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БЛАГОДАРНОСТ
Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ –
Македонија би сакала да им се заблагодари на сите членови на работните групи кои
учествуваа во подготвувањето на ЕГРА и ЕГМА инструментите на македонски и
албански јазик и ги прилагодија за потребите на студијата за процена на почетната
состојба. Работните групи беа составени од претставници на Бирото за развој на
образованието, Државниот испитен центар, професори од Институтот за педагогија и
Педагошкиот факултет во Скопје, како и психолози, педагози и одделенски наставници
кои ни помогнаа да ги изработиме задачите и инструментите во согласност со
локалниот контекст и наставните планови и програми.
Исто така, би сакале да им се заблагодариме на меѓународните консултанти кои
многу ни помогнаа во пилот фазата на проектот: Хелен Абаџи, која го предводеше
процесот на прилагодување на ЕГРА, Јозе Ноијонс, кој беше одговорен за
адаптацијата на ЕГМА, Јехона Џафери, одговорна за обуката на педагозите,
психолозите и одделенските наставници за спроведување на ЕГРА и ЕГМА
инструментите со помош на таблет компјутери и Дејвид Керол кој ни пружи огромна
поддршка во процесот на прибирање електронски податоци со софтверот Танџерин и
кој го обучи тимот како да ги подготви податоците за електронска обработка. Понатаму,
би сакале да и се заблагодариме на Бети Ламева од Државниот испитен центар која
беше одговорна за анализа на податоците од студијата за процена на почетната
состојба.
Оваа студија за процена на почетната состојба немаше да биде успешна без
соработката и учеството на учениците од второ и трето одделение и нивните
наставници, без педагозите, психолозите и директорите од 42 основни училишта кои
учествуваа во процесот на оценување во Македонија. Посебно би сакале да им се
заблагодариме и на родителите кои учествуваа во пополнување на прашалниците.
И на крај, фондацијата „Чекор по чекор“ би сакала да се заблагодари на УСАИД,
Македонија, особено на Наташа Булеска за драгоцената помош и поддршка при
изработката и спроведувањето на студијата за проценка на почетната состојба..

„Овој извештај е овозможен со поддршка од американскиот народ преку
Американската агенцијата за меѓународен развој – УСАИД. Содржините од овој
извештај се одговорност на Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор
по чекор’’ – Македонија, која го спроведува Проектот на УСАИД „Со читање до
лидерство’’, и истите не ги изразуваат ставовите на УСАИД или Владата на
Соединетите Американски Држави.’’
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ТАБЕЛА СО КРАТЕНКИ
БРО

Биро за развој на образование

ДИЦ

Државен испитен центар

ЕГМА

Инструмент за мерење на постигањата по математика во почетните
одделенија

ЕГРА

Инструмент за мерење на постигањата по читање во почетните
одделенија

МОН

Министерство за образование и наука

ОЕЦД

Организација за економска соработка и развој

ПИРЛС

Меѓународната студија за проверка на оспособеноста на учениците за
читање со разбирање

ПИСА

Програмата за меѓународно оценување на учениците

РТИ

РТИ интернешнл, меѓународна организација која го развила софтверот
„Танџерин“

ССМЕ

Инструмент за процена на ефективноста на училишното раководство

тбвм

точнo прочитани букви во минута

тзвм

точнo прочитани зборови во минута

ТИМСС

Меѓународна студија по математика и природна група предмети

УСАИД

Американска агенција за меѓународен развој
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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ
Процената на јазичната и математичката писменост кај учениците од почетните
одделенија, преку инструментот за процена на јазичната писменост (ЕГРА) и на
математичка писменост (ЕГМА), ни овозможуваат да одредиме дали децата успеале
да ги совладаат основните јазични и математички вештини на чија основа се
надградуваат сите други вештини понатаму во животот, и доколку тоа не е случај, во
кои области треба дополнително да се поработи. Резултатите на учениците во овие
области зависат и од квалитетот на наставата во училиштата, како и вклученоста на
родителите во процесот на образование. Сите овие информации се од суштинско
значење за подобрување на квалитетот на образованието во училиштата во Република
Македонија.
Проектот „Со читање до лидерство“, финансиран од Американската агенција за
меѓународен развој (УСАИД) и спроведуван од страна на Фондацијата за образовни и
културни иницијативи „Чекор по чекор“, во партнерство со Бирото за развој на
образованието (БРО) и Државниот испитен центар (ДИЦ), спроведе процени со ЕГРА и
ЕГМА инструментите во 42 училишта во Македонија за да може да стекне увид во
нивото на основните јазични и математички вештини кај учениците. Дополнително, за
да се согледа врската помеѓу начинот на работа во поединечните училишта и успехот
на учениците во совладување на јазичната и математичката писменост, беа пополнети
прашалници од страна на директорите на училиштата, наставниците и родителите.
Главната цел на студијата за процена на почетната состојба е да се стекне увид
во постојната состојба во училиштата и врз основа на тие согледувања да се
планираат соодветни активности за училиштата во иднина, да се организираат обуки
кои ќе бидат во согласност со потребите за професионален развој на наставниците и
да се вклучат родителите и заедниците во промовирање на важноста на јазичните и
математичките вештини. Резултатите од оваа студија, исто така, ќе помогнат за
постојано следење и евалвација на промените во училиштата по воведувањето на
интервенциите како резултат на проектот.
Првиот дел од извештајот се однесува на резултатите добиени по спроведените
процени со помош на ЕГРА и ЕГМА инструментите на примерок од 2.021 ученик од 42
училишта кои учествуваат во проектот. Во овој дел се дава објаснување на форматот и
содржината на инструментите и задачите кои се дел од инструментите и како тие се
поврзани со совладувањето на јазичните и математичките вештини во почетните
одделенија. Опишан е и процесот на прилагодување на инструментите, пробното
тестирање и пилотирањето на инструментите. Опишана е и процедурата за избор на
примерок и за спроведување на самото оценување. Понатаму, дадени се деталните
резултати од анализата, проследени со некои општи согледувања.
Во вториот дел од извештајот се прикажани согледувањата од општите
прашања кои им беа поставени на учениците при задавањето на ЕГРА и ЕГМА
инструментите, одговорите на прашалниците кои ги пополнија директорите,
наставниците и родителите, како и опис на материјалите кои се достапни во
посетените училници и училишта.
На крајот од извештајот се дадени заклучоците и препораките.

10

Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
Извештај од студијата за процена на почетната состојба

Главни согледувања и препораки
Студијата за процена на почетната состојба покажа кои се јаките страни на
училиштата во Македонија, но и кои се областите каде би требало да се направат
подобрувања. Главните согледувања и препораки од студијата се сумирани во
следнава табела.
Согледувања

Препораки

Резултати од ЕГРА процените
Учениците добро ги препознаваат и
изговараат буквите, но оваа вештина
понатаму не е соодветно развиена за да
резултира со доволна брзина на читање
на познати зборови во нелогичен текст и
читање краток логичен текст, за
учениците да станат компетентни во
оваа област.

Треба да се одвои повеќе време за
заедничко читање на глас и читање во
себе и учениците треба да имаат доволно
време да ги вежбаат новостекнатите
вештини зголемувајќи ја притоа брзината
и точноста.

Учениците од второ и трето одделение
во Македонија заостануваат затоа што
не читаат со доволна брзина за да го
разберат текстот и потоа точно да
одговорат на прашањата во врска со
прочитаното.

Уште од најрана возраст учениците треба
да бидат повеќе изложени на прашања за
кои од ученикот се бара да донесе
заклучок за прочитаното (во кои ќе треба
да го изразат своето мислење, да
протолкуваат нешто или да дадат свој
суд).
ЕГРА резултатите треба да се искористат
да се започне дијалог со образовните
институции за воведување стандарди
односно оптимално ниво на читање за
учениците од второ и трето одделение.
Напредокот во читањето треба да се
следи неколку пати во годината за да се
одреди дали учениците го совладуваат
очекуваното ниво кое е потребно за
разбирање на прочитаното.

Резултати од ЕГМА процените
Учениците
покажуваат
солидни
резултати кај задачите кои бараат
процедурално
знаење
(меморија),
(препознавање на броеви и основно
собирање и одземање), но послаби се
кога е во прашање концептуално знаење
(применето знаење), во задачите како
што се продолжување на низите,
посложени задачи со собирање и
одземање и текстуални задачи.

Наставниците
по
математика
во
почетните одделенија мораат да се
фокусираат на тоа учениците подобро да
ги
разберат,
сфатат
и
применат
математичките вештини, да ги вежбаат
доволно и да им дадат прилика на
учениците да ја согледаат математиката
како активност која има вистинска
примена, која е логична и им помага да
решат дадени проблеми односно да не ја
сфаќаат математиката како вештина во
која се очекува само добро памтење на
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Согледувања

Препораки
факти, правила, формули и операции.
Достапност на материјали и опрема во почетните одделенија
На наставниците и учениците не им Во училиштата треба да има повеќе
недостасуваат учебници, бидејќи ги материјали за читање (освен учебниците).
добиваат
од
Министерството
за Можеби ќе треба да се започне кампања
образование и наука, но учениците за промоција на библиотеките во
немаат доволно додатен материјал за училиштата
(и
да се
организира
читање, и во училиштата и во домот. натпревар за читање во летниот период,
Овој недостаток е особено изразен во со цел и преку летото децата да се
училиштата каде наставата се изведува дружат со книгите).
на албански јазик и во руралните
средини.
Повеќето училници на ѕидовите имаат Треба да им се пружи поддршка, особено
проекти изработени од учениците и на
руралните
училишта,
да
ги
соодветен наставен материјал. Клупите организираат училниците да бидат
и столчињата не се секогаш наместени стимулативна средина за учење во која
да стимулираат работа во групи, а учениците ќе се чувствуваат пријатно.
училниците не се организирани во
центри на активности.
Во текот на неделата, повеќето Дигиталните материјали што се користат
наставници
користат
„класмејт“ во
училницата
треба
да
се
компјутери и различни дигитални книги, модернизираат и да се збогатат со нови
активности или игри.
содржини соодветни за совладување на
вештините за читање, пишување и
математика, и да бидат прилагодени за
групна и за индивидуална работа.
Проценка на потребите за обука на наставниците
Голем број наставници сметаат дека Обуката за студентите од педагошките
нема доволно обуки за студентите од факултети и наставниците треба да се
педагошките факултети и наставниците фокусира на зајакнување на знаењата за
во врска со вештините за читање и развој на содржини во дадениот предмет
математика.
(развој на конкретни вештини за читање и
математика во почетните одделенија) и
педагошките знаења (развој на педагошки
приод кој ќе се фокусира повеќе на
детето).
Потребна е додатна обука со цел Наставниците кои работат во почетните
наставниот процес да биде насочен кон одделенија треба да имаат увид во
детето и создавање на стимулативна најновите методи во светот во областа на
средина за учење.
читање и математика (за да можат да
применуваат методи кои се најдобри за
учениците, да им даваат повеќе примери
и вежби и да бидат вклучени во
иницијативи за менторство).
Наставни практики
Мал број наставници, а повеќе од 20% Треба да се истражи зошто 1 од 5
ученици се често отсутни од часовите (3- ученици отсуствуваат, заради тоа што
10 дена годишно).
редовноста е тесно
поврзана
со
резултатите на ученикот.
Потребно е да се добијат информации

Последователните

студии

и
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Согледувања
во какви активности учениците го
минуваат времето на часот.

Препораки
набљудувањето на часови треба да дадат
информации за кои активности се користи
времето на часот односно колку
ефективно се користи наставниот час.

Педагошки надзор
Наставниците редовно ги планираат
своите часови и прават дневни
подготовки и соработуваат со колегите
во врска со планирањето и прашањата
поврзани со наставниот план.

Директорите,
стручните
служби
и
советниците од БРО редовно ја следат
работата на наставниците во текот на
годината, иако зачестеноста на посетите
варира.

Вклученост на родителите
Родителите треба да бидат повеќе
вклучени во процесот на образование на
своето дете.

Се
препорачува
да
се
добијат
дополнителни податоци за тоа колку
време се посветува на одредени
активности во училницата, за да им се
помогне на наставниците најефективно да
го искористат времето на часовите, а и за
да
се
направат
некои
додатни
подобрувања.
Училишното раководство (директорот,
помошник директорот) се одговорни за
следење на редовноста и точноста на
наставниците и за тоа како се одвива
часот.
Иако набљудувањето на часот може да
одземе многу време, со него може да
добиеме многу податоци, па затоа
раководството на училиштето треба да
биде обучено да ги препознава клучните
компоненти во наставниот процес преку
кратки посети и како да го користи овој
систем во работата.
Родителите треба да имаат повеќе
додатни материјали (освен учебниците).
Потребно е да се спроведе кампања на
државно ниво за родителите да станат
посвесни за својата улога во процесот на
образование на детето, а и за да се
информираат дека треба да обезбедат
додатен материјал за читање на своето
дете.

Научени лекции:
Примената на ЕГРА и ЕГМА инструментите во Македонија покажа дека овие
инструменти за процена на јазичните и математичките вештини во почетните
одделенија ни даваат суштински информации кои можат да служат како појдовна
основа за ревизија на наставните програми и образовни политики. ЕГРА и ЕГМА
треба да се вградат како дел од редовните процени на државно ниво. Во тој случај,
резултатите од јазичната (на македонски и албански јазик) и математичката
писменост на учениците од вторите и третите одделенија би можеле да бидат дел од
извештајот за постигањата во образовниот сектор во Македонија.
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Податоците кои ги добивме од прашалниците ни ја даваат основната слика на
состојбата во училиштата во Македонија, што се однесува до расположливите
материјали за учење, методите на работа и учеството на родителите во
образованието на нивните деца. Сепак, за да се добијат подетални информации и за
подобро да се разбере ситуацијата, треба да се спроведат фокус групи со
директорите на училиштата, наставниците, родителите и учениците, со цел да се
направат активности кои ќе бидат прилагодени на потребите за подобрување на
јазичните и математичките вештини на учениците во почетните одделенија.
Потребни се набљудувања на часовите, за да се види што навистина се случува за
време на часовите, како се користи времето на часот и какви напори се вложуваат за
да се подобри наставата со цел учениците подобро да ги совладаат јазичните и
математичките вештини.
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1. КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТОТ
Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство’’, како 30-месечна иницијатива,
треба да придонесе за подобрување на јазичните и математичките вештини кај
учениците од почетните одделенија, зајакнување на педагошките вештини на
наставниците, особено вештините за дијагностичко и формативно оценување, и
подигање на свеста кај целата заедница за важноста на јазичната и математичката
писменост за интелектуалниот развој на децата.
Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“- Македонија,
го спроведува проектот во постојана соработка со државните образовни институции во
Македонија – Бирото за развој на образование (БРО) и Државниот испитен центар
(ДИЦ), за да се добијат квалитетни резултати и да се обезбеди одржливост на
проектните активности. Проектот ќе се спроведува од мај 2013 до ноември 2015 год. во
62 одбрани училишта, од сите региони во државата, градски и селски, со ученици од
различна етничка, родова, социјална и географска припадност.
Проектот „Со читање до лидерство“ се состои од пет компоненти, од кои секоја
се состои од повеќе активности кои го поттикнуваат развојот на јазичните и
математичките вештини кај децата од почетните одделенија:






Прва компонента: Процена на јазичната и математичката писменост
Втора компонента: Професионален развој на наставниците
Трета компонента: Заедници за учење
Четврта компонента: Дигитални ресурси за учење
Петта компонента: Вклучување на семејствата и заедницата

Фондацијата „Чекор по чекор“ смета дека со вклучување на сите засегнати
страни во спроведувањето на проектните активности (учениците, родителите,
членовите на заедницата, наставниците, советниците од БРО и ДИЦ, одговорните за
образование во општините, и заедничката работа со сите нив, наместо со посебни
групи од заинтересираните страни, ќе доведе до позитивни промени во општеството,
од локално до највисоко системско ниво.
Пред да се преземат планираните интервенции за подобрување на јазичната и
математичката писменост во почетните одделенија, освен процената на состојбата со
јазичната и математичката писменост кај учениците со помош на ЕГРА и ЕГМА
инструментите, која беше спроведена од 19-ти мај до 3-ти јуни 2014 година, беше
направено истражување на постојната ситуација во однос на достапните материјали и
ресурси во одбраните основни училишта, кои учествуваат во проектните активности, а
дополнително беа доставени и прашалници за директорите, наставниците и
родителите.
Студијата за процена на почетната состојба е спроведена една година по
започнувањето на проектот, заради неколку причини:


Проектот започна да се спроведува во мај 2013 година, а ЕГРА и ЕГМА можеа
да се спроведат најрано во декември 2013, откако двата инструменти беа
прилагодени и откако беше завршена обуката за задавање на инструментите.
Бидејќи учениците од второ и трето одделение, за кои првично беше планирано
да бидат оценувани, до декември го немаа поминато материјалот за кој се
вршат процените, беше одлучено ЕГРА и ЕГМА да се зададат на ученици од
трето одделение (кои беа проценувани со инструментот за второ одделение) и
четврто одделение (за инструментот од трето одделение). Но ова ја доведува
во прашање валидноста на тестот. Јасно е дека овие ученици не може да ја
претставуваат популацијата врз која ќе се донесат заклучоци за почетната
состојба во земјата и на која ќе се мери напредокот во 2014 и 2015 година.

15

Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
Извештај од студијата за процена на почетната состојба





Затоа, после консултациите со претставникот на проектот во УСАИД како и
специјалистот за мониторинг и евалуација, а во соработка со меѓународниот
консултант Јозе Ноијонс, беше договорено процените спроведени во декември
2013 година да се третираат како пилот студија за испробување на процедурите
и за анализирање на валидноста на инструментите и дискриминативноста на
тест задачите.
Еден од индикаторите за успешност прифатени од проектот е: бројот на
ученици кои до крајот од третото одделение умеат да читаат, да го разбираат
прочитаниот текст и ги совладале математичките вештини соодветни за
нивното ниво на возраст. Овој показател директно придонесува за остварување
на Цел 1 на УСАИД: подобрување на јазичната писменост за 100 милиони деца
во почетните одделенија до 2015 година.
Сите интервенции на проектот за подобрување на резултатите од јазичната и
математичката писменост кај учениците од почетните одделенија се засноваат
на податоци кои се резултат на истражувањата добиени од студијата за
процена на почетната состојба. Затоа, беше логично првичната процена на
состојбата во училиштата да се изврши за време на спроведувањето на оваа
студија.

Главните цели на студијата за процена на почетната состојба беа да се стекне
увид во нивото на базичните јазични и математички вештини на учениците и подобро
да се разберат карактеристиките на училиштата кои се тесно поврзани со постигањата
на учениците по читање и математика. Информациите во овој извештај се добиени од:






Спроведувањето на ЕГРА и ЕГМА инструментите во 42 основни училишта;
Електронски прашалници за директорите, наставниците и родителите од овие
42 училишта;
Прашалници доставени до родителите кои немаат пристап до интернет;
Разговори со наставниците за да се оценат нивните потреби за обука;
Посети на 27 училишта за да се процени достапноста на материјалите за учење
и опременоста на училниците.

Сите податоци од овој извештај ќе бидат искористени за планирање на
активностите во претстојниот период, планирање обука која ќе биде во согласност со
потребите за професионален развој на наставниците и вклучување на семејствата и
локалната заедница за подобрување на јазичната и математичката писменост кај
учениците од почетните одделенија.
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2. СТУДИЈА ЗА ПРОЦЕНА НА ПОЧЕТНАТА СОСТОЈБА СО ЕГРА И ЕГМА
ИНСТРУМЕНТИТЕ

2.1 Позадина
Поради недостатокот од квалитетни податоци за оценување на јазичната и
математичката писменост кај учениците од почетните одделенија во Македонија,
особено по периодот од 2007 година, кога е воведена концепцијата за деветгодишно
основно образование, тешко е да се добие јасна слика за тоа кое е моменталното ниво
на јазичната и математичката писменост кај учениците. Постојните податоци од
меѓународните истражувања кои биле спроведени во Македонија (Студија за
напредокот на јазичната и математичката писменост – ПИРЛС, од 2001 и 20061 год,
Студијата за меѓународните трендови во математиката и природните науки - ТИМСС2
од 1999, 2003 и 2011 год.), како и последните национални студии за оценување
(Оценување на запознавање на природа и општество во нижите одделенија, како и
Оценување на јазичната и математичката писменост во вишите одделенија од 2006
год.) укажаа на слаби резултати кај учениците од почетните одделенија во Македонија,
кои уште повеќе се влошуваат со секој нареден циклус на оценување.
Резултатите од тестирањата со ПИСА од 2000 год, спроведени во 41 земја во
целиот свет, ја рангираа Македонија на 38-то место. Резултатите покажаа дека 34,5%
од учениците кои завршиле, или биле во последните одделенија на основното
образование не успеале да го постигнат ниту првото ниво (од пет можни нивоа),
додека пак 28,1% успеале да постигнат прво ниво на знаење. Резултатите се сериозен
показател за лошиот квалитет на наставата и укажуваат од потребата за подигање на
нивото на јазичната писменост на населението.
За да се подобри ниското ниво на писменост кај населението кое формално го
завршило основното образование, една од препораките во Вториот извештај за
приближување на Македонија кон Милениумските развојни цели3 е да се воведат
стандардизирани тестови на државно ниво на крајот од секој циклус во основното
образование. На тој начин, учениците, наставниците и училиштата ќе можат да имаат
увид до кој степен се остварени наставните цели. Исто така, многу е важно Македонија
да ја искористи секоја прилика да биде вклучена во меѓународните стандардизирани
тестирања. На тој начин може да добие информации за можните слабости во
наставата и да ги одреди приоритетите за подобрување на квалитетот во наставата.
ПИРЛС 2001 Меѓународен извештај (PIRLS 2001 International Report: IEA’s Study of Reading Literacy
Achievement in Primary Schools, Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Gonzalez, E.J., & Kennedy, A.M. (2003), Chestnut
Hill, MA: Boston College).
1

ПИРЛС 2001 Национален извештај за постигањата на учениците во Македонија: Биро за развој на
образованието, Бојана Нацева, Горица Мицковска, Скопје (2003).
ТИМСС-Р 1999 Национален извештај за постигањата на учениците во Македонија: Биро за развој на
образованието, Аница Алексова, Никола Митевски, Скопје (2000).
2

ТИМСС 2003 Национален извештај за постигањата на учениците во Македонија: Биро за развој на
образованието, Аница Алексова, Борис Митески, Скопје (2006).
ТИМСС 2011 Национален извештај за постигањата на учениците во Македонија: Биро за развој на
образованието, Бети Ламева, Решад Рамадани, Скопје (2013).
Влада на Република Македонија (2009) Извештај за напредокот кон Милениумските развојни цели:
Развојна програма на Обединетите нации (УНДП), достапен на:
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/MDG%20Country%20Reports/Former%20Yugoslav%
20Republic%20of%20Macedonia/MDG%20Report%2009%20ENG.pdf
3
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Освен тоа, резултатите од тестовите можат да се искористат за да се споредат
постигањата на момчињата и девојчињата, на разните етнички заедници и на
учениците од руралните и урбаните средини, што ќе преставува добра основа за
развој на стратегии за надминување на разликите кај ранливите категории.
За таа цел, тимот на фондацијата „Чекор по чекор“, како дел од проектот на
УСАИД „Со читање до лидерство“, во соработка со Бирото за развој на образованието
и со Државниот испитен центар, во изминатиот период работеше на собирање
податоци за јазичната и математичката писменост кај учениците од почетните
одделенија, кои по нивната анализа може да се користат во дијагностички цели.
Проектот користи два меѓународни инструменти за оценување4:


Инструмент за процена на јазичната писменост кај учениците од почетните
одделенија (ЕГРА5), што е едноставна дијагностичка алатка за одредување на
напредокот во читањето кај учениците на индивидуално ниво.



Инструмент за процена на математичката писменост кај учениците од почетните
одделенија (ЕГМА), со помош на кој се проценуваат основните математички
вештини на ученикот.

ЕГРА и ЕГМА, стандардизирани на локалниот контекст, треба да измерат до кој
степен учениците од второ и трето одделение ги имаат совладано вештините за
читање со разбирање и математика, да укажат на бариерите кои го попречуваат
совладувањето на овие вештини и со тоа да овозможат развивање на методи за
подобрување на јазичната и математичката писменост.

2.2 Студија за процена на почетната состојба
ЕГРА и ЕГМА инструментите беа пилотирани во декември 2013 година. Во
пилотирањето учествуваа 1.762 ученика од трето и четврто одделение од 21 основно
училиште во кои наставата се одвива на македонски и албански јазик. Пилотирањето
ни овозможи да видиме како функционираат инструментите, како реагираат учениците
на тестовите и колку добро тестирачите го совладале прибирањето податоци со
таблет компјутерите.
Пилот студијата ни даде интересни податоци кои се искористија за
подобрување на квалитетот на студијата за процена на почетната состојба. Основните
препораки и заклучоци кои можат да се извлечат од пилот студијата беа соодветно
применети во студијата за процена на почетната состојба. Тука спаѓаат:


Структурата на инструментите од пилот студијата беше задржана, при
што и некои од задачите од пилот инструментите останаа исти за да сме
сигурни дека ќе го мерат она што е потребно да го измерат. Сепак, беа
додадени два кратки текста за задачите Брзина на читање на логичен текст и
Прашања за разбирање на прочитаното и беа понудени различни видови
прашања во врска со текстот, за да може порелијабилно да се оцени
разбирањето на прочитаниот текст и да се одреди нивото на когнитивен развој
на ученикот. Прашањата за разбирање беа внимателно формулирани, да се
избегнат затворени прашања во кои одговорот може да биде „да“ или „не“.

Од 2006, EdData II, имплементиран од РТИ Интернешнл, изработи неколку инструменти во кои спаѓаат
ЕГРА и ЕГМА, со цел да се добијат суштински, релевантни и валидни податоци, кои беа пилотирани во
повеќе земји, со финансиска поддршка од УСАИД и други донатори (www.eddataglobal.org).
5 Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ ќе ги користи податоците од ЕГРА за да изработи детални
програми за подобрување на јазичната писменост. ЕГРА ќе ни помогне во остварувањето на глобалната
цел на УСАИД: подобрување на јазичната писменост кај 100 милиони деца ширум светот.
4
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Се ревидираа и усогласија инструкциите во таблетите со инструкциите во
прирачниците. Поправени беа и печатните грешки. Правилата за предвремено
прекинување на тестот беа усогласени. Инструкциите во прирачниците беа
усогласени со промените во инструкциите на задачите.



Следењето на процесот на оценување се покажа дека е од суштинска
важност – беше посветено внимание на сите проблеми кои се појавија во врска
со ајтемите и формуларите за време на пилот студијата, а инструментите беа
прилагодени од страна на членовите на работната група во согласност со
повратните информации кои ги добија од теренот. Бројот на набљудувачи
(особено оние од Државниот испитен центар) се зголеми, како и бројот на
посетите на училиштата со цел во секое училиште да има по еден набљудувач
на првиот ден од спроведување на студијата. Освен тоа, различни набљудувачи
беа назначени да го следат процесот во едно училиште, за да го контролираат
квалитетот на спроведување на тестирањето и прибирањето на податоци.



