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Почитувани наставници,
Пред вас е збирка на примери од практиката на оценувањето на учењето и постигањата на
учениците, што, вашите колеги наставници широкоградо ни ги одстапија да ги споделиме со вас.
Тие се резултат на нивната работа по обуките за оценување во рамките на Проектот за основно
образование на УСАИД. Овие наставници сакаа да проверат што од она што беше работено на
обуките може да се примени во нивните училници, сакаа да бидат иновативни и ефективни. Тие
имаа храброст да “експериментираат“ и сами да заклучат кои приоди во оценувањето им помагаат
на нивните ученици да научат подобро и повеќе за да бидат што поподготвени за предизвиците
на 21-от век, векот во којшто живеат.
Нивните искуства се дадени со цел да ви дадат идеи за промени во оценувањето што вие планирате
да ги направите и да ве охрабрат тие промени да ги направите. Може само да ги разгледате, може
да ги преземете, да ги измените, да ги пробате и изнајдете ваши приоди во оценувањето, што
подоцна ќе бидат добар пример и за други наставници.
Збирката, во ова издание, нема за цел да ги покрие сите аспекти на квалитетното оценување
за учење со примери од пракса во нашите училишта. Ние направивме избор од она што ни беше
на располагање. Тие не се идеални примери, но се испробани во праксата. Интервенциите на
стручните редактори беа само во насока да се подведат под слична структура и обем.
Кон оваа збирка е приклучено и ЦД со видео снимки од часови на кои се прикажани инсерти од различни
приоди во оценувањето. Тие, исто така, може да ви послужат да добиете идеи за оценување во
вашата настава.
Затоа ова не е збирка на рецепти за оценување за секоја прилика и секоја потреба, туку
комплементарен дел од “пакетот“ наречен Збирка материјали за наставата на 21-век1 . И во
другите прирачници и практикуми од тој пакет ќе најдете многу корисни нешта што ќе ви
помогнат во оценувањето.
Сакаме да им заблагодариме и на родителите на учениците чии фотографии и снимки се користени,
затоа што опишаните приоди во оценувањето се реализирани во нивните паралелки.
1 Електронска верзија е достапна на http://toolbox.pep.org.mk/mk
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Учениците повеќе ќе научат
ако ги знаат критериумите за оценување

Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Траење

Наставник

Биологија

Нервен систем

VIII

2 училишни часа и
домашна подготовка

Соња Иловска,
ОУ „Тоде Хаџи Тефов“,
Кавадарци

ЦЕЛ
Да се провери дали учениците на кои однапред им се дадени критериумите за оценувањето, во
споредба со учениците кои не ги знаат критериумите за оценување:
ÂÂимаат поголема самодоверба при учењето,
ÂÂсе однесуваат поодговорно,
ÂÂповеќе се мотивирани,
ÂÂможат сами да се оценуваат и да ги утврдат недостатоците во учењето,
ÂÂнаучуваат подобро.

ОПИС НА АКТИВНОСТА
По обработката на темата Нервен систем на учениците им беше дадена една од следниве есејски задачи:
Задача 1. Објасни ги формата, градбата и улогата на ’рбетниот мозок (користи примери).
Задача 2. Објасни ги формата, градбата и улогата на големиот мозок – условни рефлекси (користи примери).
Учениците беа поделени на следниов начин.

11

Група
А
Б

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

работи на задача 1
ги знае критериумите за оценување
ги оценува сопствениот труд и трудовите на соучениците
презентер се избира случајно
работи на задача 1
не ги знае критериумите за оценување
ги оценува сопствениот труд и трудовите на соучениците
презентер избираат сами

22
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

работи на задача 2
ги знае критериумите за оценување
ги оценува сопствениот труд и трудовите на соучениците
презентер се избира случајно
работи на задача 2
не ги знае критериумите за оценување
ги оценува сопствениот труд и трудовите на соучениците
презентер избираат сами

Како што е прикажано во табелата, учениците добија една
од задачите и инструкции за работа. Секој ученик требаше
да напише одговор на есејската задача, но учениците во
групата можеа да си помагаат меѓу себе.
Групите А пред да почнат да работат на задачата ги добија
и критериумите за оценување. При презентирањето,
презентер на групите А се избираше случајно и тој
добиваше одредена „вистинска“ улога, на пример, магистер
кој го брани својот труд пред универзитетски аудиториум,
или лекар кој води трибина, а другите ученици активно
слушаа и имаа право да поставуваат прашања. Целта беше
учениците да се мотивираат добро да ја изготват и да ја
одбранат презентацијата.
Поставените прашања се запишуваа на табла, а
презентерот одговараше на нив, ако знаеше, а ако не
знаеше, некој друг од групата можеше да даде одговор.
6
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На крајот учениците дадоа своја оценка за содржината
обработена во извештајот и за презентацијата на ученикот
кој презентираше. Оценката ја образложија со истакнување
на добрите страни и на слабостите што ги имаше ученикот
во своето презентирање, а дадоа и насоки за подобрување
на успехот. И самиот ученик си го оценуваше својот труд.
Учениците од групите Б работеа на „традиционален“ начин.
Одговараа на есејската задача и избираа еден ученик за
презентирање.
Ги следев работата на учениците и усната презентација.
Оценувањето на есејските задачи го извршив со холистички
метод на оценување, по однапред утврдени критериуми
дадени во бодовна листа и во контролна листа (check list)
за презентацијата – за учениците кои презентираа. На
сите ученици им ги собрав и им ги прегледав есеите и им
дадов пишана повратна информација и насоки за тоа што и
како треба да си го подобрат учењето. Најдобрите есеи ги
изложив во училницата како пример за другите ученици.

РЕЗУЛТАТИ 			

Група А1

Група Б1

За да проверам како познавањето на критериумите
за оценување влијаело врз учењето на учениците,
споредувањето го вршев на следниов начин:

Група А2

Група Б2

Сознанијата до кои дојдов се дадени во следнава табела:

Групи А

Групи Б

ÂÂ Учениците беа мотивирани што
подобро да одговорат на задачата.
ÂÂ Знаеја точно на што треба да обрнат
внимание и се трудеа да научат
повеќе и да постигнат повисоко ниво.
ÂÂ Сите се подготвија за презентација
бидејќи знаеја дека секој ученик
може да биде повикан да презентира.
ÂÂ Самата улога што ја добива ученикот
(лекар или магистер) беше предизвик
за презентација и да ја изработи колку
што може поуспешно својата задача.
ÂÂ Внимаваа и беа активни слушатели
во текот на презентацијата на
соучениците.
ÂÂ Преку прашањата го надополнуваа
својот соученик кој презентира.
ÂÂ Самооценувањето на својот труд и
заемното оценување на трудот на
соученикот доведе до поголема
ангажираност на учениците во
текот на часот, придонесе за
развивање критичко и самокритичко
размислување.
ÂÂ Повеќе учеа од своите другарчиња.
ÂÂ Учениците беа позадоволни од
оценката.
ÂÂ Учениците знаат како да напредуваат
во учењето.

ÂÂ Не беа доволно мотивирани.
ÂÂ При одговарањето на задачите се
задржуваа само на наученото и не
беа поттикнати да побараат и да
научат и повеќе.
ÂÂ Учениците се договараа кој ќе
презентира, и само тој ученик се
подготвуваше, а секогаш тоа беа
подобрите ученици.
ÂÂ Не беа активни слушатели и не се
трудеа да го следат презентирањето
на својот соученик.
ÂÂ Беа многу субјективни кога
оценуваа и беа попустливи без да го
земат предвид вистинското знаење
што го има соученикот.

Критериумите за оценување
им беа однапред дадени
Активно се вклучија во наставниот
процес
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Критериумите за оценување
им беа дадени на крајот

Не се вклучија активно во
наставниот процес

ÂÂ На крајот побараа да добијат
бодовни листи и тие да ги
поправат своите извештаи и
да ги отстранат слабостите
и пропустите, а тоа им беше
овозможено.

Учениците од ова осмо одделение, во споредба
со учениците од другите осми одделенија, ја
усвоија и ја научија оваа наставна содржина многу
поуспешно. Дури и учениците кои покажаа слаб
успех во дотогашната работа се поттикнаа, успешно
одговорија на задачата, па дури и презентираа и
добија позитивна и повисока оценка. Поуспешни
беа учениците кои ги знаеја критериумите однапред,
но и оние кои не ги знаеја критериумите за
оценување, откога им беа дадени се заинтересираа
да си ја поправат оценката на наредниот час.
Солидните ученици го утврдија своето знаење,
станаа посигурни во учењето и се мотивираа да го
применуваат наученото и тоа да го покажат преку
бројни практични примери.

САМОРЕФЛЕКСИЈА
Од анкетата што ја направив, по
изведувањето на оваа активност,
се гледа дека на учениците им се
допадна ваквиот начин на работа,
дека така учениците се посигурни,
мотивирани, задоволни од оценката
што ја добиваат и се во можност
јасно да согледаат како понатаму да
си го подобрат успехот и што треба
да научат, а со тоа и да напредуваат.
Овој начин на оценување не бара
од наставникот многу ангажман
и во иднина ќе го применувам со
соодветни модификации, зависно од
наставната содржина.
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ПРИЛОГ 1.1. БОДОВНА ЛИСТА за оценување и самооценување на учениците: (за 1А гр.)
Задача 1. Објасни ги формата, градбата и улогата на ’рбетниот мозок (користи примери);
Ниво

Критериуми
ÂÂ Правилно и детаљно шематски ја претставува градбата на ’рбетниот мозок.
ÂÂ Правилно и целосно ја означува градбата на ’рбетниот мозок.

5

ÂÂ Во целост ја објаснува градбата на ’рбетниот мозок по шемата.
ÂÂ Функцијата на ’рбетниот мозок (рефлексна и спроводна ) ја објаснува преку свои примери (од животот).
ÂÂ Опишува рефлексен лак и елементи на рефлексен лак.
ÂÂ Изведува конкретни заклучоци за значењето на ’рбетниот мозок за животот на човекот.
ÂÂ Прашањата поставени од други ученици се сведуваат на 1-2 (содржината е сеопфатна) и ученикот успешно
одговара на нив.
ÂÂ Правилно шематски ја претставува градбата на ’рбетниот мозок.
ÂÂ Правилно ја означува градбата на ’рбетниот мозок.
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ÂÂ Со пропусти ја објаснува градбата на ’рбетниот мозок (на пример, без диференцирање на сивата и белата
маса, без дефинирање на сензитивните и моторните нервни влакна).
ÂÂ Функцијата на ’рбетниот мозок (рефлексна и спроводна) ја објаснува користејќи примери од учебникот, без
да ги примени знаењата во секојдневниот живот.
ÂÂ Се обидува да даде заклучоци за значењето на ’рбетниот мозок.
ÂÂ Учениците поставуваат повеќе од 2 прашања на кои ученикот сам одговара (обработената содржина не е
целосна ).
ÂÂ Шемата за градбата на ’рбетниот мозок е нецелосна.
ÂÂ Го препознава ’рбетниот мозок и ја знае неговата местоположба.
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ÂÂ Набројува елементи од кои е изграден ’рбетниот мозок, со извесни грешки.
ÂÂ Се обидува да ја објасни градбата на ’рбетниот мозок, но содржината не е целосна и точна.
ÂÂ Се обидува да ја објасни функцијата на ’рбетниот мозок, но без конкретни примери и воопштувања.
ÂÂ Учениците поставуваат доста прашања за содржините што се пропуштени, но на ученикот му е потребна
помош да одговори на нив.

ÂÂ Не го претставува шематски ’рбетниот мозок.

2

ÂÂ Ја знае местоположбата на ’рбетниот мозок.
ÂÂ Наведува само некои делови од кои е изграден ’рбетниот мозок, нема јасни познавања за градбата на
’рбетниот мозок.
ÂÂ Набројува само центри во ’рбетниот мозок, без наведување на спроводната функција на ’рбетниот мозок.
ÂÂ Учениците поставуваат прашања од содржините кои не се обработени, а ученикот не може да одговари ни со
помош.

ÂÂ Не го претставува шематски ’рбетниот мозок.
ÂÂ Не го разликува ’рбетниот мозок од другите мозоци.

1

ÂÂ Погрешно ја објаснува градбата на ’рбетниот мозок.
ÂÂ Не може да ја објасни функцијата на ’рбетниот мозок.
ÂÂ Не може да изведе заклучок за значењето на ’рбетниот мозок .
ÂÂ Учениците поставуваат повеќе од 10 прашања, за соодветната содржина, на кои ученикот
не може да одговори.
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P

P

P

ИИ
гр. 2А

ММ
гр. 2Б

P

ТТ
гр. 1Б

НН
гр. 1А

Ученик
презентер

Содржината е во
согласност со
дадената тема.

P

Јасен/јасна
сигурен/
сигурна во
презентирањето.

P

P

P

Содржината не
е сеопфатна,
не користи
примери за
условни и
автоматски
рефлекси,
нема
заклучоци, не
ги објаснува
сивата и белата
маса.

Не дава
конкретни
примери, не
дава
Не е сигурен/
конкретни
сигурна.
заклучоци,
прави
пропусти во
изложувањето.

Свои примери

P

Содржината
е сеопфатна и
поддржана со
примери.

P

P

Чита од
извештајот.

P

Не чита од
напишаниот
одговор на
задачата, туку
го користи само
како потсетник.

Доби прашања
од ученици за
неопфатени
содржини:
вкупно
4 прашања,
одговараше
со помош и со
потпрашања
од
наставникот.

Да

Не ги
потенцира
Не внимава
јасно
на времето.
заклучоците.

Да

Нема
прашања.
Содржината е
целосна.

Да

Не внимава
на времето.

Да

Нема
прашања.
Содржината е
целосна.

Ги почитува
временските
рамки

Доби прашања
од ученици за
неопфатени
содржини: на
Не сам,туку
првото
со помош.
одговори, на
второто – не, и
за третото не
беше сигурен.

Донесува
јасни
заклучоци.

Дава точни
одговори на
поставените
прашања од
соучениците.

4

5

3

5

Оценка/
ученици
и наставник

ПРИЛОГ 1.2. КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЈА:

Забелешка:
Ученичките НН и ИИ имаат претходна оценка 5 и сега ги оценивме со 5.
Ученикот ТТ имаше претходна оценка 1, а сега го оценивме со 3.
Ученикот ММ имаше претходна оценка 3 , а сега го оценивме со 4.
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2

Есеите се поквалитетни ако учениците
знаат како ќе бидат оценувани

Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Траење

Наставник

Македонски јазик (за
учениците што следат
настава на албански
јазик)

Пишување

VII

два наставни часа во
текот на три недели

Соња Белевска, ОУ
„Санде Штерјовски”,
Кичево

ЦЕЛ
Да се испита дали познавањето
на критериумите за оценување,
покрај упатствата за пишување
есеј, придонесува за пишување
поквалитетни есеи.

ТЕК НА АКТИВНОСТА
ÂÂ Пред обработката на лектирното дело „20.000 милји
под морето“ од Жил Верн, на учениците им посочив
најголемо внимание да им посветат на главните
ликови во романот.
ÂÂ Откако ја прочитаа книгата, во текот на еден наставен
час учениците дискутираа за ликовите во книгата и
нивните особини и ги аргументираа своите ставови.
ÂÂ Им беше дадена задача во период од три недели, во
писмена форма да ги изнесат своите размислувања во
вид на есеј на тема: Сличностите и разликите помеѓу
капетанот Немо и професорот Аронакс од романот
„20.000 милји под морето“ (внатрешен портрет на
ликовите).
ÂÂ Учениците ги поделив во две групи, според тоа какви
претходни инструкции им дадов:

Првата група ученици работеа користејќи
ги добиените упатства и бодовната листа
според која ќе бидат оценувани.

