когнитивни задачи вклучувајќи и соодветно 

контекстуално и условено знаење, самознаење, (в. Кратвол, 

2002). 

 

 Димензија когнитивни процеси 

Димензија 

знаење 

Се 

сеќава 

Разбира Применува Анализира Вреднува, 

односно 

проценува 

Креира, 

односно 

создава 

Фактичко  

знаење 

      

Концептуално 

знаење 

      

Процедурално 

знаење 

      

Метакогнитивно 

знаење 

      

Во ревидираната верзија категориите се вкрстуваат, 

односно се преклопуваат една со друга. Ова се илустрира, 

на пример, со категоријата разбира. Нејзиниот опсег во но-

вата верзија е поширок во однос на старата верзија, па не-

кои когнитивни процеси кои се поврзуваат со категоријата 

разбира, на пример, објаснува се когнитивно посложени от-

колку барем од еден од когнитивните процеси кои се повр-

зуваат со применува, на пример, извршува. На пример, уче-

никот ќе покаже способност да пишува, употребувајќи гра-

матика, јазични механизми и други конвенции на стандар-

дниот пишуван англиски јазик, за различни академски цели 

и ситуации така што ќе напише оригинален текст кој ќе ги 

анализира обрасците и врските на идеите или темите. Се 

почнува така што се упростува стандардот, односно целта и 

се игнорираат некои делови, како на пример, употребувајќи 

граматика, јазични механизми и други конвенции на стан-

дардниот пишуван англиски јазик за различни академски 

цели и ситуации (некои од овие игнорирани делови, ако не 
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се коректно извршени, може да доведат до ситуација учени-

кот да биде вреднуван со пониска оценка). Испуштајќи го о-

вој дел, останува следново: Напиши оригинален текст кој ќе 

ги анализира обрасците и врските меѓу идеите или темите. 

За димензијата знаење се зема предвид именската фраза 

обрасци и врски меѓу идеите и темите. Обрасците и врските 

се асоцираат со Б), односно со концептуалното знаење. Во 

однос на димензијата когнитивен процес, забележуваме 

дека во исказот има два глагола: пишува и анализира. Пи-

шувањето на текст се однесува на продуцира и ќе биде 

сместено во категоријата креира, односно создава. Анализи-

ра, секако, ќе се однесува на четвртата категорија анализи-

ра. Бидејќи во исказот се вклучени и двете категории на ко-

гнитивни процеси (се очекува од ученикот да анализира 

пред да креира), оваа цел ќе се смести во две ќелии на 

Таксономијата Б4: анализира концептуално знаење и Б6: 

креира, односно создава базирајќи се на концептуалното 

знаење, затоа што креацијата сама по себе не е концептуал-

но знаење, туку повеќе се потпира, во овој случај, на кон-

цептуалното знаење, (в. Кратвол, 2002). 

5.4.4.5. Активност: Определете ги наведените цели 

според нивото на Блумовата таксономија на кое му 

припаѓаат (нова верзија). Целите се модификувани според 

прирачникот Унапредување на оценувањето во училиштата, 

2007: 

а) Напиши инструкции што вербално би му ги дал на 

некој за да нацрта триаголник 

б) Објасни дали процедурата за избор на членови на 

класната заедница во твојот клас е демократска 

в)  Нацртај шема во која ќе ги претставиш односите 

меѓу ученицитте во твојот клас 

г) Објасни ја разликата меѓу сулфурна и сулфуреста 

киселина 

д) Наброј три листопадни дрвја 

ѓ) Напиши говор со кој ќе го убедиш градоначални-

кот во твоето место дека има потреба од изградба на базен 

е) Утврди ги и означи ги деловите на птиците 

ж) Напиши ја формулата за површина на триаголник 

з)  Наведи дали се согласуваш со заклучоците од не-

кој текст. Наведи ги причините за твоите одговори 
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ѕ) Врз основа на прочитаниот текст, формулирај по-

рака  која ќе се однесува на младите луѓе 

и) Вреднувај ги заклучоците од научен сипмозиум 

 За поефикасна, поефективна и квалитетна настава, по 

завршувањето на часот, наставникот може да искористи 

листа за проверка и вреднување на крајните цели на учење-

то со цел да се увери дали поставените крајни цели се пос-

тигнати или не. 

5.4.5. Листа за проверка и за вреднување на крај-

ните цели на учењето. Таа може да содржи повеќе е-

лементи (наставникот може да ја проширува листата со 

елементи за кои смета дека ќе му помогнат да ги провери и 

вреднува крајните цели на учењето). Листата е адаптирана 

според прирачникот, Унапредување на оценувањето во 

училишта, 2007): 

а) Крајната цел потекнува од операционализација на 

посебните цели 

б) Крајната цел на учењето е мерлива 

в) Крајната цел е концентирана на ученикот 

г) Крајната цел претставува конкретен аспект на оче-

куваната практична оспособеност 

д) Во формулирање на крајната цел се користи ефек-

тивен глагол за акција што е насочен кон постигнување на 

пожелното ниво на практична оспособеност 

ѓ) Крајната цел е во согласност  со активностите и со 

оценувањето во наставата 

е) Крајната цел е формулирана во смисла на резулта-

тите во однесувањето што можат да се набљудуваат 

 Оваа листа му помага на наставникот да провери да-

ли крајните цели на учењето се јасно формулирани, дали 

тие имаат издржана јазична формулација, дали се мерливи и 

сл. Доколку одговорот на поставени искази во листата е да, 

тогаш е јасно дека планираните крајни цели се постигнати. 

Тоа е показател дека наставникот успева да одржи рамно-

тежа меѓу крајните цели од учењето, начинот на кој поучува 

и начинот на кој ги оценува знаењата на учениците. До-

колку одговорот на некој од исказите од листата е негати-

вен, тогаш е потребно да се коригираат или да се модифику-

ваат поставените наставни цели. 
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6. СТАНДАРДИ, КРИТЕРИУМИ И ПОКАЗАТЕЛИ НА 

ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

6.1. Активност: Дискутирајте: Каде сме ги стекнале 

нашите компетенции да оценуваме? Од каде знаеме како да 

оценуваме?  

6.2. Активност: Прочитајте го внимателно дадениот 

есеј и обидете се да го оцените со оценка од еден до пет. 

Притоа, образложете ја оценката која сте ја дале така што ќе 

напишете писмена повратна информација. 

 Поимите стандард, критериум и показател имаат ис-

клучително големо значење за процесот на оценување на 

постигањата на учениците и воопшто за унапредување на о-

ценувањето во секојдневната воспитно-образовна практика. 

 6.3. Суштината на поимот стандард.
 
Стандардот се 

сфаќа како референцијална точка за оценување на постига-

њата на учениците, се опишува како параметар со кој се у-

тврдува што треба учениците да знаат и да можат да напра-

ват по завршување на одреден степен од образованието и се 

претставува во вид на концизни тврдења или искази, (в. Реч-

ник на образовна реформа, Учење на стандарди, 2014 – The 

Glossary of Education Reform, Learning Standards, 2014). 

Стандардите претставуваат конкретизација на целите во 

наставата. Стручни лица во оваа област, врз основа на те-

мелна анализа, изделуваат системи на основни поими, веш-

тини, способности и вредности кои се сметаат за неопходен 

минимум за да се сфати суштината на одреден наставен 

предмет. Се издвојуваат оние карактеристики на одреден 

наставен предмет за кои се смета дека доколку ученикот ги 

усвои, ќе може непречено да го следи развојот на содржини-

те од тој предмет во следните степени на образование и дека 

тие ќе му помогнат за вклучување во тековите на секојднев-

ниот живот, (в. Попоски, 2005: 35 – 39, Гојков, 2003: 162 – 

165). Според кажаното, стандардот накратко се опишува 

како параметар = ниво на квалитет + референтна точка. 

Потоа, почнува изработката на стандардите. 

6.3.1. Активност: Разгледајте ги стандардите кај од-

делни наставни предмети. Очигледно е дека постигањата на 

учениците се категоризирани според нивоата на Блумовата 

таксономија. За секое наставно подрачје дадени се темите и 
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дадено е нивото според Блумовата таксономија, како и стан-

дардот, односно стандардите што се очекува ученикот да ги 

постигне во одреденото ниво
5
. 

6.3.2. Како се изработуваат стандардите? Стандар-

дите ги изработува високостручен тим при што мора да се 

земат предвид искуствата од високоразвиените земји, но не 

смеат да се занемарат специфичните тенденции во образова-

нието во секоја земја. На пример, по предметот македонски 

јазик во седмо одделение треба да се утврди што треба да 

знаат учениците по конкретниот наставен предмет. Освен 

тоа, треба да се определи колку од тој неопходен минимум 

ќе претставува специфично знаење за наставниот предмет, а 

колку треба да се знае како трајна човечка придобивка, од-

носно како трајни знаења, вештини, способности и вреднос-

ти кои ќе обезбедат квалитет на понатамошниот живот на 

поединецот. Значи, прво се изработува наставна програма 

по одреден предмет. Наставната програма опфаќа подрачја 

и цели за секое подрачје. За секое подрачје се изработуваат 

прашања и задачи, а потоа врз основа на целите определени 

во наставната програма се утврдуваат стандардите, (в. По-

поски, 2005, Нацева и Мицковска, 2001). 

Стабилноста и постојаноста на стандардите се рела-

тивни параметри. Ако се прифати фактот дека стандардите 

се одраз на општествените потреби и интереси, тогаш про-

излегува дека и тие се подложни на менување во зависност 

од тоа што во дадениот период се дефинира како општест-

вена потреба или како општествен интерес. 

6.3.3. Активност: Разгледајте ги стандардите по нас-

тавните предмети дадени на веб-страницата на БРО и диску-

тирајте
6
. 

                                                           
5
 За стандардите по одредени наставни предмети, дефинирани според 

Блумовата таксономија, в. Стандарди по македонски јазик и литература, 

гимназиско образование, преземено од http://bro.gov.mk/?q=gimnazisko-

obrazovanie-standardi:  

http://bro.gov.mk/docs/standardi/gimnazisko/makedonski_jazik.pdf и 

http://bro.gov.mk/docs/standardi/gimnazisko/istorija/Istorija%20I%20god.pd

f, на 24.8.2010 г. 
6
в. Стандарди по македонски јазик и литература, преземено од 

http://bro.gov.mk/docs/standardi/gimnazisko/makedonski_jazik.pdf;  

http://bro.gov.mk/docs/standardi/gimnazisko/makedonski_jazik.pdf
http://bro.gov.mk/docs/standardi/gimnazisko/istorija/Istorija%20I%20god.pdf
http://bro.gov.mk/docs/standardi/gimnazisko/istorija/Istorija%20I%20god.pdf
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6.3.4. Функција на стандардите. Стандардите во о-

бразованието имаат многу важна и повеќекратна функција. 

Таа функција доаѓа до израз, пред сè, заради нејзината се-

страна корисност кај сите учесници во наставниот процес. 

Имено, за сите вклучени во наставниот процес стандардите 

претставуваат основа за напредување и надградување. Тие 

овозможуваат увид во квалитетот на оценувањето на учени-

ците и претставуваат насоки за изработување на критериу-

ми за проценување на квалитетот на оценувањето на пости-

гањата на учениците, како и насоки за организирање на 

стручна поддршка на училиштата. 

6.4. Критериум – поим. Откако ќе се пропишат 

стандардите за одреден предмет, треба да се утврдат и кри-

териумите врз основа на кои ќе се постигнат целите пропи-

шани во стандардот, како и показателите дека на фер, ефек-

тивен и објективен начин токму тие цели, односно токму тој 

стандард е постигнат. Основата на критериумите се стан-

дардите, односно целите со кои веќе е утврдено посакувано-

то ниво кое треба да се постигне. Ако критериумот не е пре-

цизен и сигурен, тогаш и собраните информации како пока-

затели на успехот на учениците во совладувањето на утвр-

дените стандарди (цели) не ќе можат да се интерпретираат 

со потребната прецизност и сигурност. Според тоа, крите-

риум за оценување на успехот на учениците во наставата не 

може да биде она што тие го постигнуваат, туку она што од 

нив се очекува да го постигнат, она што е поставено како 

цел со наставната програма по соодветниот предмет во 

смисла на образовен стандард од таа област, (в. Попоски, 

2005, Нацева и Мицковска, 2001).  

6.4.1. Како се изработуваат критериумите? Изра-

ботувањето на критериумите и показателите е многу ком-

плексна задача, зашто и предметот на оценување е сложен и 

опфаќа различни компоненти. Успехот на учениците во нас-

                                                                                                                             
Стандарди за наставата по странски јазици, преземено од 

http://bro.gov.mk/docs/standardi/gimnazisko/germanski/germanski%201%20

i%202%20jaz.pdf;  

Стандарди за постигнувањата на учениците по македонски јазик од V до 

VIII одделение на основното образование, преземено од 

http://bro.gov.mk/docs/standardi/osnovno/makedonski/makedonski_V_do_V

III.pdf,  на 15.9.2014 г. 

http://bro.gov.mk/docs/standardi/gimnazisko/germanski/germanski%201%20i%202%20jaz.pdf
http://bro.gov.mk/docs/standardi/gimnazisko/germanski/germanski%201%20i%202%20jaz.pdf
http://bro.gov.mk/docs/standardi/osnovno/makedonski/makedonski_V_do_VIII.pdf
http://bro.gov.mk/docs/standardi/osnovno/makedonski/makedonski_V_do_VIII.pdf
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тавата по секој предмет е повеќедимензионален. На пример, 

успехот по македонски јазик и литература подразбира пос-

тигања во читање, пишување, раскажување, слушање и раз-

бирање, успехот по музичко образование подразбира пости-

гања во пеење, свирење на детски музички инструменти, 

познавање на основните теоретски поими од музиката и сл. 

Според тоа, повеќедимензионален треба да биде и критери-

умот за да ги опфати сите позначајни компоненти на успе-

хот.  

Критериумот се изградува во две етапи: првата поч-

нува со анализа на целите и на содржините што се предви-

дуваат со програмата, така што се идентификуваат сите 

компоненти (знаење на факти и генерализации, оспособе-

ност за анализа и интерпретација на факти, оспособеност за 

практична примена на знаења, навики и умеења за користе-

ње на разни извори за самообразование, ставови, интереси и 

слично), што се релевантни за успешноста во совладување-

то на програмата; во втората фаза за секој елемент се утвр-

дува и конкретен индикатор со кој ќе се искажува успеш-

носта. 

 6.4.2. Поделба на критериумите според структура-

та. Според структурата, критериумите се делат на 

композитен и многукратен критериум, (в. Попоски, 2005: 45 

– 46). 

6.4.2.1. Композитен критериум. Композитниот кри-

териум се однесува на сите компоненти на постигањата на 

учениците и нив ги прикажува во еден резултат. Во нашата 

секојдневна наставна практика овој критериум се користи за 

да се искаже општиот успех на ученикот по одреден пред-

мет на тромесечје, полугодие и слично, така што се собира-

ат  сите одделни оценки по секој предмет и се пресметува а-

ритметичка средина, и тој резултат претставува просечен 

успех. Со користењето на овој критериум останува нејасно 

во кои компоненти од одредената оценка ученикот покажу-

ва поголема успешност, а во кои помала. Да ја земеме како 

илустрација оценката четири по македонски јазик и литера-

тура: наставникот може да го оцени ученикот со оценка че-

тири ако тој се одликува во постигањата при усните одгово-

ри, а има задоволителни резултати во писменото изразува-

ње, додека друг ученик наставникот, исто така, може да го 
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оцени со оценка четири, но за обратна ситуација. Исто така, 

просечната оценка не дава преглед во кои подрачја учени-

кот има подобри или послаби резултати. На пример, од про-

сечната оцена не може да се согледа дали ученикот има по-

добри постигања во јазичното подрачје или во математичко-

то итн. Оправданоста на овој критериум во практиката се 

однесува на тврдењата дека сите компоненти, на пример, на 

оценката пет се во меѓусебна корелација.  

6.4.2.2. Многукратен критериум. Многукратниот 

критериум се однесува на сите компоненти на постигањата 

на ученикот по одреден предмет и за секоја од тие компо-

ненти постои посебна оценка. На пример, успехот по маке-

донски јазик и литература не се претставува преку една о-

ценка, туку постои посебна оценка за подрачјето јазик, по-

себна за подрачјето литература, посебна за подрачјето лек-

тира итн. Притоа, овие посебни оценки не се собираат и не 

се изведува една заедничка оценка. Во нашата наставна 

практика, експлицитно, многукратен критериум не се при-

менува. Од друга страна, мора да се каже дека наставникот, 

на пример, по македонски јазик и литература во практиката 

го оценува ученикот со посебни оценки за сите подрачја од 

предметот: јазик, литература, лектира, изразување итн., но, 

сепак, на крајот од одреден циклус тој го применува компо-

зитниот критериум, а за таа цел пресметува аритметичка 

средина од оценките дадени во посебните подрачја. Овие о-

ценки наставникот може да ги забележува во дневникот, во 

посебен бележник и сл. Во случај на примена на многукрат-

ниот критериум, предметите би требало да се поделат на 

подрачјата од кои се составени. Ова, од една страна е одлич-

на можност учениците продлабочено да ги изучуваат оддел-

ните предметни подрачја, но, од друга страна, со примената 

на овој критериум би се зголемил бројот на наставни пред-

мети, а со тоа би се преоптоварил и ученикот. Примена на 

овој критериум бара сериозна реорганизација на наставните 

планови и програми, како и на целокупната организација на 

наставниот процес во Република Македонија.  

6.4.3. Поделба на критериумите според начинот на 

утврдување. Според начинот на утврдување, критериумите 

се делат на априористички и емпириски, (в Попоски, 2005: 

46 – 49, Гојков, 2003: 162 – 165). 
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6.4.3.1. Априористички критериум. Името на овој 

критериум покажува дека е тој однапред утврден врз основа 

на определени стандарди. Пред да настапи оценувањето на 

постигањата на учениците, се утврдува кои знаења, вешти-

ни и способности ученикот треба да ги покаже, во кој сте-

пен и со кои оценки ќе се оценуваат покажаните степени 

(каков обем и каков квалитет ќе се сметаат за задоволител-

ни). Со оглед дека со овој критериум однапред се утврдува 

кои знаења, вештини и способности ученикот треба да ги 

постигне, а барањата за нив се искажани во стандардите, на 

некој начин може да се сфати дека знаењата, вештините и 

способностите што треба да се постигнат, веќе се одредени 

со стандардите. На пример, критериум за оценување на бр-

зината на читањето во прво одделение: 5 – чита над 41 збор 

во минута; 4 – чита од 31 до 41 збор во минута; 3 – чита од 

21 до 31 збор во минута; 2 – чита од 10 до 21 збор во ми-

нута; 1 – чита помалку од 10 зборови во минута.  

Има обиди да се утврдат априористички критериуми 

за оценување на знаењето на учениците што би важеле за 

сите предмети. По правило тие се многу општи, но ако се у-

мешно дефинирани можат многу да помогнат за елиминира-

ње на бројните субјективни фактори во оценувањето. Вакви 

примери на критериуми можат да се сретнат во повеќе зем-

ји, а овде за илустрација е даден предлогот на Ценцич, 

(1992: 43):  

Оценка одличен заслужува ученик кој ја владее нас-

тавната содржина прегледно, дури, и во помалку важни пое-

диности, кој покажува целосно разбирање и умее стекнато-

то знаење творечки да го употреби во нови стандарди, ак-

тивно учествува во наставата, покажува интерес за предме-

тот и користи дополнителни извори на информации; Оценка 

многу добар заслужува ученик кој ги разбира поважните ра-

боти, ги знае, исто така, позначајните поединости, покажува 

дека разбира и е трудољубив (вреден), снаодлив е и само-

стоен во изразувањето. Знаењето го користи во нови приме-

ри. Оваа оценка ја заслужува и ученик кој редовно се труди, 

а живее во исклучително тешки услови, но кај кого се забе-

лежува напредок како во репродукција така и во користење 

на знаењето и кој ги постигнал суштинските цели на пред-

метот;  Оценка добар добива ученик кој, главно, ја совладал 
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наставната содржина, знае практично да ја користи со мала 

помош од наставникот, покажува дека е доволно трудољу-

бив. Оваа оценка ја заслужува и поспособен ученик кој по-

пуштил во работата и не го постигнува оној успех кој би мо-

жел да го постигне со поголема среденост и работа, кој ги 

совладал содржините во некои поединости, како и ученик 

кој потешко учи, а живее во лоши станбени услови и го со-

владал основното знаење од предметот, го репродуцира со 

помош од наставникот и го користи во соработка со своите 

соученици, иако не знае некои поединости; Оценка доволен 

добива ученик кој покажува толку знаење и разбирање кол-

ку да може идната година да ја следи наставата од тој пред-

мет, a и од предметите кои се поврзани со него, како и уче-

ник кој по предметот покажал виден напредок, знаењето 

уште не му е соодветно на поставената норма, но многу се 

труди и одвај ги постигнува минималните барања по пред-

метот. Иста оценка заслужува и ученик кој живее и работи 

во тешки услови и кому му е потребно постојано поттикну-

вање за да учи и одвај постигнува одредени цели по предме-

тот. Тоа е ученик кој, всушност, покажува волја и со работа 

постигнува напредок; Оценка недоволен добива ученик чие 

знаење не задоволува ниту во општиот преглед, ниту во од-

делни поединости, кој не може да се снајде ни со помош од 

наставникот, за кого е очигледно дека не се труди и чие зна-

ење не е доволно за да може во погорното одделение успеш-

но да напредува во наставата. Тоа е ученик кој не покажува 

интерес за предметот, кој е безгрижен и кој, иако добива по-

мош, не напредува 

6.4.3.1.1. Критериумите изработени од наставни-

ците. За еден вид априористички критериум станува збор и 

кога се зборува за критериумите што ги изработуваат нас-

тавниците. По завршувањето на одредена наставна тема, на 

крајот на едно тромесечје, по одреден циклус предавања и-

ли тогаш кога наставникот смета дека е најпогоден момент, 

тој врши оценување на постигањата на учениците. Без оглед 

дали оценувањето се реализира во усна или во писмена фор-

ма, наставникот сам одредува колку и кои прашања ќе би-

дат поставени и какви одговори се бараат за соодветната о-

ценка. Да претпоставиме дека по завршувањето на одредена 

наставна тема, наставникот одлучил оценувањето на учени-
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ците да го реализира во писмена форма, преку тест. Да прет-

поставиме, исто така, дека тестот е неформален, објективен 

и дека содржи десет прашања од различен вид: прашања со 

заокружување, прашања со дополнување, прашања со повр-

зување, (в. Попоски, Стојановски, 1995) и сл. Ако секое пра-

шање носи по еден бод, тогаш наставникот ќе бара шест бо-

дови, односно шест точни одговори за задоволителна оцен-

ка (еден повеќе од половината), а другите оценки ќе ги рас-

пореди на бодовна скала според сопствените размислувања 

за тоа колку бодови се потребни за одредената оценка. Неза-

висно од тоа што наставникот сам одлучува колку прашања 

ќе содржи тестот, сам ги осмислува и формулира прашања-

та и сам ја оформува бодовната скала, прашањата и крите-

риумот за оценување мора да произлегуваат од целите на 

наставата за одредената тема  (целите што се однесуваат на 

темите што се предмет на оценување), односно тие мора да 

ги исполнуваат барањата на стандардот. Бидејќи станува 

збор за однапред утврден критериум, ученикот однапред 

треба да биде запознат со темите кои ќе бидат предмет на о-

ценување, односно со целите кои се однесуваат на тие теми, 

како и со критериумите според кои ќе се врши оценувањето. 

Степенот на постигнатост на тие цели во тестот ќе биде 

критериумот со помош на кој наставникот ќе ги одреди 

бројчаните оценки, кои, во овој случај, ќе ги распореди на 

бодовната скала, според бројот на освоени бодови, односно 

според бројот на точни одговори. На страницата на БРО е 

даден шематски приказ за соодветноста на процентот на 

постигањата на учениците и оценката. Во Република Маке-

донија е прифатено дека за позитивна оценка процентот на 

освоени бодови не смее да биде помал од 50%. Но ситуаци-

јата во секојдневната воспитно-образовна работа покажува 

дека овој критериум може да се менува. 

6.4.3.1.2. Практиката и критериумите. Практиката 

покажува дека наставниците, не само што ги споделуваат 

критериумите со учениците туку прават обиди и нив да ги 

вклучат во утврдување на критериумите и показателите, за-

што се смета дека на тој начин се интензивира размислува-

њето на учениците за начините на кои учат и дека се подо-

бруваат нивните постигања. Меѓутоа, неунифицираноста и 

непрецизноста на критериумите и показателите за оценува-
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ње, секако, влијаат врз реализацијата на наставните цели, 

како и врз степенот на валидност на резултатите што се до-

биваат при оценување на постигањата на учениците, (в. Ја-

нушева, Пејчиновска, 2011, Талевски, Јанушева, 

Пејчиновска, 2014). Практиката, исто така, покажува дека 

родителите, генерално, се известени за критериумите и по-

казателите за оценување, а тоа претпоставува дека тие по-

лесно ги следат постигањата на учениците и дека се пооб-

јективни во однос на оценката, (в. Пејчиновска, Јанушева, 

2014). Тешкотии се забележуваат особено во утврдувањето 

на критериуми и показатели за оценувањето на есејските 

прашања со опширен одговор, (в. Талевски, Јанушева, 2011 

– Talevski, Januševa, 2011). 

6.4.3.1.3. Предности на априористичкиот критери-

ум. Предностите на овој критериум можат да се сумираат во 

следново: со овој критериум не се споредуваат меѓу себе у-

чениците според успехот туку секој ученик се споредува со 

утврдениот критериум; степенот на валидност е поголем; 

поголема е сигурноста дека зад напишаната оценка стои 

скоро приближно исто знаење со ист квалитет, од сите уче-

ници се бара ист квалитет и квантитет на знаење; за сите 

наставници и за сите ученици важат истите критериуми. 

6.4.3.1.4. Слабости на априористичкиот критери-

ум. Не се земаат предвид објективните услови, односно 

фактот дека сите училишта не работат во исти услови и во 

извесна мера е проблематично да се бара постигнување на 

ист успех; секој ученик не работи во исти услови; ученици-

те на одредена возраст не се еднакви ниту според знаењето, 

ниту според интелектуалните можности, ниту според начи-

нот на кој учат; можат да се јават лични интерпретации на 

овој критериум. 

 6.4.3.1.5. Диференциран априористички критери-

ум. Според Вилотијевиќ и Гојков, (в. Вилотијевиќ, 1992, 

Гојков, 2003)  априористичкиот критериум за оценување на 

постигањата на учениците има многу позитивни каракте-

ристики и огромна општествена оправданост, зашто со него 

можат да се мерат знаењата, вештините и способностите на 

секој ученик. Тешкотиите, според нив, во основа лежат во 

фактот што ваков критериум во практиката воопшто нема, 

затоа што секој наставник формира свој посебен критериум 
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за оценките на скала од 1 до 5. Затоа, се пристапува кон из-

работување на диференциран априористички критериум, 

односно критериум и показатели за секоја оценка. На при-

мер, а) Оценка 5 – Во прво одделение, во прво полугодие 

правилно чита, чита по слогови, додека во второто полуго-

дие чита цели зборови, а тешките зборови ги чита по слого-

ви. Јасно ги изговара гласовите, го знае текстот на рецита-

цијата и рецитира изразно; б)  Оценка 4 – Има една до две 

грешки во читањето. При рецитирање прави една до две ин-

верзии на зборовите, но тоа го увидува и лесно го коригира; 

в) Оценка 3 – Чита со прекини, недоволно изразно, има до 

пет грешки кои се однесуваат на изоставување на некои гла-

сови или на менување на местото на гласовите, на слоговите 

или на зборовите. Не прави пауза меѓу зборовите и недовол-

но ја познава рецитацијата и научените приказни; г) Оценка 

2 – Сите зборови ги чита со прекини, прави повеќе од чети-

ри груби грешки.  Не го знае поголемиот дел од текстот или 

приказната;  д) Оцена 1 – Лошо ги изговара поголемиот дел 

од зборовите или воопшто не умее да го прочита зададениот 

текст. Не го знае текстот кој треба да го раскаже или реци-

тацијата која треба да ја кажува напамет, (в. Вилотијевиќ, 

1992). Или, критериум и показатели за оценување на брзи-

ната на читање во прво одделение: зборови прочитани во 

минута: а) Оценка 5: 40 – 35 зборови прочитани во минута; 

б) Оценка 4: 30 –25 зборови прочитани во минута; в) Оцена 

3: 25 – 20 зборови прочитани во минута; г) Оценка 2: 20 – 15 

зборови прочитани во минута; д) Оценка 1: помалку од 15 

зборови прочитани во минута. Диференцираниот априорис-

тички критериум, во поголема мера, ги задоволува барањата 

за фер, квалитетно и објективно оценување. Во Република 

Македонија постојат дефинирани диференцирани критериу-

ми по одредени предмети, дадени од БРО, како што е при-

мерот со критериумите што треба да ги задоволи ученикот 

за секоја оценка и за секое подрачје од предметот македон-

ски јазик и литература за гимназиското и стручното образо-

вание, (в. веб-страница на БРО).  

 6.4.3.1.6. Активност: Разгледајте примери за дифе-

ренциран априористички критериум по наставни предмети, 

дадени на веб-страницата на БРО. Дискутирајте ја прециз-

носта и мерливоста на дадените критериуми. 
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6.4.3.2. Емпириски критериум. Овој критериум се 

заснова на законот на веројатноста според кој во секоја по-

голема група од едно училиште, учениците се диференцира-

ат така што најголем ќе биде бројот на просечни ученици, 

помал бројот на оние со многу добар, а најмал ќе биде бро-

јот на оние кои покажуваат одличен или незадоволителен 

успех. Примената на емпирискиот ја исклучува употребата 

на априористичкиот критериум. Оценувањето со употреба 

на овој критериум може да биде описно или со квантитати-

вен израз. За да се примени овој критериум потребно е: со 

помош на тестови или со други постапки и техники да се ис-

питаат знаењата, способностите и вештините на учениците 

така што добиените резултати да можат да се квантифици-

раат; да се пресметаат квантитативните резултати на секој 

ученик во групата; да се обработат резултатите и да се гру-

пираат; со статистичка постапка да се претворат поените во 

оценки. 