Беа набавени нови таблет компјутери за да се спречи губење на податоци –
Новите таблет компјутери Google Nexus имаат подбра поддршка, подобар
процесор, поквалитетни екрани на допир и поголема РАМ меморија, што влијае
директно врз ефективноста на таблетите, а со тоа и на процесот на оценување.
Овие таблети беа набавени за секое од училиштата од втората фаза, а беа
набавени и нови таблети кои ќе се користат за време на обуките. Некои од овие
дополнителни таблети им беа дадени на користење на училиштата кои во
примерокот имаа поголем број ученици за тестирање.



Беа обучени доволен број на тестирачи – како резултат на препораките од
пилот студијата, во секое од училиштата од втората фаза беа обучени по двајца
тестирачи за задавање на ЕГРА и ЕГМА инструментите, за да може процесот да
се одвива без поголеми нарушувања на дневните активности во училиштето на
самите тестирачи. Беа обучени и нови тестирачи од училиштата во пилот
фазата (особено во оние училишта кои имаа само еден тестирач). Мерењето на
релијабилноста меѓу различни оценувачи беше повторно составен дел од
обуката, за да се нагласи важноста и потребата од тоа сите тестирачи да ги
вршат процените на ист начин.



Условите за тестирање беа еднакви во сите училишта – сите тестирачи
добија исти упатства за спроведување на процените: да се обезбеди тивка
просторија со доволно светлина и со соодветна температура, која ќе биде јасно
обележана, за да не се прекинува процесот, па доколку е потребно дури и да се
заклучи просторијата; да се воспостави добар контакт со ученикот и да се
креира опуштена атмосфера; материјалите да бидат добро организирани и на
дофат на раката на тестирачот; инструкциите да се прочитаат јасно и буквално
како што се напишани на таблетот, без да се прескокнуваат делови или да се
модифицираат; да се почитуваат правилата за предвремено прекинување на
тестот; да се обезбедат манипулативи за процените по математика, хартија и
молив или децата да се охрабруваат да ги користат прстите кога ги решаваат
задачите во ЕГМА тестот, како на пример, собирање, одземање или текстуални
задачи; податоците од таблет компјутерите да бидат снимени во базата на
податоци на крајот од работниот ден за да се минимизира губењето на
податоци.
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За време на студијата за процена на почетната состојба да се подготват
прашалници за директорите на училиштата, наставниците и родителите –
за да се добијат дополнителни податоци во врска со учениците и да се истражи
како овие фактори влијаат врз успехот на учениците.



Да се следат стандардите за оценување за време на процесот на собирање
на податоци – при задавање на ЕГРА и ЕГМА инструментите се применија
препораките и сугестиите од Државниот испитен центар, како главна
институција, одговорна за спроведување на сите видови тестирања во
училиштата низ целата земја: тестирачите добија пристап до модифицираните
ЕГРА и ЕГМА инструменти два дена пред самото започнување на студијата, за
да можат да ги извежбаат инструкциите и да ја видат содржината на задачите;
списокот на учениците кои беа дел од примерокот, работните листови за
учениците и другиот материјал им беше пратен на училиштата по пошта два
дена пред оценувањето, за да можат тестирачите подобро да се подготват;
училиштата кои требаа да оценат поголем број на ученици добија повеќе
таблети за можат да бидат поефикасни во задавање на тестовите; учениците не
беа однапред информирани за оценувањето; податоците се прибираа само за
време на часовите; учениците не доаѓаа порано, и не остануваа после часовите;
наставниците беа известени за оценувањето, ама не знаеја однапред кои
ученици ќе бидат оценувани, за да нема вежбање на задачите.

Заклучоците од пилот студијата му помогнаа на тимот на проектот да се
подготви подобро за студијата за процена на почетната состојба.
ЕГРА и ЕГМА инструментите во оваа студија беа задавани во периодот од 19 до
30 мај, 2014 година. Ова беше најпогоден период за оценување на учениците на крајот
од второто и третото одделение, бидејќи до тогаш веќе го имаат поминато
планираниот материјал. Понатаму, во договор со Државниот испитен центар, беше
заклучено дека ова е најпогоден период за оценување на децата од почетните
одделенија, затоа што екстерните тестирања за вишите одделенија беа закажани за
почетокот на јуни.
Во ОУ „Дрита“ од село Рашче, во општина Сарај, процените траеја повеќе од
планираното, затоа што изби пожар кој сериозно ја оштети фискултурната сала и
канцелариите на директорот и педагогот. За среќа, во пожарот не беше оштетен
таблет компјутерот кој му беше даден на педагогот, кој беше одговорен за
оценувањето, па затоа тестирањето се пролонгираше до 3-ти јуни, 2014 година.
Според однапред договорената процедура, прво се задаваа ЕГРА
инструментите во вторите и третите одделенија, а неколку денови потоа се зададоа и
ЕГМА инструментите на истата група ученици.

2.3 Примерок
Примерокот беше изработен според процедурата применета и во пилот
студијата од страна на д-р Бети Ламева од Државниот испитен центар.
Од околу 350 основни училишта во Македонија, 190 се јавија на отворениот
повик за учество во проектот објавен во септември 2013 година. За учество во првата
фаза од проектот беа одбрани 21 училиште, а потоа беше одлучено за процените во
2014 год. да им се придружат уште 20 училишта, и дополнителни 20 во 2015 год. со
што во проектот ќе учествуваат вкупно 61 училиште од сите осум региони во државата.
Посебното основно училиште „Маца Овчарова“ од Велес, каде се образуваат ученици
со посебни потреби, се пријави на сопствена иницијатива и беше одбрано како 62-ро
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училиште, за да се види до кој степен се развиени вештините за читање и математика
кај овие ученици.
При конструкцијата и изборот на примерокот на ученици основна определба
беше да се добие примерок што обезбедува точна пондерирана проценка на
параметрите на избраните училишта во кои ќе се спроведат ЕГРА и ЕГМА процените.
Однапред беше договорено процените да се спроведат на македонски и на
албански јазик во избраните 41 училиште од првата и втората фаза на проектот второ
и трето одделение. Според тоа целната популација во:
 второ одделение беше дефинирана како: Сите ученици во второ одделение кои
што следат настава на македонски или на албански наставен јазик во
училиштата од прва и втора фаза;
 трето одделение беше дефинирана како: Сите ученици во трето одделение кои
што следат настава на македонски или на албански наставен јазик во
училиштата од прва и втора фаза.
За да се избере примерокот од погоре дефинираната популација најнапред беа
прибрани податоци од педагозите за сите паралелки и ученици во второ и трето
одделение на македонски и на албански јазик. Што се однесува пак до посебното
основно училиште, дефектолозите кои беа обучени да ги задаваат ЕГРА и ЕГМА
инструментите одбраа 10 ученици со различно ниво на физичка или интелектуална
попреченост.
На секое училиште во базата на податоци му беше доделена единствена
шифра која содржеше податок и за регионот на кој му припаѓа (скопски, североисточен,
вардарски, источен, југоисточен, југозападен, пелагониски и полошки). Секој ученик
доби единствена шифра составена од: единствениот број на училиштето, јазик на кој
ќе се тестира (македонски или албански), ознака за паралелка (реден број на
паралелката во училиштето) и ознака за ученикот (реден број во дневник на ученикот).
На овој начин се обезбедува и потполна анонимност на ученикот во базата на
податоци.
Однапред беше определено да се тестираат по 1.000 ученици од второ и од
трето одделение. Сите училишта беа поделени во две листи врз основа на двата
експлицитни стратуми по наставни јазици (македонски јазик и албански јазик).
Училиштата во кои наставата се одвива на двата јазика беа сметани како две одделни
училишта. За примерокот на ученици колку што е можно поточно да ги отсликуваат
карактеристиките на избраните 42 училишта, најнапред беше определен соодносот
помеѓу македонските и албанските ученици. Потоа училиштата од секоја листа врз
основа на бројот на ученици во второ, односно трето одделение беа поделени на
мали, средни и големи и беше пресметано по колку ученици од секоја група треба да
се избере.
Изборот на ученици во рамките на едно училиште се изврши на следниов начин:
 Сите ученици од второ одделение кои следат настава на македонски, односна
на албански јазик беа шифрирани и подредени во листа. Потоа беше доделен
реден број на секој ученик.
 Вкупниот број на ученици од второ одделение кои следат настава на ист јазик
се дели со бројот на ученици кои треба да бидат опфатени во примерокот и се
добива бројот А (стапка на избор).
 Тој се множи со некој случаен број и се добива бројот Б. Потоа во колоната со
реден број се наоѓа бројот што е најблизок до бројот Б. На тој начин се бира
првиот ученик (случаен почеток).
 За да го избереме наредниот ученик бројот А се собира со бројот Б и се добива
бројот В. Потоа се гледа до кој број во колоната со редни броеви е најблиску
бројот В и на тој начин се бира вториот ученик. На вака добиениот број се
додава бројот А и постапката понатаму се повторува.
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Овој процес се повторува додека не се одбере потребниот број на ученици.
Процесот се повторува за учениците во трето одделение.

Беше превидено да се тестираат 1.000 ученици од второ одделение и 1.000
ученици од трето одделение со инструментот за јазична писменост, и истите ученици
потоа да бидат оценувани со инструментот за математичка писменост.
Во Табела 1 се дадени податоците за бројот на ученици по категории, според
процедурата за селекција.
Табела 1. Број на ученици во примерокот според одделение и наставен јазик
Одделение
Наставен јазик
македонски
албански
Вкупно

Второ
Одделение
754
256
1010

Трето
одделение
758
253
1011

Вкупно
1512
509
2021

2.4 Структура на инструментите
После пилот студијата беше договорено да се задржи истата структура на
инструментите, но да се дополнат со научените лекции во врска со општите податоци
за учениците и да се прилагодат инструкциите.
Дел за општи податоци за учениците
Бидејќи истите ученици учествуваат во процената и на јазичната и
математичката писменост, логично е општите информации за учениците да се
евидентираат само за време на задавањето на ЕГРА, и да се поврзат со ЕГМА
резултатите преку единствената шифра за ученикот.
Во софтверот „Танџерин“ автоматски се запишува датумот (годината, месецот и
денот) и времето на тестирањето, името на училиштето, локацијата (урбано/рурално
место), местото, општината и регионот. Секој ученик добива свој број за
идентификација (истиот број е и за ЕГРА и за ЕГМА), кој се внесува пред да се зададе
тестот.
Во согласност со начинот на кој ЕГРА и ЕГМА се спроведуваат во другите земји,
а кои имаат составено прашалник во кој се земаат податоци за сите оние фактори кои
можат да влијаат врз успехот кај ученикот, беше составена листа на слични прашања
кои учениците треба да ги одговорат пред задавањето на ЕГРА. Во овие прашања
спаѓаат:
 Видот на училиште кое детето го посетува (централно или подрачно училиште);
подрачните училишта се лоцирани во рурални области, па дури и ако
централното училиште е евидентирано како урбано, податоците на учениците
од подрачните училишта може да се евидентираат како рурални;
 Одделение (второ или трето);
 Пол (машки, женски)
 Јазик на кој се изведува наставата (македонски, албански, турски или српски)
 Образование на мајката (основно или помалку, средно, високо или повеќе);
 Образование на таткото (основно или помалку, средно, високо или повеќе);
 Возраст на ученикот;
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Јазикот кој се зборува во домот (македонски, албански, турски, ромски, српски
или некој друг јазик). Кај ова прашање можат да се евидентираат два или
повеќе одговори, ако учениците потекнуваат од повеќејазично семејство;
Дали оделе во градинка;
Дали дома имаат пристап до книги;
Дали имаат обичај да читаат заедно со некој од членовите на семејството
(мајката, таткото, обата родители, браќата или сестрите, бабата и дедото, или
некој друг)

Овој дел од инструментот се користи за да се започне разговор со ученикот и да
се воспостави контакт, што е многу важен момент кај индивидуалното тестирање по
усен пат.
Општи инструкции
Инструкциите од оригиналните инструменти беа внимателно разгледани, при
што особено се внимаваше инструкциите да бидат јасни и за учениците и за
тестирачите. Инструкциите за учениците за секоја од поединечните задачи се задаваат
колку што е можно подоследно (вклучително и начините како да се охрабри детето без
да му се помогне во задачата, на пример во задачите со броеви).
Сите задачи од ЕГРА и ЕГМА инструментите започнуваат со пример, за да се
воведат учениците во задачите пред да почнат да ги решаваат оние за кои ќе бидат
оценувани. Ова има за цел да им помогне на учениците да сфатат што треба да
прават, се со цел да се добијат пореални резултати.
Конкретни инструкции
Во врска со конкретните инструкции беа донесени следниве одлуки:
 Задавање на задачата. Повеќето деца сакаат со прст да покажуваат на
задачите и броевите што треба да ги решат. Тестирачот треба да им покаже по
кој ред треба да ја сработат задачата, но не мора со прст да покажува на
броевите или задачите.
 Грешки во примерите. Ако ученикот направи грешка решавајќи ги примерите,
тестирачот смее да реагира, на пример, Сигурен си? Ако детето повторно
згреши, тестирачот треба да го каже точниот одговор, но не треба на ниеден
начин да го насочува детето до точниот одговор.
 Грешки кои се прават во текот на решавање на задачите. Ако детето
направи грешка во решавање на задачите и потоа сака да го поправи
одговорот, тестирачот треба да го прифати и заведе новиот одговор и да го
запише како точен или неточен, во зависност од ситуацијата.
 Повторување (на инструкциите) во задачите. Се случува, при решавање на
текстуалните задачи, ученикот да замоли задачата да се повтори. Во тој случај,
треба целосно да се повтори задачата, а не само клучните делови. Исто така,
некои ученици сакаат сами да го прочитаат текстот во текстуалните задачи, но
тоа не е дозволено.
 Барање да се види/прочита задачата. Тестирачите не смеат да го покажуваат
текстот кој им го читаат на учениците. Обично, овој проблем се појавува при
текстуалните задачи, но може да се појави и во друг случај.
Мерење на времето
Ограничување на времето во изработка на задачите е корисно затоа што помага
тестирањето да трае пократко, а така е и помалку стресно и за учениците и за
тестирачите, бидејќи детето тогаш не ја работи задачата многу бавно. Освен тоа,
ограничувањето на времето помага да се процени автоматизмот при решавањето на
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задачите. Процедурите во врска со временското ограничување се подетално опишани
подолу.

3. ПРЕГЛЕД НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРОЦЕНА НА ЈАЗИЧНАТА ПИСМЕНОСТ
ВО ПОЧЕТНИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА

3.1 Целта на ЕГРА
Инструментот за процена на јазичната писменост кај учениците од почетните
одделенија (ЕГРА)6, е инструмент кој го разви РТИ Интернешенл, со поддршка од
Светската банка и Американската агенција за меѓународен развој (УСАИД), за да се
направи процена на вештините за кои е утврдено дека помагаат за успешно читање во
почетните одделенија во основните училишта (првите три одделенија).
Во Македонија, беа формирани две работни групи, составени од пет домашни
експерти по македонски и шест домашни експерти по албански јазик, предводени од
меѓународниот консултант, Хелен Абаџи, кои ги прилагодија ЕГРА инструментите на
двата наставни јазика (македонски и албански) и ги изработија најсоодветните задачи
кои одговараат на локалниот контекст во Македонија.
Од Бирото за развој на образование беа назначени советници со искуство во
развој на наставните планови и програми, додека пак од страна на Државниот испитен
центар беа назначени советници со искуство во спроведување различни тестирања.
Во работните групи членуваа и професори од педагошките факултети, како и
практичари (педагози, психолози и наставници од почетните одделенија во основните
училишта).
За време на подготовките за спроведување на студијата за процена на
почетната состојба, беа направени измени во задачите и инструкциите за да се
коригираат недостатоците кои се појавија за време на пилот студијата. Се разгледаа и
инструкциите за секоја одделна задача, за да се осигура дека се конкретни и детални,
но и доволно јасни за тестирачот, а особено за ученикот кој се оценува. Кога беа
финализирани задачите и инструкциите, беа испратени на лектура.

3.2 ЕГРА инструментот за Македонија
На крајот од процесoт на прилагодување во согласност со препораките од пилот
студијата беше изработен ЕГРА инструментот, и тоа по една верзија на македонски и
на албански јазик, и по една верзија за второ и трето одделение, со следниве
компоненти:





Задача 1 – Препознавање на букви и нивно изговарање – гласови (100
комбинации на букви)
Задача 2 – Брзина на читање на познати зборови во нелогичен текст (50
зборови)
Задача 3 – Брзина на читање на логичен текст (приказна од 100 збора)
Задача 4 – Разбирање на прочитаното- читање со разбирање (преку прашања
за текстот)

6

EGRA: Early Grade Reading Assessment (RTI International for U.S. Agency for International Development
[USAID]). Повеќе информации за инструментите и извештаите, погледнете на: www.eddataglobal.org.
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Беа земени предвид препораките од пилот студијата и беа подготвени по два
текста за второ и трето одделение, за да има повеќе прашања за разбирање на
прочитаниот текст и учениците да бидат оценети порелијабилно.
Задача 1 – Препознавање на букви и нивно изговарање - гласови
Во оваа задача, учениците треба да ја препознаат буквата од азбуката и да
знаат да ја изговорат на македонски или на албански јазик.
Тимовите од македонски и албански експерти составија листа од 100 големи и
мали букви, врз основа на зачестеноста на користењето на буквите во двата јазика.
Буквите од азбуката кои се користат во оваа задача се наредени по случаен распоред
со цел да се оцени познавањето на буквата и нејзиното изговарање, што е различно од
чистото меморирање на азбуката напамет.
На работниот лист кој му се дава на ученикот има десет реда и во секој ред се
наоѓаат по десет букви. На таблетот се забележува бројот на буквите кои детето не ги
препознало или грешно ги изговорило. На крајот, се забележува бројот на точно
препознаените букви за време од 60 секунди. Се евидентира и времето кое му требало
на детето да ги прочита сите букви.
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Пример 1. Задача за препознавање букви и нивно изговарање – гласови на
македонски јазик за второ одделение
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Пример 2. Задача за препознавање букви и нивно изговарање – гласови на
албански јазик за второ одделение
Задача 2 – Брзина на читање на познати зборови во нелогичен текст
За втората задача тимовите изготвија листа од 50 зборови на секој јазик. Оваа
задача вклучува листа од 50 зборови на македонски и на албански јазик (10 реда од по
5 зборови). За време на изработка на задачата особено се внимаваше зборовите на
македонски и на албански да бидат со ист број на слогови заради зададеното време.
На листата се вклучени зборови составени од 2, 3, 4 и 5 букви (по 10 збора од секоја
категорија). Резултатите добиени на вака дизајнираните тестови на двата јазика може
да се сметаат за веродостојни.
Секој ученик требаше да го прочита зборот најдобро што може и доволно брзо,
во рок од 60 секунди. Тестирачот треба да ги обележи како неточни сите зборови кои
се прочитани на неприфатлив начин. Ако ученикот ги прочита сите зборови за помалку
од една минута, се забележува тоа време, за да може да се пресмета бројот на точно
прочитани зборови во минута (тзвм).
Се забележува бројот на а) сите прочитани зборови, без оглед дали се точни
или не и б) сите точно прочитани зборови во 60 секунди и се пресметува точноста на
ученикот во читање познати зборови.
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Пример 3. Задача за читање познати зборови во нелогичен текст на македонски
јазик за учениците од второ одделение
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Пример 4. Задача за читање познати зборови во нелогичен текст на албански
јазик за учениците од второ одделение
Задача 3 и 5 – Брзина на читање на логичен текст
За овие задачи беа составени кратки приказни. Секоја приказна се состои од
реченици кои по сложеноста и вокабуларот одговараат на соодветното ниво.
Се мереше времето за кое ќе биде завршена задачата, за да се пресмета
бројот на точно прочитани зборови за 60 секунди. Исто така, се запишува и бројот на
грешно прочитани зборови, кои се евидентираат како број на зборови што ученикот се
обидел да ги прочита. Се забележува и времето на оние ученици кои го прочитале
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текстот за помалку од 60 секунди. Обично усните тестови за читање се составени на
тој начин што ученикот да може да го прочита текстот за приближно една минута.

Еден топол мајски ден маjка ми отиде да ја посети баба. Јас
останав со тато. Пред да замине, таа ме замоли да се грижам за
нејзиното црвено цвеќе.
Морав да бидам внимателен, тоа беше омиленото цвеќе на
мама. Секој ден играв со другарите, но сепак не заборавав да го
полевам цвеќето.
Кога мајка ми се врати, го погледна цвеќето и силно ме
прегрна. Ветувањето беше исполнето.
Пример 5. Задача за брзина на читање на логичен текст на македонски јазик за
учениците од второ одделение
Задача 4 и 6 – Разбирање на прочитаното – читање со разбирање (преку
прашања за текстот)
За оваа задача беа составени неколку прашања во врска со текстот, кои го
оценуваат разбирањето на прочитаното. Бидејќи прашањата се базираат на текстот кој
бил прочитан во задачата што оценува брзина на читање на логичен текст, ако
ученикот не успеал да го прочита текстот до крај, тестирачите требаа да му ги постават
само прашањата кои се однесуваат на оној дел што го прочитал.
Во таблетот на тестирачите беа дадени неколку можни одговори за секое
прашање, но им беше советувано при донесувањето одлука за тоа дали одговорот е
точен или не, да проценат дали одговорот е логички, бидејќи секогаш може да се
појави нова алтернатива што како одговор ќе ја дадат учениците.
Се евидентира вкупниот број и на точно и неточно одговорени прашања.

Приказна бр. 1
Еден топол мајски ден маjка ми 28
отиде да ја посети баба.
Јас останав со тато.
Пред да замине, таа ме замоли да
се грижам за нејзиното црвено
цвеќе.
Морав да бидам внимателен, тоа 51
беше омиленото цвеќе на мама.
Секој ден играв со другарите, но
сепак не заборавав да го полевам
цвеќето.

ПРАШАЊА
1. Кај кого отиде мајката во посета?
-

баба
отиде кај бабата на детето
мајката отиде да ја посети бабата

2. За што требало да се грижи детето?
- за цвеќето (на мајката)
- за црвеното цвеќе (на мама)
- за омиленото црвено цвеќе (на мама)

3. Што правело детето секој ден со
цвеќето?
-

го полевало (цвеќето)
го наводнувало (цвеќето)
му ставаше/ло вода

4. Со кого си играло детето?
- со другарите/другарчињата
- детето си играло со
другарите/другарчињата
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Кога мајка ми се врати, го 66
погледна цвеќето и силно ме
прегрна.
Ветувањето
беше
исполнето.

5. Зошто го прегрнала мајката кога се
вратила?
- затоа што бил добар (или добро дете)
- затоа што бил исполнителен
- затоа што бил одговорен (одговорно
дете)
- затоа што ја послушал мајката
- затоа што бил умен
- затоа што го полевал цвеќето
- затоа што му ставал вода (на цвеќето)
- затоа што се грижел за цвеќето
- затоа што не го оставил цвеќето да
овене
6. Што би се случило со цвеќето ако детето
не го исполнеше ветувањето?
- (цвеќето) ќе овенеше
- (цвеќето) ќе се исушеше
- ќе се разочараше мајката
- ако детето не го исполнеше
ветувањето, тогаш... (сите можни
горенаведени категрии)
7. Како се чувствувало детето по
прегратката на мајката?
- среќно
- задоволно
- гордо
- радосно
- детето во прегратаката на мајката се
чувствувало... (сите можни
горенаведени категории)

Пример 6. Задача за разбирање на прочитаното на македонски јазик за учениците
од второ одделение
Мерење на времето и правила за прекин на тестот, според задача
Мерењето на времето е многу важно во решавањето на ЕГРА задачите, зашто
децата на тој начин стекнуваат автоматизам во читањето, т.е. во поврзувањето на
буквите и графемите со гласовите кои ги сочинуваат зборовите и речениците. На тој
начин децата учат да читаат брзо, што ќе им овозможи да читаат подолги текстови и
да се фокусираат на значењето на прочитаното. „Автоматизам“ всушност значи брзо
препознавање на зборовите, така што читателот не вложува ментален напор, или не е
свесен, кога ги трансформира буквите во гласови и од нив прави зборови. На ова ниво,
читателот брзо ги совладува буквите и е во состојба да се концентрира на разбирање
на прочитаното.
За време на прилагодување на инструментите беше променето времето и
форматот за некои од задачите.
Во табелата 2 се дадени времињата и правилата за прекинување за секоја од
ЕГРА задачите применети во Македонија за двете одделенија.
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Табела 2. Времетраење и правила за прекин на ЕГРА задачите
Задача

Познавање на
буквите
Читање
познати
зборови во
нелогичен
текст
Брзина на
читање на
логичен текст
Читање со
разбирање
(преку
прашања за
текстот)

Времетраење

Правило за прекин на
тестот
Второ
Трето
одделение одделение
3 сек.
3 сек.

Второ
одделение
60 сек.

Трето
одделение
60 сек.

60 сек.

60 сек.

3 сек.

3 сек.

60 сек.

60 сек.

3 сек.

3 сек.

Не

Не

15 сек.

15 сек.
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4. ПРЕГЛЕД НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРОЦЕНА НА МАТЕМАТИЧКАТА
ПИСМЕНОСТ ВО ПОЧЕТНИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА

4.1 Целта на ЕГМА
ЕГМА инструментот се состои од одреден број задачи кои се изработени како
резултат на обемната литература и истражувањата во врска со математичката
писменост кај децата од почетните одделенија. Освен што се усогласени со клучните
компетенции опфатени во многу меѓународни наставни програми и планови (и во
развиените и во земјите во развој), задачите ги опфаќаат и вештините кои се потребни
за подобро совладување на математиката. Освен тоа, со инструментот се оценуваат
вештините кои учениците ги совладуваат во првите години на образованието, и на тој
начин преку добиените резултати точно се одредуваат областите во кои треба да се
работи повеќе.
Примената на ЕГМА инструментите треба да измери до кое ниво децата во
основните училишта ја совладале математиката, поточно колку научиле од областа на
броевите и математичките операции и геометрија. Затоа, основните карактеристики на
ЕГМА инструментот е да се почне со полесни задачи, како на пример, броење на глас,
а понатаму задачите стануваат покомплицирани и се надградуваат на претходните
знаења. Брзото броење на глас и препознавањето на броевите се „основна вештина“ и
соодветствуваат со вештината за препознавање на буквите и нивно изговарање во
инструментите за оценување на јазичната писменост. Споредување на количините и
продолжувањето на низата се задачи кои бараат поголемо знаење на математичките
релации и се показател на математичките познавања.
Инструментот претставува едноставна алатка која се применува за да се оцени
колку учениците ги разбираат основните математички вештини:





Нивото на познавање на броевите и операциите со броеви (пр. подредување,
собирање, одземање);
Колку ги разбираат низите, на пр. како да се продолжи низата со броеви или
низата геометриски фигури;
Дали препознаваат две и тридимензионални форми;
Дали можат да решаваат текстуални задачи кои се состојат од повеќе чекори.