Втората група ученици работеа само врз
основа на дадените упатства, но не им беа
познати критериумите за оценување.
ÂÂ Учениците од двете групи ги изработија есејските
прашања дома во период од три недели и ги предадоа
во писмена форма.
ÂÂ Оценувањето на есеите го направив со аналитичка
бодовна листа и со давање пишана повратна
информација и нумеричка оценка.
ÂÂ Откако ги добија оценетите есеи:
Учениците кои ја
имаа бодовната
листа, поттикнаа
дискусија во врска со
оценките и побараа
дополнителни насоки
за подобрување во
иднина.
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Учениците кои есејот го
пишуваа само врз основа на
упатства, откако ги добија
есеите, поттикнати од оценките
и од пишаните повратни
информации, побараа да го
преработат есејот. Имајќи ја
сега и бодовната листа, тие
ги коригираа слабостите и
значително го подобрија својот
труд.
Оценување за учење во 21-от век

РЕЗУЛТАТИ 			
Двете групи на ученици го завршија есејот во предвиденото време.

УЧЕНИЦИТЕ КОИ ЈА
ИМАА ЛИСТАТА ЗА
ОЦЕНУВАЊЕ:
ÂÂСите ученици
работеле со
поголема
внимателност, со
цел да изработат
поквалитетен есеј.
ÂÂПосветиле големо
внимание на
исполнување
на поставените
критериуми што ќе
бидат оценувани.
Особено внимание
посветиле на
отстранување на
правописните
грешки.
ÂÂНекои од учениците
подготвиле листа за
самооценување, со
која ја проверувале
сопствената
работа. Тоа ги
потврдува нивната
мотивираност и
ангажираност
за што подобро
изготвување на
дадената задача.

УЧЕНИЦИТЕ
КОИ ИМАА САМО
УПАТСТВА ЗА
ПИШУВАЊЕ ЕСЕЈ:
ÂÂИмаа послаби
резултати во
однос на првата
група.
ÂÂГи немаа
опфатено сите
елементи што
беа оценувани во
целосен обем.
ÂÂПобараа да го
коригираат есејот
според барањата
во аналитичката
листа за
оценување.
ÂÂПреработеното
есејско прашање
во споредба со
првото беше со
многу повисоки
резултати.

САМОРЕФЛЕКСИЈА
ÂÂ Есејското прашање треба да е формулирано на тој начин што учениците недвосмислено ќе знаат
што се очекува од нив.
ÂÂ Критериумите за оценување треба да се јасни и да се прецизно дефинирани.
ÂÂ На учениците треба однапред да им се даде бодовната листа за оценување на есејското прашање.
ÂÂ Заедно со учениците треба да се договори разумен временски период за одговарање на
прашањето.
ÂÂ Врз основа на бодовната листа за оценување, треба да има и листа за самооценување со која
учениците ќе вршат проверка и коригирање на својот текст.

Оценување за учење во 21-от век
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ПРИЛОГ 2.1. БОДОВНА ЛИСТА за оценување есеј
5 бода

Правопис

4 бода

3 бода

2 бода

1 грешка на
секои 40-50
збора.

1 грешка на
секои 20-40
збора.

1 грешка на
секои 10-20
збора.

Повеќе од 1
грешка на секои
10 – 20 збора.

Има воведен,
главен и
завршен дел
кои не се јасно
раздвоени.

Есејот е
недоволно
организиран.
Воведниот и
завршниoт дел
се подолги
за сметка на
главниот дел.

Есејот е лошо
организиран.
Му недостига
дел од
композицијата
и настаните
немаат логичен
редослед.

Во есејот не се
препознава ниту
еден дел. Се е
испомешано.

Во есејот се
употребени од
6 до 8 цитати од
романот.

Во есејот се
употребени од
4 до 6 цитати од
романот.

Во есејот се
Во есејот се
употребени од
употребени од 0
2 до 4 цитати од
до 2 цитати.
романот.

Есејот содржи
Есејот
голем број
изобилува со
информации за
голем број
темата, кои се
информации за
повторуваат.
темата. Текстот
Текстот има
е на завидно
доста уметнички
уметничко ниво.
елементи.

Содржани
се различни
информации, но
се изоставени
некои битни. Се
препознаваат
извесни
уметнички
елементи.

Есејот
вклучува малку
информации
поврзани со
темата. Текстот
нема уметничка
вредност.

1 грешка на
секои 50 збора.

Композицијата
на текстот е
одлична. Јасно
КОМПОЗИЦИЈА
се препознава
(вовед, главен
до каде се
дел, завршен
воведниот,
дел)
главниот и
завршниот дел.

Употреба на
цитати

Содржина и
уметничка
издржаност на
текстот
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Во есејот се
употребени
повеќе од
8 цитати од
романот.

1 бод

Есејот не
вклучува
информации
непосредно
врзани за
темата.Текстот
нема уметничка
вредност.

Оценување за учење во 21-от век
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3

На учениците треба да им се објасни
што се очекува да научат

Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Траење

Наставник

Математика

Дропки
Поим за дропка,
Децимална дропка

V

35 часови

Верче Петрова, ОУ
„Живко Брајковски“,
Скопје

По реализацијата на содржините се очекува
ученикот:

ЦЕЛ
Да се утврди колку запознавањето и
објаснувањето на поставените наставни цели и
исходи влијаат врз:
ÂÂ ефективноста на поучувањето и учењето
на учениците,
ÂÂ вклучувањето на учениците во учењето и
ÂÂ постигањата на учениците.

ÂÂ правилно да чита, да запишува и графички да
претставува дропки;
ÂÂ да препознава дропки помали од 1 и дропки
поголеми од 1;
ÂÂ со свои зборови да објаснува што е мешан број,
да претвора дропка во мешан број, и обратно;
ÂÂ да умее да собира и да одзема дропки со
еднакви именители;
ÂÂ да скратува и да проширува дропки во
едноставни случаи;
ÂÂ да запишува дадена децимална дропка во вид
на децимален број, и обратно;
ÂÂ да запишува дадена децимална дропка и
децимален број како процент, и обратно.

ОПИС НА АКТИВНОСТА
При обработката на две поттеми од
темата Дропки (Поим за дропка,
Децимална дропка), две паралелки,
кои имаа слична структура и сличен
состав на ученици, беа различно
третирани во однос на степенот на
запознавање со очекуваните исходи и
следењето на нивната постигнатост.

Паралелка При реализацијата на часовите
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1

ÂÂ На учениците систематски им беа нагласувани очекуваните исходи и се проверувше колку учениците
разбрале што се очекува од нив.
ÂÂ Со примена на самооценување учениците го следеа сопствениот напредок, споредувајќи го со
очекуваните исходи.
ÂÂ Се утврдуваше степенот на усвоените знаења од учениците во различни области на учењето.
ÂÂ Се работеше индивидуално и во групи.
ÂÂ Со учениците се разговараше за тоа како познавањето на очекуваните исходи им помага во учењето.

2

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Не беа нагласувани наставните цели и очекуваните исходи.
Се работеше индивидуално и во групи.
Учениците не беа посебно упатени како да го следат сопствениот напредок.
Се утврдуваше степенот на усвоените знаења од учениците во различни области на учењето.

Оценување за учење во 21-от век

По реализцијата на планираните содржини,
учениците од двете паралелки добија тест
(беше направена микросумативна проверка)
кој беше насочен кон проверка на постигањата
на учениците соодветно на поставените
цели и на очекуваните исходи. Со задачите
во тестот се проверуваа: разбирањето и
разликувањето на дропките, видовите
дропки, децималните дропки, и процентот;
собирањето и одземањето дропки со еднакви
именители; претворањето децимална дропка
во вид на децимален број, процентот, и
обратно; примената на поимите и постапките
во познати ситуации; како и решавањето
едноставна текстуална задача.

РЕЗУЛТАТИ 			
Врз основа на белешките од постојаното следење на ефективноста на поучувањето и учењето, како и на нивото на
вклученост на учениците и на грижата за сопственото напредување според поставените цели и исходи, се констатира
дека во паралелката 1:
ÂÂ Учениците беа позаинтересирани за учењето и за сопственото ниво на напредување кон поставените цели и
очекуваните резултати.
ÂÂ Мотивацијата кај учениците беше зголемена, што посебно беше видливо кај оние кои имаат тешкотии во учењето
математика.
ÂÂ Учениците беа задоволни од постигнатите резултати и од нивото на сопственото лично напредување, што посебно
се воочуваше при самооценувањето и при дискусијата за тоа што треба уште да постигнат и како да го направат
тоа.
ÂÂ Часовите беа поефективни, учениците научуваа повеќе.
Исто така, е направена споредба меѓу резултатите од тестот во двете паралелки, при што се утврди дека повисоки
резултати (постигања) имаа учениците од паралелката 1 (паралелката 1 имаше просечен успех на тестот 4,06 а
паралелката 2 имаше просечен успех 3,33).

САМОРЕФЛЕКСИЈА
ÂÂ Реализацијата на наставата на овој начин, при што со
учениците се дискутира за целите и тие активно се вклучуваат
во одредувањето на исходите, бара повеќе време. Ова време
ефективно се користи и со тоа се обезбедуваат: поголема
интеракција и комуникација меѓу наставникот и учениците,
побрзо и полесно откривање и коригирање на евентуалните
погрешни претпоставки и заклучоци, поголема свесност
на учениците за сопственото ниво на напредување и сл.
За реализација на истите содржини во првата паралелка
беа потребни 3 часа повеќе отколку во втората паралелка,
но нивото на разбирање и постигањата на учениците, до
крајот на целата тема обезбеди да не се надмине времето
планирано за реализација на целава тема.
ÂÂ Дискутирањето за очекувањата, на учениците им дава
појасна претстава за нивното напредување што ги мотивира
на поголеми постигања.
ÂÂ Учениците искажаа задоволство од ваквиот пристап во
наставата, при што се констатира дека очекуваните исходи
треба да бидат искажани на начин кој е разбирлив за
учениците, соодветно на нивната возраст, а по можност и
со давање конкретен пример (пример – задача каква што се
очекува да решат тие, или пример – прашање на какво што
се очекува да одговорат).
Оценување за учење во 21-от век
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4

Познавањето на критериумите за оценување
може да се искористи на многу начини

Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Англиски јазик

Глаголски форми со:
have got
Обработка на и структури со
have got / haven’t got

IV

Траење

Наставник

2 часа

Локман Миртезани, ОУ.
„Кирил и Методиј“, с.
Романовце, Куманово

ЦЕЛ
ÂÂ Да се провери како знаењето на критериумите за оценување влијае врз 			
учењето и врз постигањата учениците.
ÂÂ Да се добие подобар увид во разбирањето на користењето на јазичните 			
структури со have got / haven’t got и да им се даде на учениците соодветна 			
поддршка во нивното совладување.

ОПИС НА АКТИВНОСТА
На претходните часови учениците учеа за употребата на јазичната структура со глаголот има (have got / haven’t
got). Потоа им беше кажано дека на следните часови ќе проверуваме колку добро научиле.
1. час
Активност на учениците
Група 1

Група 2

Секој ученик доби задача да напише 5 реченици во кои ќе употреби have got
и 5 реченици во кои ќе употреби haven’t got.
Им беше поделен лист на кој беше
напишано што треба да имаат
Не добија никакви дополнителни
предвид (за што да водат грижа) кога насоки.
ги пишуваат речениците.

Учениците меѓусебно (во круг) си ги прегледаа напишаните реченици и во
групата разговараа за тоа што добро научиле и каде правеле грешки.
Секој можеше да си ги поправи грешките што мисли дека ги направил.

Секоја група избра по еден презентер кој презентираше 10 најдобри
реченици што ги избрала групата (5 со have got и 5 со haven’t got) така што ги
запишуваше на табла.
Секоја од групите ја оценуваше правилноста на запишаните реченици од
другата група. Во текот на овој дел од активноста учениците можеа да
користат и учебник за да ги проверат своите мислења или за да им докажат
на другите дека се во право.
Активност на наставникот
Ја следев работата на учениците во групите и си бележев некои
карактеристични проблеми на кои наидуваа учениците.
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Ги собрав сите напишани реченици и ги прегледав дома.
2. час
Активност на наставникот

Активност на учениците

ÂÂ Дадов повратна информација на цело одделение во писмена форма
со прикажување на конкретни примери, т.е. со пишување на нивните
карактеристични реченици на табла (без да кажам кој ученик ја напишал ÂÂ Секој ученик ги коригираше грешките во речениците што ги напишал
таа реченица) и како треба да се напишат правилно.
минатиот час.
ÂÂ Дадов усни објаснувања како се користат формите на глаголот have
ÂÂ Доколку имаа дилеми ме прашуваа мене или ги прашуваа соучениците.
got како и објаснувања во врска со други правила за пишување на
речениците што беа претходно учени.

РЕЗУЛТАТИ 			
Ја споредив успешноста во користењето на
формите have got и haven’t got кај учениците од
двете групи и дојдов до овие сознанија:
Учениците од групата 1 кои ги знаеја
критериумите
ÂÂ Имаа помалку грешки во пишувањето на
реченици и при користење на глаголот have got.
ÂÂ Со тоа што се дискутираше за потребните
работи на кои, според критериумите, учениците
требаше да обрнат внимание, за грешките на
некои ученици во споредба со критериумите
или несигигурноста од некои членови на самата
група (како што е користењето на have got во
трето лице еднина, машки или женски род, кога
се користи овој глагол итн.) учениците од оваа
група повеќе учеа едни од други.
ÂÂ Повеќе знаеја кога и како се користи долгата
или кратката форма на have got.
Учениците од групата 2 кои не ги знаеја
критериумите
ÂÂ Имаа повеќе проблеми во пишувањето на
речениците.
ÂÂ Имаа повеќе проблеми во правилното користење
на have got.
ÂÂ Тешко се согласуваа помеѓу себе, бидејќи не
знаеја со сигурност што се вреднува, што се бара
(оценува).

Оценување за учење во 21-от век

САМОРЕФЛЕКСИЈА
ÂÂ Од овие два часа се уверив дека кога
учениците ги знаат однапред критеиумите,
тогаш многу се поуспешни и подобри,
помотивирани да ги задоволат барањата
и подобро да соработуваат меѓу себе.
ÂÂ Со ова и јас лично добив повеќе сознанија
за тоа кој ученик на каков начин учи, како
може да им се помогне, бидејќи ова е
прва генерација која учи странски јазик
од прво одделение, па некои ученици
имаат тешкотии во совладувањето на
граматичките содржини што се планирани
за оваа возраст.
ÂÂ Секако, бидејќи овој метод на оценување
се покажа како успешен ќе го користам
и во иднина, зависно од наставната
содржина.
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5

Оценување изведба на експеримент –
кажете им на учениците што ќе оценувате

Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Траење

Наставник

Физика

Изведување
експеримент

VII

4 часа

Стојче Анѓелкоски
ОУ „Св. Климент
Охридски“,
с. Драслајца, Струга

ЦЕЛ
Да се провери дали учениците на кои однапред
им се познати критериумите за оценување на
изведување експеримент ќе бидат поуспешни
во неговото изведување од учениците кои
добиле само упатство за изведување на
експериментот.
За реалзирање на поставената цел беа следени
во која мера се постигнуваат следниве
наставни цели:
ÂÂ Учениците ја следат постапката за 		
изведување на експериментот.
ÂÂ Учениците користат апарати при 		
изведување на мерења.
ÂÂ Учениците прикажуваат резултати од
експерименти.
ÂÂ Учениците изведуваат заклучоци.