За да се исполни овој критериум, групата ученици 

треба да биде поголема (неколку стотини), да живее во исти 

услови, да биде испитана за исти содржини, што е можно со 

тестови на знаење. Овде станува збор за изведен критериум 

врз основа на веќе добиени податоци за успехот на поголе-

ма група ученици. Илустрација за овој критериум се писме-

ните работи кои наставникот е должен да ги реализира и 

прегледа. Оној наставник кој ја цени објективноста прво ги 

чита сите писмени работи за да се запознае со она што уче-

ниците го напишале, а потоа за оценката формира критери-

ум врз основа на структурата на учениците со кои работи, 

во зависност од нивните постигања, интелектуалната спо-

собност, способност за писмено изразување и сл. Оценката 

не е однапред договорена или пропишана. Критериумот се 

формира врз основа на веќе прегледани писмени работи. О-

вој критериум во практиката не се користи. 

6.4.3.2.1. Слабости на емпирискиот критериум. О-

вој критериум е променлив и зависи од составот на групата 

ученици. Ако групата покажува повисок успех, се воспоста-

вуваат повисоки критериуми и обратно.  

Одговорот на прашањето за тоа кој критериум е нај-

добар и кој дава оптимални резултати не е едноставен. Пос-

тавеното прашање бара одговори на низа други прашања за 
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кои постојат различни размислувања. На пример, дали во 

едно исто училиште за две одделенија кои се различни спо-

ред успехот треба да се применува различен критериум. Се 

смета дека најдобри резултати се постигнуваат кога се ком-

бинираат сите критериуми. 

6.5. Показатели. Заедно со утврдувањето на крите-

риумите наставникот мора да ги испланира, односно да ги 

формира показателите за успешност. Показателот е знак за 

квалитетот и квантитетот на промените во развојот на лич-

носта кои се создаваат како резултат на поучувањето на нас-

тавникот и учењето на ученикот. Најважната карактеристи-

ка на показателот е тој да биде мерлив и веродостоен. 

6.5.1. Активност: Разгледајте ги показателите за ус-

пешност, дадени на веб-страницата на БРО, по различни 

предмети и поведете дискусија за нивната мерливост, 

прецизност и конкретност.  

 Илустрација за даден стандард, оформени 

критериуми и показатели   

СТАНДАРД   

                          

Критериум 1 – Показатели за критериумот 1 (за 5, 4, 3, 2, 1) 

Критериум 2 – Показатели за критериумот 2 (за 5, 4, 3, 2, 1) 

Критериум 3 – Показатели за критериумот 3 (за 5, 4, 3, 2, 1) 

  

На пример, учениците треба да изработат одредена 

проектна задача. Можен критериум: 

Критериум 1: Дефинирање на истражувачкото прашање 

Показатели: 5 – истражувачкото прашање го формулира са-

мостојно; 4 – истражувачкото прашање го формулира со ма-

ла помош од наставникот; 3 – истражувачкото прашање го 

формулира со поголема помош од наставникот; 2 – тешко го 

формулира истражувачкото прашање; 1 – не може да го де-

финира истражувачкото прашање. 

 6.5.2. Примери. Во продолжение  се наведуваат 

стандарди, критериуми и показатели кои се однесуваат на 

стручното усовршување на наставниците во однос на оцену-

вањето преку тимови за оценување, (в. Талевски, Јанушева, 

Пејчиновска, 2010 – Talevski, Janusheva, Pejchinovska, 2010). 

Тимовите за учење како форма за стручно усовршување на 



116 

 

наставниот кадар, можат многу да придонесат во унапреду-

вањето на оценувањето, како и на целокупниот воспитно-

образовен процес.  

 6.5.2.1. Пример 1: Да претпоставиме дека во едно у-

чилиште е согледана потребата за стручно усовршување 

преку тимови за учење. Во продолжение, се наведува листа 

на стандарди, критериуми и показатели за успешноста на 

работата на тимовите за учење. Оваа листа има само илус-

тративен карактер и може да се менува според потребите на 

членовите на тимовите за учење, како и според потребите 

на училиштето во целина и сл. 

Стандард 1: Училиштето има воспоставено органи-

зациска и раководна структура (тело) која ќе ги координира 

активностите за стручното усовршување на наставниците во 

однос на оценувањето 

Критериум 1: Одржување на состаноци на тимовите 

за учење и планирање на активности во однос на оценува-

њето 

Критериум 2: Активностите коишто се планирани за 

оценувањето се реализираат. 

Критериум 3:  Реализираните активности постојано 

се анализираат и врз основа на согледувањата се планираат 

но 

Индикатори: Евиденција од состаноци, белешки, за-

писници, набљудувања на часови 

Стандард 2: Меѓу членовите на тимовите за учење 

постои координација и соработка 

Критериум 1: Улогите и задачите на членовите на 

тимовите за учење се ефикасно распределени 

Критериум 2: Меѓу членовите на тимовите за учење 

постои самоиницијативност и самостојност во работата 

Критериум 3: Работата на тимовите за учење е тран-

спарентна 

Индикатори: Евиденција од состаноците, белешки, 

записници, разговори со наставниците, анкети и интервјуа 

со наставниците 

6.5.2.2. Пример 2: Да претпоставиме дека ученикот 

треба да реши одреден проблем во наставата. За да го реши 

проблемот ученикот треба, пред сè, да ги разбере компонен-

тите на проблемот. Секоја компонента може да послужи ка-
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ко критериум за оценување на успешноста на процесната 

вештина. Компонентите на проблемот би можеле да бидат 

следниве (критериуми): 1. Да се најдат релевантни пода-

тоци. Показатели: 5 – Ученикот  самостојно наоѓа релеван-

тни податоци; 4 – Ученикот наоѓа релевантни податоци со 

мала помош на наставникот; 3 – Ученикот доаѓа до релеван-

тни податоци со поголема помош на наставникот; 2 – Уче-

никот едвај успева да најде релевантни податоци; 1 – Уче-

никот не успева да најде релевантни податоци; 1а. Да се на-

бројат идеи за потенцијални проблемски ситуации. По-

казатели: 5 – Ученикот самостојно набројува пет проблем-

ски ситуации; 4 – Ученикот набројува пет проблемски ситу-

ации со мала помош од наставникот; 3 – Ученикот наброју-

ва пет проблемски ситуации со поголема помош од настав-

никот 2 – Ученикот едвај успева да наброи пет проблемски 

ситуации; 1 – Ученикот не успева да наброи ниту една 

проблемска ситуација, (в. Јанушева, 2011). 

Овој пример има, исто така, илустративен карактер. 

Очигледно е дека при оценувањето на процесните вештини 

до израз доаѓа субјективниот фактор, односно субјективно-

то поимање и вреднување на компонентите кои го сочину-

ваат критериумот или на индикаторите. Покрај субјективни-

от фактор, тешкотија во оценувањето на процесните вешти-

ни претставува и мерливоста на показателите. На пример, 

ако еден од критериумите при оценување на есејот е орга-

низацијата, тогаш сигурно дека различни наставници ќе и-

маат различни поимања за тоа што претставува одлична, 

добра или незадоволителна организација на мислите во 

структурирана целина. Во однос на критериумот: да се нај-

дат релевантни податоци, на пример, потребно е да се дефи-

нира кои податоци се сметаат за релевантни зашто и учени-

ците, а и наставниците можат да имаат различни видувања 

за она што ќе го сметат за релевантен фактор, што значи по-

казателот не е мерлив. Во однос на показателот: ученикот 

наоѓа релевантни податоци со мала помош на наставникот, 

показателот не е мерлив зашто не е прецизно определно 

што точно значи мала или голема помош од наставникот 

итн. 

 6.5.2.3. Активност: Разгледајте ги стандардите, кри-

териумите и показателите за предметот македонски јазик и 
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литература во гимназиското и средното стручно образова-

ние. Повторно прочитајте го дадениот есеј и, со нивна при-

мена, повторно оценете го есејот. Притоа, образложете ја о-

ценката што сте ја дале така што ќе напишете писмена по-

вратна информација. Направете споредба меѓу оценката да-

дена без примена на критериуми и онаа со примена на кри-

териуми. Ако нешто се променило, наведете што и зошто.  
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7. МЕТРИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕРНИТЕ 

ИНСТРУМЕНТИ И НА ОЦЕНКАТА 

 

 За да се постигне квалитетно и ефикасно оценување, 

неопходно е квалитетно да се мерат и постигањата на уче-

ниците. Заради тоа, наставникот треба да ги познава метрис-

ките карактеристики на инструментот со кој ги мери пости-

гањата на учениците.  

7.1. Основни метриски карактеристики на ин-

струментот и на оценката. Во стручната литература се 

спомнуваат следниве метриски карактеристики, (в. Гојков 

2003: 179 – 187): 

 7.1.1. Валидност. Терминот валидност потекнува од 

латинскиот јазик и значи: непобитен, докажан, односно дека 

нешто е засновано на вистина, факт или закон. Валидноста 

на мерниот инструмент особено доаѓа до израз кога станува 

збор за индиректно мерење како што е случајот со училиш-

ното мерење. Еден мерен инструмент или, пак, друга пос-

тапка со која се мерат постигањата на учениците се валидни 

ако навистина го мерат она за што се наменети да го мерат, 

(в. Кели, 1927, во Меклауд, 2013 – Kelly, 1927 in McLeod, 

2013). На пример, тестот за мерење на интелигенцијата тре-

ба да ја мери интелигенцијата, а не нешто сосема другo, на 

пример, меморијата. Валидноста не е својство на тестот, од-

носно  на инструментот ниту на оценувањето сами по себе, 

туку се однесува на значењето на резултатите, односно она 

што треба да е валидно е значењето или интерпретацијата 

на резултатите, (в. Месик, 1995 – Messick, 1995). Не посто-

јат ни општа ни апсолутна валидност. Постои само степен 

на валидност за секој мерен инструмент, па затоа треба се-

когаш да се има предвид конкретната ситуација во која се 

изведува оценувањето. Ова треба да е од особена важност 

во целиот процес на изработување на еден тест, (в. Попоски, 

Стојановски, 1995). 

 Во докимолошката литература се зборува најчесто за 

три вида на валидност: содржинска, прогностичка (критери-

умска или емпириска) и последична валидност. 

 7.1.1.1. Содржинска валидност. Содржинската ва-

лидност ја вклучува секоја стратегија што се фокусира на 

содржината на тестот. За да се покаже содржинската валид-
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ност се истражува степенот до кој тестот претставува репре-

зентативен примерок на содржината во однос на целите за 

кои тестот е дизајниран да ги мери. Со цел да се испита сте-

пенот на соодветност, обично се вклучуваат стручни лица за 

да направат проценка за степенот до кој се совпаѓаат зада-

чите на тестот со целите на тој тест, (в. Браун, 2000 – Brown 

2000). Содржинската валидност се определува априористич-

ки, пред практичната примена на тестот. Својството кое се 

мери (се мери знаењето, односно постигањата на ученици-

те) мора претходно добро да се дефинира. Да го илустрира-

ме ова на примерот на еден тест на знаење со кој се мерат 

постигањата на учениците. Во тој тест се мери својството 

(постигањата), но се опфаќа дел од својството што се мери 

(постигањата од една тема, на пример). Бидејќи тестот мери 

дел од својството, мора да се има доказ дека содржината на 

тестот е репрезентативна за тоа својство. Значи, прво се де-

финира својството (што се подразбира под својството и што 

опфаќа тоа), па потоа од стручни лица се анализира содржи-

ната на тестот. Врз таа основа се заклучува колку е репре-

зентативна содржината за својството кое се мери, односно 

колку таа содржина е соодветна за предметното својство. 

При тоа, се поаѓа од дефиницијата на својството, се прави 

логичка и психолошка анализа на задачите од тестот или на 

содржината на друг соодветен инструмент, врз основа на 

што се проценува колку се тие соодветни на дефиницијата 

на својството и дали се репрезентативни за негово испиту-

вање, па според тоа и колку тестот е валиден, (в. Попоски, 

Стојановски, 1995: 27 – 28). Задачите во тестот се репрезен-

тативен примерок на сите можни задачи што можат да би-

дат поставени во тој тест. Ако, на пример, треба да се добие 

информација за постигањата на еден ученик во областа а-

ритметика, тогаш тестот  мора да содржи соодветен приме-

рок од видовите аритметички операции и проблеми кои уче-

никот може ги реши. Степенот до кој тестот содржи соодве-

тен примерок е, всушност, степенот на валидноста на тес-

тот. 

 Тестот испитува својство кое им е добро познато и 

на составувачот и на оние кои ја вршат анализата. Илустра-

тивен пример за овој вид валидност се тестовите кои ги из-

работуваат наставниците во секојдневната воспитно-обра-
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зовна практика. Тие содржат примерок задачи од еден нас-

тавен предмет за одреден клас. Содржината е определена со 

наставните програми и поконкретно е обработена во учеб-

ниците за соодветниот клас. Со оглед дека во наставната 

практика тестовите се изработуваат врз основа на наставни-

те програми и содржините од учебниците, не би требало да 

има проблем со содржинската валидност, зашто еден нефор-

мален тест изработен од секој наставник опфаќа примерок 

од содржината (знаењето) на предметот по кој наставникот 

реализира настава, (в. Попоски, Стојановски, 1995: 29). Се-

пак, во секојдневната практика секој тест изработен од нас-

тавниците нема доволно висок степен на валидност. Затоа, 

во наставната практика за таквите тестови се вели дека и-

маат привидна валидност, тестот создава привид дека го 

мери она за што е наменет да го мери, а всушност, тоа 

реално не го прави. Привидната валидност се однесува на 

тоа кога тестот изгледа како да е валиден за оние кои го ре-

ализираат и за други необучени лица, (в. Анастаси, 1988 во 

Брнс, 1995, 1996 – Anastasi, 1988 in Burns, 1995, 1996).  

 Да претпоставиме дека еден тест кај учениците треба 

да утврди колку тие се оспособени за практична примена на 

интерпункциските знаци, на пример, и дали при изработката 

на тој тест се задоволени сите други барања што се поврза-

ни со неговата цел (за кого е наменет, дали соодветствува на 

утврдените воспитно-образовни задачи што треба да се реа-

лизираат, дали за секоја цел се дадени конкретен број зада-

чи итн.). Натаму, да претпоставиме дека некои од прашања-

та во тестот се: Со кој знак се означуваат туѓите зборови во 

текстот? Кој знак означува дека нешто се набројува? Со кој 

знак се означува дека реченицата е завршена? И под прет-

поставка дека поголем број ученици точно ќе одговорат на 

прашањата, објективно се поставува прашањето – колку о-

вој тест е содржински валиден? Колку учениците навистина 

се оспособени да ги применуваат интерпункциските знаци? 

Одговорот ќе биде дека тестот воопшто не е валиден, зашто 

со наведените прашања не се мери она за што тестот е наме-

нет да го мери. Овој тест би имал солидна содржинска ва-

лидност доколку на учениците им се даде конкретен текст и 

од нив се побара во него да ги внесат интерпункциските 

знаци, или, пак, тоа да се направи со диктат, при што учени-
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ците сами ќе одредуваат каде и какви интерпункциски зна-

ци ќе применат. Во секој случај, станува збор за серија зада-

чи, а не за една единствена, на пример, точка треба да се 

стави 3 пати, запирка 8 пати и слично, на тој начин показа-

телот станува мерлив што е од особена важност за оценува-

њето, (в. Попоски, Стојановски, 1995: 32). 

 За да се состави тест кој ќе биде валиден потребна е 

огромна работа и трпеливост од страна на наставникот. 

Многу е полесно да се определи валидноста на тестовите 

кои имаат цел да мерат знаење на факти, имиња и слично, 

односно на објективни тестови на знаење, додека тоа е по-

тешко кај тестовите кои треба да мерат сфаќање на причин-

ско-последичните односи. Доколку со тестот се мери свој-

ство кое тешко се дефинира, стручни лица можат да ја вред-

нуваат важноста на секоја задача. Со оглед дека секое 

стручно лице вреднува врз основа на сопственото мислење, 

вреднувањето на тестот го вршат две лица одделно, при што 

во тестот ќе бидат вклучени оние задачи кои од двете лица 

се вреднувани како повеќе важни. Содржинската валидност 

се утврдува априористички, односно здраворазумски, па 

практично останува непроверена и недокажана (в. Попоски, 

Стојановски, 1995: 32 – 33). Од особена важност е еден тест 

да биде валиден за да може резултатите веродостојно да се 

применуваат и да се интерпретираат. Едноставно кажано, 

содржинската валидност е во врска со прашањето за тоа да-

ли содржината на тестот ги рефлектира содржините на нас-

тавната програма и целите на наставната програма, (в. Ан-

дерхил, 1987 во Фулчер, 1999 – Underhill, 1987: 106 in Ful-

cher, 1999). Но треба да се знае дека е многу важно дали се 

валидни заклучоците што се донесуваат и активностите што 

се преземаат за одредена цел врз основа на резултатите од 

тестот, (в. Месик, 1989 во Фулчер, 1999).  

7.1.1.2. Активност: Разгледајте ја наставната програ-

ма по одреден предмет (по Ваш избор). Дефинирајте свој-

ство што ќе го мерите. Потоа, составете 10 прашања кои би 

биле вклучени во тест, потпирајќи се врз целите дадени со 

наставната програма и врз содржината презентирана во у-

чебникот и коментирајте ја валидноста на зададените задачи 

во тестот. Во составувањето на прашањата нека Ви помогне 

Блумовата таксономија. 
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 7.1.2. Доследност (релијабилност). Оваа мерна ка-

рактеристика е многу комплексна. Во литературата за неа се 

користат и други термини, како, на пример, сигурност, кон-

зистентност, релијабилност, постојаност, верност и сл. Тес-

тот како мерен инструмент на постигањата на учениците  е 

доследен ако секогаш го мери истото, односно ако при пов-

торна употреба на исти испитаници се добиваат исти или 

скоро исти резултати. Колку резултатите повеќе се разлику-

ваат, толку е помала доследноста на тестот (резултати доби-

ени од две оценувања, извршени на исти испитаници, со ис-

та постапка, односно со ист тест). Јасно е дека грешки се 

можни кај сите видови мерења, но од непроценливо значе-

ње е тие да се колку што е можно помали. Целосно и идеал-

но совпаѓање на резултатите од две мерења не е возможно, 

но и отстапувањата во совпаѓањето на тие резултати мора 

да бидат во рамките на одредени граници, (в. Попоски, 

Стојановски, 1995). Тоа значи дека доследноста е степенот 

до кој инструментот за мерење продуцира стабилни и кон-

зистентни резултати. Постојат повеќе видови на релијабил-

ност. Еден начин за мерење на релијабилноста се нарекува 

релијабилност на тест – повторен тест (тест – ретест). Овој 

вид релијабилност се однесува на тоа што се задава ист тест 

на група испитаници во различен временски период. Резул-

татите од тестот 1 се споредуваат со резултатите од тестот 2 

за да се процени стабилноста на тестот со текот на времето. 

На пример, еден тест може да им се даде на група испитани-

ци двапати, на тој начин што повторниот тест ќе се зададе 

една недела по реализацијата на првиот. Добиениот коефи-

циент на корелација е индикатор за стабилноста на резулта-

тите, (в. Фелан и Рен, 2005, 2006 – Phelan and Wren, 2005, 

2006). Овде ќе се смета дека тестот е релијабилен доколку 

не настанала промена во квалитетот на својството што се 

мери. Примената на овој метод на проверка на релијабил-

носта најдобро се вклопува кај мерења на она што е стабил-

но со тек на времето, како на пример, интелигенцијата. Оп-

што земено, релијабилноста ќе биде повисока, ако меѓу два-

та теста поминало пократко време. Многу е важно да се ме-

ри својство што е стабилно и конзистентно. Ако својството 

што се мери е подложно на регуларни промени, резултатите 
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од тестот нема бидат конзистентни. Исто така, од значење 

се и некои околности на ситуацијата во која се реализира 

тестирањето, кои можат да влијаат врз релијабилноста. На 

пример, ако тестот се реализира во премногу затоплена 

просторија, дел од испитаниците не ќе бидат во можност а-

декватно да ги покажат своите реални способности, па тоа 

ќе влијае врз релијабилноста на мерењето. Стресот, болеста, 

мотивацијата, лошите инструкции  и слично можат, исто та-

ка, да бидат фактори кои ќе влијаат врз релијабилноста, (в. 

Чери, 2014 – Cherry, 2014). Доколку тестот не мери конзис-

тентно, тогаш резултатите нема да можат да бидат веродос-

тоен показател на постигањата на учениците. Само доколку 

резултатите од тестот се релијабилни тие можат да им бидат 

корисни на учениците. Тестовите изработени од наставни-

ците во наставната практика не секогаш се релијабилни за-

тоа што одвреме навреме и од ситуација до ситуација се ја-

вуваат случајни грешки поради кои резултатите варираат и-

ли се инконзистентни. Целта е овие неизбежни грешки да се 

сведат на минимум, а со тоа и релијабилноста да се зголеми, 

(в. Џејкобс, 1991 – Jacobs, 1991).  

 Доследноста покажува колку разликите во резулта-

тите што ги постигнуваат одделни испитаници на ист тест, 

како и разликите кај исти испитаници при две или повеќе 

тестирања се одраз на вистински разлики што постојат меѓу 

нив во поглед на испитуваното својство (знаењето), а до кој 

степен тие разлики се случајни или предизвикани од некон-

тролирани фактори. На пример, при три последователни 

тестирања, еден испитаник на еден ист тест може да постиг-

не резултати 27, 31, 33 – со забележително зголемување од 

едно до друго тестирање, додека друг испитаник може да 

постигне резултати 34, 32 и 28 каде што, обратно од прет-

ходниот случај, се забележува опаѓање на резултатите. Во 

некои случаи промените на резултатите од едно до друго 

тестирање може да бидат без некоја закономерност, т.е. да 

растат или да опаѓаат без некој ред, што е резултат на влија-

нието на одредени фактори. Зголемувањето на резултатите 

може да биде резултат на вежбањето, помнењето и на разво-

јот на личноста, а опаѓањето на резултатите е последица на 

заборавањето, на заморот на испитаниците, на нивното 
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здравје, на нивната мотивација и слично, (в. Попоски, Стоја-

новски, 1995: 38). 

 7.1.2.1. Некои фактори кои доведуваат до грешки 

во мерењето. Бидејќи секој тест е само примерок од сите 

можни задачи, примерокот сам по себе може да биде извор 

на грешка, односно задачите во него да не се доволно репре-

зентативни за својството што се мери. Тоа значи дека рели-

јабилноста директно е поврзана со валидноста на тестот. 

Подолгите тестови обично се повеќе доследни, затоа што 

примерокот од содржината на наставниот предмет што се 

мери е подобар. Ако, на пример, наставникот по историја 

зададе тест со едно прашање, јасно е дека оние ученици кои 

го знаат одговорот на тестот ќе имаат подобри постигања од 

оние кои не го знаат одговорот на тоа прашање, па овој тест 

не обезбедува веродостојна проценка за постигањата на уче-

ниците. Со зголемување на должината на тестотот, односно 

со зголемување на големината на примерокот, се зголемува 

конзистентноста на мерењето. Должината на тестот ја подо-

брува релијабилноста само доколку задачите се со добар 

квалитет. Врз релијабилноста можат да влијаат и задачи со 

слаб квалитет, двосмислени задачи и трик-прашања. Исто 

така, врз релијабилноста влијаат топлината, светлината, бу-

чавата, конфузните инструкции. Мерењето на релијабилнос-

та значи да се определи степенот на инконзистентност во 

резултатите како последица на случајна грешка, а за тоа 

постојат повеќе статистички постапки,  (в. Џејкобс, 1991). 

Поголема доследност обезбедуваат јасни, еднозначни и доб-

ро формулирани прашања, како и однапред подготвени кри-

териуми за оценување, (в. Попоски, Стојановски, 1995: 39). 

7.1.3. Објективност.  

7.1.3.1. Активност: Дискусија: Кога оценувањето е 

необјективно? 

Објективноста на оценувањето се однесува на неза-

висноста  на резултатите од оценувањето од разликите и 

постапките на различни оценувачи на постигањата на уче-

ниците. Резултатите зависат од она што се мери со тестот и 

од оној кој го решава тестот. Доколку има поголемо совпа-

ѓање во оценувањето на постигањата на учениците од раз-

лични оценувачи, објективноста е поголема.  
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 Објективноста на тестот зависи од структурата на за-

дачите, а тоа значи дека секоја задача треба да биде форму-

лирана на тој начин што ќе постои едно единствено правил-

но решение. Во тој случај, наставникот треба само да ги 

преброи точните одговори. За да биде тестот објективен, во 

него треба да се избегнуваат  задачи кои имаат нејасна или 

двосмислена формулација. На пример, на прашањето: Кој ја 

открил Америка, може да се добијат повеќе точни одговори, 

меѓу кои, еден морепловец, Кристофор Колумбо, или, пак, 

само Колумбо, па кај наставникот може да се јави дилема во 

однос на тоа дали сите овие одговори треба да ги прифати 

како точни. Затоа е подобро прашањето да гласи: Напиши 

го името и презимето на пронаоѓачот на Америка. Во пра-

шањево без дилеми и јасно е формулирано што се бара, така 

што, во овој случај, наставникот лесно ќе биде објективен, 

(в. Попоски, Стојановски, 1995: 56 – 57). 

 За да се утврди степенот на објективност на тестот, 

по неговата реализација пожелно е двајца или повеќе нас-

тавници тој тест да го оценат според одреден клуч за точни-

те одговори, по што ќе се пресмета корелација меѓу бодови-

те дадени од различни оценувачи на исти ученици. Овие о-

перации се извршуваат за секој тест, пред неговата употре-

ба. Коефициентот на корелација треба да изнесува 1,00. Ако 

коефициентот е помал од 1,00, тоа значи дека тестот не е це-

лосно објективен. Ако степенот на совпаѓање меѓу различни 

оценувачи варира, тоа, исто така, влијае на објективноста на 

тестот. Помалку објективно ќе биде она оценување кое се 

реализира доколку претходно не се дефинирани јасни и кон-

кретни цели и критериуми за оценување и обратно, (в. По-

поски, Стојановски, 1995: 57).  

7.1.3.2. Активност: Дискусија: Како ќе се оценат об-

јективно постигањата на воспитните и функционалните це-

ли? 

 7.1.4. Дискриминативност (осетливост). Со оваа 

метриска карактеристика се укажува на тоа дека се мерат 

разликите во испитуваната особина  кај учениците, ако так-

ви разлики постојат, односно се мерат разликите во испиту-

ваната особина кај исти испитаници во различно време, до-

колку во меѓувреме настанат промени кај неа. Оваа каракте-
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ристика ја поседуваат и нормативните и критериумските 

тестови.  

7.1.4.1. Дискриминативност кај нормативните 

тестови. Еден нормативен тест е осетлив доколку ги регис-

трира и мери разликите во знаењето што постојат меѓу од-

делни испитаници, односно ако со неговата употреба се до-

бијат повеќе различни резултати за една група испитаници, 

под услов тие разлики кај нив и објективно да постојат. О-

сетливоста на нормативниот тест зависи од неговата должи-

на, односно од бројот и тежинското ниво на задачите во не-

го и од системот на оценување на точните одговори. Задачи-

те што имаат различно тежинско ниво ја зголемуваат осет-

ливоста на тестот, ако се дадени во доволен број. На при-

мер, тест кој има само четири прашања овозможува учени-

ците да се поделат во пет категории: со четири решени зада-

чи, со три решени задачи, со две решени задачи, со една ре-

шена задача и со 0 решени задачи. Потоа, на учениците им 

се доделуваат оценки од 1 до 5. Меѓутоа, секогаш не значи 

дека ученикот кој не решил ниту една задача дефинитивно 

нема познавања од областа, туку, тоа може да биде последи-

ца на неосетливост на мерниот инструмент кој, на начинот 

на кој бил конструиран не можел да ги регистрира различ-

ните нијанси на знаењето. Препорачливо е овие тестови да 

содржат поголем број задачи затоа што на тој начин тестот 

станува поосетлив и регистрира помали разлики во знаење-

то. Сепак, големиот број задачи сам по себе не го прави тес-

тот автоматски поосетлив, зашто, покрај многубројноста, 

тие задачи треба да бидат со различна тежина. Во докимо-

лошката литература се смета дека 20 прашања претставува-

ат одреден неопходен минимум за еден нормативен тест на 

знаење, иако прецизни барања во однос на тоа не постојат. 

За да биде тестот колку што е можно поосетлив, се препора-

чува најголемиот број задачи да бидат со средна тежина, од-

носно оние кои имаат индекс од 0,40 до 0,60. Индексот на 

тежина за секоја задача се утврдува на тој начин што се 

пресметува процент на испитаници кои ја решиле задачата. 

На пример, ако десеттата задача во еден тест што го работе-

ле 150 испитаници ја решиле 80 од нив, тогаш индексот p = 

80/150 = 0,60, (в. Попоски, Стојановски, 1995: 58 – 60). Спо-

ред некои автори, за осетливоста на тестот многу е важен и 
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системот на оценување на точните одговори. Точните одго-

вори  можат да се вреднуваат со еднаков или со различен 

број на бодови во зависност од точноста, односно дали е 

даден целосен или делумен одговор, па тоа влијае врз 

осетливоста.  

 7.1.4.2. Дискриминативност кај критериумските 

тестови. Кај критериумските тестови се утврдуваат разлики 

во знаењето на учениците пред и по реализацијата на наста-

вата. Се поаѓа од претпоставката дека знаењето што се ис-

питува со овие тестови учениците не го поседувале пред да 

ја следат наставата или го поседувале во мала мера, додека, 

пак, по реализацијата на наставата, сите или најголемиот 

број од нив го совладуваат знаењето во целост. Според тоа, 

критерумскиот тест е осетлив доколку добро ги одделува о-

ние ученици кои го совладале знаењето што со него се ис-

питува, од учениците кои не го совладале тоа знаење. Нај-

дискриминативни задачи се сметаат оние кои пред обработ-

ката на материјалот не ги решава скоро никој, а по поучува-

њето ги решаваат сите ученици. Задачи со задоволителна 

дискриминативност се оние кои пред поучувањето ги реша-

ваат до 20% од учениците, а по поучувањето над 90%, (в. 

Попоски, Стојановски, 1995: 64-65).  

 Иако во стручната литература се истакнува дека не-

формалните тестови кои ги изработуваат наставниците во 

секојдневната воспитно-образовна практика не мора да има-

ат проверени метриски карактеристики, сепак, за тестот да 

биде објективен инструмент за оценување на постигањата 

на учениците неопходно е при подготовката на тестот, нас-

тавникот во одреден степен да ги познава и да ги земе пред-

вид метриските карактеристики на инструментот со кој ги 

оценува постигањата на учениците, (в. Талевски, Јанушева, 

2011). 