Некои од ЕГМА задачите исто така имаа временско ограничување, бидејќи
автоматизмот при решавање на задачите (односно брзо и без многу напор) е исто така
поткрепено на меѓународно ниво. Повеќе информации за мерењето на времето и
предвременото прекинување на тестот се дадени во следното поглавје.

4.2 ЕГМА инструментот за Македонија
Работната група која работеше на прилагодување на ЕГМА инструментот се
состоеше од шест експерти за наставни програми по математика и оценување, како и
од наставници од почетните одделенија, а беше предводена од меѓународниот
консултант Јозе Ноијонс.
За време на првата работилница беа разгледани содржините на ЕГМА
инструментот и истите беа прилагодени на условите во Македонија, дел од нив добија
нови содржини, а се разгледаа и општите и поединечните инструкции. ЕГМА тимот
направи четири верзии на инструментот, од кои едната беше искористена за време на
пилот студијата, а другата, со мали модификации во инструкциите, беше користена во
студијата за процена на почетната состојба.
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Задачите во македонската и албанската верзија беа исти, само текстуалните
задачи и инструкциите беа преведени на двата јазика.
Според наставните планови и програми во Македонија за учебната 2013/14
година, учениците од второ одделение треба да ги знаат броевите од 0 до 20,
Учениците, пак, од трето одделение треба да ги знаат броевите од 20 до 100. Задачите
беа направени согласно со овие барања.
Во продолжение следи листа на задачите за ЕГМА инструментот за Македонија
и кусо објаснување за секоја од нив:









Задача 1 – Препознавање на броеви
Задача 2 – Споредба на количини
Задача 3 – Продолжи ја низата
Задача 4 – Собирање
Задача 5 – Одземање
Задача 6 – Текстуални задачи
Задача 7 – Препознавање на форми
Задача 8 – Продолжување на геометриски низи

Задача 1 – Препознавање на броеви
Во оваа задача се оценува знаењето и препознавањето на броевите. Работната
група беше свесна дека системот за именување на броевите на македонски и албански
се разликува. Па сепак, задачата беше креирана на ист начин и не се забележа дека
имаше некои потешкотии во решавањето на задачата на двата јазика.
За оваа задача, на ученикот му се покажува работен лист со два реда од по пет
броеви (три реда за трето одделение). Ученикот треба да го покаже секој број и да го
каже. Задачата трае 60 секунди.

2
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13

20

15

7

4

18

Пример 7. Задача за препознавање на броеви за второ одделение
Задача 2 – Споредба на количини
Во оваа задача се оценува способноста на ученикот да прави споредба меѓу
два броја. Одредувањето на поголемиот број е важен предуслов за совладување на
собирањето и одземањето. Во тестот за второ одделение има пет задачи, а во трето
одделение седум.
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Пример 8. Задача за споредба на количини за второ одделение
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Задача 3 – Продолжи ја низата
Во оваа задача се оценува способноста на детето да каже кој број недостасува
во низата дадени броеви. Оваа задача проценува дали ученикот ги знае низите на
броеви. Првично, оваа задача се користела за да се процени дали детето знае да брои
по единици, по два, по петки и по десетки, а и дали знае да брои наназад. Оваа задача
треба да покаже колку е продлабочено знаењето на детето во врска со броевите со
кои работат. Во тестот за второ одделение има пет задачи, а во тестот за трето
одделение има десет задачи. Тестот за учениците од трето одделение трае 120
секунди, за да се одбегне непотребно продолжување на тестот (и да не се губи
концентрација кај децата). При решавањето на оваа задача на работниот лист се дава
низа од броеви, а учениците треба да му кажат на тестирачот кој е бројот што
недостасува.
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Пример 9. Задача за продолжување на низата за второ одделение
Задача 4 и 5 – собирање и одземање
Во оваа задача се оценува способноста на ученикот да собира и одзема
едноцифрени броеви, двоцифрени броеви и едноцифрени или двоцифрени броеви со
премин. Времето за решавање десет задачи во двете одделенија е ограничено на 60
секунди. Заради ограниченото време, задачите се распоредени по случаен избор, што
значи дека задачите со премин не следат по полесните задачи, како што е случај во
оригиналниот ЕГМА инструмент.

1 + 6 = (7)
10 + 4 = (14)
4 + 6 = (10)
2 + 7 = (9)
4 + 3 = (7)
16 - 10 = (6)
7 - 5 = (2)
14 - 5 = (9)
9 - 3 = (6)
18 - 5 = (13)
Пример 10. Задачи за собирање и одземање за второ одделение
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Задача 6 – Текстуални задачи: собирање/одземање и множење/делење (усно)
Во овој дел се тестира способноста на ученикот да собира и одзема (второ
одделение) и собира, одзема, множи и дели (трето одделение). Текстуалните задачи
им помагаат на децата да вежбаат стратегија и флексибилност во решавање на
проблемите. Во инструментот за второ одделение, две задачи се однесуваат на
собирање, а две на одземање, а во инструментот за трето одделение има по една
задача за секоја операција: собирање, одземање, множење и делење. Овој дел од
тестот е ограничен на четири минути, за да не се заморуваат послабите ученици, а и
за да се запази времето од 15 минути за вкупното решавање на инструментот. Ако
ученикот замоли да му се повтори текстуалната задача, треба да се повтори целата
задача, а не само клучните делови. Не е дозволено ученикот да ја види или прочита
текстуалната задача.

Учениците од второ одделение собирале книги за училишната библиотека. Колку
вкупно книги собрале ако во месец март донеле 8, а во месец април 7 книги?
Точен одговор: 15
Nxënësit e klasës së dytë mblidhnin libra për bibliotekën e shkollës. Sa libra gjithsej kanë
mbledhur nëse në muajin mars kanë sjellë 8, kurse në muajin prill 7 libra?
Përgjigje e saktë 15
Пример 11. Текстуални задачи на македонски и албански јазик за второ
одделение
Задача 7 - Препознавање на геометриски форми
Во овој дел се оценува способноста на ученикот да идентификува и избере
конкретни геометриски форми (кругови, квадрати, правоаголници и триаголници). Во
двете одделенија има по четири проблеми, кои не се ограничени со време.

Пример 12. Задача за препознавање на геометриски форми за второ одделение
Задача 8 – Продолжување на низи со геометриски форми
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Во оваа задача се оценува способноста на ученикот да ги одреди сличностите и
разликите во низа од геометриски форми. Беше забележано дека оваа вештина не е
спомната во наставниот план и програма за трето одделение (но се работи во второ
одделение). Има три задачи за второ одделение и четири задачи за трето одделение и
нема временско ограничување.

Пример 13. Задача за продолжување на низи со геометриски форми за второ
одделение
Стратегии за пресметување
За време на собирањето, одземањето и решавањето на текстуалните задачи,
учениците користат разни стратегии за сметање. Затоа, учениците треба да имаат на
располагање манипулативи, молив и хартија за да го извршат сметањето. На децата
им е дозволено да ги користат и прстите. По секоја задача, тестирачот треба да
забележи која стратегија за сметање детето ја користело (пр. броело со прсти,
користело манипулативи, запишувало или сметало напамет).
Следењето и анализата на овие стратегии не треба да се занемарат, особено
ако сакаме да дознаеме што им е тешко на децата кога треба да решаваат ваков тип
на задачи. Стратегиите кои децата ги користат можат да им помогнат на наставниците
да научат нешто од грешките кои децата ги прават при решавањето на ваквите
проблеми.
Времетраење и предвремено прекинување според задача
Истражувањата со деца на училишна возраст покажуваат дека користењето на
временска рамка кога се решаваат математички задачи е важно, за да се согледаат
разликите во обработката на нумеричките информации. Исто така, освен точноста на
резултатот, овој метод ни дава и други информации. Точноста и брзината се тестираат
врз основа на времето кое му е потребно на ученикот за да ја заврши секоја задача (од
моментот кога ученикот ќе ја започне задачата, до моментот кога ќе ја заврши).
Ограниченото време е важно за да се зголеми брзината за решавање на
задачите. Го намалува времетраењето на тестот и го растеретува детето од стрес,
зашто не мора бесконечно безуспешно да се мачи да реши некоја задача. Фактот дека
има одредено времетраење, на децата им го прави тестот да им личи на игра
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За да се одбегне замор кај децата и за да дознаеме што повеќе за нивните
способности при решавање на секоја од задачите, воведено е универзално правило за
прекин на тестот. Правилото е: ако детето грешно ги реши првите четири ајтеми од
задачата, тестирачот треба да го запре ученикот и да продолжи со следната задача.
Во Табела 3 се дадени времињата и правилата за предвремено прекинување на
тестот за секоја од ЕГМА задачите кои се користат во Македонија за двете одделенија.
Табела 3. Правила за мерење на времето и правилата за прекин на тестот кај
ЕГМА задачите
Задача
Препознавање на
броеви
Споредба на
количини

Времетраење
Второ
Трето
одделение
одделение
60 сек.
60 сек.

Правила за прекин
Второ
Трето
одделение
одделение
5 сек.
5 сек.

Не

Не

Продолжи ја низата

Не

120 сек.

Собирање
Одземање
Текстуални задачи

60 сек.
60 сек.
Не

60 сек.
60 сек.
4 мин.

Препознавање на
форми
Продолжување на
геометриски низи

Не

Не

Не

10 сек.
10 сек.
4
последователни
грешки или 10
сек. (1 мин. ако
користи
манипулативи)
Не

Не

Не

Не

Не

4
последователни
грешки или 5
сек.
4
последователни
грешки или 5
сек.
10 сек.
10 сек.
4
последователни
грешки или 10
сек.

4
последователни
грешки или 5
сек.
последователни
грешки или 5
сек.

На учениците исто така им се допаднаа задачите со геометрија и овој дел им доаѓа
како олабавување после тешките текстуални задачи. Ова е интересен феномен, зашто
децата кои се тестирани сфаќаат дека тестовите не се многу стресни и така полесно ги
прифаќаат.
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5. РАБОТА НА ТЕРЕН И ПРИБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ЕГРА И ЕГМА
5.1 Обука за задавање на ЕГРА и ЕГМА инструментите
Тестирачите кои се одговорни за задавање на ЕГРА и ЕГМА инструментите во
училиштата имаат значително влијание врз квалитетот на резултатите што се
добиваат со ЕГРА и ЕГМА инструментите. Втората група на тестирачи се состоеше од
педагози и психолози, како и од неколку наставници од училиштата вклучени во
втората фаза. Освен тоа, во согласност со препораките од пилот студијата, се
контактираше и со директорите и тестирачите од пилот училиштата, за да назначат
уште еден тестирач за училиштата каде имаше само по еден обучен тестирач. Обуката
ја организираа и спроведоа членовите на тимот на проектот.
Обуката за групата од 49 тестирачи се одржа од 31-ви март до 2-ри април во
Охрид. Поучени од коментарите од прашалниците за евалуација од учесниците на
првиот семинар, кои рекоа дека обуката од пет дена е многу долга, обуката траеше
само три дена. Особено се внимаваше да се покријат најважните делови – мерење на
релијабилноста меѓу различни оценувачи и вежбање работа со таблетите.
Темите за обука вклучуваа презентација на методологијата за развој на ЕГРА и
ЕГМА инструментите и составување на задачите, презентација на постапката за
селекција на учениците кои ќе бидат тестирани, преглед на задачите и одговорностите
на тестирачите и набљудувачите, користење на ЕГРА и ЕГМА апликациите во
Танџерин софтверот и практично користење на таблет компјутерите и мерење на
релијабилноста меѓу различни оценувачи.
Многу корисно беше што учесниците за време на обуката имаа свои таблети,
бидејќи можеа да ги испробаат тестовите и да постават прашања во врска со работата
со таблети. Вториот ден, откако учесниците стекнаа некое искуство во работа со
таблетите, беше искористен за да се тестира релијабилноста меѓу различни оценувачи
за ЕГРА и ЕГМА инструментите. Следниве чекори се преземаа за мерење на
релијабилноста меѓу различни оценувачи:






Обучувачот подготви одговори (точни и неточни) за секоја од задачите во ЕГРА
и ЕГМА инструментите;
Тестирачите користеа таблети за да ги забележат одговорите;
Еден учесник имаше улога на ученик кој одговараше според однапред
подготвените одговори од страна на обучувачот, а останатите беа тестирачи;
Додека „ученикот“ одговараше според дадените одговори, тестирачите ги
внесуваа одговорите во таблетот (и применуваше правила за предвремено
прекинување онаму каде што беше потребно);
Резултатите беа зачувани во базата на податоците и тимот на проектот ги
презентираше податоците пред учесниците. Овие податоци беа искористени за
да се стекне претстава за најчестите проблеми и грешки на тестирачите.

На последниот ден од обуката беше посветено внимание на најважните работи
и најчестите грешки при користење на таблетите, и се дискутираше за логистичките
проблеми кои можат да се појават, како на пример, обезбедување тивка, посебна
просторија за задавање на инструментот, како да се однесуваат кон помалите деца,
како да се работи со таблетите во училиштето, итн.
Повеќето учесници напомнаа дека секој тестирач треба да има свој таблет и
дека обучените тестирачи треба да добијат сертификат.
Беше договорено претставниците на БРО и ДИЦ, образовните координатори од
„Чекор по чекор“ и членовите на работната група која учествуваше во адаптација на
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инструментите да ја преземат улогата на набљудувачи кои ќе го следат процесот на
тестирање за време на работата на терен.
Двата прирачника кои беа подготвени за пилот студијата, беа прилагодени да
им користат на тестирачите и на набљудувачите во училиштата.
Првиот прирачник за задавање на ЕГРА и ЕГМА инструментите ги содржеше
општите правила за задавање на инструментите. Понатаму, во него беа дадени и
конкретните инструкции за ЕГРА и ЕГМА задачите за второ и трето одделение
посебно, како да се забележуваат одговорите на учениците, како да се користат
работните листови и манипулативите за математика, и како да се користи правилото за
предвремено прекинување на тестот. Последниот дел од прирачникот се фокусира на
софтверот Танџерин и на користење на таблет компјутерите, на тоа како се да се
регистрираат и одрегистрираат, основните прилагодувања, како се користи
штоперицата, како се зачувуваат и синхронизираат податоците и други корисни
препораки во врска со процесот на тестирање.
Вториот прирачник главно се однесуваше на обезбедување на квалитет за
време на тестирањето и беше наменет за набљудувачите. Во него се дадени главните
одговорности на набљудувачите, нивната улога во училиштата, начинот на кој се
забележуваат нивните набљудувања и пишувањето извештај.

5.2 Прибирање податоци
Податоците на терен се прибираа во периодот од 19-ти мај до 3-ти јуни. Во
процесот учествуваа 83 тестирачи, составени од педагози, психолози и/или одбрани
наставници кои биле обучени за тестирачи.
Во примерокот за студијата беа одбрани 2.021 ученик од вторите и третите
одделенија од 42 училишта од пилот фазата и од втората фаза, во кои наставата се
изведува на македонски или на албански јазик. Во студијата учествуваа и десет
ученици од училиштето за ученици со посебни потреби „Маца Овчарова“, кои беа
одбрани од своите наставници, за да се види како реагираат на тестовите децата со
посебни потреби. Одбраните деца имаа различно ниво на физичка и/или
интелектуална попреченост. Двајца ученици од второ одделение и пет ученици од
трето одделение беа проценувани со ЕГРА и ЕГМА инструментите за второ одделение
(учениците беа на возраст од 9 до 11 години), додека еден ученик од четврто
одделение и двајца ученици од петто одделение (на возраст од 10 до 14 години) беа
оценувани со инструментите за трето одделение.
Тимот на проектот подготви доволен број пластифицирани работни листови за
учениците на македонски и албански јазик, кои беа испратени во училиштата по пошта,
четири дена пред да започне процесот на прибирање на податоци. Ова беше
направено и во договор со експертите од Државниот испитен центар, за тестирачите
да имаат време да се запознаат со содржината на тестовите и со модифицираните
инструкции.
Оценувањето во просек траеше 10-20 минути и беше индивидуално, усно
испитување од страна на тестирачот кој ги задаваше ЕГРА и ЕГМА. Во зависност од
големината на училиштето и јазикот на наставата (македонски, албански, или
двојазично), тестирачите требаа да направат процени кај 20 до 120 ученици во едно
училиште. Податоците беа снимани на апликацијата Танџерин и беа испраќани
директно во централната база на податоци.
Бидејќи за користење на Танџерин во процесот на прибирање на податоци е
потребен пристап до интернет, понекогаш се јавуваше проблем, зашто училиштата во
имаа ограничен пристап до интернет, во однос на симнување и прикачување на
податоци. Затоа, тестирачите или директорите на училиштата понекогаш требаа да ги
однесат таблетите дома за да ги префрлат сите податоци во централната база.
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Одбрани набљудувачи, како и членови на тимот на проектот редовно ги
посетуваа училиштата за да потврдат дека процесот на прибирање на податоци се
одвива како што треба.
Откако се покажаа проблемите со таблетите набавени за училиштата во пилот
фазата, беа купени Google Nexus таблет компјутери кои имаат подобри
карактеристики. Со нив се појавија само помали проблеми, главно во врска со
напојувањето со струја. Само еден од Ainol таблетите (од пилот студијата) беше
вратен да се поправи (овој таблет еднаш веќе мораше да се поправа за време на
пилот студијата). За среќа, не се загубија податоци, што е многу важно за одржување
на квалитетот на студијата.
Откако заврши процесот на прибирање на податоци, координаторот за
оценување на јазичната и математичката писменост кај учениците од почетните
одделенија ги симна податоците од централната база, ги прочисти податоците и тие
беа испратени за анализа кај Бети Ламева од ДИЦ.

5.3 Обезбедување квалитет на процесот
Обезбедувањето на квалитетни податоци е многу важно за да се добијат
валидни и релијабилни податоци. Во студијата за процена на почетната состојба,
процесот на оценување го следеа набљудувачи составени од: советници во ДИЦ,
професори и искусни членови на работната група кои учествуваа во составувањето на
инструментите, како и од образовните координатори од „Чекор по чекор“, за да
обезбедат квалитетни податоци. Тие исто така требаа да следат дали се почитуваат
стандардните процедури и протоколот за задавање на ЕГРА и ЕГМА инструментите.
Советниците од БРО, кои беа супервизори во пилот студијата, требаа да ја
преземат таа улога и сега, во оваа студија, и со таа цел планот за активности за
студијата за процена на почетната состојба беше испратен до директорката на БРО во
април. Но, заради големиот број на обврски на советниците во БРО во тој период од
годината, тие не беа во состојба да учествуваат како набљудувачи во студијата за
процена на почетната состојба.
Протоколот за набљудување на оценувањето беше малку модифициран,
благодарение на искуствата од пилот студијата, па така, набљудувачите многу лесно
го следеа процесот на оценување и можеа да забележат отстапувања од
стандардните процедури и инструкции.
Некои од основните стандарди беа:
 Мора да се заштити анонимноста на ученикот и на неговите резултати;
 Пред секој тест мора да се воспостави контакт со ученикот, за тој да се
чувствува релаксирано и опуштено и да може да даде сѐ од себе;
 Процедурата за задавање на инструментот мора да биде иста за сите ученици
со цел да им бидат обезбедени истите услови за работа;
 Мора да се почитуваат инструкциите во прирачникот.
Вкупно 20 набљудувачи направија 75 посети на училиштата за да го следат
процесот на собирање податоци. Новите набљудувачи од ДИЦ посетуваа работилница
за задавање на ЕГРА и ЕГМА тестовите, за да се запознаат со задачите и
инструкциите во инструментите.
И тимот на проектот беше постојано мобилен, посетувајќи ги училиштата и
давајќи им помош и поддршка таму каде што беше потребно. Во два наврати,
советничката од ДИЦ, Афердита Сарачини ги спроведуваше ЕГРА и ЕГМА
инструментите во две училишта со ученици кои посетуваат настава на албански.
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Заради малиот број ученици на албански јазик, во овие училишта немаше
дополнително обучен тестирач на албански. Вкупно 16 ученици беа тестирани во ОУ
„Елпида Караманди“ – Битола (подрачно училиште во селото Доленци) и “Гоце Делчев“
– Аеродром (училиште во селото Горно Лисиче).
Секој набљудувач требаше да поднесе извештај од набљудувањето на
процесот на собирање податоци. Ова се главните заклучоци од извештаите за
условите на тестирање и за процесот:
 „Звучната изолација“ на училниците, канцеларијата на директорот или педагогот
или библиотеката, каде се одвивало оценувањето не била баш оптимална за
беспрекорно изведување на процесот, особено заради бучавата за време на
одморите;
 Што се однесува до „визуелното опкружување“, во некои случаи не било
задоволувачко, (обично немало доволно простор, имало премногу техничка
опрема – компјутери, лаптопи и сл.), па затоа во некои случаи тоа им пречело
на учениците да се концентрираат на задачите;
 Во повеќето случаи, температурата во просторијата не била пријатна, па децата
не можеле да се опуштат и да се чувствуваат пријатно;
 Повеќето тестирачи оствариле добар контакт и комуникација со децата и имале
одличен пристап;
 Во повеќето училишта материјалите биле подготвени и на свое место пред
оценувањето;
 Во некои училишта, процесот на оценување бил неколку пати прекинуван, затоа
што некои од вработените (наставниците, директорите) влегувале во
просторијата, и покрај тоа што во поголемиот број случаи на вратата бил јасно
истакнат знак “Не вознемирувај!“.Исто така, многуте обврски на тестирачите во
други активности, влијаеја на процесот на оценување. Во повеќето училишта,
тестирачите не правеа пауза за време на големиот одмор;
 Во неколку случаи тестирачите имаа проблем со екраните на допир кои не
реагира и проблеми за време на внесување на податоците;
 Некои тестирачи ги повторија инструкциите повеќе пати одошто е дозволено и
не успеаја да ги прочитаат инструкциите од збор до збор;
 Само неколку тестирачи ги наведуваа учениците на точниот одговор.
Вака може да се сумираат препораките од набљудувачите:
 Тестирачите треба да направат пауза за време на големите одмори, за да се
спречи секое нарушување на процесот;
 Повеќето набљудувачи забележаа дека во ЕГМА инструментот, во задачата 3,
„Продолжи ја низата“, треба да се ревидираат инструкциите, зашто во многу
случаи тестирачите требаа да даваат додатни инструкции;
 Треба повеќе да се вежба работење со таблетите. Тестирачите кои учествуваа
во пилот студијата беа посигурни и поискусни во внесување на податоците од
тестирачите кои беа за прв пат вклучени во оваа студија;
 Задавањето на ЕГРА и ЕГМА инструментите треба да биде организирано и
спроведено пред мај, затоа што тестирачите имаат многу обврски во овој
период од годината (подготовки за екстерно тестирање, запишување на
првоодделенци).
Набљудувачите кои го следеа оценувањето во специјалното ОУ „Маца
Овчарова“ – Велес, предложија подготовка на нови инструкции кои ќе бидат за
учениците со посебни потреби, како и отстранување на временска рамка за задачите
со цел да се увиди целокупниот потенцијал на овие ученици при решавање на
задачите.
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5.4 Анализа на податоците и подготовка на извештај
Анализата на податоците беше направена од страна на Бети Ламева од
Државниот испитен центар.
Во анализата и извештајот од резултатите на ЕГРА и ЕГМА инструментите се
прикажани резултатите на учениците во читање и математика, според полот, јазикот на
настава, локацијата на училиштето и степенот на образование на родителите. За
анализа на податоците беше користен лиценциран TiaPlus7 и SPSS софтвер.
Со помош на TiaPlus се добија следниве резултати:



Дистрибуција на фреквенции – зачестеност на појавување на различни
вредности на варијаблата кои се сумирани во табели според различни групи
испитаници;
Р-вредност – како важен индикатор за анализа на задачите, кој ја покажува
вредноста за средната „тежина“ (или „едноставност“) на тестот или
поединечните задачи. Оваа вредност се добива кога ќе се подели просечниот
резултат на тестот со максималниот можен резултат и потоа овој број ќе се
помножи со 100. Овој број е пропорција на ученици (x100) што го одбрале
точниот одговор. На тој начин се покажува колку поединечна задача е тешка.
Колку е поголема Р вредноста, толку е полесна задачата.

Извештаите за секое училиште ќе бидат подготвени врз основа на резултатите
на учениците и ќе бидат испратени до сите училишта. За потребите на проектот,
училиштата ќе бидат рангирани според резултатите, користејќи ја Р-вредноста за сите
задачи на македонски и албански јазик. Овој дел ќе се користи само за потребите на
проектот, за да се одреди фокусот на интервенциите и да им се обрне повеќе
внимание на училиштата на кои тоа им е потребно.

TiaPlus е 32-битна програма на „Виндоус“ за анализа на тестови и задачи, која се фокусира на
„класична“ тест и ајтем анализа, изработена од Cito, една од водечките светски компании за
тестирање и оценување, со седиште во Холандија
7
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6. РЕЗУЛТАТИ ОД ЕГРА И ЕГМА
Во овој дел се претставени резултатите за сите задачи кои беа дел од ЕГРА и
ЕГМА инструментите спроведени во Македонија.

6.1 Карактеристики на примерокот
Подолу е прикажана анализата на примерокот ученици кои учествуваа во ЕГРА,
според одделенија, наставен јазик, локација на училиштето и полот. Од анализата се
гледа дека групата ученици е избалансирана во поглед на сите три карактеристики.
Околу 75% од учениците посетувале настава на македонски јазик, а 25% на
албански јазик. Поголемиот дел од учениците (76%) се од централните училишта, а
24% се од подрачните училишта. Во студијата се вклучени речиси еднаков број на
момчиња и девојчиња.

Графикон 1. Процент на ученици во ЕГРА примерокот според: одделение,
наставен јазик, локација на училиштето и пол
Бројот на учениците во различни категории може да варира малку во ЕГМА,
зашто некои ученици биле отсутни за време на задавањето на инструментот, но сепак
е избалансиран за сите три категории во двете одделенија.
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Графикон 2. Процент на ученици во ЕГМА примерокот според: одделение,
наставен настава, локација на училиштето и пол
6.2 Резултати по читање на македонски и албански наставен јазик
Споредбата на ЕГРА резултатите на македонски и албански јазик за второ
одделение покажува дека учениците кои следеле настава на македонски јазик
покажуваат малку подобри резултати од оние кои следеле настава на албански во сите
задачи, освен во задачата за препознавање на букви и нивно изговарање – гласови.
Учениците на двата наставни јазици покажале најдобри резултати во задачата
за препознавање на буквите (просечен процент на решеност е 73% кај учениците на
македонски наставен јазик и 75% кај учениците на албански наставен јазик), додека
пак, најслабите резултати се во задачата за разбирање на прочитаниот текст (46% кај
учениците на македонски наставен јазик и 36% кај учениците на албански наставен
јазик).