ОПИС НА АКТИВНОСТИТЕ
Две групи од по 6 ученици беа обучувани како да
испитуваат некои физички појави или величини
преку експериментирање. Бидејќи се работеше за
почетокот на изучување на предметите Физика и
Хемија учениците ги подготвував како: да следат
упатство, јасно и редоследно да ги прикажуваат
постапките при изведување на експериментот, да
ги истражат причините што стојат зад резултатите,
вешто да ги користат апаратите при изведување на
експериментот, детаљно да ги прикажат резултатите
добиени од мерењата, да ги внесуваат во табели и по
можност да се прикажат и во графичка форма, како и
да можат да изведат точен, целосен и јасно искажан
заклучок, кој ќе биде поврзан со целта на изведениот
експеримент.
Група 1 учениците работаа користејќи го Упатството за
работа со однапред познати критериуми за оценување
на постигнатите вештини и знаења. види прилог 5.1.
Група 2 учениците работеа со Упатство за работа, но
не им беа познати критериумите по кои ќе се врши
оценувањето.
Истражувањата беа извршени на три експерименти
од предметот Физика и на еден експеримент од
предметот Хемија.
Изведувани се следниве експерименти:
11. Определување притисок
22. Специфичен топлински капацитет на тело
33. Реагирење на металите со киселини
44. Мерење на мојата моќност

Двете групи ученици ги изведоа експериментите и за
секој експеримент подготвија извештај во писмена
форма. Ја следев работата на двете групи. Потоа ги
разгледав нивните писмени извештаи.
Оценувањето на процесот на изведување на
експериментот се вршеше со чек-листа ( и со листа
за бодирање). На учениците им давав и усна повратна
информација. Се разви дискусија за бодирањето и
за оценките што им ги дадов, за тоа кои активности
беа добро изведени и каде треба да се изврши
подобрување.
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РЕЗУЛТАТИ 			
Споредбените сознанија за однесувањето и за успешноста на двете групи се прикажани во табелава:

Група 1
Имаше Упатство за изведување
експеримент и Критериуми за оценување
ÂÂ Сите експерименти учениците ги изведоа со
големо внимание посветено на вештините што ќе
бидат оценувани.
ÂÂ Успешно ги прикажаа резултатите и изведоа
заклучоци.

Група 2
Имаше Упатство за изведување
експеримент
ÂÂ Учениците покажаа послаби резултати и нецелосно
ги опфатија елементите потребни за реализација
при изведбата на првиот експеримент.
ÂÂ Откога ги видоа критериумите и инструментите
за оценување, ме замолија да го преработат
експериментот и да ги отстранат слабостите.
ÂÂ При повторното изведување беа успешни колку и
првата група.

ÂÂ За следните експерименти што требаше да ги изведат учениците од двете групи имаа барања до наставникот да
се даде: листа со вештини и знаења што ќе бидат оценувани, листа на бодирање за оценување на изведување
на експериментот, или чек-листа, доколку се оценува со неа.
ÂÂ Во следните три изведувани експерименти со писмен извештај, изведбените активности и кај двете групи се
многу високо оценети, речиси нема грешки, а меѓу групите нема разлика во квалитетното извршување и во
прикажувањето на резултатите.

Знаењата и вештините што ги стекнаа учениците опфатени во групата 1 и во групата 2 споредени со другите ученици
многу се разликуваат, тие можат подобро да: набљудуваат, експериментираат, споредуваат, вршат идентификација и
диферецијација, анализираат, логички да расудуваат и да заклучуваат.

САМОРЕФЛЕКСИЈА
ÂÂ За секоја изведбена активност – експериментална
работа – да им се даде на учениците упатство за
работа и да се набројат вештините и знаењата
што ќе бидат оценувани кај тој експеримент. На
учениците (групите) да им се даде листа за бодирање
за оценување на експеримент и за прикажување на
резултатите.
ÂÂ Наставникот, кога ја дава повратната информација
за
квалитетот
на
изведбената
активност
(експериментот), ги оценува само оние вештини и
знаења за кои учениците беа информирани дека ќе
бидат оценувани.
ÂÂ Наставникот ја оценува работата на групата, а
пожелно е пред да ја даде усната (или писмената)
повратна информација, секоја група да ги оцени
своите трудови според листата за бодување при
оценување на изведување на експериментот, или
со чек-листа за оценување, што ќе ги добијат од
наставникот, или со друг инструмент за оценување
со кој располага наставникот. Самооценување на
учениците да им се овозможи за вториот експеримент
и за наредните експерименти кога учениците
ќе увидат како се оценува и што се оценува кај
експериментите. Учениците да се оспособат да можат
да ја оценат работата во целост, но и индивидуалниот
придонес за успехот на групата.
Оценување за учење во 21-от век
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ПРИЛОГ 5.1. Упатство за изведување експеримент: Определување притисок
Задача: Да се утврди зависноста на притисокот од големината на силата и од плоштината.

Материјал:

Ќе се оценува:

-

- следењето на упатствата,
- изведувањето на мерењата,
- претставувањето на резултатите,
- изведувањето на заклучоците.

парче мек сунѓер (училиштен сунѓер),
тегови од 0.5 кг, 1 кг, 2 кг,
квадар (плочка): 1 со страни 5*4 см,
на најголемата страна од сунѓерот вертикално се
става линијар или триаголник,
- милиметарска хартија.
Постапка:
1
1.

Стави го сунѓерот да лежи на масата со најголемата страна, а да се потпира до вертикално поставениот
линијар (или триаголник).

2.
2

На сунѓерот стави ја плочата и забележи ја положбата на сунѓерот во однос на линијарот како положба нула.

3
3.

Врз средината на плочата стави го тегот од 0,5 кг, што одговара на сила од 5 Н .

4
4.

На линијарот прочитај ја положбата на плочата.

5
5.

Забележи колку милиметри се спушти плочата под дејство на тегот од 0,5 кг (5Н).

6
6.

Извади го тегот од 0,5 кг и на негово место стави го тегот од 1 кг (сила од 10 Н).

7
7.

Прочитај колку милиметри се спушти плочата под дејство на овој тег.

8
8.

Врз тегот од 1 кг стави го тегот од 0,5 кг (сила приближно еднаква на 15 Н).

9
9.

Прочитај колку милиметри се спушти плочата под дејство на оваа сила.

10
10. Што зголемувавме, а што остана непроменето со постапката што ја работеше?
11 Податоците од мерењата внеси ги во табелата.
11.

Плоштина
С (цм2)

Сила во Н

Пропаѓање на плочата во
мм

Притисок
П=Ф/С (кПа )

12.
12 Од податоците во првите две колони пресметај ги притисоците и пополни ја четвртата колона.
13.
13 Од добиените вредности извлечи заклучок за зависноста на притисокот од силата при константна плоштина.
14.
14 Направи дијаграм (графикон) од добиените вредности.
20
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Листа за бодирање при оценување на изведување експеримент

ПРИЛОГ 5.2. (групна работа)

5

4

ÂÂ
Одредени се потребните ресурси за експериментот.
ÂÂ
Постапките на изведување на експериментот се јасни и редоследно се дадени.
ÂÂ
Истражени се причините што стојат зад резултатите.
ÂÂ
Вешто се користат апарати при изведување на мерењата.
ÂÂ
Детаљно се прикажани резултатите од експериментот со табели и со графикон.
ÂÂ
Заклучокот точно е изведен, целосен е и јасно е искажан.

ÂÂ
Одредени се потребните ресурси за експериментот.
ÂÂ
Постапките на изведување на експериментот се прилично јасни и редоследно се дадени.
ÂÂ
Резултатите од експериментирањето се релативно јасни.
ÂÂ
Ракува со апарати при изведување на мерењата.
ÂÂ
Многу добро се прикажани резултатите од експериментот со табели, но графиконот не е добро
прикажан.
ÂÂ
Заклучокот точно е изведен.

3

ÂÂ
Одредени се потребните ресурси за експериментот.
ÂÂ
Опишани се постапките на изведување на експериментот, иако не се доволно јасни.
ÂÂ
Резултатите од експериментирањето се релативно јасни.
ÂÂ
Ракува со апарати при изведување на мерењата.
ÂÂ
Со извесни грешки се прикажани резултатите од експериментот со табели.
ÂÂ
Заклучокот точно е изведен.

2

ÂÂ
Направен е обид да се прикажат ресурсите потребни за експериментот.
ÂÂ
Опишани се извесни постапки.
ÂÂ
Прави грешки при изведување на мерењата и при ракување со апарати.
ÂÂ
Резултатите од експериментирањето не се целосни и не се јасни.
ÂÂ
Со извесни грешки се прикажани резултатите од експериментот со табели.
ÂÂ
Не може да изведе целосен заклучок од изведениот експеримент.

1

ÂÂ
Направен е обид да се прикажат ресурсите потребни за експериментот.
ÂÂ
Потребна е поголема јасност на опишување на постапките од експериментот.
ÂÂ
Потребно е поголемо познавање на мерните апарати за да може точно да мери.
ÂÂ
Резултатите од експериментирањето погрешно се прикажани.
ÂÂ
Не може табеларно да ги прикаже резултатите од експериментот.
ÂÂ
Не може да изведе заклучок од изведениот експеримент.

Оценување за учење во 21-от век
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ПРИЛОГ 5.3. Чек-листа за проверка на изведбени активности
Содржина : ___________________________

Вештини

Група

Одделение: ____

Добро

Бара
подобрување

Коментар

Набљудување

Класифицирање

Планирање и изведување
експеримент

Користење упатства

Користење апарати

Изведување мерења

Претставување резултати

Креирање табели

Креирање графикони

22
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Како може да се оцени ориентација
во просторот

6

Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Траење

Наставник

Географија

Ориентација во
просторот

V

1 час

Коста Шупевски, ОУ„
Стојан Б. Буридан“,
с.Иванковци

ОПИС НА АКТИВНОСТА

ЦЕЛ
Да се испита како оценувањето на практичните
вежби на самиот терен ќе влијае врз
зголемувањето на успешноста на учениците
да користат различни начини на ориентација
во просторот (компас, мов од дрво и прстени
од пресечено дрво).

Учениците од паралелката беа поделени во три
групи од по четворица ученици. Вежбаа како да се
ориентираат во просторот со помош на компас, со
мов од дрво или со прстени на пресечено дрво. Ги
подготвував редоследно да ги изведуваат постапките
за одредување на главните и на споредните страни на
светот.
Групите ги добија следниве задачи:
ÂÂ Да се одредат главните и споредните страни на
светот со дадените инструменти.
ÂÂ Да се пронајде скриениот предмет.
ÂÂ Да се изработи скица од изведените активности.

Специфичноста на задачите на групите е дадена во следнава табела:
Претходна подготовка за изведбените
активности

група
1

ÂÂ Прво треба да се ориентира користејќи копмас.
ÂÂ Ги знаеја критериумите според кои ќе бидат оценувани.

2

ÂÂ Прво треба да се ориентира користејќи прстени од
пресечено дрво.
ÂÂ Ги знаеја критериумите според кои ќе бидат оценувани.

3

ÂÂ Прво треба да се ориентира со помош на мовта од
дрвјата.
ÂÂ Критериумите според кои ќе бидат оценувани не им беа
кажани.

Обезбедени се следниве материјали:
ÂÂ компас, пресечено дрво со јасно изразени
прстени и дрво на кое се забележува мовта;
ÂÂ хартија за изработка на скица;
ÂÂ листови
на
кои
се
одбележани
меѓународните ознаки за главните страни
на светот;
ÂÂ листа за проверка и листа за бодирање за
оценување на изведбената активност;
ÂÂ упатство за работа.

Секоја од групите имаше задолжение да
изведе три активности, сукцесивно ги менуваа
инструментите за ориентација во просторот
(компасот, пресеченото дрво со прстени и
дрвото со мов). Секој ученик од групата имаше
посебно задолжение што го внесуваше во
извештајот. Тоа ми овозможи да имам поголем
увид во тоа колку ученикот се ангажира и
каков е неговиот придонес во групата.
Трите групи ученици ја изведоа практичната
вежба - како да се ориентираат во
просторот со дадени инструменти. Целосен
извештај за активностите групите поднесоа
и во писмена форма. Внимателно ја следев
практичната вежба на терен на сите три групи.
По завршувањето на вежбата ги разгледав
писмените извештаи, поднесени од групите.
24
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Оценувањето за изведбата на практичната
вежба го направив со аналитичко оценување
и со давање усна повратна информација.
Оценките за ефикасноста на процесот на
изведбената активност – Практична вежба:
Ориентација во просторот, беше дадена
според изготвена листа за бодирање и за
оценување на изведувањето на практичната
вежба и со листа за проверка.
Се водеше дискусија за бодирањето и
за оценките што им ги дадов, потоа за
активностите што беа добри и за тоа во кои
делови треба да се подобрат.

РЕЗУЛТАТИ 			
ÂÂ Учениците од првата и од втората група кои добија
упатство за работа и знаеја што ќе биде вреднувано, сите
три активности ги изведоа со големо внимание, особено
во деловите што ќе се оценуваат.
ÂÂ Третата група, која не беше информирана за тоа кои
активности ќе се оценуваат, покажа послаби резултати
во првата активност и нецелосно ги опфати елементите
потребни за реализација на активноста. Откако им ги
посочив забелешките, третата група, која имаше пропусти
во активностите и во изработката на скицата, ја повтори
вежбата по добиените сознанија за тоа што ќе се оценува,
па активноста и скицата заедно со извештајот беа солидно
изработени. Секој ученик му посвети поголемо внимание
на својот дел од групната работа. Третата група не беше
задоволна од својот прв писмен извештај во делот на
изработената скица и побара да го преработи. Ја прифатив
нивната самокритичност и со задоволство им дозволив да
ја преработат скицата, и да го дополнат објаснувањето за
тоа како се ориентираат и како ги одредуваат главните
и споредните страни на светот во просторот. Групата ги
отстрани сите грешки од првиот извештај.
ÂÂ Во следните две изведбени активности (учениците ги
разменија инструментите за ориентација во просторот),
резултатите и кај трите групи беа одлични, меѓу групите
немаше разлика во квалитетното извршување и
прикажување на резултатите
ÂÂПравилно ги користеа инструментите за ориентација во
просторот.
ÂÂТочно ги одредуваа главните и споредните страни на
светот.
ÂÂПравилно ги изработија скиците со точен приказ на
движењата на учесниците во активностите.

САМОРЕФЛЕКСИЈА
По изведените активности дојдов до следниве сознанија
што ќе ги имам предвид при оценувањето на изведбените
активности во иднина:
1. За секоја изведбена активност да се даде упатство
за работа и да се наброи што ќе се вреднува во
активноста.
2. На учениците однапред да им се даде листа за
бодирање при оценување на практичната вежба и за
прикажување на резултатите.
3. Во извештајот да биде внесено која активност ја имал
секој ученик во групата, за да може да се оценува
посебно и индивидуалниот придонес на секој ученик.
4. Покрај оценувањето на групата од наставникот,
сметам дека е добро секоја група да ја оцени својата
активност според листа за бодирање или со друг вид
инструмент за оценување, изработен од наставникот.
Учениците да можат да ја оценат целата активност на
групата, но и улогата на индивидуалецот во групата.
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Листа за бодирање при оценување на изведбена

ПРИЛОГ 6.1. активност од теренска настава
Ниво на
знаење
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1

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

2

ÂÂ Со помош се ориентира во просторот.
ÂÂ Успешно ги одредува само главните страни на светот, прави грешки при одредување
на споредните страни на светот.
ÂÂ Има тешкотии при користењето инструменти за ориентација.
ÂÂ Прави грешки кога скицира.

3

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Се ориентира во просторот.
Ги одредува главните и споредните страни на светот.
Добро ги користи инструментите за ориентација.
Со мали грешки добро знае да изработи скица.
Ја објаснува ориентацијата со помош на компас.

4

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Се ориентира во просторот.
Многу добро ги користи инструментите за ориентација во просторот.
Изработената скица прилично е јасна.
Знае кои инструменти се потребни за да се ориентира во просторот и може да објасни како се користат.

5

Стандард

ÂÂ Вешто ги користи инструментите за ориентација и успешно се ориентира.
ÂÂ Прави анализа, проверува дали точно ги користел прстените, мовта на дрвјата и компасот.
ÂÂ Детаљно ги прикажува активностите и изработува прецизна скица.

Не умее да се ориентира во просторот.
Не успева да ги одреди главните и споредните страни на светот.
Не знае да користи инструменти за ориентација.
Не може да изработи скица.
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ПРИЛОГ 6.2. Листа за проверка на изведбените активности
Содржина: Ориентација во просторот
Одделение: V
Група: ______________
Вештини

Добро

Бара подобрување

Коментар

Користи упатства

Користи инструменти за
ориентација

Се ориентира во просторот

Подготвува извештај

Изработува скица од
активностите

Изведува заклучоци

Оценување за учење во 21-от век
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7

Како да се оценува изведување експеримент

Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Траење

Наставник

Физика

Закон за топлинска
рамнотежа

VII

1 училиштен час

Соња Николовска, ОУ
„Св. Климент Охридски“,
Битола

ЦЕЛ
ÂÂ Да се испита како оценувањето на изведбената активност влијае врз умешноста на 		
ученикот да стекне знаења и вештини за да изведе експеримент.