 7.2. Причини за слабата метриска вредност на 

оценките за постигањата на учениците. Покрај наведниве 

метриски карактеристики, врз училишното мерење влијаат 

и други фактори.  

7.2.1. Фактори кои се однесуваат на учениците. 

Фактори кои се однесуваат на одделни карактеристики на 

одговорите на учениците и на начинот на кој тие одговара-

ат, се (в. Попоски, 2005: 85 – 86, Гојков, 2003: 70 – 76):  
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 7.2.1.1. Одговорот може да е нејасен и неодреден. 

Вакви ситуации се присутни и при усното и при писменото 

оценување. Наставникот се обидува да ги интерпретира тие 

нејасни и неодредени одговори, па затоа се случува ист од-

говор да се оценува различно од различни наставници, но и 

од ист наставник во различни ситуации. Да претпоставиме 

дека во една конкретна ситуација ученикот дал нејасен и не-

определен одговор, наставникот го интерпретирал и оценил 

со оценка 2. Можеби во таа конкретна ситуација наставни-

кот сметал дека ученикот, кој претходно имал оценка 1, се 

потрудил и тоа го зел предвид, можеби во таа дадена ситуа-

ција сметал дека тој одговор, иако нејасен, сепак е задово-

лителен и сл. Истиот одговор кај друг ученик, во друга нас-

тавна ситуација, наставникот може да го вреднува со 3. 

 7.2.1.2. Вербалните способности на учениците. У-

ченикот може да има поизразени вербални способности, од-

носно да е оспособен да формулира јасни реченици, да е е-

локвентен, да е способен самостојно да се изрази и сл. По-

ради овие негови вербални компетенции, од дадените одго-

вори често може да се добие погрешен впечаток дека учени-

кот одлично ја владее соодветната наставна содржина (иако 

реално тоа можеби не е така). Овие ученици имаат способ-

ност одговорот да го презентираат на начин кој наставникот 

го очекува. Затоа, често пати се случува овие ученици да до-

бијат повисока оценка за разлика од оние кои ги немаат вак-

вите способности, а кои, за волја на вистината, можеби и 

подобро ја владеат наставната содржина што е предмет на 

оценувањето. 

 7.2.1.3. Емоционалната стабилност на учениците. 

Ова е, исто така, карактеристика која влијае врз метриската 

вредност на оценката. Испитната ситуација кај поголем број 

ученици доведува до емоционална возбуденост, блокира-

ност, па дури и до анксиозна состојба. Ова, се разбира, не се 

однесува на сите ученици. Лесна возбуденост доведува до 

ангажирање на интелектуалните потенцијали на учениците. 

Од друга страна, силната возбуда може да доведе до блоки-

рање на менталните функции на учениците, како последица 

на што се случува тие ученици да одговараат несигурно, не-

вешто, да пелтечат, да прават подолги паузи во одговорите. 

Значи, учениците кои се емоционално постабилни ќе одго-
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ворат на прашањата со поголема сигурност, подобро и поу-

мешно ќе го презентираат тоа што од нив се очекува (без ог-

лед на знаењето што го поседуваат), а тоа ќе се одрази врз 

добиената оценка, за разлика од учениците кои покажуваат 

повисок степен на возбуденост за време на оценувањето (о-

вие ученици, исто така, можат да имаат поголеми знаења, 

дури и подобро да ги владеат содржините, но, поради емо-

ционална пречувствителност и преголема возбуда – да не 

можат целосно да го искажат своето знаење, што, секако, ќе 

има негативен одраз врз нивната оценка). 

 7.2.1.4. Способноста на учениците да ги толкуваат 

реакциите на наставникот. Оваа карактеристика доаѓа до 

израз првенствено во усните одговори на учениците. Во те-

кот на оценувањето наставникот свесно или несвесно мани-

фестира одредено однесување (различни вербални или не-

вербални реакции) со кои им става на знаење на учениците 

во која насока треба да се движи нивниот одговор. На при-

мер, додека ученикот одговара на прашањето на наставни-

кот, наставникот може свесно или несвесно да манифестира 

фацијална експресија која покажува дека не му се допаѓа на-

чинот на кој ученикот го презентира одговорот или, пак, со 

климање на главата да покаже дека ученикот се движи во 

вистинската насока. Има ученици кои се способни да ги 

толкуваат овие реакции на наставникот и во согласност со 

нив го менуваат, модифицираат или да го приспособуваат 

одговорот, така што тоа се одразува на оценката која ќе ја 

добијат од наставникот. 

 7.2.2. Фактори кои се однесуваат на наставникот. 

Овие фактори се поврзани со наставникот кој има улога на 

испитувач и оценувач. Наставникот е најважниот фактор во 

процесот на оценување. Голем број училишни ситуации по-

кажале дека наставникот во многу случаи не е доследен на 

самиот себе – односно како што погоре се истакна еден ист 

одговор е оценет на различен начин. Наставникот може да 

се одликува со солидна педагошка, методска, дидактичка и 

психолошка основа, но сепак низ неговото оценување да до-

аѓаат до израз фактори кои првенствено произлегуваат од 

неговата личност. Овие субјективни фактори во голем мера 

се одразуваат врз метриската вредност на оценката. Меѓу о-
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вие фактори се спомнуваат следниве, (в. Попоски, 2005: 86 

– 88, Гојков, 2003: 76 – 88): 

 7.2.2.1. Логичка грешка. Оваа карактеристика е 

многу честа во училишната практика. Наставникот исто или 

слично ги оценува постигањата на учениците со некои дру-

ги постигања, бидејќи смета дека се тие логички поврзани. 

На пример, ако ученикот по наставниот предмет физика има 

оценка 3, наставникот може ученикот да го оцени со оценка 

3 и по математика, затоа што смета дека тие содржини се 

логички поврзани. Јасно е дека во овој начин на оценување 

нема никаков степен на објективност. Вистина е дека содр-

жините по предметите математика и физика се поврзани, но 

едно е тие да се поврзани, а друго да се оценува ученикот со 

иста оценка затоа што наставникот така смета. Ученикот 

може да поседува поголеми знаења по едниот предмет, за-

тоа што е можеби повеќе мотивиран од наставникот, затоа 

што можеби изборот на методите со кои поучува наставни-

кот по тој предмет доведуваат до тоа ученикот полесно и 

побрзо да ја сфаќа материјата и сл. 

 7.2.2.2. Константна грешка. Оваа метриска каракте-

ристика е многу честа и изразена во секојдневната училиш-

на практика. Со оваа карактеристика некои наставници од 

учениците се квалификуваат како добри, други како строги 

и слично, а тоа значи дека во практиката, наставниците нео-

правдано поставуваат високи или ниски критериуми (што 

најчесто е резултат на невоспоставени критериуми за оцену-

вање на ниво на училиште или пошироко). Ова, секако, не 

може да се прифати. Истражувања во однос на тоа дали ква-

лификациите на наставникот како строг или благ имаат врс-

ка со полот, возраста, работното искуство, образованието и 

друго, покажуваат некои индикации, но одредена позначај-

на поврзаност на овие карактеристики со поделбата на нас-

тавници на строги, добри и слично, не е добиена. 

 7.2.2.3. Ефект на редоследот. Оваа мерна каракте-

ристика се забележува и кај писменото и кај усното изразу-

вање. На пример, ако наставникот побара од учениците да 

напишат состав на одредена тема и ако првите неколку сос-

тави кои ги прегледал ги оценил со поголема оценка, тој ве-

ќе направил одреден критериум, односно тие неколку зада-

чи што ги прегледал влијаеле кај него да воспостави пови-
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сок критериум. Заради веќе формираниот критериум след-

ните состави кои ќе ги оценува ќе бидат оценети со многу 

помала оценка од претходните, иако можеби реално тие не 

треба да се оценети со таа конкретна оценка. И обратно, ако 

прегледува состави кои ги оценил со помала оценка, тој по-

ради веќе воспоставениот критериум, со повисока оценка ќе 

ги вреднува сите други состави со добри одговори, бидејќи 

тие ќе му изгледаат уште подобри. Во оваа смисла просеч-

ниот одговор ќе биде оценет со повисока оценка ако следи 

по состав кој е оценет со помала оценка, и обратно, тој ист 

просечен одговор ќе биде оценет како потпросечен, ако сле-

ди по состави кои се оценети со поголема оценка. И оваа 

метриска карактеристика се јавува како последица на невос-

поставени критериуми и показатели за оценувањето на пос-

тигањата на учениците. 

 7.2.2.4. Приспособување на критериумот кон ква-

литетот на класот. Оваа карактеристика е, исто така, многу 

честа во училишната практика. Таа е слична со претходно 

споменатата грешка на ефектот на редоследот. Оваа мерна 

карактеристика се поврзува со субјективното размислување 

на наставникот дека одреден клас поседува поголеми знае-

ња и е подобар од другиот, па заради тоа, за тој клас ќе вос-

постави повисок критериум. Како резултат на ова, наставни-

кот еден ист одговор го оценува различно во зависност од 

тоа дали, ученикот, според неговите мерила, припаѓа кон 

подобриот или кон помалку добриот клас. Значи една иста 

оценка, дадена од ист наставник, во исто училиште на двај-

ца ученици од два класа, нема да има иста метриска вред-

ност. Ова се случува и во рамките на еден клас, наставникот 

изделува група ученици за кои смета дека имаат поголеми 

знаења од другите, па, исто така, истиот одговор ќе го вред-

нува различно. Оваа карактеристика се согледува кај писме-

ните и кај усните одговори на учениците. 
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8. АВТЕНТИЧНО ОЦЕНУВАЊЕ 

8.1. Автентично оценување – поим. Под поимот 

практичната оспособеност подразбираме степен на оспосо-

беност на ученикот за успешна реализација на некоја прак-

тична задача, односно за реализација на задача во која се ба-

ра изведување на одредени активности со примена на знае-

ња од неколку крајни цели на учењето, при што се примену-

ваат и дефинирани критериуми за оценување на успехот со 

кој ученикот ги применил знаењата, (в. Шил, Марчан 2007). 

Оценувањето според практичната оспособеност се нарекува 

и автентично оценување, иако според многу истражувачи, 

овие два концепта се разликуваат, (в. Нитко, 2004, Вигинс, 

1990 – Wiggins, 1990, Палм, 2008 – Palm, 2008). Во книгата, 

овие поими се користат како синоними со значење: варијан-

ти на практичната оспособеност кои бараат учениците да 

направат нешто наместо да одбираат одговори, затоа што о-

ценувањето според практичната оспособеност, како и да се 

нарече, бара да се постигнат комплексни и значајни задачи 

преку употреба на претходното знаење и на важни вештини 

за да се реши реалистичен или автентичен проблем, (в. Хер-

ман, Ешбакер, Лин, 1992: 2 – Herman, Aschbacher, Lynn, 

1992: 2). Автентичното оценување подразбира стратегии за 

оценување со кои од учениците се бара директно да ја пока-

жат својата способност критички да мислат, да ги применат 

и да ги интегрираат своите знаења. При тоа, оценувањето е 

автентично кога директно ги оценуваме изведбите на учени-

ците преку различни интелектуални задачи кои се слични со 

барањата во реалниот свет, (в. Вигинс, 1990).  

8.1.1. Примери за автентично оценување. Примери 

на задачи за оценување на практичната оспособеност се: пи-

смени состави, усни излагања, уметнички дела, проекти за 

изложби, истражувачки проекти, анализа и толкување на 

расказ прочитан од ученикот, изработка на парче мебел (на 

пример, полица за книги), научни истражувања (на пример, 

извештај за групен проект), компјутерски симулации, носе-

ње на одлуки (на пример, имаш улога на претседател на ед-

на земја и треба да донесеш одлука за да го натераш непри-

јателот да се предаде), (в. Прирачник, 2007) и сл. Истражу-

вањата покажуваат дека автентичноста на задачата, односно 
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нејзината поврзаност со задачите од реалниот свет ги 

подобрува постигањата на учениците, (в. Вигинс, 2006 – 

Wiggins, 1996).  

Оценувањето на практичната оспособеност ја подра-

збира секоја техника за оценување при што учениците треба 

да изведат покомплексен, обемен процес (на пример, усно 

да презентираат определен став, да изведат музичко дело, да 

напишат есеј за демократијата) или да создадат значаен про-

дукт (на пример, да напишат песна, да поднесат извештај за 

експеримент што го извршиле, или да насликаат уметничка 

слика). Токму поради комплексноста на задачата, оценува-

њето на практичната оспособеност се разликува од кусите 

одговори, од пишувањето кратки есеи (на еден час), (в. 

Шил, Марчан, 1997). 

8.1.2. Предности на оценувањето според практич-

ната оспособеност. Задачите за оценување на практичната 

оспособеност даваат појасна слика за значењето на ком-

плексните крајни цели на учењето; Задачите за оценување 

на практичната оспособеност ја оценуваат способноста за 

изведба; Задачите за оценување на практичната оспособе-

ност претпоставуваат поврзаност на знаењето, вештините и 

способностите; Оценувањето на практичната оспособеност 

може потесно да се поврзе со наставните активности; Зада-

чите за оценување на практичната оспособеност го проши-

руваат пристапот кон учењето на учениците; Задачите за о-

ценување на практичната оспособеност им овозможуваат на 

наставниците да ги оценуваат процесите што ги користат у-

чениците во учењето, како и продуктите што ги создаваат, 

(в. Нитко, 2004). 

8.2. Листи за оценување. Листите за оценување 

претставуваат кохерентен збир од критериуми кој вклучува 

опис на квалитетот на изведбата на ученикот (процес или 

продукт) во однос на критериумите, при што резултатот на 

ученикот се споредува со описот, односно со критериумот, 

(в. Брукхарт, 2013, глава 1 – Brookhart, 2013, Chapter 1). Со 

изработување на однапред дефинирана шема за процесот на 

оценување, се зголемува објективноста на оценувањето. Ли-

стите за оценување помагаат да се спореди постигнувањето 

на ученикот со дадениот критериум и му обезбедува солид-

на повратна информација на ученикот за тоа што тој треба 
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да подобри, односно за тоа кои аспекти од учењето треба да 

се подобрат, (в. Москал, 2000 – Moskal, 2000). Ефективните 

листи за оценување треба да се валидни и релијабилни. При 

подготовката на листа за оценување наставникот треба да 

поаѓа од наставните цели. Прво треба да се идентификуваат 

целите што ќе се оценуваат, потоа да се подготват критери-

уми за секоја цел посебно. Особено треба да се обрне вни-

мание на тоа дали сите цели можат да се оценуваат преку 

воспоставените критериуми и дали секој од тие критериуми 

е поврзан со наставната цел. Листите за оценување ги нама-

луваат разликите во оценувањето меѓу двајца различни оце-

нувачи, а исто така и разликите кај еден ист оценувач во ра-

злично време. Листата за оценување треба да е добро изра-

ботена и таа помага да се обезбеди конзистентност во оце-

нувањето без оглед на тоа кој е оценувач и кога се одвива о-

ценувањето, (в. Москал и Лејденс, 2000 – Moskal, Leydens, 

2000). 

8.2.1. Листи за аналитичко оценување. Листата за 

аналитичко оценување е шема за дескриптивно оценување 

што ја изработуваат наставниците со цел да ја насочат ана-

лизата на продуктите или на процесите од  трудот на учени-

кот, (в. Брукхарт, 1999 – Brookhart, 1999). На пример, во ли-

стата за аналитичко  оценување на есеј можат да се земат 

предвид два критериума: употреба на соодветни граматички 

правила и убедливост на дадените аргументи што ќе се оце-

нуваат одделно, при што за секој критериум се определува-

ат посебни бодови. За секој критериум треба да се подгот-

ват и показатели за соодветното ниво на практична оспосо-

беност на ученикот во однос на дадениот критериум. Пока-

зателите треба да бидат колку што е можно померливи. На 

пример, подобро е да се каже: во математичките операции 

ученикот има грешки, затоа што е овој показател мерлив, о-

дносно можат да се избројат грешките на ученикот, наместо 

да се каже: математичките операции на ученикот се добри, 

зашто зборот добри бара од наставникот да направи процен-

ка на она што е добро и она што не е, што, пак, не може об-

јективно да се измери, (в. Москал, 2000, Мек-Милан, 2008 – 

McMillan, 2008). 

Вообичаено, листите за аналитичко оценување се ко-

ристат за насочување при оценувањето на пишаните задачи. 
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Главната задача на листите за аналитичко оценување  е да 

се оцени изведбата на ученикот, независно дали под изведба 

се подразбираат одредени процеси или продукти. За некои 

изведби се набљудува ученикот во процесот додека израбо-

тува или прави нешто (употребува микроскоп или дискути-

ра за одредено прашање), додека за друг вид изведба стану-

ва збор кога наставникот го набљудува продуктот што е ре-

зултат на работата на ученикот (извештај во пишувана фор-

ма) итн. Други примери: тип на изведба – процеси: физички 

вештини – свирење на пијано, употреба на опрема – подго-

товка на микроскопот, усна комуникација – реализира говор 

пред класот, чита гласно, работни вештини – работи самос-

тојно; тип на изведба – продукти: конструирани објекти – 

дрвена полица за книги, есеи, извештаи, семинарски – пи-

шана анализа на планот на градоначалникот, семинарска ра-

бота, други продукти кои покажуваат разбирање на концеп-

ти – модел или дијаграм на структура (атом, планетарен 

систем), мапи од концепти (мисловни мапи) и слично, (в. 

Брукхарт, 2013). Во листата, всушност, се споредува работа-

та на ученикот со описите за нивоата на практична оспосо-

беност. Листите ги опишуваат изведбите, односно нивоата 

на практична оспособеност на ученикот. Заклучокот за ква-

литетот содржи и опис на изведбата кој може да се користи 

и како повратна информација и како насока за поучување, 

(в. Брукхарт, 2013). Листите за аналитичко оценување го о-

пишуваат секој критериум кој ќе биде земен предвид при о-

ценувањето одделно. Во оваа смисла, листите се многу важ-

ни за формативното оценување и за поучувањето на настав-

никот, затоа што секој ученик може да ги согледа аспектите 

од неговата работа кои треба да се подобрат или на кои тре-

ба да им се посвети повеќе внимание. Овие листи се корис-

ни и за сумативното оценување зашто овозможуваат да се 

донесат одлуки за натамошното поучување на наставникот. 

8.2.1.1. Елементи на листите за аналитичко оцену-

вање. Елементи на листата за аналитичко оценување се: Ка-

рактеристики или димензии кои служат како критериум или 

основа за оценување на одговорот на ученикот. Секој крите-

риум (димензија или својство) се оценува посебно, (в. Брук-

харт, 2013); Дефиниции и примери што го појаснуваат зна-
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чењето на секоја карактеристика или димензија; Скала на 

вредности според која се оценува секоја димензија.  

При изработката на критериумите треба да се води 

сметка за оние аспекти од изведбата на ученикот кои ги ре-

флектираат приоритетните крајни цели на учењето и кои 

можат да се поучуваат и да се забележуваат, (в. Херман, 

Ешбакер, Винтерс, 1992: 55 – 57). 

8.2.1.2. Предности на листите за аналитичко оце-

нување. Листата за аналитичко оценување на наставникот 

му дава дијагностички информации, а на учениците им  о-

безбедува ефективна информација. Описите во овие листи 

полесно се поврзуваат со поучувањето отколку што е тоа 

случај кај холистичките листи за оценување, при што тие се 

многу корисни за формативното оценување, иако можат да 

се приспособат и за сумативното оценување, (в. Брукхарт, 

2013). Бодирајќи го секој дел одделно, наставникот може да 

ги прегледа сите задачи и да види кои елементи им задаваат 

најголеми тешкотии на учениците, за да може да обрне по-

големо внимание на нив во наставата.  

8.2.1.3. Недостатоци на листите за аналитичко о-

ценување. Подготовката на овие листи бара многу подолго 

време отколку подгототвката на холистичките листи, (в. 

Брукхарт, 2013, Нитко, 2004).  

8.2.2. Листи за холистичко оценување. Кај холис-

тичките листи сите критериуми (димензии, својства) се оце-

нуваат симултано, (в. Брукхарт, 2013). Понекогаш е невоз-

можно да се подели вреднувањето на самостојни фактори. 

Кај листата за холистичко оценување критериумите се раз-

гледуваат заедно на една единствена дескриптивна скала (в. 

Брукхарт, 1999). Со помош на листите за холистичко оцену-

вање можат да се вршат пошироки процени на квалитетот 

на процесот или продуктот. Листите за холистичко оценува-

ње ги опишуваат сите критериуми кои ќе се земат предвид 

при оценувањето во исто време. Наставникот ги зема пред-

вид сите критериуми заедно, но оценувањето не се сведува 

само на традиционалните одличен, многу добар, добар, до-

волен и недоволен. Вистинските листи за холистичко оце-

нување се сè уште листи, односно се базираат на критериу-

ми и на проценка за тоа како учениците ги постигнуваат 

поставените критериуми, (в. Брукхарт, 2013). 
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8.2.2.1. Предности на листите за холистичко оце-

нување. Со овие листи оценувањето е побрзо отколку со 

листите за аналитичко оценување. Многу се корисни за су-

мативното оценување, (в. Брукхарт, 2013). Бројот на бодо-

вите во задачите на учениците може да се пресмета малку 

побрзо отколку со помош на листите за аналитичко оцену-

вање. Задачите можат да се посматраат како работна цели-

на.  

8.2.2.2. Недостатоци на листите за холистичко о-

ценување. Општата оценка добиена со помош на овие лис-

ти не дава доволно информации за она што треба да се по-

добри. Овие листи не се корисни за формативното оценува-

ње, (в. Брукхарт, 2013). Пристрасноста на наставникот (на 

пример, во однос на педантноста или добриот правопис) и 

грешките (обрнување поголемо внимание на точноста на 

конкретен елемент во задачата на еден ученик, за разлика од 

некој друг) можат лесно да се маскираат во општата оценка. 

Листите за оценување се многу важни за форматив-

ното оценување бидејќи тие го објаснуваат квалитетот на 

работата на учениците, му помагаат на наставникот во поу-

чувањето, ја покажуваат заемната врска на поучувањето и о-

ценувањето и им помагаат на учениците да учат. За да под-

готви листа за оценување, наставникот мора да ги земе 

предвид критериумите според кои ќе се оценува учењето, да 

се насочи кон она што учениците треба да го научат, однос-

но кон наставните цели. Ефективните листи им помагаат на 

учениците да увидат кои се следните чекори кои треба да ги 

преземат за да се зголеми квалитетот на нивната изведба. О-

дредени истражувања покажуваат дека учениците можат да 

учествуваат во изработување на листите, во дефинирање и 

опишување на квалитетот што нивната изведба треба да го 

има, односно во дефинирање на критериуми за реализација 

на пример, на групен проект.  

8.3. Активност: Земете предвид три критериуми по 

сопствен избор и обидете се да изработите листа за анали-

тичко и холистичко оценување за сите нивоа на успешност, 

односно практична оспособеност. Во изборот на задачата 

нека Ви помогнат горенаведените примери. Имајте ја пред-

вид поврзаноста со наставните цели. Потоа споредете ги по-

казателите за воспоставените критериуми во однос на нив-
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ната мерливост. Што забележувате? Дискусија. Направете 

споредба меѓу аналитичката и холистичката листа во однос 

на информациите за следните активности кои учениците 

треба да ги преземат за да се унапреди нивното учење. Дис-

кусија. 
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9. ДИСКУСИЈА И СТРУКТУРИРАНИ РАЗГОВОРИ 

 

Ефективната дискусија (разговор) за време на часот е 

од големо значење за наставата. Дискусијата има улога да 

ги открие способностите на учениците. Преку разговорот 

наставникот може да сознае кои ефективни стратегии да ги 

користи во поучувањето. Преку разговор се откриваат сла-

бостите, пропустите на учениците, се објаснуваат и се до-

полнуваат знаења. Наставникот осознава на кои ученици им 

е потребен дополнителен ангажман. Дискусијата помага у-

чениците да ги процесуираат информациите, а не само да ги 

примаат, (в. Поучување и учење, 2012 – Teaching & Lear-

ning, 2012).  

9.1. Влијание на дискусијата. Дискусијата влијае 

врз учениците на тој начин што им помага да ги активираат 

претходните сознанија за темата, да го продлабочат знаење-

то, да развиваат нови идеи и да размислуваат за нивното у-

чење. Дискусијата влијае и врз однесувањето на учениците 

на тој начин што го поттикнува ученикот да има почит и да 

сослушува кога други ученици зборуваат, да зборува спон-

тано и самоиницијативно за да го изрази своето мислење. 

Во однос на вредностите дискусијата поттикнува споделу-

вање на размислувањето, почитување на туѓото мислење и 

соработка, (в. Поучување и учење, 2012). 

При дискусијата од особена важност е наставникот 

само да ја насочува таа дискусија, а учениците сами да доа-

ѓаат до одговорите и тие да придонесуваат повеќе од нас-

тавникот. Разговорот треба да ги поттикне претходните зна-

ења на учениците. Прашањата кои ги користи наставникот 

треба да бидат отворени за да можат поголем број ученици 

да се вклучат во разговорот. Наставникот треба да има по-

мал удел во дискусијата, односно тој треба да користи зна-

чително помалку зборови од објаснувањето на учениците. 

Сите ученици треба да земаат учество во дискусијата, било 

како разговор во парови, било како група, односно цел клас. 

Учениците треба и меѓусебно да диксутираат и да се слуша-

ат, меѓусебно да се почитуваат и да се надополнуваат едни 

со други во дискусијата. Учениците треба да дискутираат и 

кога не се сигурни дека одговорот им е точен, а одговорите 
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на учениците треба да се показател на повисок степен на 

размислување: анализа, синтеза и примена. 

9.2. Дискусијата и прашањата. Прашањата треба да 

бидат целисходни, да се насочени кон наставната цел, значи 

добро осмислени, со јазик соодветен на оној на кого му се у-

патуваат, да се јасно формулирани, а не двосмислени. Пра-

шањата не треба да се поставуваат на начин на кој одгово-

рот ќе го повторува она што наставникот го кажал, ами да 

поттикнуват повисоки мисловни процеси, т.е. да поттикну-

ваат на учество во дискусијата. 

Наставникот треба да знае и да умее да поставува 

прашања, и не треба да поставува повеќе прашања одеднаш. 

Тој треба да користи потпрашања: Можеш ли да ми кажеш 

нешто повеќе за тоа, Зошто го мислиш тоа, Размисли за оваа 

опција и сл. Наставникот не смее да реагира различно, мора 

еднакво да реагира и вербално и невербално и на точните и 

на неточните одговори. Реакцијата на неточните одговори 

може да содржи преформулација на прашањето, односно да 

се покаже интерес за неточниот одговор така што да се пот-

тикне ученикот самостојно да се потруди да одговори на 

прашањето или да даде автентичен одговор. Може да се по-

бара од ученикот да наведе пример со цел тој да се поттикне 

и сл. 

9.3. Структурирани разговори (интервјуа). Струк-

турираните разговори се разликуваат од дискусијата. Струк-

турираните разговори (формални разговори) се состојат од 

соодветни и добро избрани прашања (често и од збир задачи 

или проблеми) чија цел е да го отсликаат она што ученикот 

го разбира за определен научен концепт или за збир од 

сродни концепти. Разговорот може да се снима на видеолен-

та или на касета за натамошна анализа. Структурираните 

разговори обезбедуваат повратна информација што е особе-

но значајно за наставникот кој сака да ги подобри своето 

поучување и организацијата на наставниот час. Со помош 

на структурираните разговори наставникот добива сознани-

ја за размислувањата на учениците и тешкотиите што тие ги 

имаат при учењето. Разговорите се најкорисни ако се орга-

низирани околу клучни концепти или ако се однесуваат на 

конкретни задачи за решавање проблеми. Разговорите мо-

жат да обезбедат информации за концептуалните знаења на 
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учениците и (поретко) за нивните процедурални знаења,  (в. 

Саудерленд, Ш. А., Смит, М., У. и Куминс, К. Л., 2000 – 

Southerland, S., A., Smith, M., U. and Cummins, C., L., 2000.) 

Структурираните разговори се однесуваат на повеќе 

прашања за еден внимателно избран концепт или за една 

внимателно избрана тема кои наставникот му ги поставува 

на ученикот. Материјалот што се користи, прашањата што 

се поставуваат и одговорите од наставникот на некои очеку-

вани искази или дејства од ученикот се претходно внима-

телно испланирани. Ученикот може да поставува дополни-

телни прашања кои можат да се јават во текот на разгово-

рот, а кои произлегуваат од темата што се анализира. И нас-

тавникот може да поставува дополнителни прашања кои ќе 

произлезат од разговорoт. Наставникот може да побара од 

ученикот да објасни одреден концепт со сопствени зборови, 

но, притоа треба да внимава објаснувањето да не биде едно-

ставно препознавање на концептот, туку подетално сопстве-

но објаснување, на пример: Што е природна селекција? Нас-

тавникот може да побара од ученикот да го употреби тој 

концепт за да реши одреден проблем, на пример: Објасни 

зошто отворите или шуплините за рибите се безбојни?  До-

дека го слуша одговорот на ученикот, наставникот може да 

добие многу вредни информации, но информации се обезбе-

дуваат и преку набљудување на она што ученикот го прави, 

на пример од говорот на телото или од говорот на лицето, 

(в. Саудерленд, Смит, Интервјуа – Southerland, Smith, Inter-

views) 

9.3.1. Цели на структурираните разговори. Струк-

турираниот разговор има повеќе цели: да се испита со каков 

успех учениците го разбираат концептот; да се идентифику-

ваат погрешните сфаќања и областите во кои се јавуваат 

празнини во разбирањето, кои можат да бидат чести кај гру-

па ученици; да се документира како можат учениците да ги 

применат своите знаења во конкретни околности, на пример 

при решавање на проблем и сл.); да се обезбедат докази за  

општи процедури или процедури специфични за темата кои 

ученикот ги користи во задачата; да се обезбедат докази де-

ка разбирањето на ученикот и неговите вештини за решава-

ње на проблем се менуваат со текот на времето и со поучу-

вањето; да се добијат усни повратни информации за струк-
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турата на часот, за техниките што ги применува наставни-

кот и за други аспекти на поучувањето. Структурираниот 

разговор повеќе се користи при формативното оценување, 

зашто му дава на наставникот увид во разбирањето на уче-

никот и тоа нему му служи да го подобрува и насочува поу-

чувањето,  (в. Саудерленд, Смит, Интервјуа).  