Графикон 3. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГРА според
наставен јазик кај учениците од второ одделение

43

Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
Извештај од студијата за процена на почетната состојба

Во трето одделение, учениците на македонски наставен јазик покажуваат
подобри резултати од учениците на албански наставен јазик во сите задачи на ЕГРА. И
повторно, најдобрите резултати се во задачата за препознавање на буквите (82% во
двата јазика), а најслабите резултати се кај задачата со прашања за прочитаниот текст
(62% за македонски наставен јазик и 50% за албански наставен јазик).

Графикон 4. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГРА според
наставен јазик кај учениците од трето одделение
6.2.1 Анализа на резултатите според полот
Во вкупните резултати на тестовите, девојчињата покажуваат подобри
резултати од момчињата за двата наставни јазици за второ одделение. Просечната
решеност кај учениците кои следат настава на македонски е 62% за девојчињата, во
споредба со 60% кај момчињата, а за учениците кои посетувале настава на албански
јазик, просечната решеност е 58% за девојчињата, и 57% за момчињата.

Графикон 5. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГРА за второ
одделение според пол
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Истиот тренд се забележува и кај учениците од трето одделение, каде што
повторно девојчињата се подобри од момчињата (73% наспроти 68% за македонски
наставен јазик и 64% наспроти 62% за албански наставен јазик).

Графикон 6. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГРА за трето
одделение според пол
Анализата по задачи покажува дека кај учениците кои следат настава
македонски, девојчињата се малку подобри од момчињата во сите ЕГРА задачи
второ одделение. И повторно, најдобри резултати се постигаат во задачата
препознавање букви, а најслаби резултати во задачата за одговарање прашања
разбирање во врска со прочитаниот текст.

на
за
за
за

Графикон 7. Просечен процент на решеност на ЕГРА на македонски јазик по
подрачја според полот на учениците од второ одделение
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Кај учениците од второ одделение кои следат настава на албански јазик,
момчињата се подобри во задачата препознавање букви и читање познати зборови во
нелогичен текст, а девојчињата се подобри во читање логичен текст и одговарање
прашања во врска со текстот.

Графикон 8. Просечен процент на решеност на ЕГРА на албански јазик по
подрачја според полот на учениците од второ одделение
Истиот тренд се забележува и кај учениците од трето одделение кои посетувале
настава на македонски јазик, девојчињата се подобри од момчињата. Најдобри
резултатите постигнуваат кај задачата препознавање на буквите (83% и за момчињата
и за девојчињата), а прашањата во врска со прочитаниот текст е најслабата задача
(65% девојчињата и 58% момчињата).

Графикон 9. Просечен процент на решеност на ЕГРА на македонски јазик по
подрачја според полот на учениците од трето одделение
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Кај учениците од трето одделение кои следат настава на албански јазик,
девојчињата покажуваат подобри резултати од момчињата.

Графикон 10. Просечен процент на решеност на ЕГРА на албански јазик по
подрачја според полот на учениците од трето одделение
6.2.2 Анализа на резултатите според нивото на образование на родителите
Гледано според нивото на образование на родителите, резултатите на
учениците од второ одделение прогресивно се зголемуваат како што е повисоко
образованието на родителите, од основно кон високо образование. Ова важи за обата
родители и за учениците кои следат настава и на македонски и на албански јазик.
Просечната решеност на тестот кај учениците кои следат настава на
македонски јазик чии родители имаат основно образование или помалку е околу 39%,
во споредба со 71% од учениците чии родители имаат средно или високо образование.
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Графикон 11. Просечен процент на решеност на ЕГРА на македонски јазик според
нивото на образование на родителите кај учениците од второ одделение
Кај албанските ученици, околу 53% од децата чии родители имаат основно
образование или помалку, го решиле тестот, во споредба со 75% чии родители имаат
средно или високо образование

Графикон 12. Просечен процент на решеност на ЕГРА на албански јазик според
нивото на образование на родителите кај учениците од второ одделение
Се чини дека и во трето одделение образованието на родителите е фактор кој
придонесува за резултатите на детето, па и тука учениците чии родители имаат
пониско образование имаат послаби резултати од учениците чии родители имаат
средно или високо образование.
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Графикон 13. Просечен процент на решеност на ЕГРА на македонски јазик според
нивото на образование на родителите кај учениците од трето одделение
Овој тренд е евидентен и за учениците од трето одделение кои следат настава
на македонски и на албански јазик. Просечната решеност на ЕГРА тестот кај учениците
кои следат настава на македонски јазик, а чии родители имаат основно образование
или помалку е 51%, во споредба со 74% од просечната решеност на учениците чии
родители имаат високо образование. Просечната решеност на ЕГРА тестот кај
учениците кои следат настава на албански јазик, а чии родители имаат основно
образование или помалку е 57.5%, во споредба со околу 80% од учениците чии
родители имаат високо образование.

Графикон 14. Просечен процент на решеност на ЕГРА на албански јазик според
нивото на образование на родителите кај учениците од трето одделение
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6.2.3 Анализа на резултатите според типот на училиште
Споредбата на резултатите кај учениците од второ одделение според типот на
училиштето во кое одат, покажува дека учениците од централните училишта во кои
наставата се изведува на македонски имаат подобри резултати (62% просечна
решеност) од учениците од подрачните училишта (48% просечна решеност), кои се
главно рурални.
Кај училиштата во кои наставата се изведува на албански, ситуацијата е
обратна, бидејќи учениците од подрачните училишта (61%) имаат подобри резултати
од учениците во централните училишта (56%).

Графикон 15. Просечен процент на решеност на ЕГРА според наставен јазик и
типот на училиште за учениците од второ одделение
Во трето одделение, во училиштата каде наставата се изведува на македонски
јазик, децата од централните училишта имаат подобри резултати од оние во
подрачните (71% наспроти 64%), а во училиштата каде наставата се изведува на
албански јазик, учениците од подрачните училишта покажуваат подобри резултати
(68% наспроти 60%).
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Графикон 16. Просечен процент на решеност на ЕГРА според наставен јазик и
типот на училиште за учениците од трето одделение
6.2.4 Анализа на резултатите според тоа дали детето посетувало градинка
На прашањето дали посетувале градинка, околу две третини од учениците кои
посетуваат настава на македонски одговориле потврдно (69% во второ одделение и
65% во трето одделение).
Табела 4. Број на ученици од второ и трето одделение кои оделе во градинка
Оделе во
градинка

Да
Не

македонски наставен јазик
Второ
Трето одделение
одделение
Број
%
Број
%
505
69,08
470
64,56
226

30,92

258

35,44

албански наставен јазик
Второ
Трето
одделение
одделение
Број
%
Број
%
41
16,40
31
12,60
209

83,60

215

87,40

Но, само 15% од учениците кои посетуваат настава на албански јазик
посетувале градинка (16,4% во второ одделение и 12,6% во трето одделение).
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Графикон 17. Просечен процент на решеност на ЕГРА според наставен јазик и
дали учениците посетувале градинка за учениците од второ одделение
Посетата на предучилишна установа има влијание врз резултатите постигнати
на ЕГРА, затоа што учениците од двете одделенија, и на двата наставни јазици, кои
посетувале градинка покажале подобри резултати од учениците кои не оделе во
градинка.
За учениците од второ одделение кои посетувале градинка просечната
решеност на тестот е 65% за учениците на македонски наставен јазик и 59% за
учениците на албански наставен јазик, споредено со 52% и 57% од учениците кои не
посетувале градинка.
За трето одделение, просечната решеност на тестот е 63% за учениците кои
следат настава на македонски јазик, а оделе во градинка, во споредба со 66% за
учениците кои не оделе во градинка. Просечната решеност на тестот за учениците на
албански наставен јазик е 73% за учениците кои посетувале градинка, во споредба со
61% за учениците кои не оделе во градинка.
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Графикон 18. Просечен процент на решеност на ЕГРА според наставен јазик и
дали учениците посетувале градинка за учениците од трето одделение
6.2.5 Анализа на резултатите според тоа дали во домот има книги
Достапноста на книги и материјали за читање во домот е уште еден показател
што би можел да влијае на резултатите од ЕГРА.
Табела 5. Број на ученици од второ и трето одделение кои имаат пристап до
книги во домот
Пристап
до книги

Да
Не

македонски наставен јазик
Второ
Трето одделение
одделение
Број
%
Број
%
559
76,47
605
83,10
172

23,53

123

16,90

албански наставен јазик
Второ
Трето
одделение
одделение
Број
%
Број
%
122 48,80
118 47,97
128

51,20

128

52,03

Околу 80% од учениците кои следат на настава на македонски јазик изјавиле
дека имаат книги дома (76,5% од второ одделение и 83,1% од трето одделение) во
споредба со 48% од учениците кои следат настава на албански јазик (48,8% од второ
одделение и 47,79% од трето одделение).
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Графикон 19. Просечен процент на решеност на ЕГРА според наставен јазик и
дали учениците имаат пристап до книги во домот за учениците од второ
одделение
Вкупните резултати на ЕГРА покажуваат дека учениците од двете одделенија
кои следат настава на двата наставни јазици кои имаат книги во домот покажале
подобри резултати од учениците кои дома немаат книги.

Графикон 20. Просечен процент на решеност на ЕГРА според наставен јазик и
дали учениците имаат пристап до книги во домот за учениците од трето
одделение
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6.2.6 Анализа на резултатите според подрачја во ЕГРА
Препознавање букви и нивно читање – гласови
За оваа задача учениците требаа да препознаат и изговорат 100 случајно
распоредени букви од македонската или албанската азбука. Истражувањата
покажуваат дека препознавањето на буквите е добар показател за јазичните вештини.
Буквите беа наредени по случаен редослед, за да се одбегне рецитирање на азбуката
напамет и да се тестира вистинското препознавање на буквите и нивното изговарање
во гласови.
Учениците од двете одделенија кои посетувале настава и на македонски и на
албански јазик имаа еднакво добри резултати. Учениците кои следат настава на
албански јазик од второ одделение имаа подобри резултати според бројот на точно
прочитани букви во минута (83) споредено со учениците кои следат настава на
македонски јазик (74), додека пак резултатот е речиси ист за трето одделение: 85
точни букви за учениците кои следат настава на македонски јазик и 86 точни букви за
учениците кои следат настава на албански јазик.
Во табела 6 се претставени резултатите за тоа колку точни букви биле
прочитани, колку букви се обидел ученикот да прочита, времето што останало по
завршување на задачата и бројот на точно прочитани букви во минута.
Табела 6. Резултати од задачата препознавање на букви и нивно читање гласови
Второ одделение
Трето одделение
Наставен јазик
Мак.
Алб.
Мак.
Алб.
Број
731
250
728
246
Задача 1 – Препознавање на букви и нивно читање - гласови
Број на ајтеми во
100
100
100
100
задачата
Просечна Р- вредност
73.25%
74.65%
82.48%
82.29%
Време што преостанало

0.73

2.38

1.31

3.47

Букви што се обидело
да ги прочита (M)
Точни букви (M)

77.94

77.24

84.33

82.30

72.94

74.06

82.09

81.63

Број на точни букви во
минута

74.16

82.91

85.25

86.54

Читање познати зборови во нелогичен тест
За оваа задача, која треба да се заврши за една минута, учениците од второ
одделение кои посетувале настава на македонски и албански јазик покажале исти
резултати (30 точни зборови во минута). Но, во трето одделение учениците кои следат
настава на македонски јазик покажале подобри резултати (44 зборови во минута) од
оние кои следат настава на албански јазик (40 зборови во минута).
Табела 7. Резултати од задачата за читање познати зборови во нелогичен текст
Второ одделение
Трето одделение
Наставен јазик
Мак.
Алб.
Мак.
Алб.
Број
731
250
728
246
Задача 2 – Читање познати зборови во нелогичен текст
Број на ајтеми во
50
50
50

50
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задачата
Просечна Р- вредност
Време што преостанало

58,45%
1.52

54.40%
3.16

76.71%
5.20

67.34%
5.67

Зборови што се обидело
да прочита (M)
Точни зборови (M)

31.43

30.22

39.89

36.82

29.10

27.09

38.17

33.54

Точни зборови во
минута

30.56

30.19

44.45

39.63

Брзина на читање на логичен текст
Учениците покажале подобри сумарни резултати во оваа задача (двата текста
заедно) со околу 40 точно прочитани зборови во второ одделение (41тзвм на
македонски и 40 тзвм на албански). Ова значи дека на учениците им требало околу 1,5
секунда да прочитаат еден збор. Во трето одделение, ученици кои следат настава на
македонски јазик имаат подобри резултати со 73 точно прочитани зборови во минута,
во споредба со учениците кои следат настава на албански јазик со 65 точно прочитани
зборови во минута. Во трето одделение се зголемува автоматизмот при читање кај
учениците, па потребни се 0,8 секунди за прочитан збор на македонски и 0,9 секунди
на албански.
Табела 8. Резултати од задачата брзина на читање на логичен текст
Второ одделение
Наставен јазик
Мак.
Алб.
Број
731
250
Брзина на читање на логичен текст (Задача 3 & 5)
Број на ајтеми во
144
153
задачата
Просечна Р- вредност
54.60%
49.96%
Време што преостанало
1.84
2.61

Трето одделение
Мак.
Алб.
728
246
219

235

64.63%
1.13

54.13%
1.92

Зборови што се обидело
да прочита (M)
Точни зборови (M)

40.90

41.07

72.11

66.09

39.21

37.82

70.40

63.74

Точни зборови во
минута
Точност (%)

41.12

40.09

72.61

65.49

94.02

99.34

97.33

94.86

Ако резултатите од оваа задача се поделат според прочитаните текстови, се
чини дека резултатите на децата од второ одделение се подобри за првиот текст
(околу 42 тзвм) споредено со вториот текст (околу 38 тзвм), што може да биде
условено од падот на концентрација и замор на учениците за вториот текст.
Кај учениците од трето одделение резултатите се исти за двата текста (73 тзвм
на македонски јазик и 65 тзвм на албански јазик).
Табела 9. Резултати од задачата брзина на читање на логичен текст
Второ одделение
Наставен јазик
Мак.
Алб.
Број
731
250
Задача 3 – Течно читање (Приказна 1)
Број на ајтеми во
66
задачата

Трето одделение
Мак.
Алб.
728
246
72

116

112
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Просечна Р- вредност
62.66
Време што преостанало
2.32
Зборови што се обидело
43.07
да прочита (M)
Точни зборови (M)
41.24
Точни зборови во
43.86
минута
Точност (%)
94.30
Задача 5 – Течно читање (Приказна 2)
Број на ајтеми во
78
задачата
Просечна Р- вредност
47.79
Време што преостанало
1.35
Зборови што се обидело
38.72
да прочита (M)
Точни зборови (M)
37.17
Точни зборови во
38.37
минута
Точност (%)
93.74

53.86
3.24
41.56

61.84
0.71
73.01

52.96
1.18
66.59

38.62
41.57

71.36
72.63

54.35
65.47

91.32

97.17

94.26

81

103

113

46.06
1.99
40.57

67.77
1.55
71.20

55.40
2.03
65.59

37.01
38.61

69.44
72.59

63.12
65.51

93.35

97.49

95.47

Читање со разбирање (преку прашања за текстот)
Во второ одделение, од вкупно 15 прашања, учениците точно одговориле во
просек 7 прашања во инструментот на македонски и 6 прашања во инструментот на
албански јазик, т.е. точноста со која одговараат на прашањата е 48% за учениците кои
следат настава на македонски јазик, а 42% за учениците кои следат настава на
албански јазик. Резултатите на оваа задача се подобри во трето одделение, каде што
од вкупно 19 прашања, учениците кои следат настава на македонски јазик одговориле
точно на 12 прашања, а учениците кои следат настава на албански јазик 10. Според
тоа, процентот на точност се зголемил следствено на 65% и 51% според наставниот
јазик.
Табела 10. Резултати од задачата читање со разбирање (преку прашања за
текстот)
Второ одделение
Наставен јазик
Мак.
Алб.
Број
731
250
Разбирање на прочитаниот текст (Задача 4 & 6)
Број на ајтеми во една
15
15
задача
Просечна Р- вредност
46.36%
36.05%
Прашања што се
14.42
13.21
обидело да одговори
(M)
Точни одговори (M)
6.95
5.55
Точност (%)
48%
42%

Трето одделение
Мак.
Алб.
728
246
19

19

62.03%
18.84

49.55%
18.61

12.19
65%

9.57
51%

Ако се погледаат резултатите според прочитаниот текст, учениците од второ
одделение имаат ист резултат за двата текста (околу три точни одговори и на
македонски и на албански јазик). Учениците од трето одделение подобро ги
одговориле прашањата од првата приказна (7 на македонски и 5 на албански јазик),
одошто втората приказна (6 на македонски и 4 на албански јазик).
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Табела 11. Резултати од задачата читање со разбирање (преку прашања за
текстот)
Наставен јазик
Број

Второ одделение
Мак.
Алб.
731
250

Трето одделение
Мак.
Алб.
728
246

Задача 4 – читање со разбирање (преку прашања за текстот)
(Приказна 1)
Број на ајтеми во една
задача
Просечна Р- вредност
Прашања што се
обидело да одговори
(M)
Точни одговори (M)

7

7

11

11

47.76
6.72

37.49
6.15

58.05
10.96

48.19
10.96

3.34

2.72

6.63

5.39

Задача 6 – читање со разбирање (преку прашања за текстот)
(Приказна 2)
Број на ајтеми во една
задача
Просечна Р- вредност
Прашања што се
обидело да одговори
(M)
Точни одговори (M)

8

8

8

8

45.13
7.70

34.60
7.11

67.50
7.99

51.42
7.68

3.61

2.85

5.62

4.20

6.3 Колку добро учениците ги совладуваат основните математички
вештини?
Инструментот за оценување на математичката писменост во почетните
одделенија (ЕГМА) кој се користеше во студијата за процена на почетната состојба се
состоеше од осум задачи: препознавање на броеви, споредба на количини, продолжи
ја низата, собирање, одземање, текстуални задачи, препознавање на форми и
продолжување на геометриски низи. За повеќето од овие задачи учениците требаа да
решат што е можно повеќе ајтеми во минута. Како и кај ЕГРА, и тука мерењето на
времето овозможува да се види кое е нивото на автоматизам во овие вештини.
Просечниот процент на решеност на учениците се базира на просечната Рвредност, која се добива кога ќе се подели просечниот резултат од тестот со
максималниот број на поени, а потоа тој број ќе се поможи со 100.
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Графикон 21. Просечен процент на решеност на ЕГМА тестот по подрачја и
одделение
На целокупниот ЕГМА инструмент учениците од трето одделение покажуваат
подобри резултати на полесните задачи (препознавање на броеви, споредба на
количини и препознавање на форми). На сите други задачи, учениците од второ
одделение имаат подобри резултати. Задачите како препознавање на броеви и
споредба на количини ги решија речиси сите ученици (над 95%), додека задачата
одземање се чини дека е најтешката задача и за учениците од второ (66%) и особено
за учениците од трето одделение (46%).
6.3.1 Анализа на резултатите според пол
Во просек, момчињата имаат малку подобри резултати од девојчињата во двете
одделенија.
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Графикон 22. Просечен процент на решеност на ЕГМА според одделение и пол
Ако ги разгледаме резултатите од ЕГМА по подрачја, резултатите на учениците
од второ одделение покажуваат дека девојчињата се малку подобри од момчињата во
задачите: препознавање на броеви, текстуални задачи и геометриски низи.

Графикон 23. Просечен процент на решеност на ЕГМА по подрачја според пол од
второ одделение
И во трето одделение девојчињата се подобри од момчињата во: препознавање
на броеви, споредба на количини и продолжување на низата со геометриски форми, но
исто така и во препознавање на форми. Од друга страна пак, момчињата се подобри
во задачите: продолжи ја низата, собирање, одземање и текстуалните задачи.
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Графикон 24. Просечен процент на решеност на ЕГМА по подрачја според пол од
трето одделение
6.3.2 Анализа на резултатите според нивото на образование на родителите
Учениците од второ одделение покажуваат подобри резултати со зголемување
на нивото на образование на родителите од основно, кон средно и високо. Просечниот
резултат на учениците чии родители имаат основно образование е 70%, а тој се
зголемува на 81% кога родителите имаат завршено средно образование и достига 86%
за учениците чии родители имаат високо образование.

Графикон 25. Просечен процент на решеност на ЕГМА според нивото на
образование на родителите на учениците од второ одделение
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Истиот тренд се забележува и кај учениците од трето одделение. Сепак,
просечните резултати се пониски, и варираат од 66% за учениците чии родители имаат
основно образование или помалку, 74% ако имаат завршено средно образование до
77% ако имаат високо образование.

Графикон 26. Просечен процент на решеност на ЕГМА според нивото на
образование на родителите на учениците од трето одделение
6.3.3 Анализа на резултатите според наставниот јазик
Наставниот јазик може да биде фактор кој влијае врз резултатите по
математика. Учениците од второ и трето одделение кои посетувале настава на
македонски јазик покажуваат подобри резултати во сите задачи од ЕГМА, освен во
задачата препознавање на форми, каде учениците кои следат настава на албански
јазик се подобри, (просечната решеност на оваа задача е 75% албански наставен јазик
и 67% македонски во второ одделение, и 79% албански наставен јазик и 74%
македонски во трето одделение).
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Графикон 27. Просечен процент на решеност на ЕГМА по подрачја според
наставниот јазик кај учениците од второ одделение
Во второ одделение, учениците кои следат настава и на двата јазика постигнуваат
најдобри резултати во задачата за препознавање броеви (98% македонски и 94%
албански наставен јазик), спореди ги количините (96% македонски и 94% албански
наставен јазик) и продолжи ја низата форми (85% македонски и 83% албански
наставен јазик). Најлоши резултати покажаа во задачите за одземање (67%
македонски и 65% албански наставен јазик) и текстуалните задачи (73% македонски и
68% албански наставен јазик).

Графикон 28. Просечен процент на решеност на ЕГМА по подрачја според
наставниот јазик кај учениците од трето одделение
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И на двата наставни јазици, резултатите на учениците од трето одделение се
подобри од резултатите на учениците од второ одделение во препознавање на броеви
(99% македонски и 97% албански наставен јазик) и споредба на количини (97%
македонски и 94% албански наставен јазик). Но, резултатите на другите задачи се
полоши, како на пример одземање (46% македонски и 45% албански наставен јазик),
продолжи ја низата (61% македонски и 60% албански наставен јазик) и текстуални
задачи (58% македонски и 55% албански наставен јазик).
6.3.4 Анализа на резултатите според типот на училиште
Учениците од второ одделение во централните училишта покажуваат малку
подобри резултати од учениците во подрачните училишта (79% наспроти 78%), но
ситуацијата е обратна во трето одделение каде што учениците од подрачните
училишта покажуваат подобри резултати (75%) од учениците во централните училишта
(72%).

Графикон 29. Просечен процент на решеност на ЕГМА според одделение и типот
на училиште
6.3.5 Анализа на резултатите според тоа дали децата посетувале градинка
Од вкупниот број ученици од второ одделение (вкупно 928) кои го решавале
ЕГМА, околу 55% посетувале градинка. Бројот на ученици од трето одделение кои
посетувале градинка е малку помал (52% од вкупно 950 ученици).
Табела 12. Број на ученици од второ и трето одделение кои оделе во градинка
Посетувале
градинка
Да
Не

Второ одделение
Број
%
510
54,96%
418

45,04%

Трето одделение
Број
%
493
51,89%
457

48,11%
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Учениците кои оделе во градинка имаат подобри резултати на ЕГМА и во второ
одделение (82% наспроти 76%) и во трето одделение (75% наспроти 71%).