ОПИС НА АКТИВНОСТА
Една од целите при реализацијата на наставната единица
Закон за топлинска рамнотежа беше учениците да се
оспособуваат за изведување експерименти. Затоа:
ÂÂ Учениците на часот беа поделени во групи (по 4-5
ученици) и сите добија иста задача: да изведат
експеримент за проверка на законот за топлотна
рамнотежа. Конкретно акцентот беше врз правилното
користење мензура за мерење волумен на водата и
врз правилното користење на термометарот за мерење
температура на користената ладна и загреана вода.
ÂÂ На овој час фокусот на оценување беше врз
изведувањето на активноста (експериментот). Од моето
досегашно искуство знам дека не е ни малку едноставно
да се следи работата на учениците во група. Најдобар
начин за оценување во овој случај е непосредното
набљудување.
ÂÂ Изготвив аналитичка листа за проверка. Користената
листа за проверка ги опфаќа сите елементи на
изведувањето што се оценуваат. Во неа може да се
забележува дали елементите се присутни или не и
нивниот редослед во изведувањето.
види прилог 7.1.

Учениците претходно беа запознати со тоа што ќе се
оценува и како ќе се оценува.
Бидејќи е невозможно да се набљудуваат сите ученици беше
одбрана една група која беше набљудувана внимателно и
чие изведување беше следено.
Учениците во текот на работата, исто така, се навраќаа на
бодовната листа за да ја проверат својата работа.

28
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РЕЗУЛТАТИ 			
Следејќи ја работата на учениците дојдов до следниве сознанија за ефектите од овој приод во оценувањето на
оспособувањето за изведување експерименти по предметот Физика:
ÂÂ Групната работа при изведувањето на експериментот беше особено интересна за учениците. Учениците активно
соработуваа меѓу себе, трудејќи се квалитетно и навреме да ги изведат задачите.
ÂÂ Знаејќи го критериумот за оценување, учениците се трудеа максимално да ги почитуваат предвидените елементи,
создавајќи позитивна натпреварувачка атмосфера меѓу групите.
ÂÂ Листата за проверка им беше посебно интересна. На крајот од часот имаа можност да видат дали ги исполниле
сите барања, а воедно да ги увидат и своите пропусти.
ÂÂ Мене, како наставник, листата за проверка ми помогна во формативното оценување. За секоја група имав
неопходни податоци што не би било можно, доколку ја немав подготвено листата за проверка. Тоа ми помогна
да сознаам на што треба да обрнам внимание во планирањето кога ќе работам на оспособување на учениците за
изведување експерименти.

САМОРЕФЛЕКСИЈА
Размислувајќи за моето искуство од оваа активност си потврдив дека:
ÂÂ Определувањето на целта на оценувањето е мошне важно и таа треба да биде јасна и за наставникот и за
учениците. Од целта на оценувањето зависи колку и кога наставникот ќе интервенира во текот на изведувањето.
Во случајов, бидејќи станува збор за формативно оценување, јас интервенирав кога имаше потреба.
ÂÂ За изведбените активности учениците треба да добијат јасни еднозначни упатства кои ќе бидат усогласени со
барањата во листата за проверка.
ÂÂ Листите за проверка ќе им ги давам на учениците однапред на увид. На тој начин тие ќе се самооценуват и ќе
се коригираат уште во текот на работата, што значи дека ќе бидат и поуспешни.
ÂÂ Тешко е да се води евиденција за секоја група поодделно, исто така, и за тоа кој од учениците какви задачи
има и кои активности ги изведува. Можеби некој од подобрите ученици треба да добие задача да ги набљудува
активностите на учениците во групата и да ги бележи во листите за проверка.

Оценување за учење во 21-от век
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ПРИЛОГ 7.1. Листа за проверка на изведбена активност – експеримент

Име и презиме на ученикот__________________________
Цел: Изведување експеримент
Наставна единица: Закон за топлинска рамнотежа
Датум: __________________________________

Изведување

Присуство

Редослед

Коментар

Го зема потребниот материјал

Проверува дали има сè што е
потребно

Користи мензура за мерење
волумен на вода

Мензурата ја поставува на
хоризонтална подлога

Правилно ја чита вредноста на
поделките

Правилно отчитува

Користи термометар за мерење
температура

Правилно ги чита поделките

По секое мерење го протресува
термометарот
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8

Активно наспроти традиционално учење и
оценување преку изведба на експеримент

Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Траење

Наставник

Хемија

Органски соединенија
Согорување

VIII

8 часа

Агим Рамадани,
ОУ. „7-ми март“,
Скопје

ЦЕЛ
ÂДа
Â проверам како влијае адекватната 		
информираност на учениците:
Âза
Â тоа како ќе работат во текот на 		
активностите;
Âкои
Â предзнаењата за темата им се 		
потребни на учениците;
Âшто
Â ќе се вреднува од наставникот.
ÂДа
Â проверам дали учењето преку 		
изведба на експеримент и формативното
оценување водат до поуспешно 		
совладување на содржините, особено на
прашањата од повисоките нивоа на Блумовата
таксономија.

ОПИС НА АКТИВНОСТА
Во две паралелки на VIII одделение обработував
нова тема и наставна единица (според планот) за
„Органските соединенија“. Во првата паралелка
наставата се изведуваше преку изведување
експерименти и со акцент на формативното оценување.
Во втората се користеше потрадиционален пристап,
односно содржините се работеа преку предавања и
демонстрации на експерименти .

Подолу накусо се опишани активностите во двете паралелки.
Активност на учениците
Паралелка 1

Паралелка 2

Учениците работеа во групи и секоја група изведуваше
експерименти со цел да ги идентификуваат елементите
Учениците ја следеа наставата само со помош на книгата
кои учествуваат во градбата на органските соединенија.
во која се илустрирани обидите. Јас ги демонстрирав
Работеа според посебно подготвени насоки со процедура на експериментите по редоследот во книгата.
активноста (експериментот) за секоја група. види прилог 8.4.
Оценување
Учениците беа информирани за начинот на оценување на
експериментот што ќе го реализираат. Добија:
ÂÂ ливчиња за самооценување на претходните знаења
(стратегија што знам, што сакам да знам, што научив)
, ливчиња за поставување претпоставки
види прилог 8.1.
,
види прилог 8.2.
ÂÂ ливче за самовреднување и самоанализирање на
активноста (експериментот). види прилог 8.5.

Учениците не добија никакви информации во врска
со оценувањето. Од нив се бара само внимателно да
го следат експериментот и она што го забележале од
демонстрирањето за секој експеримент да го напишат во
вид на нивни заклучоци.

Јас ја следев изведбата и ги оценував со холистичка листа
Учениците за секој експеримент што е демонстриран од
за оценување на успешноста на реализираните активности
наставникот на ливче запишуваа што може да заклучат од
во секоја од групите види прилог 8.3.
и со чек листа за
експериментот. Одговорите ги собрав да ги проверам дома
изведбата на експериментот (дел од учениците).
без да ги информирам како ќе се вреднуваат.
види прилог 8.6. и прилог 8.7.

Откога обработивме дел од темата сите ученици работеа тест со задачи од различно ниво на сложеност (според
Блумовата таксономија).
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РЕЗУЛТАТИ 			
Анализирајќи ги постигањата на учениците во двете паралелки, дојдов до следниов заклучок: различните
методи на работа и на оценување даваат различни резултати и ефекти.

Учениците од паралелката 1 во која се користеа
различни пристапи во наставата и во оценувањето
имаа многу подобри постигања:
ÂÂ На почетокот на активностите повеќе од 60%
од учениците сами проценија дека нивните
предзнаења за органските соединенија се мали.
Ова се потврди и од одговорите на учениците од
ливчињата за претпоставки.
ÂÂ Самовреднувањето на претходните знаења за
темата влијаеше мотивирачки врз активностите на
учениците во врска со тоа што сакаат да научат.
ÂÂ Според самовреднувањето на тоа што научиле 80%
од учениците многу добро и одлично ја совладале
наставната единица на новата тема.
ÂÂ Одговорите на учениците во ливчињата за
проверка на стекнатите знаења од наставниот
предмет по хемија за органските соединенија,
покажаа дека 78% од учениците, многу добро и
одлично ги усвоиле наставните содржини.
ÂÂ И во листите за самовреднување и самоанализа
на реализираната активност, најголемиот број
ученици дошле до сознание дека многу добро ги
усвоиле наставните содржини.
ÂÂ Отприлика 80% од вреднувањата од наставникот се
совпаѓаат со самовреднувањето и самоанализата
на учениците.
ÂÂ На прашањата на тестот од повисоките нивоа на
сложеност успешно одговорија 80% од учениците,

Учениците од паралелката 2 кои работеа на
традиционален начин имаа пониски постигања
ÂÂ Според одговорите на контролните ливчиња
отприлика 50% од учениците добро ги совладале
наставните содржини, што е послаб резултат од
паралелката 1.
ÂÂ Учениците откога ги дознаа резултатите од
вреднувањето, поставија многу прашања во врска
со тоа и не беа задоволни од ненавременото
информирање за тоа како ќе бидат оценувани.
ÂÂ На прашањата од повисоките нивоа успешно
одговорија 50% од учениците.

САМОРЕФЛЕКСИЈА
ÂÂ Кога во наставата по предметот Хемија учениците
самите изведуваат експерименти и се вклучени во
оценувањето имаат и повисоки постигања.
ÂÂ Ако учениците не се информирани за тоа што ќе се
работи, туку само ги гледаат експериментите што
ќе ги демонстрира наставникот, тогаш нема да
бидат целосно активни, затоа што нема самите да
го почувствуваат експериментот, нема да можат
добро да се снајдат и да одговараат на прашањата
од повисоките нивоа од Блумовата таксономија,
туку само на прашања од пониските нивоа, како
што се познавање и сфаќање.
Во иднина почесто ќе ги вклучувам учениците во
изведување експерименти и самооценување, иако
тоа бара повеќе време и пообемни подготовки, а се
потребни и повеќе материјали.
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ПРИЛОГ 8.1. ЛИСТА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ: знам, сакам да знам, научив

Што знам
(моите знаења за темата)

Што сакам да знам
(мои прашања)

Моите знаења за
темата се:

Што научив

Наставната содржина ја разбирам:
a)
б)
в)
г)

a) одлични
б) просечни
в) слаби

одлично
добро
доволно
недоволно

Име и презиме (ученик): __________________________________
Одделение: ______

Датум: _____________
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Наставник: Агим Рамадани
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ПРИЛОГ 8.2. Претпоставки на учениците
Група I: Која е вашата претпоставка ?
ÂÂ Од согорувањето свеќа се ослободува:
A)
Б)
B)
Г)

хлороводороден гас
пепел
отровни гасови
обоени гасови

Група II: Која е вашата претпоставка ?
ÂÂ Од согорувањето шеќер како последен продукт останува:
A)
Б)
B)
Г)

течност со црвена боја
честички со жолта боја
честички со црна боја
честички со бела боја

Група III: Која е вашата претпоставка ?
ÂÂ Од согорувањето алкохол (етанол) се ослободува гас на:
A)
Б)
B)
Г)

водород
кислород
азот диоксид
карбон диоксид

Група IV: Која е вашата претпоставка ?
ÂÂ Од согорувањето плин, освен што се ослободува топлина, се ослободува и извесно количество пареа од :
A)
Б)
B)
Г)

сулфур триоксид
азот диоксид
водена пареа
алкохолна пареа

Група V: Која е вашата претпоставка ?
ÂÂ Со затоплувањето белковина на јајце се ослободува гас со арома што се ослободува и во близина на:
А)
Б)
В)
Г)

животинските фарми
улиците на градот
блиску термичките бањи
во близина на реките

Оценување за учење во 21-от век
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5

Добро се снаоѓа со лабораториската апаратура.
Правилно работи по процедура за работа.
Добро ги истражува причините кои стојат зад резултатите.
Опишува конкретни заклучоци за хемиските реакции кои се случуваат.
Резултатите од експериментот целосно се претставени во работното ливче.
Хемиските реакции кои се случуваат добро се претставени.
Заклучокот точно е изведен, целосен е и јасно е искажан.

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Добро се снаоѓа со лабораториската апаратура.
Правилно работи по процедура за работа.
При истражувањето на причините кои стојат зад резултатите има мал пропуст.
Опишува со мал пропуст конкретни заклучоци за хемиските реакции кои се случуваат.
Резултатите од експериментот со мали грешки се претставени во работното ливче.
Хемиските реакции кои се случуваат се претставени со мали грешки.
Заклучокот точно е изведен, целосен е и донекаде јасно е искажан.

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Прилично добро се снаоѓа со лабораториската апаратура.
Правилно работи по процедура за работа.
Опишува до некаде неколку конкретни заклучоци со неколку грешки за хемиските реакции кои се случуваат.
Резултатите од експериментот се претставени во работното ливче.
Хемиските реакции се претставени со неколку грешки.
Заклучокот е нецелосен, и не е целосно јасен.

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Направен е обид да се снајде со лабораториската апаратура.
Не работел целосно добро според процедурата.
Прави грешки додека реализира експеримент.
Со некои грешки се прикажани резултатите од експериментот.
Заклучокот е нецелосен, и не е целосно јасен.

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Направен е обид да се снајде со лабораториската апаратура.
Потребна е поголема јасност за примена на процедурата.
Потребно е поголемо познавање на лабораториската апаратура за ефикасна работа на експерименти.
Резултатите на експериментот се неточни.
Не може да дојде до заклучоци за реализираниот експеримент.

1

2

3

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

4

ПРИЛОГ 8.3. Холистичка листа за оценување
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ПРИЛОГ 8.4. Работни задачи
Група I
Задача: Што се ослободува, освен топлината, при
согорувањето парафин (свеќа)?
материјали:
ÂÂ свеќа
ÂÂ запалка
ÂÂ саатно стакло и епрувети
ÂÂ крпа
ÂÂ плиток порцелански сад за поставување на свеќата
Постапка:
1. Запалете ја свеќата.
2. Свеќата што гори да се постави во порцеланскиот
сад.
3. Над пламенот од свеќата приближете го саатното
стакло или една празна епрувета.
4. По кратко време набљудувајте што ќе се случи со
саатното стакло.
5. Податоците внесете ги во наставното ливче.
6. Што ќе се добие на ѕидовите на саатното стакло?
7. Зошто се случува оваа појава?
8. Резултатите од експериментот запишете ги на
ливче.
9. Извлечете заклучок од експериментот.

Група II
Задача: Што се добива како краен продукт при
тоталното согорување шеќер?
Материјали:
ÂÂ шеќер
ÂÂ запалка
ÂÂ епрувети
ÂÂ алкохолна ламба
ÂÂ штипалка за епрувети
ÂÂ порцелански сад
ÂÂ лабораториска лажичка
Постапка:
1. Со лабораториска лажичка наполнете ја епруветата
со малку шеќер.
2. Со штипалката за епрувети земете ја епруветата.
3. Запалете ја алкохолната ламба.
4. Епруветата со шеќер затоплете ја додека целосно
не изгори шеќерот.
5. Добиениот продукт од изгорениот шеќер истурете
го во порцеланскиот сад.
6. Воочете што сте добиле.
7. Резултатите од експериментот запишете ги на
ливче.
8. Извлечете заклучок од експериментот.