9.3.2. Предности на структурираните разговори. 

Структурираните разговори овозможуваат да се испита сте-

пенот на разбирање на учениците за одреден концепт при 

што акцентот се става на идентификување на недоразбира-

њата или на погрешното сфаќање. Преку структурираните 

разговори наставникот може да увиди како неговото поучу-

вање се интерпретира и интернализира од ученикот. Струк-

турираните разговори се активности за формативно оцену-

вање. Заедничката анализа на наставниците на снимените и-

ли забележани разговори овозможува споделено разбирање 

за типичните тешкотии што учениците ги имаат за клучните 

концепти. 

Структурираните интервјуа му овозможуваат на нас-

тавникот подлабоко да навлезе во разбирањето на ученикот 

и на моделите што тој ги користи за размислување, како и 

на стратегиите за решавање на проблеми. Наставникот може 

да поставува потпрашања кои се приспособени кон одгово-

рите на ученикот, (в. Нитко, 2004 во Прирачник, 2007). 

9.3.3. Недостатоци на структурираните разговори. 

Структурираните разговори се користат да се опише инди-

видуалното разбирање на ученикот, па затоа најдобро е да 

се реализираат индивидуално со ученикот, на часот или во 

посебен термин. Според тоа, времето е ограничувачки фак-

тор за употребата на структурираните разговори. Затоа, нас-

тавникот може да одлучи да разговара со група од различни 

ученици на часот, или, пак во посебен термин. Учениците 

може да не се чувствуваат сигурни и да не успеат да го от-

кријат сопственото разбирање. Структурираните разговори 

треба да се употребуваат како дополнување на другите ак-

тивности за формативно оценување. Користа од оваа актив-

ност, во голема мера, е определена од природата и квалите-

тот на прашањата, па потребно е многу време за планирање, 

(в. Саудерленд и Смит, Интервјуа). 
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Ако наставникот разговара со ученикот на час, дру-

гите ученици од класот не прават ништо. Потребна е вешти-

на за ефикасно водење на разговор и за дијагностицирање 

на празнините кај ученикот, (в. Нитко, 2004). 

Според Нитко, кога наставникот ги користи структу-

рираните разговори за да ги процени начините на кои уче-

никот размислува и стратегиите со кои ги решава проблеми-

те, тој треба да избегнува да бара од учениците да размислу-

ваат на пропишан начин. Исто така, пред да се почне со ак-

тивност од овој вид, наставникот треба да ја зголеми само-

довербата на некои ученици, за да можат тие отворено да 

зборуваат, (в. Нитко, 2004). 

9.3.4. Употреба на структурираните разговори. 

Наставникот треба да ги познава  позитивните страни и сла-

бостите на структурираните разговори како алатка за фор-

мативно оценување.  Тој треба да ги утврди критериумите 

за вреднување на она што учениците го научиле за време на 

разговорите. Гласното размислување има голема вредност 

за наставникот да може да процени што и колку е научено. 

Тие можат да се употребат за формативно оценување, на 

пример, кога се оценува напредокот на средината на некој 

проект, а можат да се употребат и за сумативно оценување, 

на пример, на крајот на темата што се изучува. Сепак, упо-

требата на структурираните разговори за сумативното оце-

нување е проблематична зашто бара долги сесии со секој у-

ченик, а тоа може да си го дозволат само училишта со кла-

сови кои имаат помал број ученици. Затоа е подобро да се 

реализираат структурирани разговори со една селектирана 

група од различни студенти, што, сепак, на наставникот му 

дава општа слика за различното разбирање на ученицте. Во 

функција на формативното оценување, структурираните ра-

зговори обезбедуваат детална повратна информација која е 

значајна за наставникот за тој да го подобри своето поучу-

вање. Структурираните разговори се особено значајни за 

дијагностицирање на грешките во учењето, на погрешните 

сфаќања или на недоразбирањата и на ограничувањата во 

расудувањето и критичкото размислување, (в. Саудерленд, 

Смит, Интервјуа). 

Структурираните разговори треба да бидат поврзани 

со целите на наставата, односно со крајните  цели од поучу-
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вањето. Пример за крајни цели поврзани со структурирани-

те разговори: анализира проблеми од различен аспекти; пре-

познава заемни врски меѓу проблемите; применува принци-

пи и генерализации на нови проблеми и во нови ситуации; 

покажува основно знаење за концептите и теориите на пред-

метот; синтетизира и интегрира информации и идеи; упо-

требува соодветни синтетички и аналитички методи за да 

реши проблеми; ефективно комуницира, (в. Саудерленд и 

Смит, Интервјуа). Пример за структурирани разговори: по-

врзаност на концептите во семантичка мапа конструирана 

од ученикот; заклучоци што се изведуваат откако учениците 

ќе изведат експеримент; разговор за решавање на некој ма-

тематички проблем, (в. Прирачник, 2007). Или, на ученикот 

му се покажува слика со топка во лет, па му се поставува 

прашање: Дали врз топката влијае некоја сила? Зошто 

мислиш така? Кажи ми нешто повеќе за тоа и слично, така 

што со секое следно прашање наставникот го наведува уче-

никот сè подлабоко во расудувањето охрабрувајќи го да ги 

елаборира одговорите за да создаде целосна слика за 

степенот на разбирањето на тој ученик, (в. Саудерленд и 

Смит, Интервјуа). 

9.3.5. Фази во разговорот со ученикот. Наставни-

кот  мора да се подготви за ваков вид разговори. Тој мора да 

одвои доволно време за тоа. Наставникот му помага на уче-

никот на тој начин што создава атмосфера на пријателство 

за тој да се чувствува релаксирано. Наставникот мора да до-

несе одлука дали ќе разговара со еден ученик или со група 

ученици. При тоа, треба да ги имаме предвид следниве фа-

зи: 1. Подготовка на наставникот за разговор (интервју) – 

потребно е време за да се изработат добри и соодветни пра-

шања, задачи и проблеми. Потребно е и дополнително вре-

ме за наоѓање на соодветниот прибор и опрема за снимање, 

доколку е потребно; 2. Подготовка на ученикот – разговори-

те се најплодотворни кога ученикот ќе воспостави близок 

однос со наставникот. Многу е важно ученикот да е релак-

сиран и да се чувствува слободно; 3. Време – разговори со 

еден ученик или со група ученици може да се остварат за 

помалку од еден час во канцеларијата или во некој друг 

простор. Со зголемување на искуството на наставникот за 

ваков вид разговори, ќе се намалува и времето за разговор; 
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4. Реализација – структурираните разговори, по правило, се 

реализираат надвор од училницата, во посебено време опре-

делено за таа намена. Најдобро е да се реализираат со еден 

ученик или со мала група ученици надвор од училницата; 5. 

Формативно оценување – за целите на формативното оцену-

вање наставникот може да го преслуша снимениот разговор 

и да стави посебен акцент на недоразбирањата или на погре-

шното сфаќање. Ако се користи за целите на сумативното о-

ценување, можат да се изработат аналитички листи за оце-

нување, (в. Саудерленд, Смит, Интервјуа). 

9.3.6. Активност: Обидете се да запишете една мож-

на тема, погодна за структуриран разговор со еден ученик. 

За темата напишете ги крајните цели на учење што ќе се о-

ценуваат со структурираниот разговор. Составете три пра-

шања и три потпрашања што би му ги поставиле на учени-

кот и секое прашање категоризирајте го според Блумовата 

таксономија.  

9.3.7. Евиденција на резултатите од разговорот. 

Наставникот треба да води евиденција за структурираните 

разговори. Во евиденцијата ќе ги забележи позитивните 

страни, како и недостатоците. Од структурираните разговри 

наставникот ќе идентификува импликации за наставата во 

иднина, а ако има потреба евидентира и дополнителни ко-

ментари.  

Пример на листа за евиденција на резултатите од 

разговорот, (в. Прирачник, 2007): 

Евиденција на резултатите од разговорот 

Ученик: _________________________  

Датум на разговорот __________________ 

Предмет – проект: ___________________________ 

Тема на разговорот:_______________________ 

Крајни цели на учењето што се оценуваат: ________ 

Позитивни страни: ____________________________ 

Недостатоци (недоразбирања, погрешни сфаќања): _ 

Импликации за наставата во иднина: _____________ 

Коментари:________________________ 

Потпис: __________________________ 
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9.3.8. Видови разговори. Постојат повеќе видови 

структурирани разговори, (в. Саудерленд и Смит, Интер-

вјуа): 

9.3.8.1. Разговори со примери. Во разговорите со 

примери, на ученикот му се дава конкретен збир од примери 

кои се однесуваат и примери кои не се однесуваат на кон-

цептот што нè интересира, и од него се бара да ги одбере 

примерите кои се однесуваат на концептот, а потоа да објас-

ни зошто ги одбрал нив. Од практични причини, обично 

примерите се графички помагала, како на пример, подреде-

ни слики, цртежи или дијаграми. 

9.3.8.2. Разговори со предвидување. Разговорот со 

предвидување бара од учениците да предвидат можен исход 

од некоја ситуација и да објаснат зошто предвидуваат така. 

Моќта на овој вид разговор е што се фокусира на начините 

на кои ученикот може да ги примени своите лични знаења 

во однос на концептот. Бидејќи е потребна примена, разго-

ворите со предвидување се многу корисни за извлекување 

на знаењата што се стекнати со учење напамет и со мини-

мално разбирање од она што претставува знаење кое има 

значење. 

9.3.8.3. Разговори со сортирање. Во разговорот со 

сортирање ученикот добива група предмети и од него се ба-

ра да ги сортира според определени инструкции. Оваа веж-

ба може да се структурира на многу различни начини кои ќе 

одговараат на целта на оценувањето. На пример, наставни-

кот може да покаже картички со слики кои опишуваат неко-

ја природна појава. Од ученикот потоа може да се побара да 

одбере определен број картички што ќе ги користи по кој 

било редослед за да ја објасни појавата. Друга можност е на 

ученикот да му се дадат картички со разни проблеми од ге-

нетиката, физиката или хемијата и да се побара да ги сорти-

ра според сличноста, (в. Смит, 1992 во Саудерленд и Смит, 

Интервјуа – Smith 1992 in Southerland and Smith, Interviews). 

Како и во другите видови разговори опишани во оваа техни-

ка за оценување во училница, ученикот се поттикнува да 

зборува за своите размислувања додека се обидува да даде 

објаснување зошто ги сортирал картичките на одреден на-

чин. 
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9.3.8.4. Разговори со решавање проблеми. Во раз-

говорот со решавање проблеми, од ученикот се бара да се о-

биде да реши некој проблем додека гласно размислува, од-

носно објаснува колку што е можно повеќе што прави во 

моментот, зошто го прави тоа и што значат неговите симбо-

ли и постапки. Разговорите со решавање проблеми повеќе 

се фокусираат на практичната оспособеност на ученикот ка-

ко средство за оценување на знаењата, иако најважна цел 

при водењето на разговорот е да се разбере концептуалната 

рамка на ученикот. 

9.3.9. Анализа. Додека се реализира разговорот, нас-

тавникот може да бележи или да запишува, но, сепак, е по-

корисно разговорите да се снимаат за да можат сериозно да 

се анализираат. Анализата на податоците од разговорот мо-

же да се реализира на многу начини. При анализата настав-

никот треба колку што е можно да ги занемари своите оче-

кувања и да го преслуша или да го прочита материјалот не-

колку пати. На тој начин наставникот може да открие многу 

податоци за разбирањето на ученикот што не можат да се 

забележат во класот. Преслушувањето на касетата или пре-

прочитувањето на податоците со другите наставници обез-

бедува различни перспективи за истиот ученик и обезбедува 

основи за решавање на заеднички проблеми.  

9.3.10. Техника – гласно размислување. Оваа тех-

ника е моќно средство за да се следат мисловните процеси 

на ученикот, како и за учење. Се реализира на тој начин  

што додека го чита текстот, ученикот гласно размислува за 

прочитаното, а другите ученици можат да прават белешки 

за она што го слушаат и да му поставуваат прашања на тој 

што чита. Потоа можат да запишат три најважни работи што 

ги научиле на ваков начин. Варијанта на оваа техника е уче-

ниците во парови да читаат текст. Еден ученик од секој пар 

го интервјуира другиот за аспектите на она што го разбрал, 

поставувајќи му потпрашања, доколку е потребно.  

9.3.11. Сугестии за подобрување на структурира-

ните разговори. На учениците треба да им се даде слобода 

во размислувањето и треба да се зголеми самодовербата на 

некои ученици пред да можат отворено да зборуваат за сво-

ите пропусти. 
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10. ОЦЕНУВАЊЕ СО ЕСЕЈСКИ ПРАШАЊА 

Секој наставник треба да прави разлика помеѓу зада-

чите кои се предвидени првенствено за оценување на опш-

тата способност за пишување на учениците и задачите пред-

видени за оценување на знаењата за определени теми. Со 

цел кај учениците да се подигнат стандардите за пишување, 

наставникот на часовите треба да се концентрира врз квали-

тетот на доброто пишување. За да го усоврши пишувањето, 

ученикот мора да знае што треба да подобри и како да го из-

веде тоа. 

10.1. Активност: За наведените прашања, споделете 

ги Вашите размислувања со групата: Кои се придобивките 

од оценувањето на пишаните задачи? Што се оценува кога 

на учениците им се задава пишана задача? Колку долга тре-

ба да биде пишаната задача? Каков треба да биде насловот?  

Постојат различни видови есеи. Oвде не се навлегува 

во нивната поделба, ами се прифаќа дека есејската задача 

претставува пишана разработка на одредена тема, односно 

организација на мислите во пишан исказ. Во нашата воспит-

но-образовна практика есејски задачи се оние за кои учени-

кот треба да даде одговор во пишана форма. Есејски задачи 

треба да се реализираат по сите предмети, а не само во 

предметите по јазик.   

10.2. Видови есејски прашања. Есејските прашања 

се делат на прашања со опширен и прашања со ограничен 

одговор, (в. Мек-Милан, 2008: 83 – 84).  

10.2.1. Есејски прашања со опширен одговор. Кај 

есејските прашања со опширен одговор ученикот има цело-

сна слобода во однос на одговорот, односно сам одлучува за 

фактите и податоците што ќе ги стави во одговорот, за на-

чинот на кој ќе ги организира во една целина, за должината 

на одговорот и сл. За овој вид есејски прашања не постои 

само еден точен одговор, (в. Мек-Милан, 2008: 83 – 84, Нит-

ко, 2004: 185 – 186). На пример, објасни ја разликата меѓу 

зависносложените и независносложените реченици корис-

тејќи ги сврзниците како пример. Есејските прашања со оп-

ширен одговор најчесто се користат за оценување на општа-

та способност на ученикот за пишување, но и за оценување 

на знаењата на ученикот за одредена тема, (в. Нитко, 2004: 
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185 – 186). Ако наставникот има намера да ја оценува само 

способноста за пишување, на учениците мора да им се даде 

и упатство за пишување во врска со есејот. Упатството е 

краток исказ што предлага тема за пишување, му дава оп-

шти насоки на ученикот, го мотивира да пишува и го стиму-

лира да постигне максимални резултати (практичната оспо-

собеност). Ако главна цел на оценувањето е да се вреднува 

знаењето, разбирањето и расудувањето на учениците за не-

која тема, ќе биде потребен поинаков вид упатство за пишу-

вање. Прашањата со опширен одговор се корисни за провер-

ка на повисоки мисловни процеси: анализа, синтеза и евалу-

ација, но не се економични, а најпроблематично е нивното 

оценување. Добрите есејски прашања не се премногу оп-

шти, на пример, По што се разликува Првата од Втората 

светска војна. Подобрена верзија на ова прашање може да е 

следнава: Како социјалните и политичките фактори кои до-

ведоа до Втората светска војна се разликуваат од оние кои 

доведоа до Првата светска војна, (в. Мек-Милан, 2008: 83 – 

84). Примери за крајни цели што можат да се оценуваат 

со есејските прашања со опширен одговор: способноста 

да се продуцираат, организираат и изразуваат идеите; спо-

собноста да се креираат оригинални форми, на пример, да 

се изведе експеримент; способноста да се проценува вред-

носта на идеите,  (в. Нитко, 2004: 185 – 186).  

10.2.1.1. Предности на есејските прашања со оп-

ширен одговор. Овие прашања ги развиваат способностите 

на ученикот да организира идеи, да развива логички аргу-

менти и да покаже оригинално размислување.  

10.2.1.2 Недостатоци на есејските прашања со оп-

ширен одговор. Најголемиот недостаток е неконзистен-

тноста на резултатите што доведува до помала  валидност и 

тоа што оценувањето одзема премногу време. Поради тоа се 

препорачуваат листи за аналитичко и холистичко оценува-

ње на овие прашања, (в. Нитко, 2004: 187). 

10.2.2. Есејски прашања со ограничен одговор. Кај 

есејските прашања со ограничен одговор, организацијата на 

податоците во една целина и времето потребно за пишување 

се определени со прашањето, (в. Нитко, 2004). Пожелно е со 

овие задачи да се поттикнуваат повисоките мисловни про-

цеси, а не одговорот да се сведе само на она што го кажал 
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наставникот или на она што го пишува во учебникот. Сами-

от наслов кажува дека и формата и содржината на одговори-

те на овој вид есејски прашања се ограничени. На пример, 

Напиши еден пасус во кој ќе ги споредиш и ќе ги спротив-

ставиш термините формативно оценување и сумативно оце-

нување во однос на целите на оценувањето, на процесот на 

добивање информации, и на квалитетот на собраните ин-

формации. Кој е ставот на поетот во однос на поезијата, што 

го искажува од првиот до осмиот стих?  Како би ја опишал 

загриженоста на поетот за поезијата, што се гледа во после-

дните два стиха? Кои зборови изразуваат како се чувствува 

тој? Опиши ги техниките што ги користи поетот за да ја из-

рази својата фрустрација во песната, (на пример, повторува-

ње, итн.), (в. Нитко, 2004: 185 – 186). Примери за крајни 

цели што може да се оценуваат со есејските прашања со 

ограничен одговор: способноста да се објаснат причинско-

последични релации; способноста да се објаснат принципи; 

способноста да се презентираат важни аргументи; способ-

носта да се создадат одржливи аргументи; способноста да се 

утврдат потребните претпоставки; способноста да се опи-

шува ограниченоста на податоците, да се објаснуваат мето-

ди и процедури и слично, (в. Нитко, 2004: 185 –186).  

10.2.2.1. Предности на есејските прашања со огра-

ничен одговор. Прашањата со ограничен одговор се корис-

тат за проверка на сите когнитивни цели во наставата, се по-

економични од претходните, можат да се оценуваат за по-

кратко време и оценувањето е пообјективно. Значи, тие о-

возможуваат повисока коректност во оценувањето и се по-

веќе валидни и релијабилни.  

10.2.2.2. Недостатоци на есејските прашања со ог-

раничен одговор. Овие прашања често се користат за да се 

оцени едноставно препознавање на материјалот, што е неко-

ректна употреба на овој вид есеј, (в. Нитко, 2004).  

10.3. Упатства за составување есејски прашања. 

Секое есејско прашање треба да се фокусира на важни крај-

ни цели и да се совпадне со планот за оценување. На при-

мер, ако наставникот бара ученикот да покаже способност 

критички да анализира и оценува некој извадок од весник за 

еднаквоста меѓу мажот и жените, тогаш треба да се каже де-

ка ова е сложена крајна цел и бара да се оцени ученикот 
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преку примена на неколку задачи, пред да се заклучи дека 

ученикот ја постигнал целта. Прашањата треба да се форму-

лирани јасно и недвосмислено. Ако побара наставникот од 

ученикот да ги запише само информациите од учебникот на 

кои тој се сеќава или од некоја дискусија на час, тогаш нас-

тавникот ги оценува пониските когнитивни процеси, кои 

можат посоодветно да бидат оценети со прашања од друг 

тип, на пример, со прашања со кратки одговори и др. Фор-

мулацијата на есејските прашања треба да ги ангажира по-

високите мисловни процеси и вештини, (в. Нитко, 2004: 

191). Прашањето треба да се формулира така што ќе го за-

држи вниманието на она што наставникот сака ученикот да 

го напише, затоа што нејасна формулација доведува до тоа 

прашањето од ученикот да се интерпретира на многу раз-

лични начини. Ако прашањето не е фокусирано, наставни-

кот може да не направи разлика меѓу оние ученици кои мо-

жат да ги постигнат поставените цели, но погрешно го ин-

терпретирале прашањето, од оние кои едноставно не можат 

да ги постигнат целите. На пример, ако наставникот им даде 

на учениците извадок од весник во кој се изнесува некоја 

гледна точка за проблем и побара од нив да кажат дали се 

согласуваат или не со ставот во извадокот, одговорите мо-

жат да бидат од едноставно да и не, до подлабоки и подолги 

полемики. Наставникот треба да го фокусира прашањето та-

ка што ќе ги дополни аспектите од извадокот на кои учени-

ците треба да внимаваат. Исто така, тој мора да им каже на 

учениците дека есејот ќе биде вреднуван не во однос на тоа 

дали тие се согласуваат или не со дадениот став, туку врз о-

снова на тоа како ги изнесуваат аргументите и во зависност 

од квалитетот на информациите кои ги користат за да го 

поткрепат својот став, (в. Нитко, 2004: 192). Во формулаци-

јата треба да се избегнуваат сложени реченици и структури 

за учениците од помала возраст, но, сепак, таа не треба да 

биде едноставна за понапредните ученици. Пред да се реа-

лизира есејот, наставникот може да организира дискусија со 

учениците за прашањето кое ќе биде поставено и на тој на-

чин тие стануваат запознати со прашањето и дискутираат за 

различни начини на кои би можел да се реши проблемот. 

Наставникот треба да посвети внимание на составувањето 

на есејските прашања, зашто лошата формулација на праша-
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њето може да доведе до пропусти и во одговорот. Погрешно 

е размислувањето дека есејското прашање може да се соста-

ви непосредно пред часот. Не е добра практика доколку на 

ученикот му се нудат прашања од кои тој може да одбере за 

кое ќе пишува, зашто при сумативното оценување, ако сите 

прашања претставуваат примери за важни крајни цели, то-

гаш произлегува дека сите одговраат на различни прашања, 

(в. Нитко, 2004: 194). Важно е да се поставуваат есејски пра-

шања со кои можат да се оценуваат различни когнитивни 

процеси. Прашањето треба да е поврзано со наставните це-

ли кои се оценуваат, а треба да се понудат и претходно под-

готвени критериуми за тоа што ќе се оценува, како и на уче-

ниците да им се каже колку долг се очекува да биде одго-

ворот.  

10.3.1. Активност: Прочитајте ги следниве упатства 

за пишување и утврдете кои когнитивни процеси се оцену-

ваат со секое од наведните упатства, (преземено и модифи-

кувано, Нитко, 2004: 192). Користете ја Блумовата таксоно-

мија. 

а) Прочитај ги изјавите на аналитичарот А и на ана-

литичарот Б. По што се слични нивните изјави? Објасни 

зошто дојде до таков заклучок. 

б)  Погледни ја фотографијата во овој весник. Обиди 

се да ги опишеш атмосферата на фотографијата, расположе-

нието на луѓето, говорот на лицето и говорот на телото на 

луѓето. За описите употреби соодветни стилски фигури. 

в) Прочитај ја статијата од весникот. Кои изјави се 

мислења? 

г) Прочитаните пет дела организирај ги во групи спо-

ред темата што ја обработуваат. Објасни зошто се групира-

ни на тој начин. 

д) Објасни го со свои зборови значењето на зборот 

предрасуда. Наведи пример за предрасуда земајќи го пред-

вид твоето искуство. 

ѓ) Во табелата се дадени податоци. Послужи се со 

податоците и објасни ги твоите заклучоци во однос на изво-

зот на ориз во регионот на кој се однесуваат податоците. 
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10.3.2. Упатство за пишување на одговор за есеј-

ско прашање за одредена тема – пример 1. Упатството за 

пишување дава основни информации за писмената задача. 

Тоа му помага на ученикот да се фокусира на пишувањето, 

(в. Нитко, 2004: 193). 

Тема: На ученикот му се кажува на која тема ќе биде 

задачата. 

Околности: На ученикот му се кажува поводот пора-

ди кој треба да ја напише задачата. 

Публика: На ученикот му се кажува која е публиката 

за која ја пишува задачата. 

Цел: На ученикот му се кажува која е целта на пишу-

вањето (да информира, да раскаже, да убедува и слично). 

Улога на писателот: На ученикот треба да му се ка-

же улогата која треба да ја преземе во текот на пишувањето, 

на пример, родител, ученик, пријател, директор итн. 

Ако постои временско ограничување за пишување, 

тоа јасно треба да им се каже на учениците. Ако наставни-

кот одзема бодови заради граматички или правописни греш-

ки, треба да им се каже на учениците. Ако учениците не се 

известени за овие аспекти, тогаш наставникот ја занемарува 

својата професионална одговорност, (в. Нитко, 2004: 193). 

10.3.3. Упатство за пишување – пример 2. 

Сценарио: Ана сака да работи како учителка. Има за-

вршено соодветно образование и поседува квалитети за ра-

бота со деца. Еднаш на две недели, таа ги прегледува огла-

сите за работни места во весниците и ги испраќа потребните 

документи во училиштата. Помина подолго време, а Ана сè 

уште не најде работа. Ана ти е пријателка и доаѓа кај тебе за 

да ја посоветуваш како да најде работа. 

Инструкции: Какви повратни информации ќе ѝ да-

деш на Ана во врска со нејзината стратегија за наоѓање ра-

бота како учителка? Опиши една стратегија за која Ана, 

според тебе, треба да размисли за да биде поефикасна при 

барањето работа како учителка. Во секое упатство треба да 

се наведе кои когнитивни процеси ќе се оценуваат, на при-

мер, Одговорот ќе биде вреднуван според твојата способ-

ност да ја вреднуваш ефиканоста на планот за постигнување 

на целта, според твојата способност да решаваш проблеми и 

да донесуваш одлуки, како и според твојата способност соп-
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ствените идеи да ги организираш во целина во пишана фор-

ма. 

10.4. Фактори од кои зависи оценувањето на есеј-

ските прашања. Наставникот може да не е доследен во о-

ценување на одговорите на ученикот, а тоа најдобро се гле-

да во ситуација кога двајца или повеќе наставници го оцену-

ваат истиот одговор. Веројатно е дека тие ќе имаат различ-

ни критериуми за оценување. Значи, двајца наставници мо-

жат да дадат различни оценки за истиот одговор, и поради 

недоследноста на наставникот и поради различните крите-

риуми. Исто така, ист наставник може различно да го оцени 

истиот одговор во различни периоди. Наставникот може да 

не внимава на критериумите или да ги интерпретира поина-

ку со текот на времето. Важен фактор е и темата, зашто ако 

наставниот го оцени ученикот врз основа само на едно есеј-

ско прашање, тој нема да биде во можност да ја оцени прак-

тичната оспособеност на ученикот за пишување на други те-

ми. Значи, ако дадената оценка се базира само на еден кри-

териум, валидноста на оценката е помала. Затоа, наставни-

кот треба да ја заснова оценката на оценки од повеќе есејски 

прашања. Како фактор се јавува и ало-ефектот според кој 

наставникот оценува едно есејско прашање со поголема на-

клонетост кон ученикот зашто длабоко во себе знае дека тој 

ученик е добар и обратно. За да се избегне влијанието на а-

ло-ефектот, наставникот треба да ги оценува одговорите, но 

претходно да ги покрие имињата на учениците. Фактор во 

оценувањето претставува и ситуација кога одговорот на пр-

вото прашање влијае врз оценувањето на второто прашање. 

На пример, ако ученикот солидно одговорил на прашање 1, 

а просечно на прашање 2, тогаш наставникот е под влијание 

на одговорот на првото прашање и затоа и одговорот на вто-

рото прашање го оценува, на пример, со поголем број бодо-

ви. Затоа е препорачливо, кај сите ученици да се оцени прво 

првото прашање, потоа второто итн. Употребата на прециз-

ни и дефинирани критериуми и на листи за оценување по-

мага есејските прашања да се оценат соодветно, (в. Нитко, 

2004: 188 –189).  

10.5. Оценувањето на есејските прашања. Оцену-

вањето на овие прашања треба да е поврзано со целите на 

наставата. На ученикот треба да му е јасно што треба да од-
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говори и како ќе се оценува неговиот одговор. Во практика-

та, за жал, сè уште постојат наставници кои, на пример, на 

учениците им даваат пет прашања кои ги претставуваат нас-

ловите на одредени наставни единици и бараат од нив да од-

говорат на три прашања, најчесто преку репродукција на на-

пишаното во учебникот. На овој начин учениците занемару-

ваат некои содржини за сметка на други, оценувањето не е 

објективно од еден до друг ученик, зашто сите ученици мо-

жат да одговараат на три различни прашања од дадените 

пет. 

Кога се оценува вештината за пишување се користи 

поинаков пристап отколку кога станува збор за оценување 

на знаењето од некој предмет. Кога се оценува прашање со 

кое се проверуваат постигањата на учениците, вештините за 

пишување не се толку важни затоа што тие не се дел од 

крајните цели и од наставните цели, на пример, Објасни го 

кружниот тек на водната пара. Се бара конкретен одговор 

на прашање, кој е малку подолг, се игнорираат сите допол-

нителни информации и се занемаруваат правописните греш-

ки. За секој наведен елемент од одговорот се дава 1 бод. 

Природата на предметот јазик и литература дозволува да се 

оценуваат и знаењата од предметот, но и вештините за пи-

шување, на пример, барање да се анализира лик од некој ро-

ман. При оценувањето се земаат предвид  содржинските ас-

пекти определени со наставните цели, како и одделните ве-

штини кои се битни за тие цели поврзани со пишувањето. 

Колку повеќе двајца независни оценувачи се согласу-

ваат за бодовите што ги доделиле на есејско прашање толку 

е поизвесно дека оценувањето е сигурно и објективно.  

10.5.1. Активност: Оценете го даденото есејско пра-

шање така како што сметате и напишете повратна информа-

ција до ученикот за дадената оценка. Дискутирајте ја оцен-

ката. 

10.5.2. Пример на листа за аналитичко оценување 

на есејско прашање со опширен одговор. 