Графикон 30. Просечен процент на решеност на ЕГМА според одделение и дали
учениците посетувале градинка
6.3.6 Анализа на резултатите според тоа дали во домот има книги
Околу 70% од учениците во второ одделение и 74% од учениците во трето
одделение кажале дека дома имаат книги.
Табела 13. Број на ученици од второ и трето одделение кои имаат пристап до
книги во домот
Пристап до книги
Да
Не

Второ одделение
Број
%
649
69,94%
279

30,06%

Трето одделение
Број
%
703
74,00%
247

26,00%

Исто како и кај тестот за јазична писменост, достапноста на книги во домот
влијае врз резултатите по математика, затоа што учениците кои имаат пристап до
книги во домот покажале подобри резултати во двете одделенија.
Резултатите на децата од второ одделение кои имаат пристап до книги во
домот е 83%, наспроти 71% за децата кои немаат пристап до книги во домот.
Просечната решеност на ЕГМА за учениците од трето одделение е 76% за оние кои
имаат пристап до книги во домот и 66% за оние кои немаат.
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Графикон 31. Просечен процент на решеност на ЕГМА според одделение и дали
учениците имаат пристап до книги во домот
6.3.7 Анализа на резултатите според подрачја во ЕГМА
Препознавање броеви
Во оваа задача учениците требаа да препознаат едноцифрени и двоцифрени
броеви. Високата Р- вредност, повеќе од 97%, во второ одделение и 98% во трето
одделение укажуваат на тоа дека ова била лесна задача. Што се однесува до времето
кое преостануваше откако ќе ја завршеа задачата и бројот на точни одговори, имаше
66 точни одговори во минута кај учениците од второ одделение и 55 за учениците од
трето одделение. Исто така, точноста беше голема.
Табела 14. Резултати од задачата препознавање на броеви
Второ одделение
Број
968
Задача 1 – Препознавање на броеви
Број на ајтеми во една
10
задача
Просечна Р- вредност
97.27
Време што преостанало
49.30
Броеви што се обидело да
9.94
прочита (M)
Точни броеви(M)
9.73
Точни броеви во минута
65.71
Точност (%)
97.89

Трето одделение
972
15
98.65
41.92
14.94
14.77
54.94
98.86
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Споредба на количини
Во оваа задача на учениците им се покажуваа два броја истовремено и тие
требаа да го идентификуваат поголемиот број (на пример, кажи ми кој број е поголем).
Во оваа задача се мери способноста на детето да ги спореди двата броја.
Одредувањето на поголемиот број е важен фактор во совладување на собирањето и
одземањето. Правилото за прекинување на задачата е ако детето направи 4
последователни грешки. Пред да почнат да ја решаваат задачата, децата треба да
решат два примери.
Се чини, дека и ова беше лесна задача за учениците од двете одделенија,
затоа што просечната решеност беше 96%, а точноста поголема од 96%.
Табела 15. Резултати од задачата споредба на колични
Второ одделение
број
968
Задача 2 – споредба на колични
Број на ајтеми во една
5
задача
Просечна Р- вредност
95.70
Грешни ајтеми(M)
4.98
Точни ајтеми(M)
4.79
Точност (%)
96.18

Трето одделение
972
7
96.21
6.96
6.73
96.70

Продолжи ја низата
Секој ајтем во оваа задача се состои од низа на броеви, во која што едно место
е празно, за да кажат децата кој број недостасува (пр. 5; 6; 7; _ ). Ученикот треба да
одреди и да каже кој е тој број. Во оваа задача се оценува познавањето на низите. И во
оваа задача учениците треба прво да решат два примери.
Учениците од второ одделение имаат во просек 3 точни ајтеми, од вкупно 5, а
учениците од трето одделение имаат 6 од вкупно 10. Пониската Р- вредност и
пониската точност укажуваат на тоа дека оваа задача е потешка од претходните две
задачи.
Табела 16. Резултати од задачата продолжи ја низата
Број
Задача 3 – Продолжи ја низата
Број на ајтеми во задача
Просечна Р- вредност
Време што преостанало
Број на ајтеми кои се
обидело да реши (M)
Точни ајтеми(M)
Точност (%)

Второ одделение
968
5
66.67

Трето одделение
972

4.98

10
61.31
26.28
9.24

3.34
67

6.14
66

Собирање
Задачите за собирање го оценуваат знаењето на ученикот во оваа основна
операција. Оваа задача има мешано ниво на тежина за да се види дали учениците
совладале просто собирање (пр. 4+5 = ?), собирање на двоцифрени броеви (пр. 13 +
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12 = ?) и собирање со премин (пр. 4+5=?). Задачите не се наредени по тежина, туку се
измешани. Учениците одговараат усно, а тестирачот треба да следи која стратегија ја
користи детето (пр. брои со прсти, користи манипулативи или хартија и молив).
Оваа задача има пониска Р- вредност (77,6% за второ одделение и 59,72% за
трето одделение). Но, нивото на точност е сѐ уште високо, околу 90% за обете
одделенија, што значи дека оние што се обидуваат да ја решат задачата, обично
успеваат во тоа. Бидејќи оваа задача е потешка во трето одделение, им треба повеќе
време да ги решат задачите со собирање.
Околу 80% од учениците од двете одделенија собираат напамет. Прсти (55%) и
манипулативи (17%) се користат главно од учениците во второ одделение, додека пак
учениците од трето одделение повеќе користат хартија и молив (35%).
Табела 17. Резултати од задачата собирање
Број
Задача 4 – Собирање
Број на ајтеми во задача
Просечна Р- вредност
Време што преостанало
Број на ајтеми кои се
обидело да реши (M)
Точни ајтеми (M)
Точни во минута
Точност (%)
Користење на прсти
Користење на манипулативи
Хартија и молив
Сметање напамет

Второ одделение
968

Трето одделение
972

10
77.55

9.26
8.58
7.79
10.67
90.79
55.37%
17.36%
4.96%
79.13%

10
59.72
1.89
6.75
5.99
6.30
88.74
23.97%
6.30%
34.71%
81.61%

Одземање
Со задачите за одземање се проценува колку учениците ја имаат совладано
оваа операција со различно ниво на тежина. Тука спаѓа просто одземање (пр. 9-5=?), и
потешки задачи со позајмување (13-9=?). И тука, тестирачот треба да следи која
стратегија се користи при одземањето (пр. броење со прсти, користење манипулативи).
Учениците покажаа послаби резултати во одземање одошто во собирање.
Просечната Р- вредност е пониска во обете одделенија, 68% во второ одделение и
46% во трето одделение.
Резултатите на учениците од трето одделение покажуваат дека учениците
имаат помал број на обиди да решат некој ајтем, било да е поради тоа што тие се
премногу тешки или затоа што не стигнале дотаму во зададените 60 секунди.
И тука користењето на манипулативи е ретко, особено во трето одделение.
Повеќето ученици одземаа напамет.
Табела 18. Резултати од задачата одземање
Број
Задача 5 – Одземање
Број на ајтеми во задача

Второ одделение
968

Трето одделение
972
10

10
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Просечна Р- вредност
Време што преостанало
Број на ајтеми кои се
обидело да реши (M)
Точни ајтеми (M)
Точни во минута
Точност (%)
Користење на прсти
Користење на манипулативи
Хартија и молив
Сметање напамет

65.76

5.31
7.98
6.61
7.90
82.83
59.19%
19.83%
5.37%
81.92%

45.62
1.40
5.90
4.56
4.72
77.28
25.21%
6.61%
37.09%
81.40%

Текстуални задачи
Знаењето на ученикот да собира и одзема (во второ одделение) и да собира,
одзема, множи и дели (во трето одделение) се оценува преку текстуални задачи, при
што се оценува способноста на ученикот да примени стратегии и да реши некој
проблем. Задачата започнува со пример кој детето треба да го реши.
Од сите задачи во ЕГМА инструментот, учениците имаат најмало ниво на
точност токму во текстуалните задачи. Тоа е пониско кај учениците од второ
одделение (44%) а повисоко кај учениците од трето одделение (58%).
Што се однесува до користените стратегии, учениците од второ одделение
користат прсти, а учениците од трето одделение користат хартија и молив за
решавање на задачата. Голем број од учениците сѐ уште пресметуваат напамет.
Табела 19. Резултати од текстуалните задачи
Број
Задача 6 – Текстуални задачи
Број на ајтеми во задача
Просечна Р- вредност
Број на ајтеми кои се
обидело да реши (M)
Точни ајтеми(M)
Точност (%)
Користење на прсти
Користење на манипулативи
Хартија и молив
Сметање напамет

Второ одделение
968
4
71.72

3.99
1.77
44
55.99%
19.63%
20.97%
78.62%

Трето одделение
972
4
57.61
3.97
2.30
58
21.38%
7.44%
74.28%
71.49%

Препознавање геометриски форми
Оваа задача ја оценува способноста на ученикот да препознае одредени форми
од зададена група на геометриски форми. За оваа задача, на ученикот му се дава лист
на кој има групи со форми и тој треба да ги најде оние кои ќе му ги зададат (пр.
кругови, квадрати).
Бидејќи ајтемите во оваа задача се исти и за второ и за трето одделение,
споредбата е директна. Просечната Р- вредност, бројот на точни ајтеми и нивото на
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точност се зголемуваат со одделението, па затоа во трето одделение се постигнуваат
подобри резултати.
Табела 20. Резултати од задачата препознавање геометриски форми
Второ одделение
Број
968
Задача 7 – Препознавање форми
Број на ајтеми во задача
4
Просечна Р- вредност
69.21
Број на ајтеми кои се
3,98
обидело да реши (M)
Точни ајтеми(M)
2,79
Точност (%)
70

Трето одделение
972
4
74.90
3.99
3.00
75

Продолжување на низи со геометриски форми
За оваа задача на учениците им се покажува низа од геометриски форми и тие
треба да одберат една форма (од подолу дадените), што ќе ја продолжи низата. Целта
е да се оцени способноста на детето да продолжи непотполна повторлива низа, така
што ќе каже која форма недостига. Ваквото препознавање е основа за алгебарско
размислување.
Учениците од обете одделенија имаат исти резултати за оваа задача, со слични
Р- вредности (85% за второ одделение и 83% за трето одделение). Бројот на точни
ајтеми е поголем во трето одделение (3.35 наспроти 2,56).
Табела 21. Резултати од задачата препознавање низи со геометриски форми
Второ одделение
Број
968
Задача 8 – Препознавање низи со геометриски форми
Број на ајтеми во задача
3
Просечна Р- вредност
84.61
Број на ајтеми кои се
2,99
обидело да реши (M)
Точни ајтеми(M)
2,56
Точност (%)
85.6

Трето одделение
972
4
83.31
3.99
3.35
84
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7. ПРАШАЛНИЦИ ЗА ПРОЦЕНА НА ПОЧЕТНАТА СОСТОЈБА
7.1 Опис на инструментите
Главни инструменти за собирање на податоци за Студијата за процена на
почетната состојба се прашалниците и протоколите за директно набљудување на
работата во училницата.
Прашалниците се базирани на Приказот на ефективноста на раководењето со
училиштата (Snapshot for School Management Effectiveness), или ССМЕ, инструмент
развиен од страна на РТИ кој се применува заедно со ЕГРА и/или ЕГМА. Со оглед на
фактот што ССМЕ овозможува холистички приказ на училиштата - од
администрацијата и инфраструктурата до наставниците и учениците, делови на
инструментот беа прилагодени на локалниот контекст за да се искористат како алатка
за проценка на потребите од обука и за Студијата за процена на почетната состојба.
Оригиналните прашалници најпрвин беа преведени на македонски јазик, а
потоа споделени со членовите на Работните групи за ЕГРА и за ЕГМА. Се зедоа
предвид нивните коментари и предлози, особено во однос на отстранување на некои
прашања непотребни за македонскиот контекст, преформулирање на другите и
развивање на нови прашања кои би можеле да се применат во основните училишта во
Македонија.
Откако проектниот тим ги финализираше прашалниците, следеше нивeн превод
на албански јазик.
Се подготвија три вида прашалници за целите на ова истражување за процена на
почетната состојба:
1. Прашалник на директори / помошник директори на училишта – пополнет
страна на училишните директори или помошниците директори;
2. Прашалник за наставници – пополнет од одделенските наставници од прво
петто одделение;
3. Прашалник за родители – пополнет од родителите кои учествувале
претходни проектни активности во рамки на Компонентата 5: Вклучување
семејствата и заедницата.

од
до
во
на

Целта на прашалниците беше да се соберат податоци за перцепциите и
очекувањата на различните групи засегнати страни (училишните раководства,
наставниците и родителите) за јазичната и математичката писменост во почетните
одделенија.
При подготвувањето на прашалниците се посвети особено внимание на
преклопувањето на некои прашања, за да се обезбеди колку што е можно поголема
споредливост на одговорите на училишните директори, наставниците и родителите.
Покрај ова, беше подготвен посебен протокол во вид на Прашалник за
евиденција на материјалите во училницата, со релевантни прашања за учебните
материјали и опрема достапни во училниците за одделенска настава.
Протоколот воедно содржи прашања за перцепциите на наставниците во однос
на сопствените непосредни потреби за обука во полето на јазичната и математичката
писменост во одделенската настава.
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7.2 Постапка за прибирање на податоци
Покрај ЕГРА и ЕГМА оценувањата на учениците, податоци за Студијата за
процена на почетната состојба се собираа и по пат на директно набљудување во
училницата и училиштето, прашалници и интервјуа со наставници, директори и
родители.
Горенаведените прашалници беа подготвени како електронски прашалници,
достапни на Google docs, додека прашалниците за родители беа достапни и како
печатен материјал за да се опфатат и оние родители кои немаат пристап до интернет
или не се компјутерски писмени. Овие испечатени прашалници се дистрибуираа до 41
од пилот и училиштата од втора фаза, а родителите ги добија преку училишните
психолози и педагози. Откако училиштата ги доставија пополнетите прашалници,
одговорите се кодираа и се внесоа во Excel документ, а потоа се сумираа со
одговорите од онлајн прашалниците.
При спроведувањето на онлајн прашалниците, до училишните директори,
наставниците и родителите се испрати допис кој содржеше кусо објаснување за целта
на прашалниците и линкови до македонската и до албанската верзија на секој
прашалник кои водат до интернет страницата Google docs заради онлајн пополнување
на прашалникот. Нивните контакти и имејл адреси беа достапни од базата на податоци
на проектот, која содржи контактни информации за сите учесници во настаните
организирани во училиштата и заедницата спроведени во рамки на активностите
Читањето и математиката се забавни. Прашалници беа достапни за електронско
пополнување во периодот од 19 мај до 4 јуни 2014 година.
Одговорите дадени од испитаниците автоматски беа внесувани во посебна база
на податоци, која овозможи лесен пристап до одговорите за истите понатаму да се
обработат.
Набљудувањата во училницата/училиштата без спроведени по пат на посети во
училиштата од страна на проектниот тим и пет образовни координатори на Чекор по
чекор. Во секое училиште се посетија неколку училници, но протоколот за
набљудување се пополни само за најрепрезентативната училница, која наставниците
ја сметаа за најпријатна средина за учење. Резултатите беа забележени во Excel
табела за да се овозможат релевантни споредби меѓу училиштата.
Потребите на наставниците за обука се оценуваа преку интервјуа со наставници
за време на посетите, како и за време на обуката за ЕГРА и ЕГМА.

7.3 Опис на примерокот
Прашалниците беа одговорени од:




33 директори на училишта;
171 одделенски наставник;
151 родител.

Од 33 училишни директори кои го пополнија прашалникот 88% беа Македонци а
12% Албанци, додека во однос на родовата структура, 55% беа мажи а 45% жени.
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Графикон 32: Етничка и родова структура на анкетираните училишни директори
Од 171 анкетиран одделенски наставник, 149 се жени (87%) а 22 мажи (13%). Во
однос на етничката структура, 75,4% се Македонци, 20,5% Албанци и 4,1% Турци.

Графикон 33: Етничка и родова структура на анкетираните одделенски
наставници
Степенот на образование на одделенските наставници покажува дека три
четвртини (74%) се со високо образование. Само 7% имаат магистратура или
докторат, додека 19% се сè уште со вишо образование (двегодишни учителски студии).
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Графикон 34: Степен на образование на анкетираните одделенски наставници
Примерокот определен за теренски посети вклучи 27 од 42-те училишта кои
учествуваат во пилот и во Фаза 2 од проектните активности. Тие беа одбрани како
репрезентативни за различните видови училишта според релевантни критериуми
(наставен јазик, етничка структура, локација и регионална распространетост), за да се
осигури застапеност на сите видови училишта, што ќе овозможи релевантни споредби.
Врз основа на локацијата на училиштата, примерокот содржеше 70% градски и
30% селски училишта.
Анализата покажа дека три четвртини од училиштата (76%) функционираат во
смени, т.e. учениците посетуваат настава наутро или попладне.

Графикон 35: Застапеност на училиштата во примерокот според нивната
локација
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Ако се погледа наставниот јазик, во 70% од посетените училишта наставата се
одвива на македонски јазик, во 15% само на албански јазик, а во 15% двојазично, на
македонски и на албански јазик.

Графикон 36: Застапеност на училиштата во примерокот според наставниот јазик
Во поглед на големината на училиштата, бројот на одделенски наставници се
разликува од едно до друго. Мнозинството училишта (46%) имаат повеќе од 20
одделенски наставници, а 39% меѓу 11 и 20 наставници; 15% од училиштата во
примерокот имаат под 10 одделенски наставници.

Графикон 37: Број на одделенски наставници во примерокот училишта
Што се однесува на анкетираните родители, примерокот содржи 56% татковци и
44% мајки.
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Графикон 38: Родова структура на анкетираните родители
Во поглед на образовното ниво, најголем дел (43%) се со завршено средно
образование, 20% имаат завршено основно образование, додека 37% имаат
универзитетско образование или повисоко.

Графикон 39: Степен на образование на анкетираните родители
Во однос на етничката застапеност 75% од родителите се Македонци, 22%
Албанци, 1,3% Турци и 0,7% Срби.
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Графикон 40: Мајчин јазик на анкетираните родители
На прашањето на кој јазик децата следат настава, 79,5% родители одговорија
дека децата следат настава на македонски, а 20,5% на албански јазик, што сугерира
дека децата чиј мајчин јазик е турски или српски, како и некои деца чиј мајчин јазик е
албански, следат настава на македонски јазик.

Графикон 41: Јазик на кој децата на анкетираните родители следат настава
Анкетираните родители имаат деца кои главно учат во второ (48,3%) и трето
(46,4%) одделение, што се поклопува со децата кои се тестираа со инструментите
ЕГРА и ЕГМА.
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Графикон 42: Одделение во кое учат децата на анкетираните родители
Родителите наведуваат дека 58% од децата посетувале градинка, додека 42%
никогаш не посетувале предучилишно образование.

Графикон 43: Удел на деца кои посетувале предучилишно образование
Мнозинството анкетирани родители (79%) не биле членови на Советот на
родители на училиштето.
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Графикон 44: Членство во Советот на родители
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8. НАОДИ ОД ПРАШАЛНИЦИТЕ ЗА ПРОЦЕНА НА ПОЧЕТНАТА СОСТОЈБА
Во овој дел се претставени главните наоди од прашалниците за процена на
почетната состојба, групирани во неколку подрачја кои се релевантни за проектот:
достапност на учебни материјали и опрема во училниците за одделенска настава,
потреби на наставниците за обука, училишни практики, педагошки надзор како и
вклученост на родителите во работата на училиштето и дома.

8.1 Достапност на учебни материјали и опрема во училниците за
одделенска настава
За една училница да биде стимулативна средина за учење, треба да им се
допаѓа на учениците, да има флексибилни катчиња за активности, да биде пријатно
уредена од самите ученици, наставници и родители со содржини кои ги одразуваат
интересите на учениците и наставните цели.
Како дел од претходниот проект финансиран од УСАИД (Компонентата за
реновирање на училишта во рамки на Проектот за основно образование), Фондацијата
Чекор по чекор одржа обуки за сите реновирани училишта за „Создавање на
стимулативна средина за учење“ посочувајќи им на наставниците опции за уредување
на училницата и разновидни алтернативи за задоволување на индивидуалните
интереси и потреби на децата. Главната цел на обуката беше создавање на
стимулирачка, безбедна и пријатна средина за учење за сите деца, во која доаѓаат до
израз и се почитуваат интересите, индивидуалните способности, индивидуалниот стил
на учење и културните вредности на децата. За да им се помогне на наставниците при
создавањето на стимулативна средина за учење, секое реновирано училиште доби
дидактички материјал и наставни помагала.
Скоро половина (44%) од 41-то училиште избрани за учество во пилот фазата и
во Фазата 2 на проектот „Со читање до лидерство“, и 48% од 27-те посетени училишта
претходно учествувале во обука за создавање на стимулативна средина за учење. Со
оглед на фактот што вистинската придобивка од оваа обука беше стекнување на
практични знаења и осмислување на активности за преобликување на училницата во
стимулативна средина за учење во чиј фокус се наоѓа детето, како и обезбедување на
дидактички материјали и опрема кои ќе го поткрепат овој процес, ова претставуваше
важен индикатор во анализата на достапноста на опрема и материјали во училницата
(за оваа тема, Ве молиме да ја погледате Проценката на потребите од обука, Дел 8.2).

Графикон 45: Учество во обука за создавање на стимулативна средина за учење
Просечниот број на ученици во посетените одделенија изнесуваше 18, при што
нивниот број се движеше од 13 до 33 ученици во едно одделение. Во одделенијата со
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поголем број ученици (над 25) мошне е тешко да се создаде стимулативна средина за
учење и да се организира работа во мали групи или катчиња за активности.

Фотографија 1: Најголем дел од селските училишта со албански наставен јазик
имаат голем број на ученици
Педагошките материјали се од суштинска важност и за учениците и за
наставниците. На наставниците им се потребни учебници и прирачници што ќе им
помогнат правилно да ја следат наставната програма. Наставните инструменти како
што се табли, креди, материјали за пишување и дневници за водење евиденција се
основни наставни алатки. Воедно, на учениците им требаат учебници, читанки,
вежбанки или таблички, манипулативни предмети за математика, и прибор за
пишување.
Во 41% од посетените училници немаше книги кои децата би можеле да ги
читаат во училницата, а во подеднаков дел од училниците (41%) децата имаа на
располагање над 10 книги, сликовници и други материјали за читање.

Графикон 46: Број на книги достапни за децата во училницата
Во однос на локацијата на училиштето, во ниту едно од селските училишта
децата од одделенската настава немаа на располагање повеќе од 10 книги, додека
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мнозинството од овие училишта (87,5%) воопшто немаа книги. Состојбата е поповолна
во градските училишта каде над половина (57,9%) од училниците имаа над 10 книги на
располагање. Сепак, и во 21% градските училишта децата немаа ниту една книга на
располагање во училницата.

Графикон 47: Број на книги достапни за децата во училницата според локацијата
на училиштето
Достапноста на книги во училницата варира и според наставниот јазик. Во ниту
едно училиште со албански наставен јазик немаше книги на располагање во
училниците. Од двојазичните училишта, 75% немаа никакви книги, додека 25% имаа
над 10 книги на располагање во училниците. Но, протоколот за набљудување не дава
детални информации за јазикот на достапните книги. Повеќе книги можеа да се
забележат во училиштата со македонски наставен јазик, при што 52,6% училишта имаа
над 10 книги на располагање во училниците. Сепак, во 21% од македонските училишта
немаше книги на располагање во училниците.

Графикон 48: Број на книги достапни за децата во училницата според наставниот
јазик
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Во мнозинството училници (81%) на ѕидовите од училниците беа изложени
ученички проекти и изработки, повеќе во градските (63%) во споредба со селските
училишта (18,5%).

Графикон 49: Ученички изработки изложени на ѕидовите на училницата

Графикон 50: Ученички изработки изложени на ѕидовите на училницата според
локацијата на училиштето
Сепак, во скоро сите посетени училници (93%), на ѕидовите беа изложени
наставни материјали.
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Графикон 51: Наставни материјали изложени на ѕидовите на училницата
Различниот изглед на училници во кои наставните материјали и ученичките
изработки се изложени на ѕидовите се гледа на Фотографијата 2.

Фотографија 2: Училница во која ученичките изработки и наставните материјали
се изложени на ѕидовите и училница со празни ѕидови
Во училниците каде немаше изложени ученички изработки, наставниците се
жалеа дека тоа е невозможно поради сменското работење на училиштето, каде
учениците од одделенска настава ја делат училницата со ученици од погорните
одделенија кои ги уништуваат изработките, што ги обесхрабрува помалите деца, и тие
не ги изложуваат своите изработки.
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Графикон 52: Процент на училници кои ги делат учениците од одделенска и
предметна настава

Основниот мебел во училниците се состои од клупи и столици, но важна
карактеристика на една стимулативна училница е можноста мебелот лесно да се
движи и прераспоредува, за да се стимулира групна работа, интеракција и ефективна
комуникација.
Во добата на модерната технологија, компјутерите станаа важен дел од
процесот на учење уште од најмалите одделенија. Владата на Република Македонија
ги снабди училиштата со лап топ компјутери (Intel Classmate) за учениците од
одделенска настава, и десктоп компјутери за учениците од предметна настава.
Во над половина (59%) од посетените училници, „класмејт“ компјутерите им се
сè уште на располагање на учениците, додека во по 11% од училниците има или само
десктоп компјутери односно и десктоп и „класмејт“ компјутери. Во 19% од посетените
училници, според информации од училиштата, нема компјутери воглавно бидејќи сите
компјутери на училиштето биле украдени.

Графикон 53: Компјутери во училницата

85

Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
Извештај од студијата за процена на почетната состојба

Достапноста на компјутери директно влијае врз средината за учење во
училниците, особено ако се работи за десктоп компјутери, кои се фиксирани за клупите
поради поврзувањето со кабли, поради што организацијата на седењето во училницата
не е флексибилна бидејќи клупите не можат да се прераспоредуваат и преместуваат
за работа во мали групи.
Во над половина од училниците (60%), клупите и столиците се организирани на
начин кој стимулира групна работа.

Графикон 54: Организација на столчиња и клупи во училницата
Но, во 20% од училниците клупите се наредени во редови, со фиксирани
десктоп компјутери кои не можат да се помрднат, додека во 8% од училниците, иако
нема компјутери, клупите се сепак организирани во редови како во традиционална
училница. Друго решение кое се забележа во училниците е поставување на
компјутерите на клупи долж ѕидовите, што овозможува другите клупи да се групираат
во средината, било во редови (4%) или во мали групи (8%).

Фотографија 3: Стимулативна средина за учење со различно поставени клупи и
столици (во редови и мали групи)
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Достапноста на материјали за наставникот е подеднакво важна за ефективната
настава. Сите анкетирани наставници (100%) изјавија дека имаат и користат лап топ
компјутер во наставниот процес. Овие лап топ компјутери беа обезбедени од Владата
на Македонија уште во 2009 година, така што сега наставниците имаат проблеми со
нивното одржување, кое училиштата веќе не го покриваат.

Графикон 55: Материјали и опрема достапни на наставникот
Вкупно 72% од наставниците изјавија дека користат дигитални книги, активности
и игри во работата со учениците, главно осврнувајќи се на ToolKid и G-compris,
едукативни софтвери изработени во рамки на проектот на УСАИД за Основно
образование. Исто така го користат зелениот пакет или презентации достапни на ЦД.
Наставниците се жалат дека им се потребни нови и поголем број дигитални активности
кои би можеле да се користат во училницата, бидејќи во моментов користат едукативни
игри или аудио приказни на странски јазици (воглавно од соседните земји) за да го
направат наставниот процес поиновативен и покреативен.
Мал процент наставници (15%) имаат смарт табли во своите училници, но и ним
им се потребни нови дигитални активности за смарт таблите. Над 40% од
наставниците користат прирачници за јазична писменост (41%) и математика (48%),
подготвени за цели на инцијативите финансирани од УНИЦЕФ „Математика со
размислување во одделенската настава“ и „Учење на читање со разбирање и
пишување во одделенската настава“. На прашањето дали им требаат дополнителни
прирачници, сите одговорија дека им се потребни повеќе ресурси и за настава и за
воннаставни активности.
Една ефективна и креативна средина за учење треба воедно да стимулира
различни видови учење засновани на интересите на учениците, така што училницата
треба да се подели на катчиња за активности. Катче за активности претставува
засебен простор во самата училница со разновидни материјали достапни за
учениците, за тие да можат да изберат активности во согласност со своите
способности и интереси. Секое катче за активности треба да има свој простор и треба
да е соодветно обележено. Катчињата треба да се опремени со полици и кутии во кои
се чуваат материјалите и секое дете треба да може да ги најде, користи и врати
потребните материјали.
Скоро половина (48%) од посетените училници беа поделени во катчиња за
активности.
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Графикон 56: Катчиња за активности во училницата
Нормативот за простор, опрема и наставни средства од I до VI одделение за
деветгодишното основно образование во Република Македонија подготвен од Бирото
за развој на образованието и Министерството за образование и наука наведува дека
во училниците треба да се на располагање следниве катчиња за активности:
литературно, математичко, научно, уметничко, семејно/драмско и компјутерско катче.
Во скоро сите посетени училници со катчиња за активности постојат овие
пропишани катчиња. Во некои од нив секојдневно се одвиваат активности со
учениците, додека во други катчињата служат само како изложбен простор за ученички
изработки и проекти.


Литературно катче (читање, пишување и слушање) – Целта на ова катче е
читање на книги, списанија, слушање на приказни или музика, пишување. Тие се
главно опремени со книги, енциклопедии, постери, поезија или приказни
напишани од учениците. Во некои училници има мали библиотеки создадени од
децата и родителите.

Фотографија 4: Материјали за учење во литературното катче
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Математичко катче – опремено со манипулативни средства, сметалки,
тродимензионални слики, сложувалки, домино, линијари, ваги.

Фотографија 5: Материјали за учење во математичкото катче
Кога ги прашавме директорите дали училиштето купило било какви дидактички
материјали во последниве три години, 45% одговорија потврдно, додека 55% изјавија
дека во овој период не се набавени никакви материјали.