Група III
Задача: До каков заклучок ќе дојдете за елементите
од кои е составено соединението на етанолот ?
материјали:
ÂÂ порцелански сад
ÂÂ алкохол (етанол) 98%
ÂÂ стаклена инка
ÂÂ гумена цевка за спроведување гасови
ÂÂ сад со водена пумпа
ÂÂ воден раствор од гасена вар (раствор на калциум
хидроксид)
ÂÂ запалка
ÂÂ статив
ÂÂ гумена затка со отвор
Постапка:
1. Во стаклената чаша додадете малку алкохол (етанол).
2. Поставете ја апаратурата така што инката да се
поврзува со металниот статив наопаку, за собирање
гасови.
3. Поврзете ја гумената цевка со опашот на инката и
пратете го до стаклениот сад со водена пумпа.
4. Стаклениот сад наполнете го со воден раствор од
вар.
5. Запалете ја алкохолната ламба.
6. Следете ги внимателно промените кои се случуваат
со растворот од вар.
7. Податоците внесете ги во работното ливче.
8. Запишете ги и хемиските реакции кои настануваат.
9. Запишете ги резултатите од експериментот.
10. Извлечете заклучок од експериментот.
Оценување за учење во 21-от век
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Група IV
Задача: Да се утврди присутноста на водородот во
органските соединенија при согорувањето плин (бутан) ?
Материјали:
ÂÂ запалка
ÂÂ плински апарат за согорување на бутанот
ÂÂ лабораториска чаша
Постапка:
1. Поставете го плинскиот апарат во нормална
состојба.
2. Со запалка, запалете го плинот кој доаѓа од
апаратот.
3. Пуштете го плинот со вентил (внимателно).
4. Лабораториската чаша држете ја свртена наопаку
над пламенот при согорувањето на плинот.
5. Внимателно погледнете ги внатрешните sидови
од чашата.
6. Податоците внесете ги во работното ливче.
7. Запишете ги и хемиските реакции кои настануваат.
8. Резултатите од експериментот запиши ги на
работното ливче.
9. Извлечете заклучок од експериментот.
За сите групи: Ќе се вреднува:
ÂÂ следењето на упатството за работа,
ÂÂ примената на лабораториската апаратура и на
лабораториските средства,
ÂÂ презентирањето на резултатите,
ÂÂ извлекувањето заклучоци.
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Група V
Задача: Да се потврди присутноста на азотот во
органските соединенија преку ослободувањето
амонијак од некои органски соединенија ?
Материјали:
ÂÂ запалка
ÂÂ алкохолна ламба
ÂÂ лабораториска чаша
ÂÂ епрувети
ÂÂ црвена лакмусова хартија натопена со вода
ÂÂ јајце (белковина)
ÂÂ метален статив
ÂÂ пинцета
ÂÂ штипалка за епрувети
Постапка:
1. Искршете го јајцето и истурете го во чаша.
2. Наполнете една епрувета со белковина.
3. Поврзете ја епруветата на металниот статив во
коса положба.
4. Запалете ја алкохолната ламба.
5. Доближете ја алкохолната ламба во близина на
дното на епруветата и затоплете ја.
6. Со пинцета земете ја лакмусовата хартија и
доближете ја до отворот на епруветата и следете
ги промените кои ќе настанат.
7. Запишете ги хемиските реакции на работното
ливче.
8. Запишете ги резултатите од експериментот на
работното ливче.
9. Извлечете заклучок од експериментот.
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ПРИЛОГ 8.5. Самовреднување и самоанализа на трудот
Име и презиме на ученикот_____________________________________
Датум: ____________________
Одд.: ________________

Опис на трудот: 			

Самовреднување на трудот: 			
Што се обидов да направам ?

Што направив ?

Што научив ?

На што сум горд во врска со овој труд ?

На што треба да работам, или што би требало да работам поинаку следниот пат ?

Коментар на наставникот: 			
Наставник: Агим Рамадани 						
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ПРИЛОГ 8.6. Чек листа за проверка на изведбени активности
Содржина: _____________________________
Вештини

Одделение: __________

Група

Добро

Бара
подобрување

Коментар

I
Набљудување

II
III
IV
I

Класифицирање

II
III
IV
I

Планирање и изведување
експеримент

II
III
IV
I

Користење упатства

II
III
IV
I

Користење апарати

II
III
IV
I

Изведување мерења

II
III
IV
I

Претставување резултати

II
III
IV
I

Креирање табели и графикони

II
III
IV
I

Изведување заклучоци

II
III
IV
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ПРИЛОГ 8.7. Листа за проверка на изведбена активност
Листа за проверка на изведбената активност - експеримент
Име и презиме на ученикот: __________________________________________
Цел: изведување експеримент
Наставна единица: Органски соединенија
Датум: ___________________

Изведување

Присуство

Редослед

Коментар

Го зема потребниот материјал

Проверува дали има сè што е
потребно

Ги реди средствата за реализација
на експериментот

Ја респектира работната сигурност

Правилно ги користи штипалката за
епруветите и епруветите

Применува средства за
идентификација

Добро ги применува стаклените
средства

Знае да ја користи лакмусовата
хартија

По експериментот ги мие
лабораториските садови
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Заемното оценување на изведбена активност
е многу рационален приод

Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Траење

Наставник

Информатика

Креирање документ во
ворд (word)

VIII

1 училиштен час

Марија ПупиноскаГогова,
ОУ „Братство Единство“,
Охрид

ОПИС НА АКТИВНОСТА

Прва половина од часот

Ученици од VIII оддeление добија задача да креираат
документ во микрософт ворд (Microsoft Word)
следејќи упатство за работа. Бидејќи се работи
за изведбена активност, која најдобро се оценува
преку набљудување, ми претставуваше проблем како
да ја следам работата на сите ученици. Се обидов
максимално да ги вклучам учениците.
На час за вежби за креирање документи во ворд
учениците беа поделени во парови (ученик А и ученик
Б). Нивните активности се прикажани во следнава
табела.

ÂÂ ученик А – креира документ во ворд
според добиено упатство
ÂÂ ученик Б – врши оценување на
активностите на ученикот А,
користејќи листа за проверка во
која се наведени вештините што
се оценуваат за изработување на
документот во ворд

Втора половина од часот

ЦЕЛ
Подобрување на процесот на
изведување практична работа преку
активно учество на учениците во
процесот на оценување.

ÂÂ ученик Б – креира документ во ворд
според добиено упатство
ÂÂ ученик А – врши оценување на
активностите на ученикот Б користејќи
листа за проверка во која се наведени
вештините што се оценуваат за
изработување на документот во ворд

Изведбените активности на одделни ученици ги
оценував и јас со пополнување листи за проверка, исти
со тие што ги користеа учениците за заемно оценување.
По извршената анализа и споредба на листите за
проверка, на учениците им дадов усна повратна
информација за успешноста на нивните изведбени
активности и за заемното оценување. Усната повратна
информација за работата на учениците им ја дадов на
наредниот час, поради обемноста на елементите што се
оценуваат и заради споредбената анализа на листите
за проверка.
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РЕЗУЛТАТИ 			
Со постапката на заемно оценување целта беше да се
согледа нивото на усвоени знаења на учениците кои
оценуваат, преку можноста да ги препознаат вештините
што ги изведува нивниот соученик и да ги евидентираат
во листата за проверка, доколку правилно се изведени.
Да се мотивираат учениците активно да се вклучат во
учењето знаејќи дека нивните процени се почитуваат.
Всушност, сакав да се спореди успешноста на учениците
кои работеа во првата половина од часот и на кои не
им беа познати вештините што се оценуваат, во однос
на учениците кои работеа во втората група и ја следеа
работата на учениците од првата група.
Дојдов до следниве сознанија:
ÂÂ Сите ученици за време од еден час изработија краток
документ во ворд и пополнија листа за проверка
наменета за заемно оценување на учениците.
ÂÂ Заемното оценување им овозможи на учениците
поефикасно и понасочено да ги изведуваат
вештините, а со тоа да го согледаат и својот
напредок.
ÂÂ Заемното оценување придонесе учениците да ја
користат информатичката терминиологија за да
ја опишат постапката што ја изведува нивниот
соученик или да ја препознаваат вештината што
се изведува во критериумите кои се наведени за
оценување.
ÂÂ Јас и учениците разговаравме за квалитетот на
изведбените активности и за нивната успешност во
оценувањето. За следните изведбени активности
учениците бараа претходно да ги знаат начините и
критериумите за оценување.
Најважно е дека искуството од оценување на соученикот
многу помогнало да бидат поуспешни учениците кои
потоа креираа документ.

УЧЕНИЦИ ОД ГРУПА А
Учениците кои работеа во првата половина од
часот на креирање на документот ги покажаа
следниве слабости:
ÂÂ Беа недоволно сигурни во изборот на командите
за изведување дадена активност.
ÂÂ Ги изведуваа активностите од упатството
по сопствен редослед (прво ги изведуваа
активностите што им се добро познати).
ÂÂ Голем број од учениците не внимаваа на
форматирањето на текстот наведено во упатството
и на правилата за убаво пишување, водејќи сметка
само да биде точно напишан текстот.

УЧЕНИЦИ ОД ГРУПА Б
Учениците кои прво ги пополнуваа листите за
проверка за оценување на своите соученици ги
согледаа критериумите за оценување на изведбената
активност и, следејќи ја работата на соучениците,
добија комплетна слика за изучените команди и за
нивната примена.
Оваа група ученици покажаа многу подобри
резултати при креирање на документот во втората
половина од часот, елиминирајќи ги претходно
воочените слабости.

САМОРЕФЛЕКСИЈА
Иако сум задоволна од ефектите на спроведената
активност, особено имајќи ја предвид споредбата
со класичните приоди кога секој ученик сам креира
документ што подоцна ќе му биде оценет, моите
размислувања за во иднина се следниве:
ÂÂ За ваков тип изведбена активност со следење
упатство, учениците треба да имаат претходно
искуство со кое ќе се здобијат на часовите
предвидени за вежби и да се запознати со
вештините што се оценуваат. Затоа и во иднина ќе
го практикувам ова на следниов начин:
ÂÂ На еден компјутер да работат ученици со различен
степен на знаења. Секоја изведбена активност
прво да ја реализираат учениците со повисок
степен на знаења и вештини, а учениците кои
потешко учат, или побавно стекнуваат вештини
да ја следат нивната работа, па потоа да ја
реализираат истата активност.
ÂÂ За идните активности учениците може да донесат
предлог-документ во кој ќе бидат вметнати
изучените елементи, па да ги изработуваат на час.
Оценување за учење во 21-от век
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ПРИЛОГ 9.1. Упатство за креирање документ во ворд
Креирање документ во ворд

Упатство за работа:
1. Избери големина на лист А4, фонт мац ц тајмс (Mac C Times), големина на буквите 12.
2. Креирај го следниов документ во ворд, исто како на сликава:

3. Зачувај го документот во твојата папка под име „Задачи“.
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ПРИЛОГ 9.2. Листа за проверка

Ученик ______________________________________ Одд. __________

Избира големина на лист А4

да

не

Избира фонт мац ц тајмс (Mac C Times) и големина на буквите 12

да

не

Вметнува рамка на страницата

да

не

Поставува графички објект и вметнува текст во него

да

не

Вметнува математичка формула

да

не

Вметнува дијаграм и текст во него

да

не

Вметнува слика и ја поставува десно од формулата

да

не

Внимава на форматирањето на текстот како на сликата

да

не

Правилно ги поставува интерпункциските знаци

да

не

Ги поставува елементите редоследно како на сликата

да

не

Документот што го изработи е ист како на сликата

да

не

Го зачува документот во својата папка под име „Задачи“

да

не

Оценување за учење во 21-от век
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10 Е- пошта, и се вежба, и се оценува
Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Траење

Наставник

Информатика

Интернет
Користење е-пошта.

V и VI

1 училиштен час

Атанас Пеев,
ОУ Св. „Климент
Охридски“, Битола

ЦЕЛ
Подобрување на мотивацијата и на учењето преку заемното оценување во текот на учењето.

ОПИС НА АКТИВНОСТА

РЕЗУЛТАТИ 			

Со оваа активност беа опфатени 92 ученици (по 2
паралелки од V и од VI одделение).
При обработувањето на наставната единица:
Електронска пошта, вежбањето на користење
електронска пошта беше поврзано со заемно
оценување и со давање повратни информации преку
електронска пошта.
ÂÂ Учениците работеа во парови.
ÂÂ Прво даваа писмени одговори на прашања од
темата: Интернет.
ÂÂ Потоа одговорите ги испратија по е-пошта на
друг пар кој ги оцени и им напиша коментари за
квалитетот на одговорите.
ÂÂ Оценките и коментарите им ги испратија назад по
е-пошта, а и на мојата е-пошта.
ÂÂ Откога ги добија оценките од сооучениците,
учениците се навратија на сопствените одговори да
ги разгледаат и самите да си видат каде погрешиле
и да си се оценат. Бидејќи некои од учениците не
го владеат солидно материјалот, проверката се
вршеше според материјалот од учебниците.
ÂÂ Aко имаше проблеми со испраќање на одговорите
преку е-пошта, учениците разговараа за проблемот
и усно ги испрашуваа своите соученици за
проблемот, за да ги оценат. Тоа им помагаше на
учениците кои имаа проблем, тој проблем да го
решат.

Во студијата е вршена квалитативна анализа на
учењето и на повратната информација од учениците
при заемното оценување. Во текот на оценувањето
учениците повеќекратно се навраќаа на задачите
(прашањата) со цел:
ÂÂ да се оцени работата на друг пар, при што точноста
на одговорите се проверуваше како низ заемна
дискусија во парот, така и во учебникот:
ÂÂ да се разгледаат оценката и коментарот од
соучениците и, ако има разлики, да се види кој бил
во право и
ÂÂ да се спореди оценката добиена од наставникот со
оценката добиена од соучениците.
На тој начин, всушност, учениците си ги разјаснуваа
нејасните работи и учеа. Користејќи електронска
пошта за размена на одговорите и на оценките тие
вежбаа како да користат електронска пошта.
Анализата на придобивките од ваквата активност е
насочена кон мотивацијата на учениците за учење со
користење на овој начин на оценување. Испитувани
се и ставовите на учениците за заемното оценување
и самооценувањето, и е анализирана повратната
писмена информација од учениците, како и нивното
мислење. Резултатите од вака организираното
оценување се:

Јас цело време ја следев преписката меѓу учениците,
како од аспект на тоа како меѓусебно се оценуваат,
така и од аспект на тоа колку умешно ја користат
електронската пошта. На крај и јас ги прегледав и
ги оценив одговорите на поставените прашања и им
дадов писмена повратна информација, со квалитативни
судови, што им ја испратив по е-пошта. Вештината за
користење електронска пошта ја оценував со листа за
проверка (check list). види прилог 10.1.

ÂÂ Учениците сметаа дека самооценувањето и
заемното оценување им даваат можност за
подобрување на нивната работа и дека, кога се
во улога на оценувачи, учениците се во ситуација
да размислуваат сериозно и критички. На некои
ученици пишувањето сумативна и формативна
оценка им претставуваше тешкотија.
ÂÂ Учениците беа многу ангажирани и мотивирани во
текот на целиот час.
ÂÂ Навреме ги завршуваа задачите, затоа што знаеја
дека другиот пар чека да ги добие.

Потоа дискутиравме за разликите во оценките што
ги дале учениците и за оние оценки што ги добија од
наставникот.
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ÂÂ Оценките на соучениците и оценките на сопствените
одговори беа доста искрени. Нивните забелешки
главно се општи како: „...нè научиле доволно“,„...
заборавиле да допишат некои податоци“,„...
одлично го совладале материјалот“,„..ќе ги
научиме основните податоци, „...ќе работиме
повеќе во иднина“.
На крајот е вршена споредбена анализа на сумативното
оценување од учениците и од наставникот.
ÂÂ Од повратните информации беа задоволни
поголемиот број ученици и тие се согласија со
коментарите од своите соученици.
ÂÂ Сумативната оценка од учениците е повисока кај
повеќето ученици од онаа што ја дал наставникот,
а некои ученици и немаа напишано оценка.