Организација 
5 – Есејот е одлично организиран. Јасно се разлику-

ваат елементите на композицијата: воведен, главен и завр-

шен дел. Се следи логичност и последователност на идеите 

– идеите се нижат и произлегуваат една од друга. Премини-



157 

 

те меѓу организациските алатки (елементите на композици-

јата и меѓу целините – делови и параграфи) се одлични и се 

употребени на ефективен начин. Целините јасно се разлику-

ваат една од друга. Сите идеи се идеи на самиот автор, на-

пишани со внимателно одбрани зборови. Темата е одлично 

развиена. Текот и организацијата на пишувањето се уедна-

чени. 

4 – Есејот е добро организиран. Јасно се разликуваат 

елементите на композицијата: воведен, главен и завршен 

дел. Речиси сите идеи се логични и последователни и се ни-

жат и произлегуваат една од друга. Премините меѓу органи-

зациските алатки (елементите на композицијата и меѓу це-

лините – делови и параграфи) се употребени на умешен на-

чин. Потребни се подобри премини од идеја кон идеја и од 

целина кон целина. Речиси сите идеи од темата се јасно раз-

виени. Речиси сите идеи се идеи на самиот автор, напишани 

со одбрани зборови. Текот и организацијата на пишувањето 

во голема мера се уедначени. 

 3 – Есејот  е пристојно организиран. Елементите на 

композицијата: воведен, главен и завршен дел не се разли-

куваат еден од друг баш најјасно. Повеќето идеи се логични 

и последователни. Идеите се нижат и произлегуваат една од 

друга. Премините меѓу организациските алатки (елементите 

на композицијата и меѓу целините – деловите и параграфи-

те) на повеќе места не се најјасно одделени еден од друг и 

не се најумешно  употребени. Недостигаат појасни премини 

и поголема умешност во нивната употреба. Повеќето идеи 

од темата се јасно развиени. Повеќето од идеите се сопстве-

ни зборови на авторорт. Текот и организацијата не се нај-

добро уедначени.  

2 – Презентацијата покажува задоволителна, иако 

слаба организација. Нема јасна граница меѓу елементите на 

композицијата: воведен, главен и завршен дел. Тешко се 

следи логичноста и последователноста на идеите – не се ни-

жат и не произлегуваат една од друга. Премини меѓу орга-

низациските алатки (елементите на композицијата и меѓу 

целините – деловите и параграфите) скоро воопшто и да не 

постојат. Целините не се доволно добро одделени една од 

друга. Постои лабава поврзаност меѓу елементите. Недости-

гаат јасни премини. Малку идеи од темата  се јасно развие-
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ни. Идеите се копирани од друг извор и треба да се заменат 

со сопствени зборови на авторот. Текот и организацијата  на 

пишувањето не се доволно јасни и уедначени. 

1 – Нема речиси никакви елементи на организација. 

Есејот е импровизиран збир од лабаво поврзани идеи. Есе-

јот не покажува логички и последователен тек на идеите. 

Скоро и да нема идеја која е јасно развиена. Не се забележу-

ваат никакви премини –  презентацијата е неповрзана. Есе-

јот треба да се прошири, односно подобри со помош на ор-

ганизациски алатки (елементи на композицијата, делови, па-

раграфи).  

Разбирливост 
5 – Есејот покажува длабоко познавање на целиот 

материјал, во однос на релевантните и важни идеи. Главната 

порака е јасна и одлично поткрепена со аргументи. 

4 – Есејот покажува добро познавање на целиот ма-

теријал, во однос на релевантните и важни идеи. Главната 

порака е јасна и поткрепена со аргументи. 

3 – Есејот покажува добро разбирање на материјалот, 

во однос на релевантните и важни идеи. Главната порака е 

очигледна, но донекаде е нејасна. 

2 – Есејот покажува основно познавање на материја-

лот, во однос на релевантните и важни идеи, но се пренесу-

ва со тешкотии. Главната порака е конфузна. 

1 – Есејот покажува ограничено познавање на мате-

ријалот, во однос на релевантните и важни идеи. Треба да 

содржи главна порака.       

Содржина 
5 – Есејот претставува извонреден извор на информа-

ции за темата – изобилство од информации јасно поврзани 

со темата. Содржи разновидни детали и конкретни примери 

во сите клучни места. Има многу варијации на темата и ура-

мнотеженост. Одлично се искористени употребените цита-

ти, тие се поврзани со сопственото размислување и одлично 

се вклопуваат во целиот есеј. 

4 – Есејот покажува многу добри информации за  те-

мата. Речиси сите информации се јасно поврзани со темата. 

Содржи разновидни детали и конкретни примери во речиси 

сите клучни места. Истакнати се скоро сите главни елемен-

ти, но со недоволна рамнотежа и недоволно варијации на 
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темата. Многу добро се искористени  цитати, тие се поврза-

ни со сопственото  размислување и многу добро се вклопу-

ваат во целиот есеј.  

3 – Есејот претставува добар извор на информации. 

Повеќето информации се поврзани со темата. Недостигаат 

некои информации  во една главна или во неколку помали 

области. Недостигаат детали и примери. Нема доволна ура-

мнотеженост. Има малку варијации на темата. Умешно се 

искористени цитати, но не се гледа нивна поврзаност со 

сопственото размислување, иако добро се вклопуваат во це-

лиот есеј. 

2 – Есејот покажува основни информации за темата – 

една важна идеја или неколку факти, кои не се јасно поврза-

ни со темата.  Недостигаат неколку клучни информации. Е-

сејот би бил подобар со повеќе детали и примери. Недости-

гаат урамнотеженост и варијации на темата. Има обиди за 

користење на цитати, но тие ниту се јасно одделени ниту се 

поврзани со сопственото размислување. Воопшто не се 

вклопуваат во целиот есеј. 

1 – Есејот покажува дека недостигаат многу инфор-

мации јасно поврзани со темата. Недостигаат конкретни де-

тали и релевантни примери во сите клучни места.  Некои 

информации воопшто не се поврзани со темата. Воопшто не 

се искористени цитати. 

Креативност  
5 – Оригинална презентација на материјалот. Целос-

но се користи моќта на неочекуваното. 

4 – Присутна е оригиналност. Во голема мера, се ко-

ристи моќта на неочекуваното. Некои факти се презентира-

ни на интересен начин.  

3 – Материјалот е презентиран со просечна ориги-

налност. Просечно се користи моќта на неочекуваното. Се 

истакнуваат повеќе поврзани факти кои се презентирани на 

интересен начин. 

2 – Има малку оригиналност во презентацијата. Се 

истакнуваат неколку поврзани факти, но се оддалечува од 

темата.  

1 – Презентацијата има многу повторувања и не е ко-

херентна. Речиси и да нема разновидност. Не може да се 

следи поентата на презентацијата. 
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Јазик 
5 – Изразот е на многу високо ниво. Многу внима-

телно избрани зборови за презентација. Користи туѓи зборо-

ви во согласност со правилата за заемките во стандардниот 

јазик и го знае нивното значење. Конструкцијата на речени-

цата е одлична. Целата презентација е во духот на нормите 

на СМСЈ. 

4 – Изразот е на високо ниво. Внимателно избрани 

зборови за презентација. Користи туѓи зборови и го знае 

нивното значење. Речиси секаде конструкцијата на речени-

цата е солидна. Целата презентација, со мали отстапки е во 

духот на нормите на СМСЈ. 

3 – Изразот е добар. Потребна е поголема грижа око-

лу изборот на зборовите за презенатација. Користи туѓи збо-

рови, но на повеќе места се забележува дека не го знае нив-

ното значење. Користи дијалектизми. Може да има неколку 

грешки во конструкцијата на реченицата. Се забележуваат 

поголем број отстапки во поглед на нормите на СМСЈ. 

2 – Изразот е задоволителен. Изборот на зборовите за 

презентацијата не е баш најдобар, иако задоволува. Не ко-

ристи туѓи зборови, а доколку ги користи воопшто не го 

знае нивното значење. Користи многу дијалектизми. Многу 

грешки во конструкцијата на реченицата. Голем број отста-

пувања во поглед на нормите на СМСЈ. 

1 – Изразот не задоволува. Изборот на зборови не е 

најсоодветен. Користи туѓи зборови, без да го знае нивното 

значење. Претерана употреба на дијалектизми. Потребни се 

бројни корекции во конструкцијата на реченицата. Претера-

ни отстапки во поглед на нормите на СМСЈ. 

Општ изглед 
5 – Општиот изглед на есејот е уреден и крајно про-

фесионален. 

4 – Генерално, општиот изглед на есејот е уреден и 

професионален. 

3 – Општиот изглед на есејот е добар, со мали про-

пусти или недостатоци. 

2 – Општиот изглед на есејот треба да се подобри. Е-

сејот треба да биде поуреден и попрофесионален. 
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1 –  Општиот изглед на есејот значително треба да се 

подобри. Есејот треба да биде  поуреден и попрофесиона-

лен. 

10.5.3. Активност: Разгледајте ги горенаведените 

критериуми и обидете се да објасните кои се нивните пред-

ности, а кои нивните недостатоци. Исто така, разгледајте ги 

показателите, особено во однос на нивната мерливост и дис-

кутирајте. Што се забележува? Што може да се заклучи? 

За секој елемент од листата кој служи како критери-

ум за оценување се доделуваат определен број бодови. По-

тоа, се собираат бодовите доделени за организација, за содр-

жина, за презентација итн. и се добиваат вкупно бодови. У-

ченик Х = вкупно бодови __, вкупниот број бодови е збир 

на бодовите за секој елемент од листата. 

10.5.4. Активност: Земете ги предвид горенаведени-

те критериуми и показатели и повторно оценете го есејското 

прашање. Дискутирајте: Има ли разлика во оценувањето? 

10.5.5. Активност: Горенаведениот критериум орга-

низација обидете се да го направите повеќе конкретен. 

10.5.6. Писмена повратна информација по 

есејското прашање. Кога ја дава повратната информација 

по одговорот на есејското прашање, наставникот треба да ги 

почитува претходно наведените карактеристики на поврат-

ните информации. Пожелно е наставникот да се фокусира 

на еден аспект од одговорот на есејското прашање, да има 

позитивен приод и да се задржи на вештини кои може да се 

развијат. Тој треба  да ги истакне и позитивните аспекти на 

одговорот и да му помогне на ученикот да ги користи и по-

натаму своите силни страни. Пожелно е наставникот да ра-

зговара со учениците за да го чуе нивното мислење за по-

вратните информации. Тој треба да направи план за поврат-

ните информации да бидат повеќе функционални за задачи 

од ваков тип. 

10.5.7. Пример за оценување на есејско прашање 

со ограничен одговор. За објективно да се оцени есејското 

прашање со ограничен одговор, наставникот може да под-

готви модел за бодирање на одговорите. На пример, да 

претпоставиме дека ученикот треба да одговори на следно-

во прашање: Објаснете го процесот на кружење на водата 

(или кружно движење на водата) во природата. Целосниот 
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одговор на прашањето гласи: Кружното движење на водата 

во природата се состои од испарување на водата од Земјина-

та површина, потоа од нејзина кондензација или сублимаци-

ја како резултат на ладењето на водната пареа на различни 

висини и на создавање на облаци, од нејзино излачување од 

облаците во вид на врнежи и од впивање на водата во Земји-

ната површина (инфилтрација) или истекување на водата до 

морињата и океаните од кои повторно започнува опишаниот 

процес, (Талевски, 2006). За одговорот на ова прашање 

наставникот може да додели 4 поени врз основа на модел-

одговорот што ќе го изработи. Модел-одговорот се состои 

од четири компоненти и за секоја наставникот доделува по 

еден бод. Одговорот мора да ги содржи следниве компонен-

ти: 1. Водата испарува од Земјината површина (или одговор 

кој е сличен на овој) = 1 бод; 2. Водата се кондензира или 

сублимира како резултат на ладењето на водната пареа на 

различни висини и на создавање облаци (одговор само кон-

дензација или сублимација = 0,5 бодови, а за целосниот од-

говор или за одговор сличен на овој =1 бод); 3. Водата се из-

лачува од облаците во вид на врнежи (одговор само се изла-

чува = 0,5 бодови, а целосен 1 бод); 4. Водата се впива во 

Земјата, односно истекува до морињата и океаните (само се 

впива 0,5 бодови, а за цел 1 бод).  

10.5.7.1. Активност: Напишете едно есејско праша-

ње со ограничен одговор. Ако земете предвид дека секој е-

лемент од одговорот се оценува со 1 бод, обидете се да на-

правите модел-одговор, според кој ќе го оцените есејското 

прашање. 

10.5.8. Листа за вреднување на квалитетот на есеј-

ското прашање. (Според Нитко, 2004: 189 – 190). 

Многу е важно наставниците да се фокусираат на ве-

штините кои очекуваат нивните ученици да ги покажат пре-

ку одговорите во есејот. Во продолжение е дадена  листа за 

наставникот во однос на поставеното прашање, со цел да го 

вреднува квалитетот на есејското прашање, (в. Нитко, 2004). 

1. Дали прашањето оценува важен аспект на крајните 

цели на наставната единица? 

2. Дали прашањето е во согласност со планот за оце-

нување во однос на практичната оспособеност и на бројот 

на бодови? 
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3. Дали прашањето бара од учениците да ги приме-

нат своите знаења на нова или поинаква и нова ситуација? 

4. Дали е прашањето фокусирано, односно дали се 

дадени специфични упатства или е прашањето толку широ-

ко што секој одговор може да задоволува?  

5. Дали со прашањето е дефинирано она ниво на ком-

плексност што е соодветно за образовната зрелост на учени-

ците? 

6. Дали прашањето бара повеќе од обичено присету-

вање за факти, дефиниции, генерализации и идеи? 

7. Дали прашањето е формулирано така што сите у-

ченици ќе ја протолкуваат задачата според замислата на 

наставникот? 

8. Дали од прашањето учениците ќе добијат јасна 

слика за следново: за обемот, односно за должината на бара-

ниот текст, за целта за која пишуваат, за времето што го и-

маат на располагање за задачата, за основата врз која ќе се 

вреднуваат нивните одговори? 

9. Доколку во прашањето од учениците се бара да из-

несуваат и да поткрепуваат свои мислења за контроверзни 

прашања, дали во упатството јасно стои дека оценувањето 

на учениците ќе биде засновано врз логиката и показателите 

што одат во прилог на нивните аргументи, а не врз гледиш-

тето што го застапуваат или мислењето што го изнесуваат? 

10.5.8.1. Активност: Напишете неколку наслови на 

есејски прашања и со гореспоменатата листа обидете се да 

го одредите квалитетот на прашањето. Дискутирајте за пра-

шањата и нивниот квалитет. 
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11. УСНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Преку усните презентации се оценува практичната о-

способеност на ученикот. Усната презентација претставува 

задача која им овозможува на учениците вербално да ги из-

разат своите знаења и да ги искористат говорните вештини 

во форма на разговори или на други говорни активности, (в. 

Нитко, 2004: 251). Усната презентација е пример за автен-

тично оценување врз основа на практичната оспособеност, 

(в. Прирачник, 2007), односно оценувањето на практичната 

оспособеност = задача за оценување на практичната оспосо-

беност + листа за аналитичко оценување (критериуми). 

11.1. Активност: Размислете и дискутирајте: Кои се 

можни критериуми за оценување на усната презентација? 

Работете во групи. Определете кои се најважните, а кои по-

малку важни критерими во оценувањето на една усна пре-

зентација.  

11.2. Активност: Изберете наставен предмет, иден-

тификувајте ги крајните цели поврзани со решавањето на 

задачи и критичкото мислење, односно со оценување спо-

ред практичната оспособеност (учениците мора да прават 

нешто). Примерот е преземен и модификуван според при-

рачникот Унапредување на оценувањето во училиштата, 

2007. 

 

 Крајна цел Оценување 

според 

практичната 

оспособеност 

1 Учениците спротивставуваат инфор-

мации за разни земјоделски методи 

од три текста (или веб-страници) 

Ученикот пи-

шува кус есеј 

спротивставу-

вајќи ги трите 

текста 

2 Учениците изработуваат реклама што 

ги поттикнува младите да пијат пове-

ќе безалкохолни пијалаци 

 

 

 

 



165 

 

11.3. Пример на листа за аналитичко оценување 

на усна презентација. 

Организација 
5 – Презентацијата е одлично организирана. Јасно се 

разликуваат елементите на композицијата: воведен, главен и 

завршен дел. Се следи логичност и последователност на и-

деите – идеите се нижат и произлегуваат една од друга. 

Премините меѓу елементите нa композицијата и меѓу цели-

ните се одлични и се употребени на ефективен начин. Цели-

ните јасно се разликуваат една од друга. Темата е одлично 

развиена. Текот и организацијата на презентацијата се уед-

начени. 

4 – Презентацијата е добро организирана. Јасно се 

разликуваат елементите на композицијата: воведен, главен и 

завршен дел. Речиси сите идеи се логични и последователни 

– идеите се нижат и произлегуваат една од друга. Премини-

те меѓу елементите на композицијата и меѓу целините се у-

потребени на умешен начин. Потребни се подобри премини 

од идеја кон идеја и од целина кон целина. Речиси сите идеи 

од темата се јасно развиени. Текот и организацијата на пре-

зентацијата, во голема мера, се уедначени. 

 3 – Презентацијата е пристојно организирана. Еле-

ментите на композицијата: воведен, главен и завршен дел не 

се разликуваат еден од друг баш најјасно. Повеќето идеи се 

логични и последователни – идеите се нижат и произлегува-

ат една од друга. Премините меѓу елементите на компози-

цијата и меѓу целините на повеќе места не се најјасно одде-

лени еден од друг и не се најумешно  употребени. Недости-

гаат појасни премини и поголема умешност во нивната упо-

треба. Повеќето идеи од темата се јасно развиени. Текот и 

организацијата не се најдобро уедначени.  

2 – Презентацијата покажува задоволителна, иако 

слаба организација. Нема јасна граница меѓу елементите на 

композицијата: воведен, главен и завршен дел. Тешко се 

следи  логичноста и последователноста на идеите – тие не 

се нижат и не произлегуваат една од друга. Премини меѓу е-

лементите на композицијата и меѓу целините скоро вооп-

што и да не постојат. Целините не се доволно добро одделе-

ни една од друга. Постои лабава поврзаност меѓу елементи-

те. Недостигаат јасни премини. Малку идеи од темата  се ја-
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сно развиени. Текот и организацијата  на презентацијата не 

се доволно јасни и уедначени. 

1 ‒ Нема речиси никави елементи на организација. 

Презентацијата е импровизиран збир од лабаво поврзани и-

деи. Презентацијата не покажува логички и последователен 

тек на идеите. Скоро и да нема идеја која е јасно развиена. 

Не се забележуваат никакви премини, презентацијата е не-

поврзана.  

Разбирливост 
5 – Презентацијата покажува длабоко познавање на 

целиот материјал, во однос на релевантните и важни идеи. 

Главната порака е јасна и одлично поткрепена со аргументи. 

4 – Презентацијата покажува добро познавање на це-

лиот материјал, во однос на релевантните и важни идеи. 

Главната порака е јасна и поткрепена со аргументи. 

3 – Презентацијата покажува добро разбирање на ма-

теријалот, во однос на релевантните и важни идеи. Главната 

порака е очигледна, но донекаде е нејасна. 

2 – Презентацијата покажува основно познавање на 

материјалот, во однос на релевантните и важни идеи, но се 

пренесува со тешкотии. Главната порака е конфузна. 

1 – Презентацијата покажува ограничено познавање 

на материјалот, во однос на релевантните и важни идеи. 

Треба да содржи главна порака.       

Траење на презентацијата 
5 – + или – 2 минути од предвиденото време 

4 – +или – 4 минути од предвиденото време 

3 – + или – 6 минути од предвиденото време 

2 – + или – 8 минути од предвиденото време 

1 – премногу кратко или долго  

Содржина 
5 – Презентацијата претставува извонреден извор на 

информации за темата – изобилство од информации јасно 

поврзани со темата. Содржи разновидни детали и конкретни 

примери во сите клучни места, многу варијации на темата и 

урамнотеженост. 

4 – Презентацијата покажува многу добри информа-

ции за  темата. Речиси сите информации се јасно поврзани 

со темата. Содржи разновидни детали и конкретни примери 

во речиси сите клучни места. Истакнати се скоро сите глав-
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ни елементи, но со недоволна рамнотежа и малку варијации 

на темата. 

3 – Презентацијата претставува добар извор на ин-

формации. Повеќето информации се поврзани со темата. 

Недостигаат некои информации  во една главна или во не-

колку помали области. Недостигаат детали и примери. Нема 

доволна урамнотеженост. Има малку варијации на темата. 

2 – Презентацијата покажува основни информации за 

темата – една важна идеја или неколку факти, кои не се јас-

но поврзани со темата.  Недостигаат неколку клучни инфор-

мации. Презенатцијата би била подобра со повеќе детали и 

примери. Недостигаат урамнотеженост и варијации на тема-

та. 

1 – Презентацијата покажува дека недостигаат многу 

информации јасно поврзани со темата. Недостигаат конкре-

тни детали и релевантни примери во сите клучни места.  Не-

кои информации воопшто не се поврзани со темата.  

 Креативност и реакции на публиката 
5 – Оригинална презентација на материјалот. Целос-

но се користи моќта на неочекуваното. Цело време го при-

влекува вниманието на публиката. 

4 – Присутна е оригиналност. Во голема мера, се ко-

ристи моќта на неочекуваното. Некои факти се презентира-

ат на интересен начин. Речиси цело време го привлекува 

вниманието на публиката. 

3 – Материјалот е презентиран со просечна ориги-

налност. Просечно се користи моќта на неочекуваното. Се 

истакнуваат повеќе поврзани факти, но на некои места се 

губи интересот од публиката. 

2 – Има малку оригиналност во презентацијата. Се 

истакнуваат неколку поврзани факти, но се оддалечува од 

темата. Нема многу заинтересираност на публиката.  

1 – Презентацијата има многу повторувања и не е ко-

херентна. Речиси и да нема разновидност. Публиката е неза-

интересирана, не може да се следи поентата на презентаци-

јата. 

Вештини на презентација 
5 – Урамнотежена, јасна артикулација. Нормална 

гласност, правилно темпо. Ја користи интонацијата за да по-

ентира. Користи паузи за ефект. Добро се држи  и има кон-
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такт со поглед – одлична невербална комуникација. Пока-

жува ентузијазам и самодоверба.  

4 – Во голема мера урамнотежена и јасна артикула-

ција, иако не најдобра. Гласноста речиси во текот на цела 

презентација е нормална, а темпото правилно. Во голема 

мера ја користи интонацијата за да поентира и применува 

паузи за ефект. Контакт со поглед – солидна невербална ко-

муникација. Одличен ентузијазам. Потребна е поголема са-

модоверба. 

3 – Пристојно јасна и урамнотежена артикулација. 

Гласноста на повеќе места е нормална, а темпото правилно. 

Повеќе пати ја користи интонацијата и паузите за ефект. 

Повремен контакт со поглед – треба да се поработи на не-

вербалната комуникација. Покажува ентузијазам. Потребна 

е поголема самодоверба. 

2 – Неурамнотежена и нејасна артикулација. Гласно-

ста не е во ред, темпото е неправилно. Воопшто не се корис-

ти интонацијата и изостануваат паузи за ефект. Недоволен 

контакт со поглед – сериозно внимание да се посвети на не-

вербалната комуникација. Недостигаат ентузијазам и само-

доверба. 

1 – Презентацијата е тешка за разбирање. Гласност – 

слабо се слуша или премногу е гласно. Темото е пребрзо и-

ли пребавно. Никаков контакт со поглед, никаква вербална 

комуникација. Зборувачот како да не е мотивиран. Зборува-

чот е монотон. 

Јазик 
5 – Изразот е на многу високо ниво. Многу внима-

телно избрани зборови за презентација. Користи туѓи зборо-

ви во согласност со правилата за заемките во стандардниот 

јазик и го знае нивното значење. Конструкцијата на речени-

цата е одлична. Во целост се води сметка за правилата за ак-

центирање на зборовите и акцентските целости. Целата пре-

зентација е во духот на нормите на СМСЈ. 

4 – Изразот е на високо ниво. Внимателно избрани 

зборови за презентација. Користи туѓи зборови и го знае ни-

вното значење. Речиси секаде конструкцијата на реченицата 

е солидна. Речиси секаде се води сметка за правилата за ак-

центирање на зборовите и акцентските целости. Целата пре-
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зентација, со мали отстапки, е во духот на нормите на СМ-

СЈ. 

3 – Изразот е добар. Потребна е поголема грижа око-

лу изборот на зборовите за презенатација. Користи туѓи збо-

рови, но на повеќе места се забележува дека не го знае нив-

ното значење. Користи дијалектизми. Може да има неколку 

грешки во конструкцијата на реченицата. На повеќе места 

се води сметка за правилата за акцентирање на зборовите и 

акцентските целости. Се забележуваат поголем број отстап-

ки во поглед на нормите на СМСЈ. 

2 – Изразот е задоволителен. Изборот на зборовите за 

презентацијата не е баш најдобар, иако задоволува. Не ко-

ристи туѓи зборови, а доколку ги користи воопшто не го 

знае нивното значење. Користи многу дијалектизми. Многу 

грешки во конструкцијата на реченицата. Во многу мала ме-

ра задоволува водењето сметка за правилата за акцентирање 

на зборовите и акцентските целости. Голем број отстапува-

ња во поглед на нормите на СМСЈ. 

1 – Изразот не задоволува. Изборот на зборови не е 

најсоодветен. Користи туѓи зборови без да го знае нивното 

значење. Претерана употреба на дијалектизми. Потребни се 

бројни корекции во конструкцијата на реченицата. Воопшто 

не задоволува водењето сметка за правилата за акцентирање 

на зборовите и акцентските целости. Претерани отстапки во 

поглед на нормите на СМСЈ. 

 

 Организа-

ција 

 

Содржи-

на 

Презентација Вкуп-

но 

У 1     

У 2     

У 3     

У 4     

 

Дескриптори за нивоата на компетентност:  

11 – 12 бода: одлична практична оспособеност; 9 – 10: мно-

гу добра практична оспособеност; 7 – 8: добра практична о-

способеност; 5 – 6: доволна практична оспособеност; 4: не-

доволна практична оспособеност 
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11.3.1. Активност: Според дадена тема подгответе 

кратка усна презентација. Одберете член кој ќе ја изведе ус-

ната презентација. Со помош на дадената листа за аналитич-

ко оценување, оценете ја усната презентација во однос на 

дадените критериуми.  

11.3.2. Активност: Споредете ги оценките и диску-

тирајте за причините поради кои се јавуваат разлики во оце-

нувањето и за сигурноста на оценките. 

11.3.3. Активност: Земете го предвид критериумот 

содржина и показателите за практичната оспособеност и 

дискутирајте ја нивната мерливост? Што се забележува? 

Што може да се заклучи? Дали се корисни листите за анали-

тичко оценување? Објасни го одговорот. 

11.4. Поврзување на крајните цели на учењето со 

оценувањето на практичната оспособеност за усна пре-

зентација. Во продолжение се наведени искази кои му по-

магаат на наставникот да процени дали постои поврзаност 

меѓу крајните цели на учењето и оценувањето на практич-

ната оспособеност за усна презентација (се одговара со да 

или не). Целите се преземени и модификувани според при-

рачникот Унапредување на оценувањето во училиштата, 

2007. 

1. Дали задачата се фокусира на некој битен аспект 

од крајните цели за учење на наставната единица? 

2. Дали задачата, всушност, бара од ученикот нешто 

да направи наместо да напише (или да каже) како се прави 

нешто, или едноставно бара да се потсети на некои инфор-

мации или да ги ископира?  

3. Дали учениците имаат доволно време за да можат 

сите да ја изработат задачата според условите што се наве-

дени?  

4. Дали е задачата со отворени одговори? (Дали уче-

ниците можат да користат различни пристапи или страте-

гии, при што ќе се прифати дека има повеќе од еден точен 

одговор, и дека треба целосно да се елаборира одговорот?)  

5. Ако е предвидено задачата да биде автентична или 

реалистична, дали се претставува ситуација што учениците 

ќе ја препознаат како ситуација од  реалниот свет?  
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6. Ако за задачата е потребно да се користат ресурси 

и да се најдат информации надвор од училницата, дали сите 

ученици имаат рамноправен пристап до тие ресурси?  

7. Дали задачата е соодветна на образовната зрелост 

на учениците?  

8. Дали се јасни намерите или целите на задачата?  

9. Дали цртежите, графиконите, дијаграмите, табели-

те, помагалата и другите материјали за задачата се јасно на-

цртани, добро конструирани и соодветни за очекуваната 

практична оспособеност? 

10. Дали учениците знаат врз која основа ќе биде о-

ценувана нивната работа?  
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12. ПРОEKТНА ЗАДАЧА 

 

12.1. Активност: Што подразбирате под поимот про-

ектна задача? Наведете некои фази од изработката на една 

проектна задача. Наведете примери за проектна задача.  

12.2. Проектна задача. Проектната работа е пример 

за оценување според практичната оспособеност. Во секој-

дневната воспитно-образовна практика на проектната зада-

ча треба да ѝ се посвети нужно внимание, да се реализира 

како планирана и организирана активност која кај ученикот 

ќе ги развие повисоките мисловни процеси. Проектната за-

дача го стимулира ученикот да мисли, да реагира на нови 

ситуации, да ја прегледува, поправа и проценува својата за-

дача и да комуницира на вербален и на визуелен начин, (в. 

Ананда, 2000: 3 – Ananda, 2000: 3).    

Во стручната литература постојат различни дефини-

ции за тоа што се подразбира под поимот проектна задача. 