Графикон 57: Дидактички материјали набавени во последниве три години


Уметничко катче – опремено со најразновидна хартија, дрвени боички, восочни
боички, креда во боја, водени бои, глина, весници, ножички, итн. Најголем дел
од уметничките изработки на учениците се изложени во ова катче.
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Фотографија 6: Ученички изработки во уметничкото катче


Научно / истражувачко катче – каде децата можат да вршат едноставни
експерименти, да одгледуваат растенија (еколошко), да користат глина,
магнети, ваги, растенија, листови.

Фотографија 7: Одгледување растенија во научното / истражувачкото катче


Компјутерско катче - наставниците вообичаено ја нарекуваат компјутерско
катче сталажата каде се чуваат „класмејт“ компјутерите. Ова се компјутери со
едукативен софтвер, прилагоден на возраста и интересите на учениците.
Обично лап топ компјутерите се користат неколку пати во текот на неделата и
тогаш целата училница се претвора во едно големо компјутерско катче.



Во голем број училници воедно постои и етнолошко катче со предмети, носии
кои припаѓаат на различни етнички групи во Македонија, собрани или направени
од учениците, заедно со нивните семејства.
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Фотографија 8: Компјутерско катче



Фотографија 9: Етнолошко катче

Музичкото катче исто така може често да се најде во голем број училници.
Учениците обично имаат касетофон и можат да слушаат музика, а исто така
различни инструменти се на располагање за да можат заедно да компонираат
или да ги свират песните кои ги учеле на час по музичко.

Фотографија 10: Инструменти и касетофон во Музичкото катче
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Во мнозинството училници на ѕидовите беа истакнати кодекси на однесување
или едноставни правила за учениците, укажувајќи им како треба да се однесуваат во
училницата и што е она што се смета за соодветно однесување.

Фотографија 11: Правила на однесување во училницата како дел од Кодексот на
однесување
Над половина од училиштата организираат воннаставни активности за
учениците од одделенска настава, кои имаат за цел подобрување на нивните
математички вештини (63%) и читањето (67%).

Графикон 58: Воннаставни активности на полето на јазична и математичка
писменост

92

Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
Извештај од студијата за процена на почетната состојба

Воннаставните активности за читање вклучуваат читање од страна на
наставникот или читање во групи, поетско и/или драмско читање, поетски натпревари,
литературни квизови, подготовка на театарски претстави, посети на градски
библиотеки или културни настани. Едно училиште изјави дека градската библиотека
обезбедува бесплатен влез за сите првоодделенци на почетокот од учебната година.
Активностите за подобрување на математичките вештини во одделенска
настава вклучуваат математички квизови и натпревари, вежби за подобрување на
концентрацијата, активности за логичко и критичко мислење.
Мнозинството училишта (93%) имаат училишна библиотека, која е целосно
достапна за учениците од одделенска настава.

Графикон 59: Достапност на училишната библиотека
Од останатите, во едно училиште се гради библиотека, а во друго нема
расположлив простор кој би послужил за таа намена. Не сите училишта ги чуваат
книгите на соодветно место поради ограничените училишни капацитети.
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Фотографија 12: Различни видови училишни библиотеки
Мнозинството од интервјуирани наставници, библиотекари (63%) и две третини
од училишните директори (66,7%) изјавија дека на учениците од одделенска настава
покрај задолжителните лектири во библиотеката им се достапни и дополнителни книги.

Графикон 60: Достапност на книги во училишната библиотека за учениците од
одделенска настава
Сепак, достапноста на книги варира во зависност од локацијата на училиштето.,
Покрај задолжителните лектири, дополнителни книги се достапни за учениците од
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одделенска настава во 52% од посетените градски училишта, но само во 18% од
посетените селски училишта.

Графикон 61: Достапност на книги во училишната библиотека според локацијата
на училиштето
Понатаму, во однос на наставниот јазик, во библиотеките нема дополнителни
книги за учениците од одделенска настава во ниту едно албанско училиште (100%) и
во една четвртина од двојазичните и македонските училишта. Но, за време на
теренските посети во библиотеките скоро и воопшто да немаше ученици, а да не
зборуваме за ученици од одделенска настава.

Графикон 62: Достапност на книги во училишната библиотека според наставниот
јазик
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Резиме на резултатите:
- Генерално гледано, во училниците за одделенска настава има недостаток од
книги, кои би им биле достапни на учениците за читање за време на часовите.
Мошне слаба е достапноста на книги на албански јазик, како и во селските
училишта;
- Најголем дел од ѕидовите во училниците се соодветно декорирани со ученички
проекти и наставни материјали. Сепак, клупите и столиците не се секогаш
организирани на начин кој стимулира групна работа, а ни училниците не се
поделени на различни катчиња за активности;
- Мнозинството наставници секоја недела користат „класмејт“ компјутери и
разновидни дигитални книги, активности и игри со децата;
- Училиштата организираат воннаставни активности за учениците од одделенска
настава кои имаат за цел подобрување на нивните вештини за математика и
читање, но тие се главно во вид на натпревари за најдобра поема или приказна
или учество во математички натпревари организирани на ниво на држава;
- Скоро сите училишта имаат училишна библиотека која им е целосно достапна
на учениците од одделенска настава и која има и други книги освен
задолжителната лектира.

8.2 Проценка на потребите на наставниците за обука
Една од главните цели на проектот е подобрување на наставата и постигањата
на учениците во читањето и математиката, преку развивање на капацитетите на
наставниците за оценување на јазичната и математичката писменост, како и нивното
разбирање и способности за примена на интерактивни методи кои стимулираат
подобрување на математичките и јазичните вештини.
Со цел прилагодување на активностите за професионален развој на реалните
потреби на одделенските наставници, проектниот тим спроведе проценка на потребите
од обука за да може да се обезбедат соодветни услови за професионален развој за
одделенските наставници со цел нивно професионално унапредување, подобрување
на наставната практика и зајакнување на ученичките постигања.
Во неколку наврати, за време на училишните посети кои имаа за цел
набљудување на опременоста на училниците, на обуката за примена на ЕГРА и ЕГМА
инструментите, но и за време на настаните организирани во училиштата во рамките на
Компонентата 5: Вклучување на семејствата и заедницата, од наставниците
повеќепати се побара да ги посочат темите каде чувствуваат потреба од дополнителна
обука која би имала за цел подобрување на јазичните и математичките вештини на
учениците од одделенска настава. Исто така, некои прашања во прашалниците за
наставници се однесуваат на нивните претходни искуства и обука за јазична и
математичка писменост во одделенската настава.
Опис на резултатите:
Врз основа на одговорите дадени во прашалниците, половина од наставниците
(52%) учествувале на работилници за обука на тема јазична писменост, поконкретно
како да држат настава за читање, додека 48% никогаш не посетувале таква обука.
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Графикон 63: Процент на наставници кои учествувале на обука за држење
настава по читање
Состојбата е различна во однос на обуката за математика, каде 85% од
анкетираните наставниците одговорија дека посетувале работилници за настава по
математика.

Графикон 64: Процент на наставници кои учествувале на обука за држење
настава по математика
За време на набљудувањето на опременоста во училниците, наставниците
искажаа задоволство од претходната обука за создавање на стимулативна средина за
учење и препорачаа обуката да се прошири за да ги опфати и другите наставници од
училиштето, поради ограничениот опфат на претходната работилница организирана за
околу 10 наставника по училиште во рамки на Проектот на УСАИД за основно
образование.
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Графикон 65: Процент на училишта кои посетувале обука за создавање на
ефективна средина за учење
Анализата покажа дека обука била одржана за 44% од вкупно 42-те училишта
вклучени во пилот фазата и во втората фаза проектни активности. Некои од
интервјуираните наставници изјавија дека обуката била организирана или за
наставници од централното или за наставници од подрачните училишта, иако впрочем
би била корисна за сите одделенски наставници. Понатаму, некои наставници кои
учествувале во претходната работилница побараа осовременета и напредна обука на
оваа тема.
Тесно поврзана со оваа тема е обуката за „Вклучување на родителите и
заедницата во работата на училиштата“ наменета за родители и вработени во
училиштата која имаше за цел подобрување на вклученоста на родителите во
училиштата. Целта на обука беше да се нагласи важноста на, како и ползата од,
вклученоста на родителите и заедницата во подобрувањето на училишната средина,
внатрешна и надворешна. Интервјуираните наставници изјавија дека слична обука со
поголем осврт врз вклучувањето на родителите во развивање на јазичните и
математичките вештини на нивните деца би била важна и корисна. Ваквата
работилница би можела да содржи практични совети како родителите можат да читаат
со своите деца и да ја користат математиката во секојдневниот живот.
Друга тема која ја истакнаа интервјуираните наставници е учење на читање и
математика со учениците со пречки во развојот. Одговорите дадени во прашалниците
покажаа дека една четвртина (25%) од анкетираните одделенски наставници имаат
ученици со посебни потреби во своето одделение. Главните проблеми кои ги
идентификуваа се подготвувањето на индивидуални планови за часовите и
формативно оценување на учениците со пречки во развојот. Покрај тоа, наставниците
имаат потешкотии при препознавањето и справувањето со пречките во учењето кај
децата, како што се дислексија, дискалкулија и дисграфија.
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Графикон 66: Процент на одделенски наставници кои во своето одделение имаат
ученици со посебни потреби
Кога ги запрашавме одделенските наставници како се справуваат со ученици
кои имаат слаби постигања, скоро половина (49,7%) изјавија дека им обрнуваат
посебно внимание, една четвртина (24%) им даваат дополнителни дидактички
материјали, а 16,4% се обидуваат да делуваат охрабрувачки. Ниту еден наставник не
ги искористува учениците со повисоки постигања кои би можеле да го споделат своето
знаење со соучениците, а мал процент (8,2%) ги вклучуваат родителите во вакви
активности.

Графикон 67: Наставни методи кои наставниците ги применуваат со учениците со
слаби постигања
Врз основа на интервјуата со наставниците и нивните одговори дадени во
прашалниците, наставниците ги сметаат за корисни следниве теми за обука:
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-

-

Дислексија, дисграфија и дискалкулија како специфични потешкотии при
учењето: дислексичен ученик во одделението, симптоми на дислексија, техники
за читање и пишување за дислексички и дисграфички ученици;
Формативно оценување на учениците од одделенска настава;
Техники за совладување на читањето и пишувањето во одделенската настава;
Креативна математика;
Стратегии кои поттикнуваат мотивација за читање и/или пишување во
училницата;
Модели за работа во катчињата за активности;
Улогата на наставникот: Како треба наставникот да го стимулира процесот на
учење кај децата;
Работилници за родители: почетно читање и пишување за децата дома.

8.3 Училишни практики
Низ целиот свет, властите се тие кои го утврдуваат бројот на денови или часови
кои училиштата треба да го поминат во настава по определен материјал, и целите на
наставната програма мораат да се остварат во рамките на овој специфичен број
часови или денови. Глобалниот мониторинг извештај на УНЕСКО од 2005 година
Образование за сите (2005 UNESCO Education For All Global Monitoring Report)8
препорачува 850 до 1.000 наставни часа или 180-220 дена по учебна година, покрај
одмор/распуст и воннаставни активности, а Индикативната рамка Образование за сите
очекува најмалку 850 часа (или околу 200 дена по 5 дена неделно), бидејќи на
учениците им е потребно доволно време за да ги совладаат наставните цели
поставени во определените предмети.
Практиките на добро управуваните училишта наведуваат дека тие треба да се
отворени онолку дена колку што имаат утврдено властите, да имаат малку отсутни
наставници, и да се погрижат за учениците на отсутните наставници односно да се
организираат активности во кои тие ќе учат наместо да бидат вклучени само во
ненаставни активности.
Во Македонија, учебната година трае 180 дена, со вкупно 828 во II и 864
наставни часови во III одделение, кои се зголемуваат во секое последователно
одделение и изнесуваат 1.116 наставни часови во IХ одделение. Наставниот час во
Македонија трае 40 минути. Овие бројки покажуваат дека бројот на наставни часови во
второ одделение е помал од препораките на УНЕСКО.
Наставната програма за основните училишта може да се подели на шест
предметни подрачја: јазик, математика, природни науки, општествени науки, естетско
образование и физичко образование. Во просек, една третина од наставното време во
II и во III одделение се посветува на наставата по јазик; од ова, околу 26% е време
посветено на националните/службените јазици, а 8% на странски јазици (или други
локални јазици). Околу 22% од наставното време отпаѓа на математика. Тоа значи
дека наставното време кои се посветува на другите предмети изнесува вообичаено
околу 10% се секое предметно подрачје, и тоа од 4% за општествените науки, 8,5% за
уметностите и запознавање со околината, до 13% за физичко образование.
Опис на резултатите:
Ефективните училишни практики пропишуваат дека учебната година треба да
се одвива како што е планирано, треба да се ангажираат наставници за замена на
отсутните, и родителите треба да обрнуваат внимание на напредокот на учениците.
8

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001373/137333e.pdf
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Така, училишни практики кои укажуваат дека училиштата не се раководат соодветно се
нередовното присуство и доцнење на наставниците и учениците, кои можат да ја
намалат ефективноста на наставното време во одделението.
Врз основа на извештаите на училишните директори, 97% од наставниците
ретко отсуствуваат (до пет работни дена годишно или 3% од наставното време), а
само 3% изјавија дека наставниците често отсуствуваат до 10 дена годишно, што
претставува 5% од вкупното наставно време.

Графикон 68: Отсуство на наставниците во текот на учебната година
Во однос на нередовноста на учениците, наставниците известуваат дека скоро
една четвртина (22%) од учениците редовно отсуствуваат од училиште.

Графикон 69: Отсуство на учениците во текот на учебната година според
наставниците
Овој процент е сличен со информациите кои ги даваат 23% од родителите, кои
велат дека нивните деца често отсуствуваат од училиште (три до десет дена во
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годината). Сепак, мнозинството родители (75%) изјавуваат дека нивните деца ретко
отсуствуваат од училиште.

Графикон 70: Отсуство на учениците во текот на учебната година според
родителите
Две третини од училишните директори известуваат дека ниту еден наставник не
доцни на часови, додека 36% велат дека само мал број доцнат. Треба да се има
предвид дека доцнењето го намалува времето кое учениците го имаат за учење, а
честото доцнење на наставниците е поврзано со пониски постигања на учениците.

Графикон 71: Наставници кои доцнат на часови
Во случаи кога наставникот е отсутен од настава цел ден, најголем дел
училишни директори назначуваат соодветна замена (54,5%) или наставник од друго
одделение (36,4%). Во мал број случаи, сите учениците се приклучуваат кон друго
одделение (6,1%) или се префрлаат во други одделенија (3%).
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Графикон 72: Справување со учениците кога наставниците се отсутни од настава
Со оглед на тоа што сите училишта имаат компјутерска мрежа, важно е да се
оцени нивниот пристап до интернет. Преку проектот MK-Connects финансиран од
УСАИД, сите училишта во Македонија добија широкопојасен безжичен пристап до
интернет. За време на оваа проценка, училиштата сè уште имаа пристап, што е мошне
важно за процесот на електронско собирање на податоци за ЕГРА и ЕГМА со помош на
таблет компјутерите.
Иако сите училишни директори изјавија дека нивните училишта имаат пристап
до интернет, само 15% беа задоволни со брзината и квалитетот на интернетот.

Графикон 73: Пристап на училиштата до интернет
Интервјуата со училишните директори покажаа дека тие се главно незадоволни
од ограничените опции за преземање и поставување на податоци, што ги отежнува
другите училишни практики за кои е потребен интернет (како што се пополнување на
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електронскиот дневник, преземање на екстерни тестови и материјали за учење). Згора
на тоа, одржувањето на компјутерите во училниците и лап топ компјутерите на
наставниците претставува голем проблем за училиштата.
Резиме на резултатите:
- Мал број наставници отсуствуваат или доцнат на часови;
- Врз основа на тврдењата на наставниците и родителите, над 20% од учениците
често отсуствуваат од настава (3-10 дена годишно);
- Училишните директори изнашле решенија за децата чии наставници се отсутни,
главно со наоѓање на соодветна замена за односните денови;
- Училиштата имаат интернет, но висок е степенот на незадоволство со брзината
и квалитетот.

8.4 Педагошки надзор
Вообичаено наставниците имаат обврска само да ги пренесат лекциите, а не да
осигураат дека тие се навистина совладани, при што самото пренесување може да се
спроведе за релативно кусо време. Организациски, училишните директори и стручните
служби за поддршка на учениците (педагог, психолог, и/или социолог) треба да ја
вршат внатрешната контрола на квалитетот, додека советниците од БРО и
просветните инспектори екстерното следење и евалуација.
Степенот до кој училишните директори се или не се вклучени во секојдневната
работа на своите наставници може да биде показател за нивните капацитети за
раководење и надзор, за нивото на отчетност која ја чувствуваат наставниците, и за
работната атмосфера во колективот.
Осумдесет и два проценти од анкетираните училишни директори изјавија дека ја
следат работата на наставниците директно преку набљудување на нивните часови,
додека 18% се потпираат на тромесечните извештаи за напредувањето на учениците
кои ги поднесуваат наставниците.

Графикон 74: Практики на следење на работата на наставниците
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Триесет и четири проценти од наставниците изјавија дека училишните
директори ги проверуваат нивните планирања еднаш во тромесечје, 23% еднаш
месечно, а само 6% тврдеа дека ова се прави секојдневно.

Графикон 75: Проверка на дневното планирање на наставниците
По проверката на дневното планирање, 86% од наставниците изјавија дека
добиваат повратни информации и се обидуваат да ги применат дадените сугестии во
работата. Дури 12% од наставниците рекоа дека не добиваат повратни информации,
додека 2% изјавија дека повратните информации воопшто не им користат.

Графикон 76: Повратни информации по проверката на дневното планирање на
наставниците
Соработката меѓу наставниците во однос на дневните планирања е добра
(96,5%), при што најголем дел (36,8%) тоа го прават на месечна основа, а 30,4%
секојдневно.
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Графикон 77: Соработка меѓу наставниците околу дневните планирања
Добра соработка постои и кога на наставниците им требаат совети во однос на
наставната програма. Дури 57% изјавиле дека кога им треба помош, за прашањата
разговараат со други наставници на состаноци или неформално (38%). Само 1% рекоа
дека се обраќаат до училишниот директор. Така, иако училишните директори вршат
надзор над наставниците во однос на планирањето на часовите на прилично редовна
основа, наставниците не чувствуваат потреба да им се обратат со барање за помош
околу наставната програма или тоа го прават неволно.

Графикон 78: Консултации на наставниците за потреби во врска со наставната
програма
Во врска со зачестеноста на посетите на работата на час од страна на
стручните служби, одговорите на наставниците покажуваат дека таквите посети не се
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чести, при што мнозинството одговори (42%) посочуваат посета еднаш во тромесечје
или еднаш во полугодие (25%).

Графикон 79: Зачестеност на набљудување на часови од страна на стручните
служби
Оценувачите воедно ги прашаа наставниците за посетите од страна на
советниците на БРО. Мнозинството наставниците пријавија посети еднаш во
полугодие или еднаш во годината.

Графикон 80: Зачестеност на посети на училиштата од страна на советници од
БРО
Во поглед на следењето на напредокот на учениците, наставниците пријавија
дека применуваат извесен број на директни и индиректни пристапи за да евалуираат
како тие напредуваат. Во нив спаѓаат директното набљудување (15,8%) и
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испрашувањето на учениците (5,3%), како и потпирањето врз резултатите од
писменото оценување (22,2%), наставните листови (2,9%) и полугодишните тестови
(0,6%) и прегледот на ученичкото портфолио и други проекти (53,2%).

Графикон 81: Мерење на ученичките знаења
На прашањата како примаат повратни информации за постигањата на децата,
најголем дел од родителите (61%) одговорија директно од наставниците, а 20% на
родителските состаноци. Мал дел родители ги користат новите дигитални извори за
добивање информации за напредокот на своите деца, кои вклучуваат СМС пораки
(13%) и електронски дневник (6%).

Графикон 82: Повратни информации за напредокот на учениците
Во согласност со Рамката за деветгодишното основно образование воведено во
Македонија во 2007 година, писменоста се развива во второ одделение, на крајот од
кое се очекува учениците да читаат и пишуваат на својот мајчин јазик. Деведесет и
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еден процент од училишните директори се согласуваат дека ова очекување е реално
по второто одделение, додека 9% сè уште сметаат дека учениците треба да се
описменети на крајот од првото одделение.

Графикон 83: Очекувањата
описменувањето на учениците

на

училишните

директори

во

однос

на

Сепак, се чини дека наставниците имаат повисоки очекувања, бидејќи 23%
сметаат дека учениците треба да умеат да читаат и пишуваат на својот мајчин јазик до
крајот на првото одделение.

Графикон 84: Очекувањата на наставниците во однос на описменувањето на
учениците
Скоро сите родители (97%) изјавија дека нивните децата знаат да читаат, а
само 3% одговорија дека не знаат, најверојатно бидејќи нивните деца беа сè уште во
прво одделение.
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Графикон 85: Способноста на децата да читаат според родителите
Мнозинството родители (83,4%) изјавија дека децата научиле да читаат на
училиште, додека 19,2% наведоа дека децата ја научиле оваа вештина дома со нивна
помош.

Графикон 86: Каде децата научиле да читаат според родителите
Резиме на резултатите:
-

Мнозинството училишни директори ја следат работата на наставниците
директно преку набљудување на часовите и проверка на дневните подготовки;
Стручните служби ги набљудуваат часовите на наставниците еднаш во
тромесечје, додека советниците од БРО ги посетуваат училиштата еднаш во
текот на полугодието или учебната година;
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-

-

Наставниците добиваат повратни информации од училишните директори за
дневните планирања и соработуваат со другите наставниците околу дневните
планирања на часовите или преку разговори за прашања поврзани со
наставната програма;
Училишните директори и советниците од БРО не се главниот извор на совети за
наставниците при решавање на прашања поврзани со наставната програма;
Мнозинството наставниците ги мерат знаењата на учениците преку ученичките
портфолија и други проекти. Ниту еден наставник не ги користи домашните
работи како индикатор за работата на учениците;
Родителите најчесто добиваат повратни информации директно од
наставниците, а ретко од електронскиот дневник или СМС пораките;
Наставниците имаат повисоки очекувања од учениците одошто училишните
директори, бидејќи поголем број наставници очекуваат учениците на крајот на
првото одделение да имаат научено да читаат и пишуваат;
Мнозинството ученици научиле да читаат на училиште.

8.5 Вклученост на родителите на училиште и дома
Вклученоста на родителите е традиционално тесно поврзана со успехот на
ученикот на училиште. Во услови на недоволна родителска поддршка, послабите
учениците рано почнуваат да заостануваат и повторуваат одделенија или подоцна го
прекинуваат школувањето и остануваат неписмени. Вклученоста на родителите може
да подразбира едноставно охрабрување на учениците да одат на училиште на време и
да ги завршуваат своите домашни задачи. Други родители ги прегледуваат
училишните работи на своите деца, ги поттикнуваат децата на успех, им читаат или
бараат децата да вежбаат читање на глас дома. Учеството во Совет на родители во
училиштето преставува понатамошен пример на вклученост на родителите.
Во Македонија, сите училишта имаат законска обврска да формираат Совет на
родители, и мнозинството анкетирани училишни директори (94%) се задоволни од
работата на Советот.
Проверката на училишните и домашните работи од страна на родителите е
поврзана и со поголем успех во читањето кај децата.
Мнозинството училишни директори (70%) се задоволни со степенот на учество
на родителите во следењето на училишните задолженија на своите деца, но скоро
една третина (31%) одговорија дека не се задоволни.
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Графикон 87: Задоволство од учеството на родителите во следењето на
задолженијата на учениците според училишните директори
Исто така, две третини (66%) од наставниците се задоволни со помошта која
родителите им ја пружаат на децата околу училишните задолженија. Една третина, или
34%, не се задоволни.

Графикон 88: Задоволство со учеството на родителите во следењето на
задолженијата на учениците според наставниците
Шеесет проценти од наставниците изјавија дека „голем број“ родители ги
прегледуваат домашните задачи на своите деца а 26% дека „мал број“ родители ги
прегледуваат домашните задачи.
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Графикон 89: Колкав дел родители ги прегледуваат домашните задачи на
учениците
Слична е состојбата и од перспективата на родителите, при што 62% им
помагаат на своите деца, од кои 38% се ангажирани „секогаш“ во оваа активност, а
24% „понекогаш“. Уште 30% би му помогнале на детето доколку не е во состојба само
да ја реши домашната задача.

Графикон 90: Перцепции на родителите за сопствената ангажираност околу
домашните задачи на учениците
Пристапот до материјали за читање надвор од училиштето има јасно влијание
врз развојот на читањето кај учениците, бидејќи оние ученици кои наведуваат дека во
домот располагаат со книги (други книги освен учебници) обично покажуваат дека
подобро ги совладале буквите, поточно ги декодираат познатите зборови и даваат
повеќе точни одговори на прашањата за разбирање на прочитаното.
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Графикон 91: Достапност на книги во домот
Сепак, мнозинството (60%) родители изјавија дека нивните деца имаат малку
книги за читање во домот, освен учебниците, додека само 4% пријавија дека дома
воопшто немаат книги за читање.

Графикон 92: Достапност на списанија и весници во домот
Мнозинството родители (86%) воедно изјавија дека дома имаат списанија и
весници.
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Графикон 93: Навика за купување книги и сликовници
Мнозинството родители (93%) изјавија дека редовно им купуваат книги и
сликовници на децата.
Покрај ова, родителите беа запрашани колку често читаат заедно со своите
деца дома.

Графикон 94: Колку често родителите читаат заедно со своите деца
Значителен дел родители (47%) изјавија дека читаат заедно со децата секој
ден, а нешто помал дел дека читаат понекогаш (28%). Вкупно 21% од родителите
изјавија дека ретко читаат заедно со своето дете.
Скоро половина од родителите (47%) наведоа дека читаат сликовници заедно
со децата, по што следат 37% кои читаат книги од задолжителната лектира, и 16% кои
читаат книги позајмени од училишната библиотека.
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Графикон 95: Видови книги кои родителите најчесто ги читаат со своите децата
Дури 73,5% од родителите изјавија дека секогаш разговараат со децата за
содржината на книгата откако ќе ја прочитаат.

Графикон 96: Зачестеност на разговор меѓу родителите и децата по читањето
Редовното читање дома исто така е поврзано со подобри резултати кога се
оценува читањето. Кога ги запрашавме родителите колку често децата читаат дома
самостојно, 80% рекоа дека читаат секојдневно.
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Графикон 97: Колку често деца читаат самостојно
Слично како и кај заедничкото читање со родителите, мнозинството ученици
(46%) читаат сликовници, 37% книги од задолжителната лектира, а 17% книги
позајмени од училишната библиотека.