Заемно оценување на учениците

САМОРЕФЛЕКСИЈА
Моите искуства од ваквата активност се многу
позитивни. Успешно ги поврзав учењето,
формативното и сумативното оценување и
заклучив дека:
ÂÂ Самооценувањето и заемното оценување
помагаат во активирањето на учениците.
ÂÂ Свесноста до каде ученикот стигнал со учењето,
на што да обрне внимание при учењето, што
изоставил, дали вложил доволно труд и слично,
ја зголемува одговорноста за учење со можно
долгорочно влијание. Сево ова го овозможува
писмената повратна информација, било да е таа
од соучениците, било да е од наставникот.
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Оценување од наставникот со писмената повратна
информација
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ПРИЛОГ 10.1. Листа за проверка оспособеноста за користење е-пошта

Индикатор

Присуство

1. Дали парот има испратено е-пошта?

2. Дали добиената е-пошта содржи наслов?

3. Дали во добиената е-пошта се прикачени претходно бараните датотеки?

4. Дали во добиената е-пошта целосно е одговорено на претходно поставените прашања?

5. Дали учениците кои го изработиле текстот имаат внесено свои лични податоци во
испратената е-пошта?
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11

И најмалите ученици умеат
да се самооценуваат

Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Траење

Наставник

Англиски јазик

Животни

II

8 училишни часа

Сања Јовановска,
ОУ „Илинден“,
kрива Паланка

ЦЕЛ
ÂÂ
Да се провери можноста за оспособување на учениците да се вклучат во оценувањето
на сопствените постигнувања и на помала возраст (второ одделение).
ÂÂ
Да се анализира користа од вклучувањето на учениците во оценувањето и за
наставниците и за самите ученици.

ОПИС НА АКТИВНОСТА
ÂÂ Во паралелка со 25 ученици од II одделение во
текот на реализацијата на наставната тема Животни
(Animals) учениците формативно ги оценував и им
давав усни повратни информации имајќи ги предвид
целите на наведената тема:
 Да стекнат основен вокабулар за животните.
 Да ги препознаваат имињата на животните кога
ќе ги слушнат и кога ќе ги видат запишани.
 Правилно да ги изговараат имињата на животните.
 Да одговараат на едноставни прашања за
животните.
ÂÂ Работата на учениците беше континуирано следена,
особено во поглед на усвојувањето на вокабуларот
за животните, и беа водени белешки за секој ученик
одделно.
ÂÂ На крајот од реализацијата на темата учениците
се самооценија. Секој ученик доби претходно
подготвено ливче со прашања. види прилог 11.1.
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Задача на секој ученик беше да одговори на
поставените прашања преку боење на кругот по
секое од нив со соодветната боја во зависност од
степенот на сигурност во нивните знаења и тоа:
 зелено (за најголема сигурност во знаењата);
 жолто (за не толку голема сигурност во знаењата);
 црвено (за несигурност во знаењата).
ÂÂ На учениците им беше објаснето како треба да го
направат тоа и за што ќе им послужи (да видат што
научиле, да проверат дали и наставникот се согласува
со нивното мислење). Прашањата беа читани едно
по едно заеднички, за да им се даде помош на оние
ученици кои уште не го имаат добро совладано
читањето, а потоа секој ученик индивидуално
одговараше.
ÂÂ Потоа обрасците беа собрани и споредени со
резултатите од формативното оценување.
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РЕЗУЛТАТИ 			
Иако основна цел ми беше да проверам дали
учениците имаат увид во сопствените постигања,
освен што ги споредував нивните самопроцени со
моите белешки, ги следев и нивните реакции на оваа
активност. И моето искуство и реакциите на учениците
се многу позитивни.
ÂÂ Резултатите од самооценувањето во најголемиот
број случаи се совпаѓаа со моите сознанија од
формативното оценување (имаше мали отстапки).
ÂÂ Учениците беа објективни и посветени на задачите.
ÂÂ Учениците беа задоволни од тоа што беа вклучени
во оценувањето на своите постигнувања. Тие за
првпат се ставија во ваква улога да се оценуваат
самите себе си.
ÂÂ Учениците уште знаат со каква боја одговориле
на секое прашање (стратегијата беше соодветна и
интересна за нивната возраст). Учениците изразија
желба за повторно спроведување на ваква
активност. Една ученичка ме праша: „Учителке,
кога ќе боиме пак вака?“
ÂÂ Родителите беа известени за оваа активност од
нивните ученици.

САМОРЕФЛЕКСИЈА
Резултатите што ги добив беа релативно
објективни, па затоа планирам да ја искористам
оваа стратегија на оценување и за други наставни
теми. Забележувам придобивки и за мојата работа
како наставник, а и за учениците.

ПРИДОБИВКИ ЗА НАСТАВНИКОТ:
ÂÂ Добивам подобар увид во сигурноста на знаењета
на учениците, посебно кај оние ученици кои се
оцениле со различна оценка (боја) од наставникот
(јас).
ÂÂ Полесно ги откривам учениците кои се соочуваат
со проблеми и можам за нив да испланирам
активности и вежби за тие елементи на знаење што
треба да се поправат. На пример јас забележав дека
некои од моите ученици не можат да препознаат
како се пишуваат зборчињата за животните, но и
да ги разликуваат зборчињата мало и големо на
англиски. За да се подобрат во ова, им задавав
повеќе активности преку кои учениците гледаа
на картички како се напишани овие зборчиња,
ги читаа од нив, ги поврзуваа со животното и сл.
За да ги совладаат подобро зборчињата мало
и големо им давав да споредуваат предмети со
различна големина.

ПРИДОБИВКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ:
ÂÂ Се зголемува мотивацијата кај учениците поради
желбата во иднина да имаат што повеќе зелени
полиња во нивните листи (оценки за најголема
сигурност во знаењата).
ÂÂ Се поттикнува натпреварувачкиот дух кај
учениците – додека се оценуваа (боеја), учениците
ги споредува своите листи.
ÂÂ Им се дава можност на учениците да кажат што
знаат најдобро, каде треба да им се помогне.
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ПРИЛОГ 11.1. Самооценување

1

Можеш ли да наброиш 5 животни на англиски?

2

Дали правилно ги изговараш?

3

Можеш ли да препознаеш како се пишуваат зборчињата?

4

Умееш ли да ги пееш песничките за животни?

5

Можеш ли да кажеш кое ти е омилено животно?

6

Можеш ли да ги разликуваш зборчињата мало и големо на англиски?

7

Размисли за тоа што си научил за животните на англиски.
Одговори на прашањата со тоа што ќе го обоиш крукчето до прашањето.
Зелено - за најголема сигурност во знаењата.
Жолто - за не толку голема сигурност во знаењата.
Црвено - за несигурност во знаењата.

Можеш ли да го препознаеш животното штом го чуеш зборот на англиски?

Предмет: Англиски јазик
Тема: Животни (Animals) – Усвојување на вокабуларот за животни
Одделение: II (второ)
Ученик: ________________________________________________
Наставник: Сања Јовановска
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Датум_________
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12

Скалата за процена лесно можат да ја
користат и наставникот и учениците

Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Траење

Наставник

Англиски јазик

Тематските единици 3 и
4 (Unit 3, Unit 4)

IV (четврто)

еден месец, 12 наставни
часa

Сашка Павловска,
ОУ „Алeксандар
Здравковски“,
с. Јегуновце

ЦЕЛ
ÂÂ Учениците да се оспособат за самооценување на сопствените постигања, со помош 		
на скала за процена.
ÂÂ Резултатите од формативното оценување наставникот да ги користи во креирањето 		
на натамошното поуспешно поучување.

ТЕК НА АКТИВНОСТА
ÂÂ Кај шестмина (6) ученици од четврто одделение, при обработката на тематските единици 3 и 4 (Unit 3, Unit 4) во
текот на еден месец, е следен нивниот напредок во наставата по англиски јазик. Притоа, е проверувано кои цели
учениците ги постигнале, а кои не, зошто – при изведувањето на наставата, целите што треба да се постигнат, за
едни наставни единици на учениците им беа објаснети, а за други не.
ÂÂ За формативно проверување и оценување на постигнатоста на целите, како инструмент, е користена скала за
процена. Со нејзина помош се бележени резултатите во постигнувањето на целите од соодветната тематска
единица. види прилог 12.1.
ÂÂ Потоа, е извршена споредба на резултатите, добиени во првиот случај, кога целите не се дефинирани и не им се
објаснети на учениците, со резултатите од вториот случај, кога целите јасно се дефинирани и објаснети.
ÂÂ Добиените сознанија ги искористив при креирањето на наставата. Оние цели кои не се постигнати и за кои треба
повеќе вежбање се вклучуваат во наставата, како дел на натамошното поучување (диференциран приод).
ÂÂ Поединечно со секој ученик е разговарано за тоа дали му се јасни целите на тематската единица, како се
чувствуваат учениците кога знаат што конкретно се бара од нив и кога не се сигурни, што се бара од нив – што
треба да учат.
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РЕЗУЛТАТИ 			
Врз основа на следењето на учењето на учениците забележав
дека:
ÂÂКога целите не се јасно дефинирани и не им се објаснети,
учениците не знаат што точно да учат, односно што се бара
од нив, па се плашат од „испрашувањето“ и покажуваат
послаби резултати.
ÂÂ Кога, пак, целите јасно се дефинирани и им се објаснети,
учениците знаат што се бара конкретно од нив, што е
она што треба да го научат, без страв доаѓаат на час и
резултатите се видно подобри.
ÂÂ Скалата за процена учениците ја користат и како инструмент
за самооценување, со тоа што со нејзина помош можат и
самите да видат кои цели им се постигнати, а на кои цели
требаа да им посветат уште внимание.
ÂÂ Јасно дефинираните цели влијаеја и врз мотивирањето на
учениците. Кога ученикот гледа дека постојат цели што ги
постигнал тоа му укажува дека е способен да ги постигне
другите цели, па се труди да ги постигне соодветно со
неговите можности.
ÂÂ Јас сознанијата ги користев во натамошното планирање
на наставата. Воочив дека поголеми тешкотии учениците
имаат во правилниот изговор и во пишувањето на
зборовите. Следствено на тоа во почетниот дел на часот,
кој служи за еден вид повторување на претходниот
материјал се додадени повеќе вежби во кои се вклучени
активности за надминување на тие тешкотии, т.е вежби во
кои се застапени изговорот и пишувањето на зборовите.

Оценување за учење во 21-от век

САМОРЕФЛЕКСИЈА
Се потврди дека јасно дефинираните цели се
важен дел во наставата кои придонесуваат
за нејзиниот квалитет. Нивното дефинирање,
објаснување и изложување на почетокот на
секоја тематска единица, уште на почетокот
придонесе учениците да добијат претстава за
материјалот што ќе се изучува и за тоа на што
треба да обрнат внимание.
ÂÂ Знаејќи што се бара од нив учениците се
порелаксирани и поподготвени за час.
ÂÂ Употребата на скалата за процена, како
инструмент (техника) за самооценување,
влијаеше и врз мотивацијата на учениците
за подобрување на учењето.
ÂÂ Целите треба јасно да се дефинирани и
да се објаснети, дури (за учениците од
помала возраст – како во нашиов случај)
извесно време може и да бидат изложени
во училницата за секоја тематска единица,
а уште подобро е ако секој ученик ги
добие напишани.
ÂÂ Скалата за процена ми помогна да имам
брз преглед на тоа што постигнале
учениците и тоа ми укажува на кои цели
во наставата треба да посветам поголемо
внимание.

55

1.

2.

4.

3.

56

3.

ü
ü

ü

1.

ü

ü

2.

ü

ü

ü
ü

ü
ü

ü

По јасно дефинирани и објаснети цели

5.

ü
ü
ü
ü
ü
ü

6.

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

4.

ü

ü

5.

ü

ü

ü

ü

ü

ü

6.

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü

ü

ü

ü

ü
ü
ü

ü

ü

Со тешкотии

Делумно со помош

Успешно и самостојно

Со тешкотии

Делумно со помош

Успешно и самостојно

Со тешкотии

Делумно со помош

Успешно и самостојно

Со тешкотии

Делумно со помош

Успешно и самостојно

Со тешкотии

Делумно со помош

Успешно и самостојно

Со тешкотии

Делумно со помош

Успешно и самостојно

Поставува и одговара на Yes/No
прашањата.

Поставува и одговара на Whпрашањата.

Неодредениот член a/an го
употребува.

Вокабуларот поврзан со животни го
пишува.

Вокабуларот поврзан со животни го
изговара.

Значењето на вокабуларот поврзан
со животни го употребува.

Реден број на ученикот

ПРИЛОГ 12.1. Скала за процена

Без јасно дефинирани и објаснети цели
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13

Модел-одговорот и бодовната листа
се добри инструменти за самооценување на
есејско прашање

Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Траење

Наставник

Биологија

Нервен систем и сетила

VII

еден наставен час

Марковски Драги,
ОУ „Св. Климент
Охридски”, с. Драслајца,
Струга

ЦЕЛ
ÂÂ Учениците да се упатат и активно да се вклучат во самооценување есејско прашање
(со ограничен одговор), со помош на модел-одговор и со бодовна листа.
ÂÂ Да се согледа кои се ефектите од оспособувањето на учениците за самооценување 		
на нивните постигања, какво е однесувањето во наставата и, посебно, каков 			
е односот кон сопственото учење.

ТЕК НА АКТИВНОСТА
По завршувањето на изучувањето на темата Нервен систем
и сетила учениците од седмо одделение активно ги
вклучив во оценувањето на нивните постигања. Очекував
преку оваа активност учениците самите да сфатат колку ја
научиле и ја разбрале оваа тема.
ÂÂНа почетокот на часот учениците беа запознати со
целите и активностите на овој час, односно дека тие,
во писмена форма, ќе дадат одговор на следново
есејско прашање (со ограничен одговор): „Објасни кои
делови од увото и нервниот систем учествуваат при
слушањето и на кој начин.“ Исто така, им беа објаснети
и активностите што ќе следуваат по завршувањето
на одговорот, односно дека тие сами ќе ги оценуваат
сопствените одговори, а и начинот на кој ќе го прават
тоа. Времето за одговарање на прашањето беше
ограничено на 20 минути.
ÂÂПо истекот на договореното време, заедно со учениците,
прво составивме модел на добар одговор и бодовна
листа за оценување на одговорите на прашањето.
ÂÂПотоа учениците ги споредија своите одговори со
модел-одговорот и со примена на бодовната листа,
сами си ги оценија одговорите. Во текот на оценувањето
им беше давана и усна повратна информација од
наставникот и од самите ученици.
ÂÂЗа применетиот метод на оценување, на крајот од
часот, беа водени разговори со повеќемина ученици
од паралелката и тоа со учениците кои добија повисоки
оценки, со учениците кои добија средни оценки, како
и со ученици кои добија слаби оценки. Исто така,
извршив споредба на оценките добиени на овој начин
со оценките добиени на другите начини на оценување.
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РЕЗУЛТАТИ 			
Оспособувањето
на
учениците
за
самооценување на сопствениот одговор на
есејско прашање со ограничен одговор, со
помош на модел-одговор и со бодовна листа
се одвиваше релативно лесно, брзо и доста
успешно. Не само што учениците успешно
извршија самооценување на сопствениот
есејски одговор, туку се покажа и тоа дека
самооценувањето:
ÂÂГи релаксира учениците и ги ослободува
од товарот што го носи оценката, па тие
се послободни во своите размислувања и
искажувања за сопствените постигања.
ÂÂПридонесува за кохезија на учениците во
паралелката и тие не препишуваат.
ÂÂУчеството на учениците во креирањето на
модел-одговорот и на бодовната листа
уште повеќе ги охрабри и им влеа сигурност
во самоценувањето.
ÂÂПри споредба со оценувањето на својот
одговор со моделот на точните одговори
дознаваат што пропуштиле и тоа го
научуваат.
ÂÂУсните повратни информации од наставникот
и од соучениците мотивирачки влијаат врз
натамошната работа на учениците

САМОРЕФЛЕКСИЈА
Изведената активност уште посилно го
потврди моето сознание дека е корисно
учениците да се вклучат во оценувањето на
одговорите на есејските прашања. Начинот
на кој го направив тоа во темата Сетила
може да се искористи во која и да е друга
тема.
ÂÂ Есејските прашања треба да бидат добро
формулирани. На учениците треба да
им се дадат сите потребни информации,
а особено е нужно јасно да им се
потенцираат целите на часот.
ÂÂ Бидејќи есејските прашања се посложени
и не се адвекатни за сите ученици во
одделението, нужно е, особено на
учениците со посебни потреби (ако
има такви во паралелката), да им се
даваат прашања соодветни на нивните
можности.
ÂÂ Да им се даде можност на учениците сами
да ги креираат и прашањата.
ÂÂ Може да се примени и комбинирано
самооценување и заемно оценување на
учениците.
ÂÂ Учениците во сите фази на часот да се
мотивираат, да се пофалуваат и да се
охрабруваат за да истраат во работата.
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ПРИЛОГ 13.1. Клуч за оценување

Бодовна шема

Модел на одговор

Прашање: Објасни кои делови од увото и нервниот систем учествуваат при слушањето и на кој начин?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Звукот се простира во вид на бранови.
Ушната школка ги прима брановите и ги насочува кон ушниот канал.
Ушниот канал ги спроведува брановите од ушното тапанче.
Треперењето на ушното тапанче се пренесува преку ковчињата во средното до внатрешното уво.
Ударите од узенгијата на внатрешното уво предизвикува кружно движење на течноста во полжавот.
Притоа се надразнуваат сетилните клетки.
Дразбите се пренесуваат преку слушниот нерв до центарот за слух во слепочниот дел на кората
на големиот мозок.
8. Тогаш се дознава за видот и јачината на звукот.