Без да се навлегува во нивната анализа, овде се прифаќа де-

ка проектната задача е долгорочна активност која во себе 

вклучува истражување на одредена тема. Поконкретно, про-

ектната задача е продлабочено, практично истражување на 

некој предмет, тема, идеја или активност, чиј резултат е 

продукт, изведба или настан што се оценуваат, (в. Кац и 

Чард, 1989 во Ананда, 2000: 11 – Katz & Chard, 1989 in A-

nanda, 2000: 11). Преку проектната задача наставникот може 

да оцени колку учениците се способни да ја проценуваат 

сопствената задача, да планираат и да изведуваат комплек-

сни активности и да комуницираат. Во реалниот живот лу-

ѓето се вклучени во различни активности, па така и проект-

ната задача бара од учениците да ги интегрираат знаењето и 

вештините од некоку предметни области, (в. Ананда, 2000: 

11 – 12). Проектната задача може да се реализира како ин-

дивидуална и како групна активност. Индивидуалната про-

ектна задача е подолготрајна активност во која резултат тре-

ба да биде одредена изработка од ученикот, или продукт од 

ученикот, на пример, изработка на парче мебел, некој пред-

мет, извештај во пишана форма, извештај во форма на усна 

презентација и сл. Групната проектна активност е активност 

во која треба да учествуваат повеќе ученици. Со групната 

проектна задача наставникот согледува дали учениците мо-
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жат да работат заедно, дали можат да соработуваат и да реа-

лизираат висококвалитетен проект, на пример, со помош на 

извори од Интернет да се изработи извештај во пишана фор-

ма за предрасудите кон студентите од африканските земји 

во Македонија и за напорите што треба да се вложат за да се 

надмине овој проблем, (в. Прирачник, 2007: 48).  

12.2.1. Карактеристики на групниот проект. Про-

ектните задачи се огледало на активностите во реалниот 

свет, каде што често соработката е неопходна; им овозмо-

жуваат на учениците да преземаат покрупни активности кои 

не може да ги изведе поединец (на пример, одделни проекти 

во заедницата); и ги зајакнуваат важните интерперсонални 

вештини (на пример, соработка со другите, застапување 

став и вршење влијание, решавање конфликти и преговара-

ње, водење на другите), (в. Ананда, 2000: 13). Проектната 

задача може да се реализира во училиштето во рамките на 

часовите (ако на учениците им се обезбедат услови), а може 

да се реализира и надвор од училиштето. Често се користи 

комбинирана форма, односно учениците дел од активности-

те во проектната задача ги изведуваат надвор од училиште-

то, а дел во рамките на часовите. Проектната задача се изве-

дува во тек на подолг временски период (на пример, недели 

или месеци) и има значајна вредност бидејќи го претставува 

она што ученикот најдобро може да го сработи под услов да 

има конструктивни повратни информации и можности да ја 

ревидира својата работа. Проектите се фокусираат на длабо-

чината на знаењето и од нив произлегуваат покрупни про-

дукти. 

Со оценување на проектот се мерат знаењата и веш-

тините на учениците засновани врз определени стандарди и 

применети во автентични ситуации. На тој начин, исто така, 

може да се оцени со каков успех учениците ги вреднуваат 

задачите што ги изработиле, како ги решаваат проблемите, 

како планираат и изведуваат комплексни активности и како 

ѝ ги соопштуваат своите сознанија на публиката. Можеби 

најважна особина на оценувањето на проектите е тоа што 

опфаќа и практични апликации. 

12.2.2. Фази во изработка на проектната задача. 

Постои обемна стручна литература во која се наведуваат ра-

злични фази за изработка на проектот. Овде се прифаќа дека 
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проектната задача ги има следниве четири фази: 1. Планира-

ње и организација на проектот; 2. Истражување и развој на 

проектот; 3. Создавање краен продукт, изведба или настан; 

и  4. Презентирање на крајниот продукт, (в. Ананда, 2000: 

12). 

На учениците треба да им се помогне да го организи-

раат и да го демонстрираат учењето. Многу е важно учени-

ците да даваат показатели за својот напредок во сите фази 

од изработката на проектната задача, за напредокот да може 

да се демонстрира и наставниците да можат да им понудат 

повратни информации на учениците во врска со задачите, 

односно да им даваат сугестии за подобрување, доколку е 

потребно. Ако резултатот од проектната задача не е добар, 

собраните показатели за напредокот можат исто така, да им 

послужат на учениците и на наставникот за да се идентифи-

кува што можело да биде направено поинаку со цел да се 

добијат подобри резултати. Резултатот од проектната задача 

може да биде претставен преку усна презентација или преку 

пишување есеј и слично, а на тој начин се подобруваат ко-

муникативните вештини на учениците и вештините за пи-

шување. 

Фаза 1 – Планирање и организација на проектна-

та задача. План на проектот: Ученикот подготвува доку-

мент во кој се опишуваат фокусот и целите на проектот, че-

корите како проектот ќе се изведе, ресурсите и материјалите 

и временските рамки за изведување. Се опишуваат и веро-

јатните продукти од проектот;  Фаза 2 – Истражување и 

развој на проектот: Показатели за напредокот: Ученикот 

прибира и создава материјали кои можат да се сметаат како 

показатели за напредокот, на пример, податоци во дневни-

кот, истражувачки белешки, прашања за разговор, писма, 

скици, фотографии и груби нацрти; Фаза 3 – Краен про-

дукт: Ученикот го создава и го предава крајниот продукт за 

оценување. Тој може да биде физички продукт или изведба 

(настан) што е резултат на проектната работа; Фаза 4 – 

Презентација на крајниот продукт: Усна презентација: У-

ченикот прави презентација опишувајќи го проектот, како и 

знаењата и вештините што ги искористил за да го изведе 

она што го научил во текот на процесот. 
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Проектната задача мора да биде структурирана за да 

му помогне на ученикот да го организира сопственото знае-

ње, а на наставникот да му овозможи интервенција или под-

дршка на ученикот во текот на тој процес. Подготовката на 

план за проектот му помага на ученикот да остане организи-

ран и фокусиран. Создавањето показатели за напредокот за 

време на задачата е, исто така, важно, затоа што и на настав-

никот и на ученикот им покажува во која мера ученикот на-

предува кон ниво кое задоволува. Ова му дава можност на 

наставникот да обезбеди повратна информација за ученикот 

во однос на работата, а тоа подразбира позитивна поддршка 

и сугестии за подобрување доколку е потребно. 

12.2.3. Оценување на проектната задача. При оце-

нувањето на проектната задача, пред наставникот се поста-

вуваат повеќе дилеми: Дали сите што учествувале во некој 

групен проект треба да добијат ист број бодови? Како ќе се 

обезбеди секој ученик да има целисходна улога во групниот 

проект? Можен пристап за решавање на овие прашања или 

проблеми е да се определи конкретна улога за секој член на 

групата уште од почетокот на групниот проект. На тој на-

чин ќе се обезбеди сите членови на тимот целисходно да у-

чествуваат во процесот, што претставува добра основа за 

бодирање на практичната оспособеност на секој поединец, 

(в. Ананда, 2000: 13). 

Во однос на проектната задача, може да се оценува 

процесот или финалниот продукт. Продуктот може да биде 

различен: решение на некој проблем, некои нови информа-

ции и сл.  

Примери за проектни задачи – Испитување на ста-

вовите на учениците  во врска со отсуството од часови; Ис-

тражување на животот на познат автор од родниот крај; Ис-

тражување за влијанието на Интернетот врз учениците; 

Споредување на тоа колку се читало во минатото, а колку 

денес; Заклучок за тоа во кои продавници е најефтино да се 

купуваат прехранбени продукти и сл.  

За да биде успешно оценувањето на проектната зада-

ча, наставникот и учениците мора да знаат која е наставната 

цел што ќе се постигне со таа задача, зашто проектните за-

дачи мора да бидат поврзни со крајните цели на учењето. А-

ко проектот е групна работа, тоа оценување си има свои 
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специфичности. Проектната задача е активност со која се 

постигнува определена наставна цел. 

Учениците однапред треба да знаат како и што ќе би-

де оценувано. Наставникот може да одлучи да ги вклучи у-

чениците во оценувањето на проектот, а за тоа треба да из-

работи листи за оценување. Во текот на целиот процес за 

изработка на проектната задача, учениците континуирано 

треба да добиваат повратни информации. Не треба да се по-

светува премногу внимание на естетската страна на проект-

ната задача, освен кога естетската компонента е вклучена во 

самиот процес на реализација на проектната задача.  

12.2.3.1. Техники за оценување на проектната за-

дача. Техниките опфаќаат: писмени повратни информации, 

листи за проверка, аналитичка листа, полуструктуриран ра-

зговор и сл. Тие зависат од тоа дали проектната задача ќе се 

користи за формативно или за сумативно оценување. На 

пример, ако ученикот користи дневник за работа и во него 

ги запишува активностите од проектната задача, техника за 

оценување може да биде повратната информација во пиша-

на форма, така што внесените коментари од наставникот се, 

всушност, информациите за формативното оценување. По-

тоа, за финалниот извештај може да се користи листа за ана-

литичко оценување на пишувањето, на пример, за усната 

презенатација – листа за оценување на усната презентација 

и сл. Без оглед на тоа која техника ќе се избере, листите за 

аналитичко оценување, на пример, на есеј и на усна презен-

тација треба да ги вклучуваат и крајните цели на учењето о-

пределени со дадената проектна задача. 

 При оценувањето на проектната задача важно е тех-

никите за оценување да бидат поврзани со целта на проект-

от и да даваат информации во однос на формативното оце-

нување. Пожелно е да се користат различни техники за оце-

нување на процесот на изработување на целата проектна за-

дача. На пример, ако водат дневник за учење, на крајот од 

проектната задача учениците можат да добијат бодови заш-

то навреме го завршиле дневникот за учење, а може да се 

изработи листа за аналитичко оценување што ќе го одразува 

квалитетот на содржината на дневникот за учење. Во однос 

на полуструктурираниот разговор, наставникот може да се 

среќава со еден ученик или со цела група во определен 
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момент за време на проектот (најдобро порано, а не пред 

крајот) за да им даде повратни информации за напредување-

то на тој проект, и за да предложи насоки во кои проектот 

може да се движи. Добро е на учениците да им се даде листа 

за оценување или да се побара да изработат своја листа за о-

ценување, во која ќе бидат наведени одделните фази на про-

ектот. Ова ќе им даде можност на учениците да водат еви-

денција како напредуваат со работата на проектот. 

Важно е на учениците уште на почетокот од проект-

от да им се каже како ќе бидат оценувани и како ќе се вред-

нува секоја компонента од оценувањето. Наставниците мо-

жат да даваат одделни оценки за различни аспекти од про-

ектот или да ги комбинираат оценките од одделните аспек-

ти така што ќе формираат една општа оценка. За наставни-

кот секако е подобро да дава повратни информации (во фор-

ма на оценки и коментари) за одделни аспекти на проектот, 

а не за проектот како целина. На овој начин учениците се 

фокусирани на одделните делови. Од друга страна, ако тре-

ба да се даде една општа оценка, неопходно е учениците да 

се информираат како ќе се изведе тоа.  

12.2.3.2. Развивање план за оценување на проект-

ната задача. Во долунаведениов пример се оценува секоја 

компонента од проектната задача во различни моменти од 

нејзиниот тек со шема за собирање на бодовите добиени за 

различните делови на задачата. Ако се имплементира гру-

пен проект,  наставникот треба да одлучи како ќе го оценува 

придонесот на поединецот во групата. Примерот е преземен 

и модификуван според Прирачникот, 2007. 

 

Фаза на 

проект-

от 

Резултат, 

продукт 

Активности 

на ученикот 

Оценува-

ње од на-

ставникот 

% од 

општа-

та 

оценка 

од про-

ектот 

Прва 

фаза: 

Плани-

рање и 

ораниза-

План за 

проектот 

Да се изра-

боти план во 

писмена 

форма врз 

основа на 

Макисма-

лен број 

бодови за 

навремено 

доставува-

10% 
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ција на 

проек- 

тната за-

дача 

образецот од 

наставникот. 

Планот да се 

предаде во 

предвидени-

от рок 

ње на 

планот. 

Наставни-
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формации 
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жување 

и развој 
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чни 

дневници 

за учење  

Да се попол-

нат дадените 

дневници за 

учење, на 

пример, три 

пати недел-

но и да се и-

лустрира со 

фотографии 
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пополнува-
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ниците 
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Разговор Да се под-
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разговор со 

наставникот 

Да 

подготви 
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структури-

ран разго-

вор, на 
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еден месец, 

со цел да 

се дадат 

10% 
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повратни 

информа-

ции за  оце-

нувањето 

на проек-

тот, како и 

да се дадат 

насоки за 

подготов-

ките за фи-

налната 

фаза од 

проектот 
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во пиша-

на форма 

Да 
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пишана фор-

ма 
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кот го оце-

нува из-

вештајот и 

го пресме-
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на листата 

за аналити-

чко оцену-

вање 
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Да подгот-
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зентација на 

пишаниот 

извештај  
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зентацијата 
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на листата 
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нат усните 

15% 

оценка 

од 

настав-

никот 

и 15% 

оценка 

од уче-

никот 
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презента-

ции 

 

Потоа, наставникот треба  да се одлучи за вкупната 

дистрибуција на бодовите. Проектната задача треба да се 

испланира, односно треба да се испланираат целите кои ќе 

се постигнат и со кои активности. Исто така, треба да се ис-

планираат активностите за секоја од фазите од проектот при 

што за секоја фаза мора точно да се определи временска 

рамка. Оценката од реализираниот проект може да влезе со 

одреден процент и во сумативната оценка на ученикот по о-

дреден предмет.  

 Образецот од наставникот треба на учениците да им 

помогне во планирањето, на пример, треба да содржи пра-

шања кои треба да се одговорат во одредена фаза, да го со-

држи временскиот рок, да ги содржи активностите на сите 

членови од групата (ако станува збор за групен проект). 

Наставникот треба да осмисли проект со кој ќе го неутрали-

зира учеството на родителите, зашто проектната здача треба 

да биде оригинална. Во таа смисла, ученикот треба да знае 

што е плагијаторство и дека не треба да се препишуваат де-

лови од книги, Интерент и енциклопедии без да се почиту-

ваат методолошките стандарди. Ако во проектната задача е 

неопходно да се вклучат родителите, нивната помош треба 

да биде само техничка и треба однапред да се дефинира и да 

се испланира во што ќе се состои нивната вклученост. Про-

ектната задача треба да биде соодветна на возраста на уче-

ниците, на нивните можности и способности. 

12.2.3.3.  Активност: Искористете ја горната табела. 

Работете во групи. Идентификувајте наслов на проектот и 

најмалку две очекувани крајни цели од учењето. Направете 

план за проектот (кој, што, кога, како ќе работи од групата, 

кога треба да се заврши со активноста – секој член од гру-

пата нека има различна активност). Претпоставете дека уче-

ниците треба да пополнуваат дневник за учење. Напишете 

три искази кои ќе бидат дел од дневникот за учење на уче-

ниците, поврзани со проектната задача и обидете се за нив 

да напишете сопствено видување. Дајте повратна инфор-

мација за пополнетите дневници за учење. Подгответе про-

дукт од проектната задача во вид на извештај во пишана 
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форма. Оценете го продуктот со помош на листите за анали-

тичко оценување на пишувањето. Определете член кој ќе ја 

реализира усната презентација и оценете ја со помош на 

листата за аналитичко оценување на усната презентација. 
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13. ОЦЕНУВАЊЕ СО ТЕСТОВИ НА ЗНАЕЊЕ 

 

13.1. Активност: Изработете го следниов тест (тес-

тот е изработен од наставник). За секое прашање одберете 

само еден одговор. Секој точен одговор носи по еден бод. 

1. Оценувањето што обезбедува конкретни информации за 

успешноста на наставата се вика: 

а) формативно оценување 

б) сумативно оценување 

в) самооценување 

г) оценување од соученици 

2. Ефективни глаголи за акција во однос на Блумовата так-

сономија за концептот применува се: 

а) применува, демонстрира, покажува 

б) набројува, цитира, именува 

в) анализира, одделува, подредува 

г) комбинира, интегрира, модификува 

3. Наставните цели се важни за следново: 

а)  обезбедуваат насоки за наставата 

б) ги информираат другите за целта на наставата 

в) обезбедуваат основа за оценување на постигањата на у-

чениците 

г) сите досега наброени 

4. Крајните цели кои се фокусираат на знаења и способнос-

ти кои ги претпоставуваат процесите на помнење, размис-

лување, расудување се познати како: 

а) афективни 

б) когнитивни 

в) психомоторни 

г) оценувачки 

5. Оценувањето кое му служи на наставникот за да ги про-

цени претходните знаења на учениците се вика: 

а) дијагностичко  

б) формативно  

в) сумативно 

г) аналитичко  

6. Кај есејските прашања со опширен одговор: 

а) ученикот има целосна слобода во однос на одговорот 

б) ученикот има ограничена слобода во однос на одговорот 

в) ученикот има делумна слобода во однос на одговорот 
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г) ученикот нема слобода во однос на одговорот 

7. Според времето кога се изведува оценувањето е: 

а) формативно 

б) нормативно  

в) описно  

г) холистичко  

8. Според начинот на утврдување, кој критериум е одна-

пред утврден: 

а) априористичкиот 

б) композитниот  

в) многукратниот  

г) емпирискиот  

9. Метриски карактеристики на оценувањето се: 

а)  валидност 

б) доследност 

в) објективност 

г) сите претходно наброени 

10. Ученикот треба да изведе експеримент. Кој вид разго-

вор ќе му помогне на наставникот да утврди какво е мисле-

њето на учениците за она што ќе се случи по експеримен-

тот? 

а) разговор со  примери 

б) разговор со предвидување 

г) разговор со сортирање 

д) разговор со решавање проблеми 

 

13.2. Активност: Секој тест мора да е поврзан со 

крајните цели на учењето. Врз основа на дадениот тест на-

ведете ги крајните цели на учењето. 

13.3. Активност: Според клуч за бодирање на тес-

тот, определете го бројот на бодови од можни 10. Потоа, о-

пределете го нивото на стручност со опсези на бодови (из-

работете скала за бодовите што ќе одговара на оценките од 

1 до 5).  

13.4. Активност: Секое прашање класифицирајте го 

во една од когнитивните категории на Блумовата таксоно-

мија. Што заклучувате? Кои когнитивни процеси се активи-

раат со тестови од ваков вид? 

 



184 

 

13.5. Активност: Наведете начини на кои тестовите 

со повеќекратен избор може да се користат за формативни 

и сумативни цели. 

 Тестовите за мерење на знаењето се мерни инстру-

менти со кои се утврдува што научил ученикот,  односно о-

на што тој го совладал во текот на учењето. Со нив се мери 

квантитетот и квалитетот на знаењето стекнато во текот на 

учењето. Тестовите според тоа кој ги составува. Според 

тоа кој ги составува, тестовите се делат на стандардизирани 

и нестандардизирани.  

13.6. Стандардизирани тестови. Стандардизирани-

те тестови за мерење на знаењето имаат одредени мерни ка-

рактеристики: валидност, доследност, осетливост и објек-

тивност. Тие се изработуваат од стручни тимови во различ-

ни воспитно-образовни и други институции (педагошки ин-

ститути, заводи за унапредување на образованието и воспи-

танието, училишта, факултети итн.). Ова се однесува на о-

ние тестови чија употреба е планирана за поголема попула-

ција испитаници или за посериозни научноистражувачки 

цели. Нивното изработување е сложена работа, која бара 

време, средства, соработка на лица од различни профили 

(стручно лице од соодветната научна област, психолог, пе-

дагог, наставник по јазик, статистичар и слично). Според 

намената за која се користат добиените резултатите од тес-

товите, стандардизираните тестови се делат на нормативни 

и критериумски. 

13.6.1. Нормативни тестови. Резултатите добиени 

од нормативните тестови првенствено се наменети за утвр-

дување на индивидуалните разлики во обемот и степенот на 

совладаност на материјалот.  

13.6.2. Критериумски тестови. Резултатите добиени 

од критериумските тестови се оценуваат според однапред у-

тврдена мерка (критериум) и се користат за да се донесе суд 

за тоа дали е или не е постигната определената цел, (в. По-

поски, Стојановски, 1998: 9).  

  13.7. Нестандардизирани (неформални) тестови. 

Неформалниот тест на знаење не е стандардизиран, бажда-

рен, вистински тест за мерење на знаењето со утврдени мет-

риски карактеристики и норми што би важеле за поголема 

група испитаници од една поголема популација. Овие тесто-



185 

 

ви најчесто ги изработуваат наставниците, самостојно или 

во соработка со своите колеги и со други стручни лица (пси-

холог, педагог, наставник по јазик и слично), а резултатите 

од нивната примена се користат за оценување на постигања-

та на учениците, (в. Попоски, Стојановски, 1998: 7). Нефор-

малните тестови се делат на објективни тестови и тестови 

со есејски прашања. 

 13.7.1. Објективен тест на знаење. Објективен е о-

ној тест во кој резултатите зависат единствено од одговори-

те на учениците независно од тоа кој го оценува тестот. За-

дачите кои се даваат во објективниот тест можат да бидат 

различни. Врз основа на начинот на кој учениците доаѓаат 

до точното решение на задачата, сите задачи кои се даваат 

на тестот можат да се поделат во две групи, и тоа: а) задачи 

кај кои ученикот сам го наведува одговорот и б) задачи во 

кои ученикот го избира решението од понудените одговори 

во тестот. И во едната и во другата група постојат повеќе 

видови задачи и нивни варијанти, кои имаат сопствени 

предности и недостатоци, (в. Попоски, Стојановски, 1998: 

88). 

13.7.1.1. Задачи во кои ученикот сам го бележи од-

говорот. Овие задачи и нивните варијанти се карактерис-

тични по тоа што во реченицата што ја сочинува задачата е 

оставен празен простор за ученикот да го напише својот од-

говор, односно решението на задачата. Во овие задачи, уче-

никот најчесто треба само да се потсети на одговорот, а по-

тоа да го напише, но во други задачи од оваа група неопход-

но е да се активираат посложени ментални операции. Во о-

ваа група задачи се разликуваат следните варијанти: Задачи 

со кратки одговори. а) Задача-прашање. Во оваа варијан-

та  решението на задачата треба да се даде во вид на краток 

одговор, најчесто еден збор, фраза, број, симбол, а поретко 

и неколку зборови или цела реченица. Примери за прашања 

со кратки одговори: Како се вика авторот на ,,За македон-

ските работи“?;  Која е десна притока на реката Вардар? За 

овие задачи, може да се користи и слика, цртеж, графикон и 

слично; б) Задачи-заповед. Во овие задачи од видот кратки 

одговори задачите се состојат најчесто од една заповедна 

реченица. Примери, Напиши ги името и презимето на авто-
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рот на ,,За македонските работи“; Наведи го името на десна-

та притока на реката Вардар; 

 13.7.1.2. Задачи со довршување или дополнување 

на реченица. а) Задачи со довршување на реченица. Во 

овие задачи најчесто се бара започнатата реченица да се до-

врши со еден или неколку збора. На пример, Првото 

заседание на АСНОМ е одржано во _________(година); Нај-

длабоко езеро во Македонија е ___________; б) Задачи со 

дополнување на изоставени зборови. Како што кажува и 

насловот, во овие задачи се бара во реченицата-задача, да се 

вметнат некои изоставени зборови. На пример, Земјата е 

природен ____________ на Месечината; _____ е десна при-

тока на реката Вардар;  

13.7.1.3. Задачи со поврзување, идентификување и 

средување. а) Задачи со поврзување. Во оваа варијанта у-

ченикот треба да изврши поврзување на една група со друга 

група податоци. Задачата може да биде дадена во форма на 

прашање или на заповед. На пример, На линиите, по секој 

од насловите на романите, напиши ги името и презимето на 

авторот: 

„Нечиста крв“ _______________ 

„Пиреј“ ____________________ 

„Разбој“ ____________________ 

б) Задачи со идентификување. Во оваа варијанта се бара у-

ченикот да ги идентификува дадените податоци, односно да 

го даде нивното значење. На пример, На линиите за секоја 

од именките напиши ја формата за збирна множина: 

лист ________________ 

планина _____________ 

корен _______________ 

в) Задачи со средување. Во оваа варијанта се бара да се 

средат одредени податоци според големина, општост, вре-

менски редослед и слично, односно да се средат податоците 

така што ќе се совпаѓа премисата (прашањето или недовр-

шеното тврдење) со различни одговори и се состојат од ко-

лона на премиси и од колона на одговори, (в. Мек-Кена и 

Бул, 1999 –  McKenna and Bull, 1999).  На пример, Дадени се 

повеќе историски настани. Со пишување на броеви на лини-

ите пред секој од нив, означи го нивниот хронолошки редо-
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след. Притоа, со 1 означи го настанот што се случил најрано 

итн. 

________________ Илинденско востание 

________________ Карпошово востание 

________________ Прва светска војна 

________________ Прва балканска војна 

  13.7.1.4. Упатство за составување на задачи од пр-

вата група. Во оваа група задачи, одговорите се ограниче-

ни на еден до два збора, затоа што ако се бара одговор од 

повеќе зборови, може да се случи да не се добие еднозначен 

и единствен одговор кај сите ученици, односно да се доби-

јат повеќе варијанти на одговори. Тоа влијае врз објектив-

носта на бодирањето на овие задачи. Прашањата треба да 

бидат јасни, недвосмислени и прецизни. Прашањето Кој е 

Мисирков?, во оваа смисла, не е толку прецизно и конкрет-

но зашто можат да се добијат повеќе точни одговори. По-

прецизно е прашањето да се постави во следнава форма: На-

пиши ги името и презимето на авторот „За македонските ра-

боти“. Кај задачите од оваа група треба да се избегнува пре-

пишување на реченици од учебниците за од нив да се напра-

ват задачи. За учениците од помала возраст најприменливи 

се задачите со кратки одговори, и тоа варијантите задача-

прашање и задача-заповед. Кај тестовите со ваков вид пра-

шања внимание треба да им се посвети и на техничките ас-

пекти. На пример, премногу кратки линии можат да го оте-

жнат пишувањето на одговорот, а премногу долги линии 

може да сугерираат дека се бара подолг одговор, (в. Попо-

ски, Стојановски, 1995: 94 – 95). Во задачите со кратки од-

говори, одговорот мора да се погоди, а не да се избере или 

да се идентификува. Можноста за случајно погодување, при 

тоа, е мала, но овие прашања обично не е лесно да се 

состават така што да е можен само еден точен одговор, (в. 

Мек-Кена и Бул, 1999). 

13.7.1.5. Бодирање на задачите од првата група. 

Основно правило е за секоја одделна задача во која се пос-

тавува едно барање да се даде по еден бод. На пример, Дес-

на притока на Вардар е _________ = 1бод. Ако во задачата 

има повеќе барања, за секој точен одговор од дадените бара-

ња, може да се предвиди по еден бод. На пример, Наведи 
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два романа од П. М. Андреевски: __________ и 

_____________ = 2 бода. Но можно е и овде за двете барања 

да се додели еден бод, доколку тој се дели подеднаво на си-

те барања. На пример, Наведи два романа од П. М. Андреев-

ски: __________/0,5 и ____________/0,5 = 1 бод. Кај задачи 

во кои се бара да се наведе нешто според одреден редослед 

или принцип, ученикот ги добива предвидените бодови са-

мо ако точно одговорил во целост на задачата. На пример, 

кај задачата: Наведи ги имињата на главните градови на со-

седните држави на РМ според бројот на жители, ако учени-

кот го замени местото само на еден град во однос на бара-

ниот редослед, не добива бодови, зашто задачата има едно 

барање – да се наведат градовите подредени според бројот 

на жители. Може да се додели делумен број бодови (за де-

лумно точен одговор). Пример, 2 = целосно точен одговор; 

1 = делумно точен одговор; 0 = неточен одговор; Пример за 

делумно точен одговор: математички проблем во кој мето-

дот на решавање е точен, но резултатот е погрешен.  

 13.7.1.6. Предности на задачите од првата група. 

Оваа група задачи за учениците не претставува ништо ново, 

зашто станува збор за барања со кои тие се соочуваат во се-

којдневната настава. Задачите од оваа група можат да се со-

стават за пократок период и се просторно економични. Ис-

клучено е одговарање на среќа, зашто ученикот може да да-

де одговор само доколку го знае, (в. Попоски, Стојановски, 

1995: 96 – 97). Овие прашања се добри за оценување на тоа 

колку учениците ги разбираат врските, потоа за оценување 

на  степенот на препознавање  на дефиниции – термини, ис-

ториски настани – датуми, описи – принципи, па и за оцену-

вање на примената на знаењето, (в. Мек-Бет, 1992 во Мек-

Кена и Бул 1999 – McBeath, 1992).  

13.7.1.7. Недостатоци на задачите од првата група. 

Кај некои задачи од оваа група, ако се бара одговор од не-

колку зборови или цели реченици, тоа може да го отежне 

бодирањето, затоа што ќе се добијат различни варијанти на 

слични и непредвидени одговори. Рачното прегледување 

трае подолго време. Се смета дека од оваа група задачи теш-

ко би можеле да се состават прашања кои би барале повисок 

степен на интелектуална активност, зашто одговорот на уче-

никот може да е резултат на механичко запомнување. Се-
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пак, се укажува и дека тоа зависи од наставникот и од 

неговата компетенција да осмисли задачи од оваа група со 

кои ќе активира посложени ментални процеси.  

13.7.2. Задачи со избирање на одговори. И во оваа 

група задачи има повеќе варијанти. Главна особеност на о-

вие задачи е тоа што ученикот самостојно не го бележи од-

говорот, ами нему за секоја задача му се понудени по два и-

ли повеќе можни одговори од кои треба да избере. И кај о-

вие задачи се смета дека од ученикот се бара само да го пре-

познае точниот одговор меѓу наведените и да го обележи, а 

ова може да е резултат на лошо составени задачи.  

13.7.2.1. Задачи со двочлен избор. Во овие задачи се 

даваат две алтернативи како понудени одговори. а) Задачи 

со двочлен избор од типот точно – неточно. Овие задачи 

се состојат од еден исказ, едно тврдење или една реченица, 

а од ученикот се бара да каже дали е тој исказ точен или не-

точен, односно прашањето има само две алтернативи. На 

пример, Главен град на Турција е Истанбул. Точно – 

неточно; б) Задачи со двочлен избор од типот да – не. О-

вие задачи, исто така, се состојат од една реченица, еден ис-

каз или едно тврдење, а од ученикот се бара да заокружи и-

ли да подвлече еден од понудените зборови, да или не. На 

пример, Главен град на Турција е Истанбул. Да – не; в) За-

дачи со модификувани варијанти. Овие задачи можат да 

се модификуваат на тој начин што од учениците ќе се бара, 

откако ќе го обележат она што го сметаат за точно или не-

точно, да го образложат својот одговор. 