Графикон 98: Видови литература кои деца најчесто ги читаат самостојно
Резиме на резултатите:
- Две третини од училишните директори и наставници изјавија дека се задоволни
со вклученоста на родителите во следењето на задолженијата на своите деца;
- Над половина од наставниците сметаат дека голем број родители ги
проверуваат домашните задачи на децата и сразмерен процент родители
признаваат дека им помагаат на своите деца;
- Мнозинството родители изјавуваат дека дома имаат малку книги кои им се на
располагање на децата за читање, иако наведуваат дека редовно купуваат
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-

сликовници. Состојбата се чини подобра во однос на достапноста на весници и
списанија;
Мнозинството родители често читаат заедно со своите деца, но уште поголем
број родители изјавуваат дека децата самостојно читаат;
Половина од родителите читаат сликовници со децата, а 3 од 4 родители
разговараат со децата за содржината на прочитаните материјали.

118

Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
Извештај од студијата за процена на почетната состојба

9. ИМПЛИКАЦИИ ОД ЕГРА/ ЕГМА И ОД РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПРОЦЕНАТА НА
ПОЧЕТНАТА СОСТОЈБА

9.1 Научени лекции од примената на ЕГРА и ЕГМА инструментите
Резултатите добиени со примена на ЕГРА инструментот во рамките на
Студијата за процена на почетната состојба спроведена во Македонија покажуваат
дека вештините за почетно читање на учениците од II и III одделение не се толку слаби
како во некои други земји во развој каде биле применети овие инструменти (види
Табела 22), но сè уште се потребни подобрувања за приближување до меѓународните
просечни стандарди (Табела 23).
Табела 22. Споредба на просечните резултати од ЕГРА во течно читање од I до IV
одделение во различни земји во развој
Течно
Гана
Кенија
читање
(најдобар
(на
Ирак
Замбија
ЕГРА
ЕГРА
(точни
резултат
Кисвахили)
(Современ
(бемба
македонски албански
зборови
од 11
литературен
јазик)
јазик
јазик
во
јазици во
арапски)
минута)
Гана)
I
одделение
II
13,77 (1,3)
41
40
19,8 (8,1)*
19,6 (10,2)
17,3 (11,4)
одделение
III
20,73 (4,5)
72
65
25,5 (21,2)
одделение
IV
72
65
18,6 (9,2)**
одделение
* бројките во заградите претставуваат просечни резултати и ги вклучуваат резултатите со
вредност нула (деца кои не знаат да читаат ниту еден збор)
** резултати на англиски јазик

Резултатите од ЕГРА во Македонија сугерираат дека учениците научуваат како
точно да ги именуваат буквите, што е добра основа за стекнување на вештината
читање бидејќи меѓународните докази покажуваат дека препознавањето на буквите е
добар претходник на други вештини. Сепак, според резултатите од ЕГРА, таквите
добри резултати во препознавањето и именувањето на буквите не секогаш се
преточуваат во високи нивоа на течно читање на истиот јазик, бидејќи автоматизмот во
читањето на познати зборови и куси приказни сè уште не е стекната, особено во II
одделение.
Способноста на учениците да читаат текст без напор, бргу, прецизно, и со
експресија е клучна за да може компетентно да се чита и да се разбере содржината на
прочитаното. Истражувањата постојано покажуваат силна врска меѓу течното читање и
читањето со разбирање. Меѓународните истражувања покажуваат дека брзина на
читање меѓу 45 и 60 зборови по минута се смета за минимум потребен за да се осигури
дека се чита со разбирање9 и овој опсег се користи од различни засегнати страни како
одредница. На пример, резултатите од ЕГРА сугерираат дека учениците од II
одделение во Македонија читаат преспоро, со околу 30 точни зборови по минута
9

Jan Hasbrouck and Gerald A. Tindal. (2006, April). Oral reading fluency norms: A valuable
assessment tool for reading teachers,” The Reading Teacher, 59(7): 636–644. doi:10.1598/RT.59.7.3.
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(неповрзан текст), така што не разбираат сè што ќе се прочита. Течноста се подобрува
кај читањето на куса приказна на околу 40 тзвм, но учениците сè уште не читаат
доволно бргу за да можат да го разберат текстот и да одговорат на прашањата за
разбирање (што се одразува во слабите резултати од оваа задача бидејќи одговараат
на прашањата со 45%-на точност). Истите заклучоци важат и за учениците од III
одделение, каде меѓународниот стандард изнесува 90 тзвм, а резултатите во нашата
земја изнесуваат од 65 тзвм за албанскиот до 72 тзвм за македонскиот јазик (види
Табела 24).
Учениците постигаат најдобри резултати кога треба да дадат одговор на
буквални прашања или да именуваат факти очигледни во текстот. Штом треба да
дадат свое мислење, толкување на фактите или суд, резултатите се влошуваат. Од
оваа причина на децата треба да им се поставуваат вакви прашања од најрана
возраст, бидејќи сите меѓународни оценувања во кои Македонија не е високо
рангирана, се чини бараат одговор на вакви прашања.
Податоците собрани во Студијата за процена на почетната состојба можат и
треба да се искористат за отворање на концепциски дијалог со цел засегнатите страни
во образованието да добијат сознанија за моменталниот статус на постигањата на
учениците на полето на читањето и да се подигне свеста за важноста која читањето во
почетните одделенија ја има за сето идно учење. Податоците за постигањата во ЕГРА
треба да се искористат за утврдување на национални стандарди за успешност (или
оптимално ниво) во читањето.
Генерално гледано, брзината на читање во вид на точни зборови во минута се
покажа како валиден и релијабилен индикатор на постигања. Се користат утврдени
норми или одредници од I до III одделение за споредување на резултатите од
проверката на учениците во течно читање за да се утврди дали на поединечни ученици
им е потребна наменска помош при читањето, и за да се следи напредокот на
учениците на ова поле. Некои примери на меѓународни оценувања кои содржат
одредници се Нормите за течно усно читање во САД, и ДИБЕЛС – Индикатори за
динамика на вештините за основна почетна писменост (Oral Reading Fluency Norms and
DIBELS - Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills). Извесен број земји веќе имаат
развиено сопствени норми (за англиски, шпански и италијански јазик), а земјите каде
детални норми не се развиени, се повикуваат на нормите од САД. Нормите се
едноставни нумерички одредници кои ги упатуваат наставниците како да се
фокусираат на остварливи цели. Табела 23 дава примери на различни норми за течно
читање засновани на број на точни зборови по минута.
50-тиот перцентил може да се примени како разумна мерка за калибрирање на
знаењата и способностите на учениците, имајќи предвид дека од учениците се очекува
и е соодветно да ја прилагодат својата брзина кога читаат текст со различно тежинско
ниво и за различни намени. Ако резултатот на точни зборови по минута (тзвм) на еден
ученик е во рамките на плус или минус 10 тзвм од 50-тиот перцентил на табелата на
течно усно читање, или е повеќе од 10 тзвм над 50-тиот перцентил, се смета дека кај
тој ученик има соодветен напредок во читањето. На учениците кои имаат резултат од
10 или повеќе зборови под 50-тиот перцентил им е потребна програма за подобрување
на течното читање.
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Табела 23. Различни норми за течно читање врз основа на точни зборови по
минута
Норми на
САД за
течно усно
читање10
I одделение
II одделение
III одделение
ДИБЕЛС11
I одделение
II одделение
III одделение
Насоки за
читање во
Чиле
I одделение
II одделение
III одделение

10-ти
перцентил

25-ти
перцентил

50-ти
перцентил

75-ти
перцентил

90-ти
перцентил

15
31
48

28
61
78
Индикативна
точка за
ризик13
(точни
зборови)
32
65
80

53
89
107

82
117
137

111
142
162

Целна
одредница
(прецизност)

Индикативна
точка за
ризик
(прецизност)

90%
97%
97%

82%
93%
94%

Мошне брз
читател

Брз читател

Висок
просек

Низок
просек

Спор
читател

56
84
112

47-55
74-83
100-111

38-46
64-73
88-99

29-37
54-63
76-87

22-28
43-53
64-75

Целна
одредница12
(точни
зборови)
47
87
100

Мошне
спор
читател
21
42
63

* бројките со црвено претставуваат просечни вредности

Една широко распространета процедура за мерење заснована на наставната програма - ЦБМ
(curriculum-based measurement - CBM) е оценувањето на течното усно читање – ОРФ (oral
reading fluency - ORF), која се фокусира на две од трите компоненти на течното читање: брзина
и прецизност. Наставникот ги слуша учениците кои читаат на глас непознат текст една минута.
На крајот на таа минута секоја грешка се одзема од вкупниот број прочитани зборови за да се
пресмета резултатот на точни зборови во минута (тзвм). ТЗВМ се покажа, и во теоретските и во
емпириските истражувања, како прецизен и извонреден индикатор за општата компетенција
читање, особено поради силната корелација со разбирањето. Резултатите на обемната студија
за течно усно читање од Jan Hasbrouck и Gerald Tindal (објавена во The Reading Teacher во
2006 година) дава резултати за ученици од I до VIII одделение за три различни временски
периоди во текот на учебната година. За секое одделение, резултатите се презентираат во пет
различни перцентилни ранга: 90-ти, 75-ти, 50-ти, 25-ти, и 10-ти. За да се овозможи споредба со
резултатите од ЕГРА во Македонија, Табела 23 ги дава резултатите за учениците од I до III
одделение за оценувањето спроведено на пролет (идентично со периодот кога се спроведе
нашето истражување).
11 Индикаторите за динамика на вештините за основна почетна писменост (ДИБЕЛС)
претставуваат збир од процедури и мерки за оценување на стекнувањето на вештини за
почетно читање од градинка до VI одделение. Тие се осмислени како куси (едноминутни) мерки
за точно читање кои се користат за редовно следење на развојот на вештините на почетна
писменост и почетно читање. ДИБЕЛС се состојат од седум мерки кои функционираат како
индикатори за свесност за фонеми, алфабетско начело, прецизност и течност на поврзан текст,
читање со разбирање, и речник. ДИБЕЛС се наменети да се користат за детекција на деца кои
имаат потешкотии при стекнувањето на вештини на почетна писменост за да им се обезбеди
рана поддршка и да се спречи појава на подоцнежни тешкотии во читањето.
12 Целна одредница: Учениците кои имаат постигања на или над целната одредница имаат
големи шанси (околу 80%–90%) подоцна да постигнат добри резултати во читањето. Овие
резултати се означуваат како На или над одредницата и на учениците им е потребна Клучна
поддршка.
13 Индикативна точка за ризик: Учениците кои постигаат резултат под индикативната точка
(околу 10%–20%) се под ризик дека најверојатно нема да ги постигнат последователните цели
без да добијат дополнителна и конкретна наставна помош. Овие резултати се означуваат како
значително под одредницата и на учениците им е потребна интензивна поддршка.
10
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Табела 24. Споредба на просечните резултати на учениците (тзвм) во I до III
одделение на различни тестови за читање

I одделение
II одделение
III одделение

Норми на
САД за
течно
читање
53
89
107

ДИБЕЛС

Насоки за
читање во
Чиле

ЕГРА
македонски
јазик

ЕГРА
албански
јазик

47
87
100

37
63
87

41
72

40
65

Во табелата 24 се споредуваат просечните резултатите на учениците тестирани
со ЕГРА на македонски и на албански јазик со просечните резултатите од две
меѓународно прифатени одредници и една земја во развој. Според очекувањата од
наставната програма, нивото на II одделение во Македонија соодветствува со нивото
на I одделение во САД и Чиле, бидејќи ова е одделението кога учениците стекнуваат
основни вештини на писменост. Според тоа, учениците од III одделение во Македонија
треба да се споредат со учениците од II одделение на меѓународно ниво.
Просечните резултати сугерираат дека учениците во Македонија кои читаат 40
тзвм се наоѓаат на премин од идентификација збор-по-збор кон засилено течно
читање. Тие постигнуваат резултат под 80% во задачата читање со разбирање, што
значи дека не оствариле доволно течно читање (автоматска и прецизна
идентификација на зборови) за да се фокусираат на разбирањето14.
Со оглед на фактот што меѓународно прифатливата цел за успешност во
препознавањето зборови во земјите во развој е поставена на ниво од 60 точни зборови
во минута (тзвм) на крајот на II одделение15, во дијалогот меѓу засегнатите страни во
образованието треба да се разгледа оваа цел и да се дојде до договор дали таа треба
да остане на 60 тзвм или да се спушти на 45 за македонскиот контекст. Најновите
национални норми за течно усно читање засновани на релевантни истражувања можат
да послужат како важна алатка која ќе им помогне на едукаторите во развивањето,
спроведувањето и евалуирањето на ефективни наставни програми кои ќе му помогнат
на секој ученик да стане вешт доживотен читател и ученик.
Штом ќе се утврдат нормите за читање, наставниците можат лесно да го следат
нивото на читање кај учениците. Кај оние кај кои успешноста во читањето е на или го
надминува нивото очекувано за тоа одделение, напредокот во читањето треба да се
следи неколку пати во текот на годината за да се утврди дали ги достигнале
стандардите на одредницата кои служат како прогнозери на успехот во читањето исто
така тие ученици можат да им помогнат на своите соученици кои имаат потешкотии.
За оние ученици кои во читањето доцнат шест месеци до една година зад
нивото на своето одделение, треба да се обезбеди дополнителна поддршка за да ги
Извештајот за наодите од ЕГРА/ЕГМА на Гана за 2013 ги дефинира следниве категории:
Не умее да чита: резултатот од течното усно читање (ОРФ) изнесува нула
Чита некои зборови но не ги разбира: резултатот од ОРФ е над нулата а резултатот од
читањето со разбирање е под 60% точност од обидот за читање
Чита со извесно разбирање: резултатот од читањето со разбирање изнесува 60% од обидот
за читање
Чита течно и разбира: резултатот од читањето со разбирање изнесува 80% точни одговори од
вкупно прочитаното.
14

Види Abadzi, H, L. Crouch, M. Echegaray, C. Pasco, and J. Sampe, “Monitoring Basic Skills
Acquisition through Rapid Learning Assessments: A Case Study from Perú,” Prospects, Issue 134,
35(2), јуни 2005.
15
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подобрат своите вештини на читање. За нив може почесто да се спроведува следење
на напредокот, можеби еднаш или два пати месечно па дури и секоја недела.
Интензивната поддршка може да се пружи во вид на:
• настава во помала група,
• обезбедување на повеќе наставно време или повеќе време за вежбање,
• презентирање на помали скалила на вештини во наставната хиерархија,
• пружање поексплицитни модели и инструкција, и/или
• пружање на поструктурирана поткрепа и вежбање.
Резултатите од процената на почетната состојба за ЕГРА откриваат некои
критично важни подрачја каде се неопходни интервенции. Во скоро сите задачи
градските ученици постигнаа подобар успех од учениците од селските училишта, што
може да претставува аларм за носителите на образовани политики. Лошиот наставен
процес, слабиот надзор од образовните институции, пониското образовно ниво на
родителите, малата изложеност на книги и други материјали за читање, слабата
поддршка од страна на заедницата можеби се некои од факторите кои придонесуваат
за вакви резултати. Секоја интервенција во областа на читањето треба воедно да биде
насочена и кон учениците со албански наставен јазик, кон машките ученици, кон
учениците од подрачните училишта, кон учениците кои не посетувале предучилишно
образование и кон децата чии родители имаат завршено најмногу основно
образование.
Во однос на резултатите по математика, споредбата меѓу земјите може да
претставува потешкотија бидејќи наставните програми се разликуваат и потребно е
внимателно да се гледа кон овие разлики и кон специфичните аспекти на земјата и
културата. Имајќи предвид дека од септември 2014 година во Македонија се воведе
нова наставна програма за математика и природни науки, задачите во инструментот
ЕГМА за последователните студии треба да се ревидираат за да ги одразат промените
и да се прилагодат кон целите на новата наставна програма. Од оваа причина,
резултатите од процената на почетната состојба тешко ќе можат да се споредат со
оние од последователните студии.
Подолу дадените препораки се засновани на резултатите од ЕГМА во
македонски контекст, но и на меѓународни добри практики во наставата по математика.
Иако идентификацијата на броеви се чини прелесна како задача дури и за
учениците од II одделение, препорачуваме да се задржи како дел од инструментот,
бидејќи е првата задача која ја добиваат учениците. Лесната задача може да направи
да почувствуваат поголема самодоверба и компетентност во решавањето на тестот по
математика. Оваа задача може да претрпи модификации, на пример да се зголеми
бројот на ајтеми и можеби тежинското ниво на ајтемите.
Бидејќи просечниот процент на ученици кои ја решаваат задача за разликување
на броеви е висок, оваа способност ќе може попрецизно да се измери со вклучување
на потешки ајтеми. Мерењето на брзината на разликување на броеви може да ни
открие суптилни, но сепак важни разлики во процесирањето на нумерички информации
кои не би можеле да ги дознаеме само од оценување на прецизноста. Со оглед на
подигањето на тежинското ниво на ајтемите и целта која гласи учениците да покажат
определено ниво на ефикасност во совладувањето на оваа задача, може да се утврди
тајминг од 60 секунди во последователната студија.
Учениците во секое од тестираните одделенија имаа тешкотии со задачите со
низи во кои недостасуваат броеви. Се чини дека на училиште малку се посветува
време на наставата за препознавање и броење во низи. Ова може да го отежне
совладувањето на множењето и решавањето покомплексни проблеми. Математиката
меѓу другото подразбира изучување на низи, што вклучува препознавање, опишување,
продолжување и на крај создавање на низи. Од клучно значење е учениците да имаат
можност да ги развиваат овие вештини. На учениците во Македонија им треба
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значително повеќе изложеност на задачи со броење во чекори кои не претставуваат
зголемување за 1, бидејќи тешкотија им претставуваат покомплексни низи, како што е
броење по-две, три или пет... Броење во чекори е клучно за децата да можат да
декомпонираат и рекомпонираат броеви — критично за флексибилното работење со
броеви. Врз основа на собраните податоци, ова задача може да се преформулира со
рамномерна дистрибуција на 10 ајтеми кај кои се зголемува тежинското ниво.
Способноста за базично сметање (собирање и одземање) со самодоверба и
течно е основна вештина во математиката. Учениците постигнаа најлоши резултати во
задачата со одземање, што е разбирливо, бидејќи одземањето е потежок процес од
собирањето во раните фази на учењето. Слабите резултати во собирање и одземање
сугерираат дека учениците во Македонија не се занимаваат доволно со сметање со
броеви.
За да се добијат сознанија за течноста во сметањето и користењето на
стратегии од страна на децата, во некои земји каде се спроведува ЕГМА (Кенија,
Малави) деловите за собирање и одземање беа поделени во 2 дела, ниво 1 и ниво 2.
Нивото 1 ја оценува течноста во сметањето, односно дали децата се запознаени со
едноставни проблеми со собирање/одземање, со вкупно 10 ајтеми кои треба да се
решат за 60 секунди. Децата добија инструкција да му го кажат на оценувачот првиот
одговор кој им се чини точен. Децата се одвраќаат од борење на прсти така што
оценувачите ги поттикнуваат да им го кажат првиот одговор што се чини точен. Се
забележуваат времето и точниот број. По завршувањето на Нивото 1, оценувачот
започнува со Ниво 2. Ајтемите кои се користат во ова ниво претставуваат рамномерна
дистрибуција на 10 проблеми со собирање/одземање соодветни за одделението. За
Нивото 2 се предвидени 2 минути, но времето не е наменето за течност во сметањето,
туку за ефикасност. На децата им се дава можност да користат манипулативи или
прсти за да ги решат проблеми со собирање/одземање. Работата се прекинува ако
децата направат три последователни грешки или ако истече времето (ако истечат 2
минути). Оценувачите ги внесуваат точните броеви, и информацијата дали децата
користеле прсти или предмети за броење при решавањето на проблемите.
Решавањето проблеми е основната намена на математиката. Слабите
резултати кои учениците ги постигнуваат на задачата со текстуални проблемски
задачи ни кажува многу за тоа како тие ја доживуваат математиката. Наместо
математиката да ја доживуваат како значајна, мисловна активност која помага за
решавање проблеми, тие ја доживуваат како меморирирање на факти, правила,
формули и постапки кои се потребни за да се утврдат одговорите на прашањата. За
жал, ваквите искуства со математиката придонесуваат за ограничено и со тоа
ограничувачко сфаќање на предметот, а со тоа и за слабите резултати. Во идната
примена на ЕГМА, бројните вредности во текстуални проблемски задачи можат да
бидат мали, бидејќи со оваа задача не ја тестираме способноста на учениците да
решаваат аритметика, туку нивната способност да ја сфатат смислата/протолкуваат
поставен проблем.
За време на оценувањето со ЕГМА, на учениците им беа поделени
манипулативи, како и хартија и молив, кои можеа да ги користат за да ги решат
задачите со собирање и одземање и текстуалните проблемски задачи. Им беше
објаснето дека им е дозволено да ги користат овие алатки, но дека не мораат.
Тестирачите забележуваа дали учениците ги користат прстите, предметите за броење
и/или хартијата и моливот, или пак не ги користат. Но, очигледното одбивање на
учениците да ги користат достапните алатки (вклучувајќи ги и прстите) може да биде
показател дека прво, овие ученици не се навикнати да решаваат проблеми со помош
на манипулативни предмети, и второ, дека ја доживуваат математиката како
продукција на одговори, често по сеќавање. На обуките што ќе следуваат треба да се
обучат наставниците за ефективно користење на предмети за броење (предмети или
визуелни помагала) па дури и прсти во училницата, бидејќи изучувањето на
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математиката на ваков начин е посоодветно за учениците во оваа фаза на когнитивен
развој.
Ако учениците не стекнале течност во процедурите за едноставни проблеми со
собирање и одземање, голема е веројатноста дека ќе применуваат неефективни
стратегии и ќе имаат сè поголеми тешкотии како што броевите стануваат сè поголеми,
а операциите сè покомплицирани. Во почетните одделенија треба да се поттикнува
повеќе практична работа со броеви кои недостасуваат, собирање и одземање со и без
прегрупирање, и текстуални проблемски задачи со множење и делење во секојдневен
контекст.
За задачите со препознавање на геометриски форми, препорака на самите
оценувачи беше да не се користат неправилни или непознати облици бидејќи на
учениците им беа тешки или збунувачки. Треба да се модифицира правилото за
прекинување на задачите и да им се дозволи на учениците да се обидат да го решат
секој лист со задачи со облици, но да се престане со идентификување на формите на
листот ако и штом ученикот ќе даде неточен одговор.
За продолжување на низи со геометриски форми, може да се примени
правилото за прекинување со кое се дозволуваат само 30 секунди за една низа.
Импликациите за идната примена на ЕГРА/ЕГМА треба да го земат предвид следново:





Оценувачите треба да добијат инструкција да се воздржат од обиди да ги
научат децата да ја решат задачата.
Оценувачите треба да вежбаат користење манипулативи за време на обуката за
спроведување на ЕГРА и ЕГМА.
Обуката треба да вклучи не само симулација меѓу учесниците, туку и вистинско
вежбање со ученици од соодветното одделение.
Набљудувачите треба да добијат картички за оценување на оценувачите при
набљудувањето, што подоцна ќе се искористи за сертификација. Секоја грешка
ќе се бодува со еден поен, при што збир од 10 или повеќе поени ќе се смета за
неуспех, а збир помал од 10 поени ќе води кон сертификација

Резултатите од ЕГРА/ЕГМА веќе укажуваат на потреба од ревидирање на
националните политики кои се однесуваат на јазик и математика во почетните
одделенија и нивната имплементација. Тоа би го вклучило дизајнирањето на
наставната програма за почетна писменост; преструктурирање на училишниот
распоред за да се зголеми времето кое се одвојува за читање; ставање приоритет на
обезбедување на соодветни и доволни инструктивни материјали и материјали за
читање; обука за наставници која ќе вклучи примена на алатките ЕГРА/ЕГМА за
проверка на совладувањето во училницата, работа со ученици со дислексија,
организирање на катче за читање во училницата и определување на време децата да
читаат на глас; како и поголема ангажираност на заедницата и родителите во
поддршка на почетната јазична и математичка писменост.

9.2 Достапност на учебни материјали и опрема во училниците за
одделенска настава
Неопходно е да се обезбедат повеќе ресурси за учење во одделенската
настава. Ова е особено важно за учениците со албански мајчин јазик, бидејќи
недостасуваат материјали за читање на нивниот јазик. Материјали треба исто така да
се обезбедат за селските училишта, бидејќи учениците од овие училишта се во
понеповолна позиција поради недостаток од расположливи ресурси за читање.
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Генералните резултатите од ЕГРА потврдија дека и македонските и албанските
ученици кои дома имаат книги постигнуваат подобри резултати од ние кои изјавиле
дека дома немаат книги.
Материјали за читање треба исто така да се обезбедат и за училишните
библиотеки. Неопходна е иницијатива наменета за библиотеките со која би се
привлекле учениците да земаат сликовници за читање дома.
Треба да се обезбеди поголема поддршка особено за селските училишта, за
нивните училници да станат попријатни за учениците и за да се создаде стимулативна
средина за учење. На наставниците им е исто така потребна помош во
организирањето на училниците во разновидни катчиња за активности, каде децата ќе
бидат вистински ангажирани со соодветни активности врз основа на сопствените
интереси и каде ќе се промовира групната работа. Овие катчиња за активности не
треба да служат само како места каде се изложуваат и презентираат ученички
изработки, туку и како катчиња каде навистина се работи. Во ова можат да помогнат
преносливите „класмејт“ компјутери.
Дигиталните ресурси кои се користат во училниците треба да се обноват и
збогатат со нови содржини соодветни за почетно читање, пишување и математика,
како за индивидуална така и за групна работа.
Во училиштата со ограничен простор или со голем број ученици кои посетуваат
настава во смени, препорачливо е наставниците и учениците од пониските и од
повисоките одделенија кои ја делат истата училница редовно да се сретнуваат и да
одлучуваат за уредувањето на училницата. Ѕидовите треба да се поделат на дел за
материјали на учениците од одделенска настава и друг дел за учениците од
повисокото одделение. Друго решение кое го предлагаме за училници кои се делат е
воведување на мешани смени, каде учениците од пониските и од повисоките
одделенија посетуваат иста смена (прво, второ, трето, шесто и седмо одделение во
една смена, а четврто, петто, осмо и деветто одделение во друга), со што ќе се
овозможи ученици од одделенска настава да ја делат истата училница.
Воннаставнте активности за подобрување на јазичната и математичката
писменост треба да се организираат така што учениците ќе можат да учат едни од
други, а поголема поддршка ќе се обезбеди за учениците со слаби резултатите или
пречки во учењето. За учениците можат да се организираат и креативни, а не само
натпреварувачки проекти.
Слабите учениците со задоцнет развој во јазичните вештини можат да имаат
полза од подолги наставни денови кога подобро се искористуваат воннаставнте
активности. Когнитивните истражувања прогнозираат дека учениците кои концептите ги
елаборираат во подолги временски периоди подобро ги памтат одошто ученици кои
покриваат повеќе концепти за покус период. Затоа, важно е ефективно да се користи
времето поминато во училница преку воведување на повеќе интерактивни наставни
методи и повратни информации кои ќе им овозможат на учениците да размислуваат,
анализираат и да ја синтетизираат предметната материја со што може да се подобрат
постигањата на учениците.
Со оглед на фактот што квалитетна средина за учење во и надвор од
училиштата им помага на сите читатели да ги негуваат своите читачки вештини, би
било од корист да се изработи програма за родителите и заедницата која ќе ги води
родителите и заедниците во поддшката за децата во процесот на учење на читањето и
негување на љубовта кон читањето. Училишните одбори, Советот на родители,
членовите на заедницата, невладините организации и приватниот сектор треба заедно
да придонесат за градење на обемна база на дополнителни материјали за читање, кои
учениците би ги користеле на училиште и дома за самостојно читање и вежбање на
сите локални јазици. Еден пример што може да се направи е формирање на „Кутија со
книги во секоја училница“.
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Училишните библиотеки треба да бидат поотворени за учениците од
одделенска настава и некои од активностите можат да се реализираат во поголеми
библиотеки, за учениците да се запознаат со нив и да стекнат навика за позајмување и
враќање на книги во библиотеката.