Вкупно 20 поени
ÂÂ 12 поени за наведување на деловите на увото и нивната улога
ÂÂ 8 поени за последователно поврзување на елементите на увото и нивната улога

Клуч за сумативно оценување и повратна информација:
До 6 поени: недоволен; ако малку се потрудиш ќе добиеш позитивна оценка
7- 10 поени: доволен; во набројувањето ти недостигаат некои елементи на увото, тоа само како целина може да
функционира
11-13 поени: добар; провери каде си погрешил и исправи ја грешката
14-16 поени: многу добар; уште малку, па твојот одговор ќе биде идеален, потруди се да го надополниш тоа што
недостига
17- 20 поени: одличен; стекнатото знаење од биологијата користи го во физиката во темата „Звук”
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14

Рефлексивни дневници – чекор
кон метакогнитивните процеси

Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Траење

Наставник

Mатематика

Точка, права,
полуправа и отсечка

V

два наставни часа во
текот на три недели

Менка Ефремовска,
ОУ „Санде Штерјоски”,
Кичево

ЦЕЛ
ÂÂ Учениците сами да ја анализираат сопствената работа, да идентификуваат: што научиле,
на што треба да поработат, што правеле, а што треба да направат понатаму.

ТЕК НА АКТИВНОСТА
ÂÂПред почетокот на изучувањето на темата Точка,
права, полуправа и отсечка на учениците им беше
објаснето дека треба да бележат колку успешно ги
учат наставните содржини и дека тоа ќе ми послужи
да им помогнам да ги надминат тешкотиите на кои
наидуваат.
ÂÂНа учениците им беше дадена листа со попис на она
што се очекува да научат во текот на обработката на
темата (очекувани исходи). види прилог 14.1.

ÂÂВо текот на изучувањето на оваа тема учениците се
интересираа и поставуваа прашања за појаснување
на очекуваните исходи и за правилно пополнување
на табелата, а со тоа и им станаа појасни целите на
нивното учење.
ÂÂОткако беше изучена темата, во рок од една
недела учениците требаше да ги пополнат табелите
(дневниците) и да ми ги предадат. При тоа тие го
повторувале материјалот, се обидувале да надоместат
тоа што пропуштиле и да размислат дали и каква
помош им треба.
ÂÂВрз основа на увидот на она во што имаат потешкотии
и на она за што им треба помош испланирав
диференциран пристап за надминување на тешкотиите
и на пропустите.

Покрај тоа, на секој од наставните часови на начин
поприлагоден и разбирлив за учениците им објаснував
што значат очекувањата во листата и што тие ќе треба
да знаат.
ÂÂИм беше дадена и табела во која требаше да
запишуваат: што научиле, што уште треба да научат и
каде им треба помош (рефлексивен дневник). види прилог 14.2.
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РЕЗУЛТАТИ 			
Ги следев работата и однесувањето на учениците и
забележав дека:
ÂÂУчениците активно и одговорно се вклучија во
самопроценувањето на сопственото учење.
ÂÂНавременото запознавање на учениците со
очекуваните исходи придонесе тие: да си
поставуваат сопствени цели и приоритети во
учењето, да го следат текот на сопственото
учење, да го согледуваат сопствениот напредок.
ÂÂСамооценувањето на сопствените знаења им
помогна да бидат посвесни за важноста на
проценувањето на својата работа.
ÂÂУчениците се оспособуваа за поефикасно
планирање на сопственото учење и станаа
поавтономни во нивното учење.
ÂÂЈас имав подобар увид во слабите и јаките страни
на учењето на секој ученик и тоа ми помогна да ја
испланирам наредната работа.
ÂÂУчениците го подобрија учењето и успешно
ги постигнаа очекуваните исходи (ова го
увидов на часовите за вежби, на кои беа
забележливи подобрувања кај учениците кои
при самооценувањето се изјаснија дека наишле
на некои проблеми при усвојување на наставните
содржини). види прилог 14.3.

Оценување за учење во 21-от век

САМОРЕФЛЕКСИЈА
Врз основа на искуството со рефлексивните
дневници на оваа тема дојдов до следниве
сознанија:
ÂÂ На почетокот на секоја наставна тема и на
секоја наставна единица е потребно јасно да се
дефинираат целите и очекуваните исходи, за да
знаат учениците што точно се очекува од нив да
научат. Во иднина очекуваните исходи треба да
ги дефинирам на поедноставен начин за да ги
разберат полесно учениците.
ÂÂ Учениците треба да ги потсетувам за очекуваните
исходи за определен час.
ÂÂ Учениците треба да ги оспособувам да
идентификуваат кога ќе ги исполнат
критериумите за успешно постигнување на
целите.
ÂÂ Ќе се обидам учениците да водат забелешки во
дневникот на крајот од секој час и на крајот на
темата повторно да ги прегледаат.
ÂÂ Треба почесто да ги прегледувам рефлексивните
дневници од учениците за да можам навреме да
ги откријам проблемите и да им помогнам да ги
надминат.
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ПРИЛОГ 14.1. Очекувани исходи за темата: точка, права, полуправа и отсечка

ПО ИЗУЧУВАЊЕТО НА ОВАА ТЕМА СЕ ОЧЕКУВА УЧЕНИКОТ ДА:
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ÂÂ одредува заемен однос на точка и права.

ÂÂ ги искажува и да ги објаснува првото и второто
основно својство на правата;

ÂÂ разликува дали три или повеќе точки се
колинеарни или се неколинеарни;

ÂÂ дефинира за кои две прави се вели дека се сечат;

ÂÂ дефинира паралелни прави;

ÂÂ објаснува дека прави коишто се совпаѓаат се
сметаат за паралелни;

ÂÂ го објаснува и да го применува тврдењето:
растојанието меѓу две точки е број поголем од
нула ако точките се различни, а е еднаков на
нула ако тие се совпаѓаат;

ÂÂ го објаснува и да го применува својството: за кои
и да било две точки А и В, AB = BA

ÂÂ го објаснува и да го применува својството: за
кои и да било три точки А, В и С, AC < AB + BC

ÂÂ црта и да означува полуправа;

ÂÂ објаснува што е отсечка;

ÂÂ објаснува што е должина на отсечка;

ÂÂ објаснува и да црта еднакви или складни отсечки;

ÂÂ го применува во задачи својството: за секој
број n поголем од нула, на полуправата ОS
лежи само една точка што е на растојание n
од точката О, т.е. OA = n

ÂÂ пренесува отсечка врз полуправа.

ÂÂ одредува графички збир, односно разлика на две
отсечки;

ÂÂ објаснува што е затворена искршена линија;

ÂÂ објаснува што е полигонална линија.

ÂÂ објаснува и да пресметува периметар на
искршена линија;

ÂÂ ги набројува основните поими во геометријата;

ÂÂ објаснува кои поими се основни;

ÂÂ објаснува кои поими се изведени.

Оценување за учење во 21-от век

ПРИЛОГ 14.2. ЛИСТА ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ Точка, права, полуправа и отсечка

Име и презиме: _____________________________
Одделение: __________

Што научив

Оценување за учење во 21-от век

На што треба да поработам

За што ми треба дополнителна помош
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ПРИЛОГ 14.3. Самооценување
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15

Заемно оценување на креативни
писмени состави

Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Траење

Наставник

Македонски јазик

Креативно пишување

VI

5 училишни часа во
период од 2 месеци

Војде Шумуликоски
ОУ „Климент Охридски“,
Драслајца, Струга

ЦЕЛ
ÂДа
Â се оспособат учениците за заемно оценување.
ÂДа
Â се согледаат ефектите од заемното оценување и од
формативната повратна информација врз напредувањето во
креативното пишување, мотивацијата за пишување, како и
врз интеракцијата меѓу соучениците и наставникот.

ОПИС НА АКТИВНОСТА
Со оглед на тоа што пишувањето креативни состави за многу ученици претставува тешкотија и создава несигурност
и нервоза, потребно е постапно воведување во писменото изразување. Се обидов преку самооценување и заемно
оценување да ги заинтересирам сите ученици за креативното пишување и да го подобрат квалитетот на писмените
состави.
Активностите опфаќаа три писмени вежби.
1. Писмена вежба - Опис на екстериер
Тема: Надворешниот изглед на нашето училиште
Посебни цели:
Учениците
ÂÂ да можат да опишат екстериер на училишна зграда;
ÂÂ да знаат да употребат описни придавки и глаголи во активна форма во составот.
Тек на активноста
ÂÂ Извршено е набљудување на надворешниот изглед на
училиштето.
ÂÂ Учениците имаа задача да напишат состав кој ќе
содржи 10 реченици во кои ќе биде опишан изгледот
на училиштето со употреба на описни придавки и на
активни глаголи.
ÂÂ Времето за изработка на писмениот состав е 15 минути.
ÂÂ По заемното оценување учениците пишуваа
заеднички состав врз основа на најубавите реченици
од секој труд.
ÂÂ Составот беше истакнат на ѕидниот весник во
училиштето.
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Формативно оценување
ÂÂ По изработката на составите, учениците си ги заменија
за да си ги оценат заемно.
ÂÂ Се оценуваше само содржината на писмениот состав,
односно описот на екстериерот (употреба на описни
придавки и на активни глаголи).
ÂÂ Времето за заемното оценување е 10 минути.
ÂÂ Секој ученик му напиша оценка на својот соученик
(заемно оценување) и водеше белешки кои
претставуваат образложение на оценката.
ÂÂ Секој ученик, по свое мислење, издвои по две најубави
реченици од составот на соученикот и ги запиша
во својата тетратка, со предлог тие да бидат дел од
заедничкиот состав на одделението.
ÂÂ Учениците им даваа повратна информација
на соучениците за содржината на составот и
образложение за избраните најубави реченици.
ÂÂ Наставникот води белешки за секој состав и дава
писмена повратна информација во која за секој состав
дава насоки за подобрување, ги истакнува слабите
страни, но воедно и поттикнува за понатамошно
подобрување.

Оценување за учење во 21-от век

2. Писмена вежба - Опис на животно
Тема: Моето милениче
Посебни цели:
ÂÂ да можат да опишат животно и да ја почитуваат композицијата (вовед, главен и завршен дел);
ÂÂ да се оспособат да користат план при пишување опис.
Тек на активноста
ÂÂ На учениците како вовед во активноста им прочитав
краток текст во кој е даден опис на животно.
ÂÂ Се водеше разговор за композицијата на составот што
треба да го пишуваат.
ÂÂ Учениците се поделени во три групи (по 6 ученици) и
секоја група пишуваше опис на едно милениче (куче,
маче или зајаче) користејќи даден план. види прилог 15.1.
ÂÂ Составот требаше да содржи најмалку 15 реченици.
ÂÂ Времето за изработка на писмениот состав беше 20
минути.

Формативно оценување
ÂÂ По изработката, групите си ги заменија писмените
состави.
ÂÂ Секоја група оценуваше состав на друга група.
ÂÂ Ги искажуваа своите мислења за составот (добрите и
лошите страни).
ÂÂ Групата можеше да даде предлог како може да се
подобри составот.
ÂÂ Наставникот даде усна повратна информација за секој
од составите во врска со содржината и уметничката
издржаност на составот, односно на композицијата
(вовед, главен дел и завршен дел).

3. Писмена вежба – Опис на чувства.
Тема: Го решив проблемот со мојот... (наставник, другар, родител...)
Посебни цели:
ÂÂ да може да раскажува во прво лице еднина;
ÂÂ да може правилно да го употребува правописот за директен говор.
Тек на активноста
ÂÂ По разговорот и примерот за тоа како јас сум решил
некој проблем, учениците добија задача да напишат
состав на зададената тема според договорениот план
што беше запишан на табла. види прилог 15.2.
ÂÂ Составот требаше да содржи најмалку 10, а не повеќе
од 15 реченици.
ÂÂ За писмениот состав се поставуват поголеми барања
во однос на содржината и композицијата, со оглед на
тоа што за реализирање на оваа наставна единица се
направени претходни подготовки во траење од два
наставни часа и учениците се запознати со тоа што ќе
се вреднува во составот и со кои критериуми.
ÂÂ Време за изработка на составот беше 20 минути.
ÂÂ Најдобрите писмени состави беа истакнати на ѕидниот
весник во училиштето.

Формативно оценување
ÂÂ Се оценува раскажувањето во прво лице еднина и
правописот за директен говор.
ÂÂ Учениците добија насоки за тоа што и како ќе се
оценува. види прилог 15.3.
ÂÂ По изработката, секој ученик си го оцени својот состав
со бројчена оценка.
ÂÂ Учениците ги заменија составите и заемно си ги
оценија и си дадоа усна повратна информација.
ÂÂ Учениците добија усна повратна информација и од
наставникот

РЕЗУЛТАТИ 			
ÂÂ Заемното оценување придонесе учениците да бидат поангажирани и
поодговорно да се однесуваат кон сопствената работа и кон трудовите
на другите. Сите ученици ги подобруваа своите состави од една до друга
писмена вежба.
ÂÂ Кога учениците го оценуваа својот соученик и ја образложуваа оценката
за него, беа многу конструктивни и сериозно размуслуваа и за барањата на
задачата и за тоа како ќе му дадат повратна информација на соученикот.
ÂÂ Интеракцијата помеѓу учениците и наставникот се зголеми и владееше
позитивна атмосфетра. Во комуникацијата се вклучуваа и учениците кои
се повлечени, несигурни, срамежливи, неодлучни....
ÂÂ И учениците кои заостануваат во учењето, а се вклучени во заемното
оценување, со интерес учествуваа во изработката на писмениот состав
и се чувствуваа горди што и дел од нивниот труд влезе во заедничкиот
состав.
ÂÂ Учениците на одморите разговара со соучениците и од другите одделенија
и им ги покажуваа речениците што ги напишале тие.
ÂÂ Истакнувањето на изработениот заеднички труд (писмен состав) на
ѕидниот весник во училиштето, беше предизвик за ангажирање на
учениците во писменото изразување и оценување.
Оценување за учење во 21-от век

САМОРЕФЛЕКСИЈА
ÂÂ Писмените вежби треба да
се вреднуваат на истиот час,
затоа што ако се вреднуваат
подоцна, интересот на ученикот
за сработеното е помал, а
помала е и мотивацијата за
надминување на слабостите.
ÂÂ Треба да се одвои доволно
време (посебен час) за да
се дадат детаљни насоки и
процени за писмената вежба.
ÂÂ Со повозрасните ученици би
можел да се обидам заеднички
да ги изготвиме инструментите
и критериумите за оценување.
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ПРИЛОГ 15.1. План за опис на милениче

1

Првата средба со (кучето, мачето, зајачето)

2

Изгледот на животното (боја, големина ...)