 13.7.2.2. Упатства за пишување на задачи со дво-

член избор. Во овој вид задачи се препорачува да не се упо-

требуваат зборови кои придонесуваат прашањата да бидат 

двосмислени. На пример, зборовите малку, многу, голем, 

долг и сл. имаат релативно значење и различно можат да би-

дат сфатени од учениците. Синтагмата долг период на вре-

ме е подобро да се замени со точно определување на тоа 

време. Бројот на точните и неточните задачи треба да биде 

приближно еднаков. Не е препорачливо да се преземаат твр-

дења од учебниците бидејќи она што е извадено од контекс-

тот може да има поинакво значење. Тврдењата или праша-

њата треба да бидат со приближно еднаква должина. Распо-

редот на задачите во тестот треба да биде случаен, а тоа 
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придонесува да се намали случајното погодување. Треба да 

се избегнува задачите од овој тип да се пишуваат во негати-

вна форма, на пример, Битола не е главен град на Македо-

нија. Тоа може да создаде збунетост кај учениците. За да се 

избегне поголем број задачи случајно да бидат погодени, на 

учениците може да им се препорача да одговараат само на 

прашања за кои се сигурни во одговорот. Случајното пого-

дување може да се избегне со модификуваните задачи, од-

носно со оние во кои се бара ученикот да го образложи зао-

кружениот одговор, (в. Попоски Стојановски, 1995: 101 – 

102). Во секоја задача треба да има по една главна идеја, по-

ретко треба да се пишуваат прашања со негација во соста-

вот. Овие прашања треба да се употребуваат во комбинаци-

ја со мапи, цртежи и сл. зашто на овој начин се тестираат 

понапредни крајни цели, (в. Гронлунд, 1998 во Мек-Кена и 

Бул, 1999 – Gronlund, 1998). Во овој вид прашања, според 

укажувањата на стручните лица, треба да се избегнуваат 

зборови кои на помудрите ученици би им го сугерирале 

точниот одговор, на пример, никој, никогаш, сите, секогаш,  

вообичаено, генерално, (в. Мек-Кена и Бул, 1999). 

 13.7.2.3. Бодирање на задачите од втората група. 

Кај овој вид задачи, за секој точен одговор се доделува еден 

бод. Потешко е бодирањето кај задачите со модификување 

во кои се бара ученикот да ја образложи точноста или не-

точноста на еден исказ. За задачи од овој тип треба да се ко-

ристи истиот начин на бодирање што се користи за задачите 

од првата група. Кај тестовите што содржат прашања од о-

вој вид, најчесто се практикува коригирање на конечниот 

резултат со оглед на тоа што е голема можноста за случајно 

погодување. Заради тоа, најчесто се употребува формулата 

Р = Т – Н (резултатот е еднаков на бројот на точните одго-

вори, намален за бројот на неточните одговори). 

 13.7.2.4. Предности на задачите од втората група. 

Сите варијанти, освен модификуваната каде се бара образ-

ложение, се временски и просторно економични. Оценува-

њето е целосно објективно. Ако прашањата се добро соста-

вени, тогаш со нив може да се оцени не само познавањето 

на материјалот туку и сфаќањето на материјалот и негова 

примена.  
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13.7.2.5. Недостатоци на задачите од втората гру-

па. Кај овие прашања може да се создаде впечаток дека е 

многу лесно тие да се напишат. Често се препишуваат твр-

дења од учебниците и на тој начин задачите од овој вид не-

маат вредност. Овие задачи можат да бидат двосмислени и 

сугестивни, а тоа може да се одбегне со поголема внимател-

ност при составувањето, (в. Попоски, Стојановски, 1995: 

103 – 104), иако некои автори сметаат дека е тешко да се на-

пише недвосмислен исказ, особено ако се оценува посложен 

материјал, (в. Мек-Кена и Бул, 1999). Кај овие задачи голе-

ма е можноста за случајно погодување. Случајното погоду-

вање може да се намали доколку на учениците им се укаже 

да одговараат само на оние прашања за кои се сигурни дека 

го знаат одговорот и со претходно споменатото коригирање 

на резултатот.  

13.7.3. Задачи со повеќекратен избор. Овие задачи 

имаат повеќе варијанти, но за сите е карактеристично тоа 

што се опфаќа прашање или недовршено тврдење за кое се 

дадени повеќе одговори, можност која се однесува на вари-

јанти на одговорите дадени по прашањето или недовршено-

то тврдење, клуч кој се однесува на точниот одговор наве-

ден како една од можностите и дистрактори (погрешни твр-

дења или одговори), (в. Мек-Кена и Бул, 1999) од кои уче-

никот треба да го избере точното или најдоброто решение. 

Погрешните тврдења се нарекуваат дистрактори. Често овие 

задачи се поврзуваат со препознавање, но, сепак, со нив мо-

жат да се активираат и посложени психички активности. а) 

Задачи со еден точен одговор. По секое прашање или не-

довршено тврдење се даваат повеќе одговори од кои само 

еден е точен, па ученикот треба да го обележи. На пример, 

Автор на романот „Пиреј“ е: 

а) Стале Попов; б) Ацо Шопов; в) П. М . Андреевски; г) 

Владо Малески. Овде понудените одговори под а), б), в), и 

г) се можностите, в) е клучот или точниот одговор, а, а), б) и 

г) се дистракторите. б) Задачи со два или повеќе точни од-

говори. Овие задачи се сосема исти како претходните, само 

што наместо еден, овде се дадени два или повеќе точни од-

говори, кои ученикот треба да ги најде и да ги обележи. На 

пример, Кои од наведените автори се претставници на тре-
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тата генерација македонски творци: а) К. Чашуле;  б) С. Ја-

невски;  в) В. Малески;  г) Г. Стефановски.  

 13.7.3.1. Упатство за пишување на задачи од тре-

тата група. При подготовката на овие задачи треба да се из-

бегнува внесување на елементи било во прашањето или во 

недовршеното тврдење, кои не се важни за прашањето, на 

пример, Авторот на Пиреј, кој е роден, во с. Слоештица, Де-

мирхисарско е: а), б), в), г). Во првиот дел од прашањето и-

ли тврдењето постои вметната реченица ... кој е роден во с. 

Слошетица, Демирхисарско, а тоа не е релевантно за праша-

њето, (в. Мек-Кена и Бул, 1999). Во првиот дел од прашање-

то или од недовршениот исказ треба да се содржи поголе-

миот дел од текстот со кој се наведува проблемот на задача-

та, а решенијата што се предлагаат во вториот дел треба да 

бидат пократки. Поголемиот дел од исказот треба да се ста-

ви во тврдењето или во прашањето, при што треба да се из-

бегне повторувањето на исти зборови и фрази во понудени-

те можности како во следниов пример: Теоретичарите на 

плурализмот го потврдуваат кое од следново: а) одржување-

то на демократијата бара поголема средна класа; б) одржу-

вањето на демократијата бара автономни центри на сила; в) 

одржувањето на демократијата бара постоење на повеќе ре-

лигиски групи итн. Многу подобра варијанта на ова праша-

ње е: Теоретичарите на плуразлизмот потврдуваат дека о-

држувањето на демократијата бара: а) голема средна класа; 

б) автономни центри на сила; в) постоење на повеќе рели-

гиски групи итн., (в. Гронлунд, 1998 во Мек-Кена и Бул, 

1999). Првиот и вториот дел од здачата меѓусебно треба да 

се сложуваат и стилски и граматички. Во пишувањето на о-

вие задачи треба да се употребува јасен јазик. Во спротивно, 

прашањата во кои се користат сложени зборови може да се 

претворат во прашања за оценување на разбирањето на про-

читаното наместо за оценување на фактот дали ученикот го 

знае одговорот на прашањето или не. При пишување на о-

вие задачи наставникот треба да е сигурен дека постои само 

еден точен одговор, (в. Мек-Кена и Бул, 1999). Дистракто-

рите, односно погрешните решенија треба да се прифатливи 

и привлечни, односно на учениците на кои им недостига 

знаење да им изгледаат привидно точни. Дистракторите кои 

се базираат на честите грешки на учениците или на нивното 



193 

 

погрешно сфаќање се многу ефективни, па ако наставникот 

ги бележи, може да си создаде база на дистрактори. Точен 

одговор кој не е одговор на прашањето е силен дистрактор. 

Во прашањето или во тврдењето треба да се избегнува ко-

ристење на зборовите секогаш и никогаш зашто учениците 

не ги земаат предвид ваквите универзални тврдења. Дис-

тракторите не треба да бидат конструирани така што би би-

ле блиски до одговорот, зашто може да ги збуни учениците 

кои навистина го знаат точниот одговор, (в. Мек-Кена и 

Бул, 1999, Попоски, Стојановски, 1995). Бројот на понудени 

одговори не треба да е помал од 4, а може да биде 5 или 6, 

(в. Попоски, Стојановски, 1995: 108) иако некои автори 

сметаат дека се доволни три можности, зашто колку е пого-

лем бројот на погрешни тврдења толку е помала можноста 

точниот одговор да биде избран со погодување, (в. Браун, 

1997 во Мек-Кена и Бул, 1999 – Brown, 1997). Дистрактори-

те треба да се различни од прашањето или тврдењето на 

значаен начин, а не само во некои мали нијанси, (в. Ајсакс 

1994 во Мек-Кена и Бул, 1999 – Isaacs, 1994). Распоредот на 

точните решенија треба да биде случаен. Сите можни одго-

вори би требало да бидат исти по должина. Кај овие задачи 

може да се употреби одговорот – ниту еден од наведените 

или ниту еден, сите од наведените или сите, но со нивната 

употреба  не треба да се претерува. Ако одвреме навреме се 

употребуваат, наставникот треба да е сигурен дека токму 

тој е точниот одговор. Сепак треба да се внимава бидејќи 

кога точниот одовор е ниту еден од наведените, прашањето 

само ги тестира учениците и нивната способност да ги от-

фрлат погрешните одговори, а, ова, сепак, не гарантира дека 

тие го знаат точниот, (в. Гронлунд, 1998). Предложените од-

говори треба да се пишуваат еден под друг, особено ако се 

составени од неколку збора или од цели реченици. Поради 

економичност, може да се дозволи пишување на предложе-

ните одговори во продолжение, особено ако се состојат од 

еден збор или симбол. Тестовите со повеќекратен избор ге-

нерално се користат за сумативни цели, (в. Попоски, Стоја-

новски, 1995: 104 –108), но се корисни и за формативното о-

ценување. Треба да се избегнуваат прашања кои имаат нега-

ција во формулацијата, на пример, Кои од следниве не се 

симптоми на остеопороза? Подобрена верзија на ова праша-
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ње е: Кои се симптомите на остепороза? Исто така, треба да 

се избегнува на учениците да им се сугерира одговорот со 

помош на дистракторите, (в. Мек-Кена и Бул, 1999).  

13.7.3.2. Предности на задачите од третата група. 

Предностите на задачите од овој тип се: брзо се пресметува 

бројот на бодовите; оценувањето со бодови е обично поре-

лијабилно за разлика од листите за аналитичко оценување 

каде постои можност наставникот различно да го интерпре-

тира критериумот; можат брзо да се изработат; тестот може 

лесно да се повтори доколку резултатите не се задоволител-

ни, (в. Прирачник, 2007). Покрај препознавањето, со овие 

задачи може да се испитува и сфаќањето на различни зако-

нитости, практична употреба на знаењата во нови ситуации 

и слично, иако ова тврдење е предмет на расправа, (в. 

Прирачник, 2007). Оценувањето на овие задачи е целосно о-

бјективно и не постои можност за случајно погодување, о-

собено ако дистракторите се вешто составени, иако постојат 

автори кои укажуваат дека учениците може случајно да по-

годат одовор на некои од дадените прашања, (в. Прирачник, 

2007).  

13.7.3.3. Недостатоци на задачите од третата гру-

па. Овие задачи не се доволно економични, имаат повеќе 

текст и бараат повеќе време за читање. Составувањето на о-

вој вид задачи е потешко не само во однос на поставување-

то на прашањето, на исказот и слично туку и од аспект на 

можности за составување на доволно привлечни дистракто-

ри кои ќе можат да ги разликуваат само оние кои имаат со-

лидни познавања за материјата. Голем број стручни лица ги 

истакнуваат и следниве недостатоци:  се наградуваат учени-

ци кои го паметат материјалот од учебникот; не даваат мож-

ност за креативно и критичко размислување; ги поттикнува-

ат учениците да се фокусираат на фактички информации.  

 13.7.3.4. Бодирање на задачите од третата група. 

Бодирањето на овие задачи е прилично едноставно, односно 

за секој точен одговор се доделува еден бод. Се препорачу-

ва да се користи формулата за корекција на одговорот, наве-

дена погоре, за да се коригира можноста од случајно пого-

дување, (в. Попоски, Стојановски, 1998: 87 – 110). 

  Како што и претходно споменавме, тестот треба да 

се карактеризира со сигурност –  степен до кој некој тест и-
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ли друг вид оценување е конзистентно и стабилно при мере-

њето на она што треба да се измери и со валидност – степен 

до кој оценувањето го мери она што се стреми да го измери. 

Според Месик, (в. Мessick, 1989), не постои ниту апсолутна 

валидност ниту апсолутна невалидност, туку постои само 

степен на валидност. Тој го застапува ставот дека со тек на 

време се собираат сè повеќе докази за валидноста на нешто, 

со што или се потврдуваат или се негираат претходните соз-

нанија. Односот меѓу сигурноста и валидноста. Тестот 

мора да е валиден за да се тестира сигурноста. Ако тестот не 

е валиден, тогаш сигурноста е спорна. Со други зборови, а-

ко тестот не е валиден, нема смисла да се дискутира за си-

гурноста, бидејќи валидноста на тестот е неопходен елемент 

за воопшто да се размислува за сигурноста на целисходен 

начин. Од друга страна, ако не е сигурен, тестот не е ни ва-

лиден. 

Валидноста може да се дефинира според поврзаноста 

на прашањата со крајните цели на учењето (содржинска ва-

лидност). Валидноста не е концепт на сè или ништо – посто-

јат разни степени на валидност, и тоа од многу валиден пре-

ку на некој начин валиден, до невалиден тест. Тестот има 

висока валидност на содржината ако постои добра врска ме-

ѓу содржината на тестот и соодветната наставна програма и-

ли задачите за учење. Тестот има ниска валидност на содр-

жината ако врската меѓу наставната програма и тестот е сла-

ба. 

 13.7.3.5. Комбинирање на тест. Комбинирање на 

тест со прашања за повеќекратен избор и прашања со куси 

одговори. За да се изработи добар тест, најчесто се препора-

чува комбинација на тест со повеќекратен избор и тест со 

куси одговори. Притоа, се нагласува дека треба да се иско-

ристи позитивното од двата вида задачи. Предности: Иско-

ристување на поширок спектар на вештини отколку што е 

тоа можно со користење само на прашања со повеќекратен 

избор; им се дава можност на учениците да применат веш-

тини за пишување за да ги одговорат прашањата. Во прилог 

на ова оди и тврдењето дека и во Програмата за меѓународ-

но оценување ПМОУ (PISA) околу една половина од праша-

њата го следат форматот на прашања со повеќекратен из-
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бор, а половина се од форматот на прашања со куси одгово-

ри. 

13.7.3.6. Активност: Размислете и дискутирајте: Тес-

товите со повеќекратен избор даваат информации за форма-

тивното оценување. Каков вид информации? Наведете при-

мери. Направете анализа на дадениот тест во однос на видо-

вите прашања. Што се заклучува? 

13.7.3.7. Активност: Напишете 5 прашања со кратки 

одговори. Креирајте клуч за бодирање и  размислете за мож-

носта да се доделат делумен број бодови за некои прашања. 

Во креирањето на прашањата нека Ви помогне Блумовата 

таксономија. 

13.7.3.8. Активност: Во дадениот текст подвлечете 

ги најбитните содржини, дефинирајте ги крајните цели или 

цели на учењето и составете по 2 прашања од секое ниво на 

Блумовата таксономија. За составените прашања обидете се 

да наведете веродостојни дистрактори.  

13.7.3.9. Активност: Во дадениот текст подвлечете 

ги битните идеи, определете ги крајните цели и изработете 

тест со пет прашања со куси одговори. Потоа, изработете 

клуч за бодирање, односно наведете што мора ученикот да 

одговори на секое прашање за да добие целосен број бодо-

ви, а ако се планира да се даде делумен број бодови да се 

наведе во кој случај. 

13.8. Планирање на тестот. Пред да се реализира 

тестот со учениците, тој треба да се испланира. Планот, се-

како, нема да ги реши сите тешкотии на кои наидува настав-

никот, но, во голема мера, ќе помогне некои од нив да се у-

видат и да се елиминираат. Во продолжение накратко се на-

ведуваат фазите во изработка на тестовите на знаење, (в. 

Попоски, Стојановски, 1998: 111 – 133). 

13.8.1. Прва фаза – Определување на целта на тес-

тот. Целта на тестот не треба да биде општо формулирана. 

Таа треба да биде прецизна и конкретна. На пример, ако се 

каже дека целта на тестот е да се оценат граматичките знае-

ња кај учениците од 8 одделение, тоа е премногу општо и 

може да служи само како појдовна основа за нејзиното ната-

мошно прецизирање и конкретизирање. Конкретните и пре-

цизни цели се многу важни, зашто понатаму од нив зависи 

бројот на задачите во тестот, видот на задачите, упатствата, 
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времето за реализација, начинот на кој ќе се врши оценува-

ње и сл. Неконкретна или нејасно поставена цел, во голема 

мера, доведува до многу недостатоци во тестот. Значи, точ-

но треба да се определи материјалот што ќе се оценува, по-

тоа да се утврдат активностите со кои ќе се врши оценува-

њето на тој материјал, и да се прецизира за што ќе се 

користат резултатите од тестот. Исто така, во целта треба да 

се специфицираат нивоата од Блумовата таксономија кои ќе 

бидат предмет на оценување. На пример, Тест по македон-

ски јазик за 8 одделение: а) Да се оценат правописните знае-

ња во однос на едначењето по звучност; б) Да се примени 

знаењето во писмената форма на јазикот (ова ниво претпос-

тавува дека ученикот треба да има знаења за општите поими 

и правила како и за отстапувањата од општите правила); в) 

Резултатите од оценувањето ќе се користат за да се 

споредат знаењата меѓу две паралелки, за да се види дали и-

ма значајни разлики со цел да се планира нивното намалува-

ње или евентуално елиминирање.  

13.8.2. Втора фаза – Определување на содржината 

на тестот. При определувањето на содржината на тестот во 

вид се имаат содржините од наставниот материјал, но и ни-

вото или нивоата од Блумовата таксономија кои ќе се оце-

нуваат, како и колку задачи ќе се дадат за секоја содржина 

што е предмет на оценување во тој тест. Содржината на тес-

тот, во голема мера, е утврдена со определување на негови-

те цели. Сепак, за да се утврди содржината на тестот, треба 

да се анализира наставната програма по предметот и да се а-

нализираат целите на наставата за оние теми за кои настав-

никот ќе го врши оценувањето. Во наставните програми е 

прецизно даден обемот на одделни теми, дури и нивото на 

знаење што учениците треба да го усвојат според Блумовата 

таксономија. Во наставната програма е определен бројот на 

часовите за секоја тема или наставна единица, така што от-

тука може да се тргне при определување на бројот на зада-

чите со кој секоја тема ќе биде застапена во еден тест. За у-

тврдување на содржината на тестот, во голема мера, може 

да помогне и бројот на страници со кои една наставна еди-

ница е застапена во учебникот. Избраните содржини треба 

репрезентативно да ја претставуваат наставната програма. 

Посебно треба да се внимава на бројот на страниците со кои 
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една наставна единица е застапена во учебникот зашто, во 

различни училишта за исто одделение или за ист клас, мо-

жат да се употребуваат учебници во кои една иста наставна 

единица може да е претставена со различен број страници, 

што, секако има свој одраз врз содржината на тестот.  

13.8.3. Трета фаза – Утврдување на видовите зада-

чи што ќе се употребат во тестот. Видот на задачите зави-

си од содржините кои сакаме да ги оценуваме, односно од 

видот на когнитивно знаење кое сакаме да го оцениме (Блу-

мова таксономија). На пример, ако се бара некои содржини 

да бидат усвоени на ниво на знаење, сеќавање, тогаш јасно е 

дека овие содржини ќе се проверат со различни варијанти 

на задачи во кои ученикот сам го бележи одговорот. За по-

голема објективност се препорачуваат задачи со повеќекра-

тен избор. И возраста на учениците има значајно влијание 

врз тоа кои видови прашања ќе се користат. На пример, за у-

чениците од помала возраст пожелно е да се користат зада-

чи со кратки одговори, и тоа, оние што се дадени во вид на 

прашање или заповед, а не се препорачуваат задачи со недо-

вршени реченици или задачи со повеќекратен избор. Општо 

е прифатено правилото дека тестовите кои содржат еден вид 

задачи имаат предност во однос на оние во кои се комбини-

раат различни видови задачи. Неосновано се смета тврдење-

то дека тестовите со еден вид задачи се неинтересни и дове-

дуваат до монотонија, зашто дали тестот ќе биде интересен 

или не, зависи, пред сè, од квалитетот на задачите. Се пре-

порачува за една тема да се зададат еден тип задачи, за дру-

га тема друг тип итн. 

 13.8.4. Четврта фаза – Определување на бројот на 

задачите во тестот. За бројот на задачите во еден тест нема 

утврдени правила, па тој зависи од повеќе фактори. Бројот 

на задачи, во голема мера, зависи од целта и од намената на 

резултатите. Во принцип, ако врз основа на резултатите од 

тестот се донесуваат поважни одлуки, тестот треба да содр-

жи поголем број прашања. Ако тестот се користи само за 

поопшти согледувања, бројот на задачи во него треба да би-

де помал. Познато е дека еден училиштен час трае 40 мину-

ти во основното и 45 минути во средното образование, па од 

тоа време, исто така, зависи бројот на задачите во тестот. 

Исто така, бројот на задачите во тестот зависи и од видот на 
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прашањето, на пример, оние задачи кои имаат повеќе текст 

за читање, како што се задачите со повеќекратни одговори и 

одземаат повеќе време, во тестот ќе бидат застапени со по-

мал број. Задачите со кратки одговори ќе бидат застапени во 

поголем број.  

13.8.5. Петта фаза – Пишување задачи за тестот. 

Наставникот треба да поседува големи компетенции во сво-

јата област, што ќе му помогне во пишувањето на задачи за 

тестот. Тој треба да го познава интелектуалното ниво на у-

чениците за да може да ја процени тежината на задачите и, 

врз таа основа, да ги избере техниките за составување на 

квалитетни задачи. Се препорачува при пишувањето на за-

дачите во тестовите, наставникот да соработува со педаго-

гот, со психологот и со наставникот по јазик. Бројот на сос-

тавените прашања треба да е двојно поголем од бројот на 

прашања кои ќе се зададат во тестот. При составувањето на 

задачите наставникот треба да ги земе предвид наставната 

програма и учебниците, да користи разни прирачници за 

наставници и ученици и сл. Исто така, се препорачува нас-

тавникот да ги бележи погрешните одговори што учениците 

ги даваат додека одговараат усно, потоа прашањата кои уче-

ниците ги поставуваат како нејасни, и прашањата од различ-

ни дискусии и дебати, зашто тие ќе му послужат како база 

во составување на квалитетни задачи.  

13.8.6. Шеста фаза – Средување на задачите во те-

стот. Ако наставникот одлучи тестот да не биде само со за-

дачи од еден вид, тој треба да ги групира задачите според 

видот. Натаму, задачите треба да се средат според нивната 

релативна тежина. Во тестовите кои се составени од еден 

вид прашања, најчесто се оди по принципот од најлесна до 

најтешка задача, според утврдениот индекс на тежина на се-

која од нив. Во тестови со различен вид задачи, распредел-

бата се врши внатре во рамките на видовите според истиот 

принцип. Задачите можат да се средуваат и според содржи-

ната, особено ако во тестот има задачи од неколку наставни 

предмети или од посебни области на еден предмет, на при-

мер, граматика и литература. Ако тестот се однесува на еден 

наставен предмет, редоследот на прашањата е според тежи-

ната и видот на прашањето, без разлика што задачите ќе би-

дат од различни теми на тој наставен предмет. Од сите прет-
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ходно составени задачи, наставникот  ги избира прашањата 

кои ќе го сочинуваат тестот.  

13.8.7. Седма фаза – Пишување упатство за реша-

вање на задачите од тестот. И за учениците и за наставни-

кот треба да бидат напишани упатства за реализација на тес-

тот. Во нашата воспитно-образовна практика, одговорите на 

прашањата од тестот учениците најчесто ги пишуваат во са-

миот  тест, подготвен на лист хартија. Пожелно е упатствата 

да бидат напишани во тестот, иако тие можат во секој-

дневната практика да се даваат и усно. При составувањето 

на упатствата треба да се земат предвид следниве фактори: 

најопшто треба да се каже што содржи тестот и од која об-

ласт се задачите во него; учениците треба да се позитивно 

мотивирани, а тоа најчесто се постигнува со тоа што ќе им 

се каже целта на тестот; на учениците треба да им се каже 

како да ги бележат одговорите, а ако тие првпат се среќава-

ат со тест, неопходно е претходно да бидат запознаени со 

работа на тест; учениците треба да бидат информирани за 

времето што го имаат на располагање и дека нема да се доз-

воли отстапување од предвиденото време; на учениците 

треба однапред да им биде кажано дали ќе се прифаќаат ко-

рекциите извршени во тестот или не, и како во тој поглед да 

постапуваат; учениците треба да бидат предупредени дека 

не е дозволен меѓусебен разговор или препишување; докол-

ку имаат прашања, учениците треба да ги постават непосре-

дно пред почетокот на тестот. Посебно упатство треба да се 

подготви и за наставникот, дури ако тој сам е составувач на 

тестот (кој може да го употребува тестот и начинот на кој 

тоа може да го прави).  

13.8.8. Осма фаза – Техничко средување на тестот. 

Оваа фаза е, исто така, многу важна. Важни се, на пример, 

празните линии на кои ученикот треба да го запише одгово-

рот. Тие не треба да се ниту предолги ниту прекратки, заш-

то може да доведе до конфузија дека повеќе линии бараат 

подолг одговор и обратно. Прашањето за тоа дали задачите 

треба да се одделени една од друга или да се наредени една 

под друга без празен простор меѓу нив е многу важно. Зада-

чите  можат да бидат и непотребно развлечени, па да зафа-

ќаат премногу простор. Особено треба да се внимава редни-

те броеви на прашањата да не се помешаат со задачата, на 
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пример, во математиката. Посебно внимание треба да се 

посвети на техничкото средување на различни скици, шеми, 

графикони и слично, кои треба да се јасни и доволно видли-

ви. Важно е како ќе се среди почетната страница на тестот, 

зашто на неа покрај основните податоци за ученикот, се пи-

шува и упатството. Ова не се практикува во нашата секој-

дневна воспитно-образовна работа. Доколку тестот има по-

веќе страници се препорачува наставникот да им обрне вни-

мание на учениците и за тоа.  

13.8.9. Деветта фаза – Составување на клуч за тес-

тот. Во клучот за тестот најпрецизно треба да биде опреде-

лено што се прифаќа за точен одговор на одредена задача од 

тестот. Ако за некоја задача има повеќе варијанти на точни-

от одговор, тогаш сите тие варијанти треба да бидат наведе-

ни во клучот со цел да се обезбеди поголема објективност 

во оценувањето. Клучот треба да го содржи и бројот на бо-

дови што се доделува на секоја задача. Бројот на бодови кој 

се определува за секоја задача, сепак, зависи од неколку 

фактори: целта што ја има наставникот со секоја задача; 

важноста на нејзината содржина; тешкотиите на кои може 

да наиде ученикот при решавањето на задачата, но најголе-

мо влијание има нивото на когнитивни процеси што се ис-

питува со задачата и  природата на опфатената содржина. 

Треба да се има предвид дека на тежината на задачата мо-

жат да влијаат и одредени јазични конструкции или зборо-

ви, двосмисленоста и сл. Одлуката за бројот на бодови за 

секоја задача е субјективна, но поради тоа што таа се одне-

сува на сите ученици, сепак се смета за објективна.  

13.8.10. Десетта фаза – Подготвување на лист за 

одговори. Во нашата секојдневна воспитно-образовна прак-

тика не се користи лист за одговори туку одговорите се пи-

шуваат во тестот. Сепак, подготовката на лист за одговори 

се препорачува за тестови кои имаат подобри метриски ка-

рактеристики и чија содржина поретко се менува од една до 

друга употреба.  

13.8.11. Единаесетта фаза – Испробување на тес-

тот. Првата целосна верзија на тестот треба да биде на некој 

начин и експериментално проверена. Пробната употреба на 

тестот треба да покаже дали времето определено за работа е 

доволно, дали е добро определен бројот на задачите, дали у-
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патствата се доволно јасни и овозможуваат да се реализира 

тестот. Групата ученици на кои ќе се реализира пробата на 

тестот треба да биде дел од популацијата за која тој подоцна 

ќе се применува. Во секојдневната воспитно-образовна ра-

бота, при изработката на неформалните тестови на знаење, 

групата на која ќе се испроба тестот може да биде составена 

и од неколку ученици со различен успех, додека за стандар-

дизираните тестови групата треба да ја сочинуваат неколку 

стотини ученици. Од реакциите на учениците во однос на 

реализацијата на тестот, од разговорот со нив и од прегледу-

вањето на тестовите, наставникот треба да собере доволно 

информации за тоа дали има потреба тестот да се коригира. 

Доколку има корекции или измени, постапката на пробно 

тестирање треба да се повтори. Потоа, се подготвува конеч-

ната верзија на тестот и тој се употребува со учениците. 
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14. САМООЦЕНУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ ОД 

СОУЧЕНИЦИ 

14.1. Активност: Размислете за начините на кои уче-

ниците може да учествуваат во оценувањето, односно за ас-

пекти што учениците сами можат да ги оценат. Која е целта 

на тоа учениците да можат да се самооценат? Дискусија. 

14.2. Самооценување. Самооценувањето се дефини-

ра како процес во кој учениците го набљудуваат и процену-

ваат квалитетот на своето размислување и идентификуваат 

стратегии кои можат да им помогнат во разбирањето. Тоа се 

случува кога ученикот ја проценува вредноста на сопствена-

та задача за да ги подобри своите изведби, затоа што иден-

тификувал дека постојат разлики во неговите тековни и оче-

кувани изведби, (в. Мек-Милан и Хрн, 2008: 40 – 41 – Mc-

Millan and Hearn 2008: 40 – 41).   