9.3 Проценка на потребите на наставниците за обука
Во текот на годините, наставниците имале разновидни можности за
професионален развој преку различните проекти финансирани од владата и
меѓународните донатори. Иако се чини дека во различни периоди од учебната година
наставниците се оптоварени со обуки, работилници и други активности кои им го
одземаат времето од училницата, тие сепак ги детектираат своите слабости и потреби
за понатамошна обука. Ова особено се однесува на наставниците почетници или за
ново вработените педагози и психолози, кои чувствуваат дека не се подготвени и не ги
поседуваат сите неопходни вештини кои ги бара наставниот процес.
Се препорачува активностите за обука да се фокусираат само на некои од
темите посочени од страна на наставниците како важни и целисходни. Преку
дизајнирање на обука која одговара на личните потреби на наставниците, таа ќе биде
поефективна и ќе се осигури нивна лична и професионална ангажираност.
Наставниците треба да се обучат како да креираат привлечни активности за
градење вештини и повеќе читање на дијалози во редовните зададени наставни
програми. Фокусирајќи се на клучните подрачја на јазичната и математичката
писменост во текот на целокупното планирање и спроведување на часовите,
наставниците ќе можат да се погрижат учениците да изградат солидна основа за
писменост. Наставниците исто така можат да се обучат за спроведување на
континуирано оценување на напредокот на учениците, штом ќе биде достапна
апликацијата Танџерин: клас, која ќе послужи како водич за наставата.
Сите обуки на полето на математиката треба да се целосно хармонизирани со
новата наставната програма по математика која ќе се воведе со почетокот на новата
учебна 2014/15 година. Новата наставната програма по математика е развиена од
страна на Бирото за развој на образованието во соработка со Испитниот центар
Кембриџ (Cambridge Examinations Center), а се спроведоа работилници за
одделенските наставници од сите основни училишта во Македонија заклучно со
почетокот на учебната 2014/15 година. Резултатите од ЕГМА посочуваат дека е
потребен професионален развој за специфични наставни стратегии и методи
фокусирани на математиката (и во иницијалната обука и во стручното усовршување за
наставата по математичка писменост) со акцент врз прашањата како учениците ги
стекнуваат основите, и развиваат разбирање на концепти, адаптивно размислување и
стратешки компетенции (на пр. чести или секојдневни можности за броење предмети
со манипулативи). Обуката и развојот на наставниците треба да обрнат внимание на
препознавање и продолжување на низи, како и наголемување и намалување на
последователни низи (клучни за задачата број кој недостасува). Таквиот пристап би ги
потпомогнал стекнувањето на темелни вештини за математика и читање, со акцент на
разбирањето на концепти од страна на учениците, што е во согласност со потребите
од обука за наставниците.
Обуката и вмрежувањето меѓу наставниците и училиштата остануваат важна
алатка за професионалниот развој од наставниците и треба соодветно да се покријат
во Компонентата 2: Професионален развој и Компонентата 3: Заедници за учење.
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9.4 Училишни практики
Потребни се дополнителни информации за причините за отсуство на
наставниците, а особено учениците од редовната настава.
Меѓународните истражувања посочуваат дека отсуствата на наставниците
главно се должат на учество во едукативни работилници, стручно усовршување кое
понекогаш трае и неколку недели, лични проблеми, и бременост на наставничките.
Меѓународните практики за намалување на отсуството вклучуваат: намалување
на платата за часовите на отсуство, распоредување на наставниците во училишта
блиску до нивните домови, помош за новите наставници, редовно и ефективно
следење и формирање на дисциплински комитет за спроведување на наставничкиот
кодекс на однесување.
Освен ангажирањето на замени кога тоа е потребно, се препорачува
училиштата да подготват решенија како да ги ангажираат учениците во време кога
наставниците се на стручно усовршување кое обично се изведува во тек на работното
време на училиштата.
Наставниците често се жалат дека наставната програма е оптоварена, така што
и најмала загуба на време може да резултира со значителни загуби за учениците. За
да се надоместат отсуствата, наставниците предаваат набрзина наместо да ја
анализираат содржината и да ги користат наставните помагала ставени на
располагање на училиштата, или прескокнуваат делови од наставната програма.
Згора на тоа, дури и кога наставниците и учениците се присутни на час, пак
може да се ангажирани со активности вон доменот на наставата, учењето и
интеракцијата, така што предизвик е да се максимизира времето кое учениците го
поминуваат на поставените задачи. Ова е тесно поврзано со педагошкиот надзор и се
елаборира во следното поглавје, бидејќи една од последиците од намалена настава е
неспособноста течно да се чита (ако воопшто може) сè до повисоките одделенија од
основното училиште.
Со оглед дека на ниво на училиште скоро и да не се пријавуваат извори на
изгубено време, силно се препорачува во последователните студии и набљудување на
часовите да се испита како се користи времето.

9.5 Педагошки надзор
Во идеален случај, учениците треба да се ангажирани во активности за учење
во текот на целото време кое го поминуваат на училиште, но ова често не е случај.
Реално гледано, невозможно е да се користи 100% од наставата, бидејќи учениците и
наставниците имаат социјална интеракција во дел од времето. Учениците кои учат
според пропишаната наставна програма имаат поголеми шанси да постигнат добри
резултати на тестовите на постигања, така што времето поминато во академско учење
е покорисен прогностички индикатор за резултатите на учењето одошто самата
ангажираност во активности за учење. Наставното време е утврдено во многубројни
меѓународни истражувања како едно од трите главни подрачја (покрај квалитетот на
наставникот и достапноста на учебници) во кои доследно се постигаат ефекти.
Мерење на времето поминато во наставни активности според релевантните
наставни програми може да биде од полза за Македонија, бидејќи има малку
систематски информации во однос на обемот на време кое наставниците реално го
поминуваат во презентирање на нов материјал и реализација на предвидената
наставна програма. Активностите во училниците се главно класифицирани како
интерактивни (предавање, дискусија, прашања), пасивни (препишување и седење), и
раководење со работата во училницата (различни активности кои се во функција на
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предавањето). Сознанијата како се распределува времето меѓу овие активности можат
да им помогнат на наставниците добро да го искористат времето на час, а повратните
информации можат да се искористат за дообликување.
Загубите во времето од наставниот процес можат да се ограничат со некои
разумно ефективни административни механизми кои го регулираат училишното време
и го следат придржувањето кон нив од страна на наставниците:









годишните календари според наставните планови и програми им помагаат на
наставниците лесно да визуализираат до каде треба да се стасани и да спречат
некои одделенија да заостанат;
времето поминато на конкретно учење треба да претставува доказ за
ефективен надзор од страна на училишните директори, инспектори или
советници од БРО;
училишното раководство (директор, помошник директор) треба да е одговорно
за следење на присуството и доцнењето на наставниците, и времето поминато
во настава;
советниците од БРО кои соработуваат со наставниците и ги посетуваат
наставниците да го следат времето од наставата што се посветува на
остварување на целите од наставните програми на локално и на централно
ниво;
конкретна обука за наставниците за добро искористување на времето, особено
преку дисеминација на практики за ефективно управување со одделението кои
учениците ги држат ангажирани целото време;
обука за директори и лица кои вршат надзор за препознавање на главните
компоненти на користењето на времето поминато во настава и како да го
користат овој систем во својата работа;
директорите можат да ги насочуваат наставниците да ја максимизираат
интерактивната настава и да ги минимизираат организациските активности со
цел да го одржат вниманието на учениците и да го минимизираат времето кое
не се поминува на задачи.

На меѓународно ниво се препорачува наставното време да се пренасочи кон
основните вештини (читање, јазик и математика), намалувајќи голем број од
поневажните предмети и барања кои ги исполнуваат наставните програми16 во голем
број земји.
Образовните институции треба да воспостават системи за редовно следење на
работата на училиштата, наставниците и учениците, поврзани со јасни цели за тоа што
подразбира успешна работа. Податоците од таквите системи за следење треба да се
користат за собирање на информации со цел интервенции за подобрување на
резултатите од учењето кај учениците. Училишното раководство треба да работи
заедно со образовните институции за да се обезбеди достапност на надзор и
советодавна поддршка за да им се помогне на наставниците при учењето и примената
на нови и ефективни наставни методи. За оваа цел, потребна е обука за ефективно
менторство за оние кои ќе бидат одговорни за следење на наставниците (инспектори,
советници од БРО, директори на училишта и стручната служба).

9.6 Вклученост на родителите на училиште и дома

Види Abadzi, H, “Instructional Time Loss and Consequences,” The World Bank, Independent Evaluation
Group, октомври 2007.
16
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Вклученоста на родителите во учењето на нивните деца е поврзано со подобри
постигања на учениците на неколку нивоа. Оттаму, важно е родителите и членовите на
локалната заедница да се свесни за значајниот придонес кој тие можат да го дадат во
учењето на децата преку обезбедување на стимулативна средина за учење на јазикот,
читање и пишување, и математика како и за поддршката која можат да ја пружат во
домот за описменување во почетните години на школувањето.
Иако најголем дел училишта имаат библиотека до која учениците имаат
пристап, децата треба да се охрабрат да ја посетат заедно со своите родители, но
исто така и да отидат до градската библиотека (ако ја има), да земат соодветни книги
и дома да читаат. Покрај заедничкото читање со родителите и читањето во себе,
децата треба да се поттикнат да им читаат на родителите, за тие да можат да го
следат напредокот дома и да ја прилагодат брзината и зачестеноста на читањето како
и материјалите за читање.
Практикувањето на читање дома е уште еден значаен фактор кој придонесува
децата добро да читаат. Читањето во домот има значајно позитивно влијание не само
врз постигањата во областа на читањето, разбирањето на говорот и пишаниот текст и
врз експресивните јазични вештини, туку и врз интересот на учениците за читање,
ставот кон читањето и вниманието со кое се следи наставата.
На родителите треба да им се пристапи преку различни медиуми, за да им се
помогне да обезбедат средина која е стимулативна и податлива за описменување.
Бидејќи не сите родители ја сфаќаат важноста на својата улога во унапредувањето на
писменоста на сопствените деца, и не сите имаат ресурси или способности тоа да го
прават, важно е да се обезбеди соодветна поддршка за нив. Потенцијален индикатор
за резултати кои лесно ќе ги разбере пошироката заедница преставува утврдувањето
на некој показател, како на пример, „сите ученици треба течно да читаат на крајот од III
одделение“. Ова треба да им се пренесе преку видео снимки во кои се дадени примери
на деца кои умеат течно да читаат и такви кои имаат проблеми во читањето.
Родителите и другите членови на заедницата (дури и во селата и оние кои се
неписмени) можат да ја согледаат и следат течноста во читањето, бидејќи течното
читање наликува на човечки говор. На сличен начин можат да се утврдат едноставни
цел за математика.
За време на летото, некои деца можат да имаат пад во способноста за читање и
да се вратат на училиште во септември со пониски способности. Проектот, заедно со
партнерските институции, библиотеки и училишта може да организира Летен читачки
предизвик преку позајмување на книги од библиотеката за да ги поттикне учениците од
одделенска настава да читаат во текот на целиот летен распуст, да го зголеми
опфатот на текстови кои ги читаат и нивното уживање и да го спречи губењето на
способностите. Секогаш кога едно дете ќе заврши со читање на една книга ќе добие
беџ и награда или уверение. Секоја година Предизвикот може да се фокусира на нова
тема за читањето да биде позабавно и покреативно.
На крај, национална кампања или кампања за читање во семејството може да го
промовира читање низ забава за целата заедница за да се покажат различните начини
како читањето може да ги инспирира луѓето да ги развиваат своите вештини, со акцент
на оние на кои тоа им е најмногу потребно. Важноста на поттикнување на читањето во
домот, јавното читање приказни, заедничкото читање треба да бидат интегрирани во
планирањето и активностите на сите клучни организации кои работат во
образованието и на библиотеките. Библиотеката на тркала е извонреден ресурс за
една таква кампања во локалните заедници.

130

Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
Извештај од студијата за процена на почетната состојба

10.

ПРИЛОЗИ

10.1

Прилог 1: Прашалник за директор/помошник директор

1. Која е Вашата работна позиција во училиштето?
o
Директор
o
Помошник Директор
2. Пол
o
o

Машко
Женско

3. Дали наставата во училиштето се одвива во смени?
o
Да
o
Не
4. Колку одделенски наставници се вработени во вашето училиште?
o
до 5
o
5-10
o
11-20
o
над 20
5. Колку често наставниците отсуствуваат од работа (присуството на обуки
не се смета за отсуство од работа)?
o
ретко (до 5 дена годишно)
o
често (до 10 дена годишно)
o
многу често (над 10 дена годишно)
6. Дали наставниците доцнат на часови?
o
Да, повеќето наставници доцнат
o
Само неколку наставници доцнат
o
Не, ниту еден наставник не доцни
7. На кој начин постапувате со учениците доколку нивниот наставник е
отсутен?
o
Ќе се назначи наставник од друга паралелка да биде одговорен за тоа
одделение
o
Ќе се повика соодветна замена (педагог/психолог/социолог) да биде
одговорен за тоа одделение
o
Сите ученици ќе се приклучат кон друга паралелка
o
Учениците ќе бидат распоредени по другите одделенија
o
Учениците ќе бидат пуштени во игралиштето на училишниот двор
o
Нема да се одржи настава и учениците ќе бидат ослободени од настава
8. На кој начин ја следите работата на наставниците
o
Набљудување на часови
o
Следење на резултатите на учениците постигнати на тест даден од
страна на наставникот
o
Тримесечните извештаи доставени од наставниците за напредокот на
учениците
o
Повратна информација од родителите
o
Повратна информација од советниците од БРО
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o
o

Резултатите од екстерното оценување
Резултатите од интегралната евалуација на училиштето

9. Дали училиштето на почетокот од оваа учебна година имаше обезбедено
соодветен/потребен број на учебници за вашите ученици, според
процедурите од Министерството за образование?
o
Да
o
Не
10. Дали во училиштето има библиотека?
o
Да
o
Не
11. Дали учениците од почетните одделенија редовно користат книги од
библиотеката?
o
Да
o
Не
12. Дали во вашата библиотека имате книги и сликовници за учениците од
почетните одделенија (освен лектирите)?
o
Да
o
Не
13. Дали вашето училиштето има набавено дидактички материјали за
математика во одделенска настава во последните три години?
o
Да
o
Не
14. Во кое одделение очекувате дека учениците треба да почнат да читаат на
мајчин јазик?
o
Прво одделение
o
Второ одделение
o
Трето одделение
o
Четврто или повисоко одделение
15. Во кое одделение очекувате дека учениците треба да почнат да пишуваат
на мајчин јазик?
o
Прво одделение
o
Второ одделение
o
Трето одделение
o
Четврто или повисоко одделение
16. Дали функционира Советот на родители во ова училиште?
o
Да
o
Не
17. Дали сте генерално задоволни со степенот на поддршка кој што советот на
родители го дава на училиштето?
o
Да
o
Не
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18. Дали сте генерално задоволни со вклученоста на родителите во следење
на работните задачи на нивните деца?
o
Да
o
Не
19. Дали во вашето училиште има Интернет?
o
Да и задоволни сме од брзината и квалитетот на услугата
o
Да, но не сме задоволни од брзината и квалитетот на услугата
o
Не
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10.2

Прилог 2: Прашалник за наставници

1. Пол
o
o

Машки
Женски

2. Кој е вашиот мајчин јазик?
o
o
o
o
o

Македонски јазик
Албански јазик
Турски јазик
Српски јазик
Друг

3. На кој јазик држите настава?
o
o
o
o
o

Македонски јазик
Албански јазик
Турски јазик
Српски јазик
Друг

4. Кој степен на образование имате завршено?
o
o
o
o

Више образование
Високо образование
Магистерски
Докторат

5. Дали во вашето одделение има ученици со посебни образовни потреби?
o
o

Да
Не

6. Дали за време на вашата работа како наставник имате посетено обука за
тоа како да ги подучувате учениците да читаат?
o
o

Да
Не

7. Дали за време на вашата работа како наставник имате посетено обука како
да подучувате математика?
o
o

Да
Не

8. Дали во вашата училницата настава одржуваат и ученици од повисоките
одделенија?
o
o

Да
Не
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9. Дали имате ученици кои постојано отсуствуваат од наставата?
o
o

Да
Не

10. Дали директорот/помошник директорот врши проверка на вашите дневни
планирања?
o
o
o
o
o
o
o
o

Да, еднаш во текот на учебната година
Да, еднаш во текот на полугодието
Да, еднаш во текот на тромесечјето
Да, еднаш месечно
Да, на секои две недели
Да, еднаш неделно
Секој ден
Не

11. Дали по проверката на вашите дневни планирања добивате повратна
информација?
o
o
o

Да, и се трудам да ги применам дадените сугестии
Да, но сугестиите не ми се корисни
Не

12. Дали соработувате со колегите во однос на дневните планирања?
o
o
o
o
o

Да, еднаш месечно
Да, на секои две недели
Да, еднаш неделно
Секој ден
Не

13. Кога ви е потребен одреден совет поврзана со наставата, со кого се
консултирате?
o
o
o
o
o
o
o

Со другите наставници, за време на состаноци на стручниот актив
Со другите наставници, за време на неформални разговори
Со директорот
Со помошник директорот
Со советникот од БРО
Нема никој соодветен да се праша за совет
Никогаш не ми е потребен совет

14. За време на учебната година, колку често стручната служба ги набљудува
вашите часови?
o
o
o
o
o

Еднаш во текот на учебната година
Еднаш во текот на полугодието
Еднаш во текот на тромесечјето
Еднаш месечно
Никогаш
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15. Дали по набљудуваниот час добивате повратна информација од стручната
служба?
o
o
o

Да, и се трудам да ги применам дадените сугестии
Да, но сугестиите не ми се корисни
Не

16. Колку често ве посетуваат советници од Бирото за развој на образование?
o
o
o
o
o

Еднаш во текот на учебната година
Еднаш во текот на полугодието
Еднаш во текот на тромесечјето
Еднаш месечно
Никогаш

17. Колку често ве посетуваат инспектори од Државниот испитен центар?
o
o
o
o
o

Еднаш во текот на учебната година
Еднаш во текот на полугодието
Еднаш во текот на тромесечјето
Еднаш месечно
Никогаш

18. Како ги мерите постигнатите знаења на учениците?
o
o
o
o
o
o
o

Тестови (пишана форма)
Усно испрашување
Портфолио и други проекти
Домашни задачи
Активност на час
Работни листови
Полугодишен тест

19. Со каква цел ги користите резултатите на учениците од усните и
писмените задачи во текот на вашите часови?
o
За давање оценка на ученикот
o
За процена на тоа колку учениците ја разбираат содржината на
предметот
o
За планирање на наставните активности
o
За адаптирање на наставните часови со цел подобро да одговараат на
потребите на учениците
20. Дали имате сознанија во вашето одделение, колку родители/старатели ја
прегледуваат домашната работа на учениците?
o
o
o
o

Сите
Поголемиот дел од нив
Малкумина од нив
Ниту еден

21. Дали сте задоволни со вклученоста на родителите во работата со нивните
деца во врска со нивните училишни задачи/обврски?
o

Да
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o

Не

22. Во кое одделение очекувате дека учениците треба да почнат да читаат на
мајчин јазик?
o
o
o
o

Прво одделение
Второ одделение
Трето одделение
Четврто или повисоко одделение

23. Во кое одделение очекувате дека учениците треба да почнат да пишуваат
на мајчин јазик?
o
o
o
o

Прво одделение
Второ одделение
Трето одделение
Четврто или повисоко одделение

24. Како ги подучувате учениците со послаби постигнувања во вашето
одделение?
o
o
o
o
o
o
o

Немам посебен третман кон овие ученици
Обрнувам повеќе внимание на учениците со послаби постигања
Им давам повеќе домашна работа
Ги поттикнувам/охрабрувам
Почесто комуницирам со родителите
Учениците со подобар успех им помагаат на учениците со послаб успех
Им овозможувам повеќе работа со дидактички материјали

137

Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
Извештај од студијата за процена на почетната состојба

10.3
1. Пол
o
o

Прилог 3: Прашалник за родители

Машко
Женско

2. Кој е вашиот мајчин јазик?
o
Македонски
o
Албански
o
Турски
o
Српски
o
Друг
3. На кој јазик вашето дете следи настава?
o
Македонски
o
Албански
o
Турски
o
Српски
4. Кој степен на образование имате завршено?
o
Основно образование
o
Средно образование
o
Високо и повеќе од високо образование
5. Дали сте член на Советот на родители во вашето училиште?
o
Да
o
Не
6. Дали вашето дете посетуваше градинка?
o
Да
o
Не
7. Кое одделение е вашето дете?
o
Прво одделение
o
Второ одделение
o
Трето одделение
o
Четврто одделение
o
Петто одделение
8. Колку често вашето дете отсуствува од училиште?
o
Ретко, до два дена годишно
o
Често, меѓу три и десет дена годишно
o
Многу често, над десет дена годишно
9. Дали вашето дете знае да чита?
o
Да
o
Не
10. Каде научи да чита вашето дете?
o
На училиште
o
Во градинка
o
Дома со помош од родителите
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o

Дома со помош од баба/дедо, брат/сестра

11. На кој начин добивате повратна информација од училиштето за
постигањата на вашето дете?
o
Лично од наставникот
o
Преку родителски средби
o
Преку СМС порака
o
Преку електронскиот дневник
12. Дали работите со вашето дете при пишување на домашната работа?
o
Да, секогаш
o
Да, понекогаш
o
Да, кога не може само
o
Не, самостојно ги пишува домашните работи
13. Дали во вашиот дом имате книги?
o
Да, неколку
o
Да, многу (над 100)
o
Не
14. Дали во вашиот дом имате списанија и весници?
o
Да
o
Не
15. Дали на вашето дете му купувате книги и слоковници?
o
Да
o
Не
16. Колку често заеднички читате со вашето дете?
o
Секој ден
o
Еднаш неделно
o
Еднаш месечно
o
Ретко
o
Никогаш
17. Што најчесто читате заеднички со вашето дете?
o
Сликовници
o
Лектири
o
Книги од библиотека
18. Дали по заедничкото читање, разговарате за содржината на прочитаното?
o
Секогаш
o
Понекогаш
o
Никогаш
19. Колку често вашето дете чита самостојно?
o
Секој ден
o
Еднаш неделно
o
Еднаш месечно
o
Ретко
o
Никогаш
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20. Што најчесто чита вашето дете самостојно?
o
Сликовници
o
Лектири
o
Книги од библиотека
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10.4
Прилог 4: Прашалник за евиденција на достапните материјали
во училницата

Име на училиштето
Одделение кое учи
во училницата
Број на ученици кои
учат во училницата
Дали во училиштето
била организирана
обука за создавање
на стимулативна
средина за учење
Име на
набљудувачот
Потпис на
набљудувачот

1.
Датум – Користете го
следниов формат [ДД/ММ/ГГ]

_*___/___*_/___*_

2.
Ниту една ........................................................ 0
1-4 .................................................................... 1
Колку книги/сликовници освен
учебниците им се достапни
5-9 .................................................................... 2
на децата да можат да ги
читаат во самата училница
10-19 ................................................................ 3
(книгите не се заклучени
во/надвор од училницата)?
20-39 ................................................................ 4
40+ ................................................................... 5
3.
Дали изработките/проектите
од учениците се изложени на
ѕидовите во училницата?

Не .................................................................... 0
Да..................................................................... 1
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4.
Дали има материјали со
наставна содржина кои се
прикажани на ѕидот во
училницата?

Не .................................................................... 0
Да..................................................................... 1

5.
Не .................................................................... 0
Дали во училницата има
компјутери?

Да, класични деск-топ компјутери .................. 1
Да, „класмејт“ мали компјутери ...................... 2
Класично, во редови без компјутери.... ......... 1

6.

Класично, во редови со компјутер на секоја
клупа.2

Како се наредени клупите и
столчињата во училницата?

Компјутерите се наредени на клупи покрај
ѕидот, а во средина клупите се наредени во
редови............3
Компјутерите се наредени на клупи покрај
ѕидот, а во средина клупите се наредени во
мали групи......4
Во мали
групи..............................................................5

7.

Дали наставникот користи
дигитални книги, активности,
игри во училницата?

Не .................................................................... 0
Да..................................................................... 1

8.
Табла ............................................................... 1
Смарт табла .................................................... 1
Дали наставникот ги
има/користи следниве
потребни материјали?
[Забележете со
заокружување.]

Креда / Маркери .............................................. 1
Прирачник за мајчин јазик .............................. 1
Прирачник за математика .............................. 1
Лап топ компјутер ........................................... 1

Дали во училницата има
центри за активност, и
доколку има опишете со
какви материјали се
опремени?
10. Центар за читање
(пишување, слушање)
9.

Не .................................................................... 0
Да..................................................................... 1
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11.
Математички центар
12.
Уметнички центар
13.
Центар за наука
14.
Истражувачки центар
15.
Центар за компјутери
16.

Дали на учениците им се
нуди избор од активности во
текот на наставата?

Да..................................................................... 1
Не .................................................................... 0

17.
Дали има простор за
кооперативно учење?
18. Дали се организираат
воннаставни активности за
учениците за подобрување
на читањето?
(Доколку одговорот е да,
набројте какви активности се
организираат)
19. Дали се организираат
воннаставни активности за
учениците за подобрување
на математичките вештини?
(Доколку одговорот е да,
набројте какви активности се
организираат)
20.
Дали во училиштето има
библиотека?
21.

Не .................................................................... 0

Дали учениците од почетните
одделенија имаат пристап до
библиотеката

22. Дали во библиотеката освен
лектири има други книги за
учениците од почетните
одделенија

Да..................................................................... 1
Не .................................................................... 0
Да..................................................................... 1

Не .................................................................... 0
Да..................................................................... 1

Не .................................................................... 0
Да..................................................................... 1
Не .................................................................... 0
Да..................................................................... 1
Не .................................................................... 0
Да..................................................................... 1
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23. Обуки кои им се потребни на наставниците

24. Напишете го општиот впечаток за посетената училница.
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