Самооценувањето се концептуализира како комбина-

ција од три меѓусебно поврзани компоненти: самонабљуду-

вање (свесност за мислењето или за дејствата), самопроцен-

ка (знаење за напредувањето кон наставните цели) и иден-

тификување и примена на стратегии за да се подобри пос-

тигнувањето, (в. Мек-Милан и Хрн, 2008: 41). Самонабљу-

дувањето е вештина потребна за ефективно самооценување 

и се фокусира на некои аспекти на однесувањето или мисле-

њето, (в. Сканк, 2004: 41 во Мек-Милан и Хрн, 2008 – 

Schunk, 2004: 41). Втората компонента од самооценувањето, 

самопроценката подразбира да се идентификува прогресот 

кон постигнувањето. Овие проценки, заедно со критериуми-

те и стандардите на учениците им даваат значајни сознанија 

за тоа што тие знаат и што уште треба да знаат, (в. Брус, 

2001: 41 во Мек-Милан и Хрн – Bruce, 2001: 41). Притоа, 

стандардите и критериумите се важни за да се интерпретира 

нивото на постигнување што ученикот го покажал. Третата 

компонената се однесува на примена на стратегии за да се 

подобрат постигнувањата. Да се вклучат учениците во оце-

нувањето значи дека тие треба да научат да ги користат ин-

формациите од оценувањето за да го управуваат сопствено-

то учење, (в. Чапуис и Стигинс, 2002: 41 – Chappuis, 

Stiggins, 2002: 41). 
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Самооценувањето е важна вештина што треба да се 

развие кај учениците. Како што истакнале Блек, Вилијам и 

Садлер, самооценувањето е клучно за соодветно да се упо-

треби повратната информација, (в. Блек и Вилијам, 1998, 

Садлер, 1989 во Мек-Милан и Хрн, 2008: 42 –  Sadler, 1989). 

Самооценувањето има значајна улога во развојот на само-

перцепцијата која води кон поголема мотивација. Ученици-

те треба да се самооценуваат за да знаат колку напор треба 

да вложат за успехот, кога се успешни, кога грешат и кои 

стратегии се погодни за нив. Ако самопроценката е прециз-

на, таа им овозможува на учениците да видат што е она што 

добро го постигнале и да ги идентификуваат следните зада-

чи и цели, затоа што учениците постигнуваат повеќе кога 

поставуваат цели за себеси. Учениците се позадоволни со 

сопствените постигнувања кога можат да ја проценуваат 

сопствената работа.  

14.2.1. Фази во самооценувањето. За да им помогне 

на наставниците да го имплементираат самооценувањето во 

училница, Ролхисер, (в. Ролхисер, 1996 во Мек-Милан и 

Хрн, 2008: 46 – 47 – Rolheiser, 1996) идентификувал четири 

фази: Во првата фаза наставникот ги вклучува учениците во 

воспоставување на критериуми. Учениците често ги кажува-

ат критериумите преку наплив на идеи или се договараат со 

наставниците за да се стигне до финалните критериуми кои 

се специфични, применливи и умерени според тежината. Во 

оваа фаза важно е да се употребува јазикот на учениците во 

именувањето и опишувањето на критериумите (воспоставу-

вање критериуми, критериуми кои им се даваат на ученици-

те за да се видат нивните реакции, учениците избираат кри-

териуми од многуте можности, учениците создаваат крите-

риуми). Во втората фаза наставникот им покажува на учени-

ците како да ги применат критериумите за да оценат приме-

рок од една задача. Обезбедувајќи им примероци на веќе о-

ценети задачи тој им помага на учениците да го разберат 

значењето на критериумите и им појаснува како да ги упо-

требуваат. Учениците треба да вежбаат да ги класифицираат 

продуктите употребувајќи ги воспоставените критериуми. 

Овој процес може да се олесни со оформување кооператив-

ни групи за учење (се поучува ученикот како да ги примену-

ва критериумите, на учениците им се даваат примероци од 
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задачи во кои се применети критериуми, наставникот опи-

шува како да се применуваат критериумите давајќи конкре-

тен пример за тоа). Во третата фаза наставникот дава по-

вратна информација која се однесува на примена на крите-

риумите од учениците. Во оваа фаза корисно е наставникот 

да му даде на ученикот квалитативно различни задачи за да 

илустрира како се применуваат критериумите. При овој 

процес неопходна е повратна информација, не за тоа дали 

одговорот или продуктот се точни, туку повеќе за тоа колку 

добро ученикот ги разбира и применува критериумите.  Со 

помош на дискусија можат да се решат некои прашања и не-

сигурности за критериумите. Повратната информација е ја-

сно поврзана со критерумите така што учениците ќе можат 

да ја применат во своите проценки и да започнат разговор 

со наставникот за самопроценката (наставникот на ученици-

те им дава повратна информација за тоа како ги примениле 

критериумите, а учениците, исто така даваат повратни ин-

формации што треба да ги оправдаат и објаснат пред наста-

вникот). Последната фаза вклучува наставни цели и страте-

гии со помош на кои ќе се постигнат тие цели. На почеток, 

наставникот ги определува наставните цели и стратегиите, а 

учениците, исто така, можат да определат сопствени цели и 

стратегии со помош на наставникот (воспоставување цели 

на учење и стратегии, цели и стратегии определени од нас-

тавникот, ученикот создава цели и стратегии). Наставникот 

целосно го интегрира самооценувањето во поучувањето, 

при што особено се важни фазите 3 и 4, кога, всушност, тој 

на учениците им дава повратна информација за самооцену-

вањето, како и за идните цели и стратегии. Оваа шема на 

Ролхисер покажува дека наместо да им даде инструкции на 

учениците за да ги разберат критериумите, наставникот мо-

же да им помогне тие сами да идентификуваат критериуми 

на тој начин што ќе им даде прегледани задачи (добри или 

слаби).  

Самооценувањето е клучен елемент за формативното 

оценување затоа што ги вклучува учениците во размислува-

ње за квалитетот на сопствената работа, така што тие не мо-

ра да се потпираат на наставниците како на единствен извор 

на вредносни проценки. Самооценувањето е и процес на 

формативното оценување за време на кое ученикот го про-
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ценува квалитетот на сопствената работа и степенот до кој 

задачата е поврзана со поставените цели и критериуми.  

Самооценувањето е важен фактор во процесот на у-

чење. Учениците кои сакаат да се успешни во својата рабо-

та, треба да се оспособат да го оценуваат сопственото учење 

и сопствениот напредок за да можат, доколку е потребно, 

континуирано да го подобруваат. При самооценувањето у-

чениците постојано размислуваат и го оценуваат квалитетот 

на знаењето и на вештините што ги имаат. На тој начин, тие 

си поставуваат цели и можат да го следат процесот на пос-

тигнување на тие цели, па така стануваат конкурентни на 

пазарот на трудот, вешти во претприемањето и сл.  

При самооценувањето учениците повеќе учествуваат 

во процесот на учење, развиваат смисла за нешто сопствено, 

при што си поставуваат нови цели. На тој начин, учениците 

кои се самооценуваат, посовесно и подобро учат и се спо-

собни да ги применуваат знаењата во нови ситуации според 

своите потреби. Манс и Вудворд (2003), (в. Munns and 

Woodward, 2003) укажуваат на тоа дека во самооценувањето 

треба да се вклучени когнитивните (размислување), афекти-

вните (чувства) и психомоторните (акција) аспекти на оце-

нувањето.  

14.2.2. Самооценувањето во наставата. Самооцену-

вањето се однесува на можностите што им се даваат на уче-

ниците да го оценуваат сопствениот напредок или учење. О-

ва значи дека треба да се дефинираат критериуми за резул-

татите, а од учениците се бара да го оценуваат сопствениот 

труд за да се утврди обемот во кој се задоволени критериу-

мите. Самооценувањето може да ја подобри ефикасноста на 

учењето. Тоа ја развива способноста за анализа и критички 

однос кон сопственото учење. Самооценувањето „им нуди 

можност на учениците да ја преземат одговорноста за соп-

ственото учење и им дава поизразено чувство за сопстве-

ност на она што го учат“, (в. Гравет, 1996: 81 – Gravett, 

1996: 81). 

За да биде успешен процесот на самооценување уче-

ниците мора да имаат критериуми врз основа на кои ќе ја 

преиспитуваат својата работа и своите постигања. Самооце-

нувањето е дел од наставниот процес. Во овој процес наста-

вникот и ученикот се наоѓаат во заемна врска: наставникот 
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е должен на ученикот да му даде повратна информација, да 

му овозможи да се искаже по однос на својата работа, одно-

сно да реагира по добиената повратна информација од него, 

а ученикот е должен да постапи според повратната инфор-

мација добиена од наставникот. Наставниците мора да би-

дат оспособени за процесот на самооценување, за да можат 

да ги оспособат учениците, се разбира, со користење на о-

дредени стратегии. 

Самооценувањето е клучен елемент од саморегула-

цијата затоа што вклучува свесност за целите на задачата и 

проверка на напредувањето на ученикот кон тие цели. Како 

резултат на самооценувањето и саморегулацијата и постиг-

нувањата можат да се подобрат, (в. Сканк, 2003 во Андраде 

и Валчева, 2009: 13 – Schunk, 2003 in Andrade and Valtcheva, 

2009: 13). Гудрич, (Гудрич, 1996  во Андраде и Валчева, 

2009: 13 – Goodrich, 1996) наведува неколку карактеристики 

на ефективното самооценување: свесност за вредноста на 

самооценувањето, пристап до јасни критериуми кои ќе би-

дат основа за оценување, оценување на специфична задача 

или продукт, модел за самооценувањето, директни инструк-

ции и помош во самооценувањето, практикување, потсету-

вање за тоа кога е соодветно да се применува самооценува-

њето и можност да се преиспита и да се подобри задачата. 

Пристапот до јасни критериуми е многу важен и учениците 

можат да бидат воведени во критериумите преку т.н. рубри-

ки, кои претставуваат листи во кои се наведени критериу-

мите и објаснети различните нивоа на квалитет, од одличен 

до недоволен, (в. Андраде и Валчева, 2009: 13). Испитува-

њата покажуваат дека колку повеќе се зголемува искуството 

на учениците за самооценување, нивните ставови кон само-

оценувањето се попозитивни; учениците чувствуваат дека 

можат ефективно да се самооценат кога знаат што очекува 

наставникот од нив; самооценувањето вклучува проверка на 

напредувањето проследена со ревизија и рефлексија; учени-

ците веруваат дека имаат голема корист од самооценување-

то, (в. Андраде и Валчева, 2009: 16).  

14.2.3. Како да се развие самооценувањето во у-

чилницата? Учениците треба постепено да се воведуваат 

во самооценувањето, затоа што  тоа не е ниту лесен процес, 

а ниту процес што ќе вроди со плод преку ноќ. На ученици-
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те треба постојано да им се укажува на значењето на самоо-

ценувањето во смисла на подобрување на квалитетот на ни-

вниот живот воопшто, а не само во процесот на учење. При-

мери на задачи за самооценување: самопрашување, диску-

сија, разговор наставник – ученик, аналитички (ученички 

дневник) и др. За да се развие самооценување, најдобро е на 

учениците да им се даде пополнета листа за самооценување 

која тие ќе ја применат, на пример, на својата пишана зада-

ча. На пример, ученикот ќе ја добие долу пополнетата листа 

и со црвено ги обележува клучните зборови во првиот кри-

териум, а потоа, во својот есеј бара докази дека изнел соп-

ствено мислење, па и тоа го подвлекува со црвена боја (во 

примерот клучните зборови се зацрнети). Ако нема докази 

за тоа дека есејот покажува сопствено мислење, ученикот 

тоа го бележи, а тоа подоцна ќе му послужи кога ќе ја реви-

дира верзијата. Потоа, со друга боја потцртува друг клучен 

збор во првиот критериум, бара и за него докази во својот е-

сеј итн., (в. Андраде, Валчева, 2009: 16). 

 

Критери-

уми 

Висока 

компетенција 

Компетен-

ција 

Приближу-

вање до ком-

петенција 

Идеи и 

содржина 

Есејот јасно 

покажува соп-

ствено 

мислење и на-

ведува 2 јасни 

причини како 

поддршка. Во 

есејот јасно се 

упатува на  

спротивни 

гледишта. 

Дадено е 

сопствено 

мислење. 

Една при-

чина не е 

јасна и има 

недосиг на 

детали. 

Спомнати се 

спротивни 

гледишта. 

Дадено е соп-

ствено мис-

лење. Наведе-

ните причини 

се слаби и не-

прецизни. 

Може да зас-

трани од те-

мата. 

Органи-

зација 

Есејот има ин-

тересен вовед, 

развиен 

главен дел и 

задоволувачки 

заклучок. 
Параграфите се 

Есејот има 

вовед, гла-

вен дел и за-

вршен дел и 

тие се смис-

ловно повр-

зани. Пара-

Есејот има о-

биди за поче-

ток и крај. Не-

кои идеи не се 

дадени по ре-

дослед.  

Има пробле-



209 

 

вовлечени, и-

маат воведна и 

завршна 

реченица и 

главна идеја.  

графите се 

вовлечени, 

некои од нив 

имаат во-

ведна и за-

вршна ре-

ченица. 

ми со пара-

графите. 

Избор на 

зборови 

Во есејот се у-

потребуваат о-

писни, но 

природни збо-

рови, различ-

ни, но живи. 

Употребе-

ните зборо-

ви се точни, 

има неколку 

обиди да се 

внесе пожив 

јазик. 

Употребените 

зборови се о-

бични, некои 

можат да зву-

чат изнасиле-

но или кли-

ширано. 

Реченица Речениците се 

јасни и 

целосни, имаат 

различен по-

четок и се раз-

ликуваат по 

должина. 

Реченицата, 

во голема 

мера, има 

добра кон-

струкција. 

Некои се 

разликуваат 

според поче-

токот и дол-

жината. 

Многу сиро-

машно кон-

струирани ре-

ченици. Мал-

ку разлики во 

почетоците и 

во должината. 

Правопис Интерпункци-

јата, големата 

буква и грама-

тиката се ко-

ректни. Пот-

ребни се мали 

корекции. 

Интерпунк-

цијата, упо-

требата на 

големата 

буква се о-

бично точни. 

Има мали 

проблеми со 

граматиката. 

Има мошне 

голем број 

грешки. Есе-

јот е тежок за 

читање и раз-

бирање. 

 

14.2.4. Вклученост во самооценување и оценување 

од соученици. Несомнено е дека преку вклученоста на уче-

ниците во активности за самооценување и оценување од со-

ученици, во голема мера, се подобруваат постигањата на у-

чениците, се зголемува нивната мотивација зашто на овој 

начин оценувањето станува дел од тимската работа на нас-
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тавникот и ученикот, која на еден начин претставува споде-

лена и партнерска активност. Истражувањата, (в. Талевски, 

2011) покажуваат дека голем е бројот на наставниците кои 

ги вклучуваат учениците во оценувањето преку активности 

за самооценување и оценување од соученици. Но нашата 

практика, сепак, налага да се запрашаме колку учениците се 

навистина вклучени во процесот на оценување преку овие 

активности и  колку реално нивните коментари се земаат 

предвид од наставниците? 

Испитувањата покажуваат дека вклучувањето на уче-

ниците во оценувањето е повеќе маргинално и формално от-

колку што тоа навистина се случува. Според наставниците, 

во практиката се употребуваат аналитички и холистички ли-

сти, листи за проверка, различни листи за самооценување, 

разни видови активности за оценување од соученици, но 

треба да се истакне и тоа дека наставникот навистина треба 

да сака да ги вклучи учениците во оценувањето, зашто во 

спротивно, сето тоа може да изгледа мошне несериозно во 

очите на тие ученици. Доколку пак, наставникот ги вклучу-

ва учениците во оценувањето, а притоа не ги сфаќа сериоз-

но нивните коментари, повторно тој нема да ја постигне 

вистинската цел.  

Наставникот треба на почеток да ги подготви учени-

ците за да се вклучуваат во активностите за самооценување 

и оценување од соученици. Колку време има на располага-

ње тој? Дали ќе поучува за наставната содржина или ќе од-

дели време за активностите за самооцоенување и оценување 

од соученици? Факт е дека е потребно подолго време за о-

вие концепти да заживеат во наставната практика и да го до-

бијат значењето кое реално треба да го имаат.  

14.3. Техники за самооценување и оценување од 

соученици. Во продолжение се спомнуваат некои од техни-

ките за самооценување и оценување од соученици. 

14.3.1. Моделирање на задачата.  Наставникот по-

кажува модел на задача, а учениците можат својата работа 

да ја коригираат врз основа на тој модел. 

14.3.2. Поставување прашања. Прашањата се кори-

стат како насоки за самооценување и оценување од соуче-

ници. За истражување на алтернативите, за дообјаснување и 

поставување претпоставки се користат пригодни прашања, 
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како на пример: Зошто направи вака?, Што друго можеше 

да направиш?, Како можеш да откриеш...?, Кој следен чекор 

треба да го преземеш?, Што ќе се случи ако...?, Дали е мож-

но...? и сл. 

14.3.3. Техника семафор. Со оваа техника, самооце-

нувањето учениците го вршат на тој начин што означуваат 

една од трите бои на задачата во зависност од тоа во колкав 

степен по нивно сопствено мислење ја постигнале зададена-

та задача. Оваа техника може да се примени и со кревање и 

спуштање на палецот, како и со негово поставување во 

хоризонтална (странична) положба.  

14.3.4. Водење аналитичко-рефлексивни  дневни-

ци. По секоја тема ученикот во својот дневник запишува 

што е тоа што го научил, значи самиот идентификува што 

постигнал. Потоа запишува на што треба да посвети допол-

нително внимание, значи открива на што треба уште да по-

работи, односно за што му треба помош. Исто така, преку 

самопрашување анализира кој пристап го користел во зада-

чата, како постапил и што можел поинаку да направи за да 

биде подобро. Учениците треба да се охрабрат да му ги да-

ваат дневниците на наставникот. 

14.3.5. Користење на листа со критериуми и инди-

катори за секое ниво посебно. Со овие листи ученикот го 

вреднува својот напредок. Овие листи ги изработува настав-

никот, но подоцна во нивното изготвување може да се вклу-

чи и ученикот. 

14.3.6. Дискусија. Помала група ученици води дис-

кусија со целиот клас, за да ги процени своите постигнува-

ња. Дискусијата ја водат учениците, дискутираат што нау-

чиле, колку постигнале и сл. На дискусијата можат да бидат 

присутни и родители како и наставници. 

Ученикот мора да ги знае крајните цели за потоа да 

може да го оценува своето постигање во однос на тие крајни 

цели од поучувањето. Полесно е прво да се практикуваат и 

развиваат вештини за оценување од соученици за потоа да 

се премине кон самооценување. Преку процесот на о-

ценување од соученици и самооценување учениците разви-

ваат вештини за доживотното учење. 

14.3.7. Самопрашување и метакогниција. Само-

прашувањето е алатка за самооценување што може да се ко-
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ристи во секоја фаза од процесот на учење со цел да се по-

добри учењето и да ги натера учениците да бидат посвесни 

и поодговорни за својот напредок. Самопрашувањето на у-

чениците е техника што се користи често при читањето за 

да им помогне да го следат сопственото разбирање на помал 

текст – тоа е размислување за размислувањето, или метаког-

ниција. Кога самопрашувањето се случува додека ученикот 

чита одреден текст, тогаш ученикот може да си одговори на 

прашањето: За која цел го проучуваш овој извадок? самиот 

потсетувајќи се дека го чита извадокот за да одговори на 

клучни прашања во однос на содржината; Тој може да ги 

лоцира сите главни идеи во извадокот, кои ги подвлекува 

или ги означува; За секоја главна идеја што ја означил, 

ученикот осмислува прашање; Ученикот повторно го чита 

извадокот со цел да одговори на секое прашање што го 

осмислил; Ученикот прави преглед на сите главни идеи, 

прашања и одговори во извадокот. Модели на прашања при 

самопрашување,  (в. Прирачник, 2007): Објасни зошто...; 

Објасни како...; Која е главната идеја во...; Како би го 

искористил... за...; Наведи нов пример за...; Што мислиш, 

што ќе се случи ако...; Која е разликата меѓу... и...; По што 

се слични, а по што различни... и...; Какви заклучоци ќе 

извлечеш за...; Како влијае... врз...; Кој е најдобар... и 

зошто...; Каква е врската меѓу... и она што го изучувавме 

претходно? 

14.3.8. Табела знам – сакам да знам – научив. Ова 

е техника што ги води учениците додека читаат одреден 

текст. Во колоната знам (З), учениците го запишуваат сето 

она што го знаат за темата. Во колоната сакам да знам (С) го 

запишуваат она што сакаат да го знаат во врска со темата, 

односно прават листа на прашања во врска со она што сака-

ат да го знаат за темата. Додека го читаат текстот, ученици-

те бараат одговори на претходно поставените прашања и 

нив заедно со сите нови информации за темата ги запишува-

ат во колоната научив (Н), (в. Огл, 1986 во Шепард, 2005 – 

Ogle, 1986 in Shepard, 2005). 

ЗСН ги активира претходните знаења за одредена те-

ма; поставува цел за читањето, им помага на учениците да 

го следат разбирањето на текстот и им озвозможува да ги 

прошират идеите и надвор од текстот. Оваа техника се ко-
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ристи и за самооценување на учениците. Откако ќе ги запи-

ше клучните информации за она што веќе му е познато за 

темата, од ученикот се бара само да ги оцени своите знаења, 

како одлични, добри или слаби. Потоа во колоната С ги за-

пишува прашањата на кои очекува одговор во текстот (нас-

тавникот може да им помогне не учениците така што ќе им 

каже дека треба да изберат една идеја од првата колона за 

која сакаат да дознаат нешто повеќе). Потоа, ученикот треба 

да направи резиме на она што го научил од новата наставна 

единица, да ги напише одговорите на прашањата што ги 

поставил (доколку ги има), и повторно со помош на табела-

та ЗСН да ги оцени сопствените знаења. 

За повозрасните ученици оваа табела може да биде 

проширена уште за следниве полиња: врски со други теми; 

примена на овие идеи во животот, мои сознанија (сознанија 

или анализи врз основа на наученото). 

14.3.9. Дневник за учење или дневник за самооце-

нување. Дневникот за учење можат да го водат поединци во 

однос на определен предмет, на пример математика, потоа, 

во однос на читање или пишување (учениците одговараат на 

текстовите што ги прочитале или напишале), или пак во 

проект, при што еден или повеќе ученици можат да водат 

дневник.  Ако се водат редовно (т.е. секојдневно или два до 

три пати неделно), дневниците можат да им дадат скапоце-

ни информации за формативно оценување и на ученикот и 

на наставникот. Покрај тоа,  дневниците можат да се корис-

тат за сумативни цели. На пример, тие можат да учествуваат 

со еден дел во изведувањето на сумативната оценка.  

14.3.9.1. Активност: Идентификувајте ги придобив-

ките од дневниците за учење (вклучувајќи го и дневникот за 

учење во две колони) како пристап за унапредување на са-

мооценувањето. 

Дневникот за учење поврзан со некој курс или про-

ект може да ги даде следниве информации: што се работело, 

колку време било потребно, што се открило, тешкотии со 

кои се соочиле и сл.   

Дневникот за учење може да ги содржи следниве 

компоненти: Што научив, некои реакции и размислувања и 

сл.  
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14.4. Придобивки за учениците од самооценување-

то. Постојат многу придобивки од самооценувањето,  (в. 

Слујсменс, Души и Моуркрк, 1999 – Sluijsmans, Dochy and 

Moerkerke, 1999): Може да го одржува чувството кај учени-

ците дека она што го научиле е нивна сопственост; Може да 

ги мотивира учениците и да го поттикне нивното активно у-

чество во учењето; Го претвора оценувањето во споделена 

активност наместо да остане активност на еден човек (т.е. 

станува пообјективно); Ја потпомага вистинската размена на 

идеи; Води кон подобро насочено и поефикасно учење; Ги 

охрабрува учениците да бидат поавтономни при учењето; 

Им покажува на учениците дека нивните искуства се ценат 

и дека нивните процени се почитуваат; Развива лични ве-

штини што можат да се пренесуваат; Создава заедница за у-

чење во која учениците знаат дека имаат влијание и уче-

ство; Ја намалува преоптовареноста на наставникот; Ги тера 

учениците подлабоко да размислуваат, да гледаат како дру-

гите ги решаваат проблемите, да користат искуства и да у-

чат како конструктивно да критикуваат.  

14.5. Оценување од соученици. Напишаните есеи, 

проектните работи и други задачи можат да бидат оценува-

ни од соученици. Тоа се нарекува оценување од соученици 

или заемно оценување. Оценувањето од соученици може да 

се сфати како начин на учење со цел да се процени и да се 

оцени нешто, односно како прв чекор во развивање на спо-

собностите реално да се оцени нечија работа, нечии позити-

вни страни и слабости. Ова оценување треба да се фокусира 

на позитивните страни и да се реализира под надзор на нас-

тавникот. 

14.6. Пример за подготовка на наставен час со ко-

ристење на техники за самооценување и оценување од 

соученици. 

Наставна единица: Акцентот во современиот маке-

донски стандарден јазик. 

Крајна цел:  

1. Да ги применуваат теоретските сознанија за акцен-

тот на конкретни збороформи од одреден текст. 

Активирање на претходното знаење:  

а) Разговор за претходни знаења за самоценувањето. 
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б) Разговор за идејата учениците да станат активни 

партнери во сопственото оценување – да бидат вклучени во 

активности за самооценување. 

Создавање значење: 

а) Учениците се делат на три групи: Едната добива о-

бразец со модели со прашања за самопрашување. Во темата 

Акцент во СМСЈ во учебникот, учениците треба да ги под-

влечат сите главни идеи што ги идентификувале во текстот. 

Потоа треба за секоја идеја што ја идентификувале да сос-

тават прашања со помош на моделите на прашања и да од-

говорат на секое прашање што го осмислиле. Втората група 

добива табела ЗСН и упатство за работа врз истиот текст од 

учебникот, а третата група добива различни текстови 

(писмени работи што ги работеле и упатство за корекција на 

текст). 

б) Учениците работат самостојно. 

Вреднување и примена на информациите:  

а) Учениците ги изложуваат резултатите од задачата 

што била зададена. 

б) Разговор за задоволството од ваков начин на 

работа. 

 в) Прва група – Модели на прашања за развивање на  

самопрашувањето при читање – алатка за самооценување: 

Објасни зошто...., Објасни како...,   Која е главната идеја 

во... ?, Како би го искористил... за... ?, Дај ми нов пример 

за..., Што мислиш, што ќе се случи ако...?, Каква е разликата 

меѓу... и... ?, По што се слични / различни... и... ?, Какви зак-

лучоци ќе извлечеш за...?, Како влијае... врз... ?, Кои се по-

зитивни страни и слабости на...?, Кој е најдобар... и зошто?, 

Каква е врската меѓу... и ... што го проучувавме претходно? 

Овие модели помагаат да се следи сопственото раз-

бирање на текстот – метакогниција, односно учениците раз-

мислуваат за сопственото размислување. 

Упатство за работа. Прочитај го внимателно тек-

стот Акцентот во македонскиот јазик од учебникот. Лоцирај 

ги сите главни идеи во него и означи ги или подвлечи ги. За 

секоја главна идеја што си ја идентификувал осмисли пра-

шање со помош на горенаведените модели. Потруди се да 

осмислиш прашања со сите модели дадени погоре. Повтор-
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но прочитај го текстот и одговори на секое прашање што си 

го осмислил. 

г) Втора група – Самооценување на претходните зна-

ења за Акцентот во македонскиот јазик – техника ЗСН 

 

Што знам (мои 

знаења за темата) 

Што сакам да 

знам (мои 

прашања) 

Што научив 

 

 

  

Моите знаења за 

темата се: 

а) одлични 

б) просечни 

в) слаби 

 Текстот го 

разбирам: 

а) одлично 

б) добро 

в) доволно 

г) недоволно 

 

Упатство за работа. За првата колона запиши ги ин-

формациите што веќе ги знаеш за темата. Потоа искрено о-

цени ги своите претходни знаења за таа тема, одбирајќи а), 

б) или в).  

За втората колона осмисли прашања на кои очекуваш 

одговор во текстот. Одговори и на следните прашања: Што 

мислиш, што ќе научиш за темата врз основа на текстот што 

ќе го прочиташ? Одбери една идеја што си ја запишал во 

првата колона и напиши што сакаш  повеќе да знаеш за оваа 

идеја? 

За третата колона напиши ги одговорите на праша-

њата што си ги поставил во втората колона, доколку си на-

шол одговор. Направи резиме (кратко) на она што си го нау-

чил од текстот. Искрено оцени се како го разбираш текстот, 

одбирајќи а), б), в) или г). 

На крајот одговори на прашањето: Како можеш да ги 

примениш идеите од текстот во секојдневниот живот. 

д) Трета група – Листа за проверка на самооценува-

њето 

Самооценување за корекција на текст 

 

  Означи ако 

одговорот е 
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да 

1 Дали сите зборови ти се напишани 

точно? 

 

2 Дали ти се целосни речениците (и-

маат подмет и прирок)? 

 

3 Дали насекаде си употребил соод-

ветно време? 

 

4 Дали речникот ти е соодветен на 

контекстот?  

 

5 Дали се ефикасно искористени за-

пирките? 

 

6 Дали ставаш точка каде што треба?  

7

  

Дали правилно ти се ставени 

другите интерпункциски и право-

писни знаци (доколку имаш во 

текстот)? 

 

8 Имаш ли нејасни или реченици без 

смисла? 

 

9 Дали насекаде каде треба имаш упо-

требено голема буква? 

 

1 Дали насекаде пренесувањето на 

дел од зборот во нов ред  ти е точ-

но? 

 

 

Упатство за работа. Прочитај го внимателно тек-

стот што самиот си го напишал. Биди искрен и самокрити-

чен и одговори на прашањата дадени погоре. Според резул-

татите што ќе ги добиеш, самиот за себе дај си краток ко-

ментар. Коментарот треба да е во врска со прашањата даде-

ни горе  (не да бидe одговор,  одговорот ќе го дадеш во ко-

лоната) и  да го отсликува твоето мислење за тоа каков е 

твојот правопис во даден текст.  

14.6.1. Активност: Напишете текст за важноста на о-

ценувањето. Со помош на горенаведената табела, направете 

самооценување во однос на критериумите и показателите. 

Дискутирајте. Потоа, обидете се да составите неколку пра-

шања од дадените модели за самопрашување и одговорете 

ги прашањата. Со помош на листата за проверка на самоо-

ценувањето, направете корекција на напишаниот текст. 
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