3

Му дадов име

4

Нашите игри и заеднички случки

5

Неговата верност

6

Пријателството ќе продолжи

ПРИЛОГ 15.2 План за состав на тема решавање проблем
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1

Кој бил проблемот

2

Што го предизвикало проблемот

3

Учесници во настанот

4

Чувствата кои ти ги предизвикал проблемот

5

Резиме на настанот (што научи од него)

Оценување за учење во 21-от век

ПРИЛОГ 15.2. 1. Холистичка листа за оценување на креативното писмено изразување
Тема: Опишување екстериер на училиште

1

2

3

4

5

Оценка

Критериуми
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Во десетте реченици се направени само две правописни грешки.
Писмениот израз е на високо ниво. Заземен е личен став и e изнесено лично мислење.
Развива техника за пишување. Има развиен стил на изразување.
Правилно се применети граматичките изрази.
Опишаниот екстериер дава вистинска слика на училишната зграда.
Составот е одлично структуриран со креативна употреба на описни придавки.
Одлично е изработена и композицијата. Јасно се издвоени воведниот, главниот и завршниот дел и лесно се
препознаваат.

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Во десетте реченци се направени четири правописни грешки.
Писмениот израз задоволува. Само во одделни реченици е заземен личен став и е изнесено лично мислење.
Се воочува техника за пишување. Постои стил на изразување.
Применети се граматички изрази.
Опишаниот екстериер не дава целосна слика на училишната зграда.
Составот не е доволно структуриран и употребата на описни придавки се забележува во поголем број
реченици.
ÂÂ Постои композиција во составот. Има воведен, главен и завршен дел, но тие не се јасно издвоени, може да се
следи преминот од еден во друг дел.
ÂÂ Во десетте реченици се направени шест правописни грешки.
ÂÂ Писмениот израз задоволува само во шест реченици. Личниот став може да се препознае само во неколку
реченици.
ÂÂ Не се доволно изразени техниката на пишување и стилот на изразување. Не се обрнува внимание на
граматичките изрази. Посочениот екстериер недоволно ја отсликува училишната зграда.
ÂÂ Само во три реченици се забележува креативна употреба на описни придавки.
ÂÂ Композицијата не е добро организирана – воведниот дел е многу долг, а главниот и завршниот дел не се
јасно раздвоени.

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Во десетте реченици се направени десет правописни грешки.
Писмениот израз е банален. Личниот став и личното мислење изостануваат.
Малку е обрнато внимание на стилот на изразување. Нема оригиналност при опишување на екстериерот
Малку се застапени граматичките изрази.
Композицијата е лошо направена.Не се препознава структурата на составот. Користењето креативни описни
придавки не задоволува.
ÂÂ Застапен е само воведниот дел и не се чувствува некој логичен редослед.

ÂÂ Во десетте реченици се направени 15 правописни грешки.
ÂÂ Писмениот израз не е јасен. Не постојат личен став и лично мислење. Стилот на изразување е крут и
неразбирлив. Нема користење креативни описни придавки.
ÂÂ Не се забележуваат описи кои се непосредно врзани за темата.
ÂÂ Не постои композиција.
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2. Холистичка листа за оценување на креативното писмено изразување
Тема: Моето милениче (опис)
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5

ÂÂ Составот изобилува со одличните описи. Стилот на изразување е убав. Формулирани се оригинални ставови
кои се вклопуваат во темата.
ÂÂ Посочените елементи од планот целосно се искористени и ја истакнуваат внатрешната хомогеност на текстот.
ÂÂ Креативната фантазија придонесува за формирање интересна нарација и привлечност.
ÂÂ Пасусите одлично се издвоени и создаваат компактен, збиен и разбирлив состав со одлично изразена
композиција.

4

ÂÂ Составот изобилува со описи. Се забележува и стил на изразување. Искажани се оригинални ставови кои се
вклопуваат во темата.
ÂÂ Посочените елементи од планот не се целосно искористени и недоволно се истакнува внатрешната
хомогеност на текстот.
ÂÂ Употребената фантазија го прави текстот интересен.
ÂÂ Пасусите не се јасно раздвоени, но може да се разликува воведен, главен и завршен дел.

3

ÂÂ Составот содржи ограничени описи. Стилот на изразување не е доволно истакнат. Посочени се некои ставови
кои не ја истакнуваат оригиналноста на составот.
ÂÂ Посочените елементи од планот само во мал број се искористени.
ÂÂ Фантазијата се чувствува само во мал број реченици.
ÂÂ Недоволно е истакната композицијата во составот. Се мешаат главниот и завршниот дел.

2

Критериуми

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

1

Оценка

ÂÂ Во составот не постојат описи. Употребени се долги и несредени реченици кои создаваат нејасности во
целиот состав.
ÂÂ Не се забележуваат информации поврзани за темата.
ÂÂ Посочените елементи од планот во ниеден момент не се искористени. Не постојат лични ставови.
ÂÂ Не се препознава композиција.

Составот содржи неколку описи. Стилот на изразување е слаб и се чувствува монотонија.
Не се забележуваат лични ставови и составот губи од својата вредност.
Само еден елемент од посочениот план е искористен.
Сувопарните реченици ја задушуваат недоволно изразената фантазија.
Композицијата во составот лошо е организирана.
Недостигаат воведен и завршен дел.
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3. Холистичка листа за оценување на креативното писмено изразување
Тема: Го решив проблемот со мојот ... (наставник, другар, родител ...) (опис)

Составот го содржи одлично опишани поетски слики во кои се користени одбрани изразни средства.
Со метафоричен исказ на мислата се искажани топли чувства.
Нарацијата e прецизна, одлично е соединета со темата со правилен исказ во прво лице еднина.
Речениците одлично се одмерени со употреба на директен говор.
Композицијата е одлично соединета со темата.
Јасно се изразени воведниот, главниот и завршниот дел.

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Составот има добро опишани поетски слики со недоволна употреба на изразни средства.
Добро се опишани чувствата.
Нарацијата е добра, но некои реченици не се вклопуваат во темата.
Исказот во прво лице еднина е правилен.
Испочитувана е употребата на директен говор.
Композицијата е добра, но со мали отстапки кај воведниот, главниот и завршниот дел кои не се јасно
издвоени.

3

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Составот содржи мал број опишани поетски слики.
Правени се обиди за употреба на разни изразни средства.
Чувствата само се наброени, но не се опишани.
Нарацијата е развлечена и не прави убав спој со темата.
Раскажувањето во прво лице еднина се забележува само во неколку реченици.
Директниот говор не е прецизно употребен.
Композицијата не е прецизна. Воведниот дел многу е опширен и ги засенува главниот и завршниот дел.

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Во составот се забележува обид за опишување поетски слики.
Недостига употреба на изразни средства.
Нарацијата е банална и не соодветствува на темата.
Несигурен е обидот за раскажување во прво лице еднина.
Не се разликува директен од индиректен говор.
На составот му недостига дел од композицијата. Изоставени се воведниот и завршниот дел.

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Составот не содржи опишани поетски слики.
Употребени се долги реченици кои не нудат никакви информации за темата.
Во ниедна реченица нема раскажување во прво лице еднина. Има погрешна употреба на директен говор.
Во составот нема композиција.

4

5

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

2

Критериуми

1

Оценка

Оценување за учење во 21-от век

73

16

Самооценување и меѓусебно оценување
преку квиз подготвен од учениците

Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Траење

Наставник

Англиски јазик

Глаголски времиња
present simple и present
countinous

V

2 наставни часа

Наџије Имери, О.У.
„Санде Штерјоски“ –
Кичево

ОПИС НА АКТИВНОСТА

ЦЕЛ
ÂÂ
Да се поттикнат учениците за подобрување на учењето
преку самооценување.
ÂÂ
Да се провери како учениците ќе реагираат на
повратната информација од соучениците.

1
Час
ÂÂ Учениците ги поделив во две
групи приближно изедначени
по нивните знаења по
англиски јазик.
ÂÂ Секоја група требаше да
подготви
прашања
за
материјалот што го учеле,
со кои ќе се опфатат и сите
елементи на јазикот.
ÂÂ Знаеја
дека
најдобрите
прашања ќе се користат за да
се проверат постигањата на
учениците преку квизот кој ќе
се одвива помеѓу двете групи
на ученици. Прашањата
подготвени од едната група
беа наменети за другата
група, и обратно.
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2
Час
ÂÂ Завршната фаза се одвиваше
на друг наставен час помеѓу
победничката група од едната
паралелка и победничката
група од другата паралелка.
ÂÂ За овој квиз секоја паралелка
одбра 20 прашањата од
двете групи што ги сметаше
за најдобри. Учениците, исто
така, подготвија листа за
оценување и бодирање.
ÂÂ На крајот во возбудлива и
навивачка атмосфера се доби
најдобрата група.

Оваа активност ја спроведов во две
паралелки. По завршувањето на обработката
на глаголските времиња present simple и
present countinous организиравме квиз. Целта
беше на интересен начин учениците да ги
повторат, да ги вежбаат и да ги усовршат
учените јазични содржини и вештини и преку
заемното оценување да го проверат нивото на
своите постигања. Активноста се одвиваше на
следниов начин.
Самооценување и
заемно оценување
ÂÂ Секоја група одбра 20
прашања што ги сметаше
за најсоодветни во однос на
изучуваните содржини.
види
прилог 16.1.
		
Заедно по
дготвија и критериуми за
оценување и еден образец
во кој ги запишуваа бодовите
за дадените точни одговори
види прилог 16.2.

ÂÂ Групите една на друга си
поставија по 20 прашања.
Групата која ги поставуваше
прашањата, ја оценуваше и
точноста на одговорите.
ÂÂ Откако секоја група ги
собра поените и ги објави
резултатите,
учениците
имаа време да размислат и
да дискутираат за тоа што
научиле, како го извршиле
оценувањето и до кој степен
нивните
познавања
ги
исполниле
критериумите
на успехот. Тие дискутираа
околу неточните одговори и
за тоа што можат да направат
за подобрување и за
продлабочување на нивните
знаења.
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РЕЗУЛТАТИ 			
ÂÂ Сите ученици беа ангажирани и се трудеа да формулираат што подобри прашања.
ÂÂ Учениците размислуваа за формулирање на прашањата, за нивната сложеност, за тоа каков треба да биде
одговорот и како ќе го оценуваат. Притоа сите во групата учеа едни од други.
ÂÂ Јасно беше дека тие ги продлабочиле своите познавања. Тоа може да се види од самото поставување на прашањата,
бидејќи тие се точно формулирани и немаат граматички грешки. Учениците направија едно повторување на
материјалот, опфаќајќи ги сите полиња: вокабулар, граматика и обработка на текстови.
ÂÂ Оценувањето на соучениците им помогна да ги продлабочат познавањата од јазикот. Учениците покажаа голем
успех на квизот. Првата група од вкупно 60 поени освои 57, додека втората група освои 43.
ÂÂ Успехот кај учениците создаде доверба и тие изразија желба повторно за кратко време да реализираат друг ваков
квиз.
ÂÂ Квизот и натпреварувачкиот карактер ги мотивираше учениците добро да се подготват и да придонесат нивната
група да победи.

САМОРЕФЛЕКСИЈА
ÂÂ Уште еднаш ми се потврди дека
мотивацијата е мошне важна за
ангажираноста и за подобрувањето на
учењето на учениците.
ÂÂ Вреди да се вложи напор да се изнајдат
различни интересни активности што ќе
го поттикнат учењето и ќе создаваат
добра клима за учење во училница, а
притоа да ги поттикнат соработката и
дијалогот помеѓу учениците.
ÂÂ Ангажирањето на учениците во
активности за самооценување и
заемно оценување во ваква активност
е многу добро прифатено од учениците.
Важно е секој ученик да биде вклучен
во конкретна активност.
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ПРИЛОГ 16.1. Квиз за проверка на знаењата – самооценување
Група 1

бодови

Прашања
3

2

1

0

1. Tell about the text “I’m going to be a millionaire“.
2. In the text “Is Paul buying the tickets”. Who says sorry?
3. How is present simple made and tell an example?
4. Tell the verb “TO BE” in past simple.
5. What form is used for future tense?
6. What day Max goes to Paul’s and Ellen house?
7. Can you describe a friend from the class?
8. Tell the location of Edinburgh.
9. What makes Edinburgh very famous city?
10. What is the weather like in Orleans and what it makes
famous for?
11. Which are the personal pronouns?
12. What is the difference between present simple and present
continuous?
13. Who was invited at Holly’s party?
14. Can you describe your room?
15. Why do teenagers use computers?
16. Translate the sentence “ Rregullat e shkolles duhet te
respektohen nga te gjithe nxenesit.” (Сите ученици треба да ги
почитуваат училишните правила.).
17. What are the adverbs of frequency?
18. When was rock and roll born?
19.Translate the sentence in Albanian „you should never be late
for school“.
20. Tell the use of „How much and how many“.
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Група 2

бодови

Прашања
3

2

1

0

1. Tell the verb “to work“ in present continuous (affirmative) fill forms
and short forms.
2. Say the sentence: „ we are lookinf for Dafina“ in negative form.
3. Say the sentence „Zana is eating an ice cream“ in interrogative
form
4. What is present simple used for?
5. Describe someone from your class
6. What day Max goes to Paul’s and Hellen house?
7. Tell examples using the prepositions of time: at, in, on.
8. What are the possessive adjectives?
9. Complete the sentences. Use must, mustn’t
We_________go to school. We________smoke.
10.What are the forms of the verb “to be” in past simple tense
(affirmative and negative)
11. How is the name of Paul’s group?
12. Who is having a party?
13. What is the weather like today?
14. Where is the position of the adverbs of frequency?
15. What is an “igloo”?
16. Why does Holly sing in the concert?
17. What’s the new name of the group?
18. Tranlate the sentence „Shiqoje ate ndertese eshte e larte dhe
e bukur“ (Погледни ја таа висока и убава зграда.).
19. Translate the sentence: He is funny but yesterday nobody
laughed at his jokes.
20. What is going too used for?
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ПРИЛОГ 16.2. Критериуми за бодирање

Поени

Критериуми на оценување

3

Одговорите се целосни и точни – се даваат доволно податоци, нема грешки при
презентација на речениците

2

Одговорите се делумни и точни, нема доволно податоци за тоа што се бара во прашањето,
нема грешки во презентација на речениците.

1

Одговорите не се точни, но содржат неколку податоци од тоа што се бара во прашањето, има
некои грешки при презентација на речениците.

0

Одговорите не се точни.

Оценувањето е направено на овој начин бидејќи има одговори кои можат да бидат делумно точни или имаат непотребни
податоци (односно грешки при одговарањето), за да се оценува тоа што е минимално и точно во одговорот. За одговорите
на прашањата со одговор кој може да биде или точен или неточен се даваат 3 бода за точен одговор, 0 бодови за неточен
одговор.
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17

Oценувањето од соучениците
ги мотивира учениците

Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Траење

Наставник

Биологија

Синџир на исхраната

V

2 наставни часа

Сузана Рамадани
О.У. „Наим Фрашери“
– Тетово

ЦЕЛ
ÂÂ
Да се провери како самоооценувањето и оценувањето од соучениците ќе влијаат врз ангажираноста
на учениците во наставата кога учениците однапред знаат дека самите ќе ги оценуваат нивните
активности.
ÂÂ
Да се види дали ваквите пристапи во оценувањето ќе доведат до подобрување на постигањата на
учениците.

ОПИС НА АКТИВНОСТА

Оценување
од учениците

Оценување
во текот на
активноста

Во оваа активност беа опфатени 33 ученици од една паралелка
од петтото одделениe кои беа поделени во пет групи од по
6 до 7 ученици. Секоја група имаше подготвени работни
помагала потребни за да ја изведуваат активноста.
По завршувањето на наставната единица: Синџир на
исхраната, на учениците им беше дадено за домашна задача
да исечат од весници, списанија и стари книги различни
фотографии на рaстенија и животни кои ќе ги користат за
составување на синџирот на исхраната.
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На првиот нареден час секоја група имаше обезбедено
различни фотографии и други потребни средства.
Учениците требаше да ги наредат сликите, да ги залепат
на хамер, потоа да ги поврзуваат со стрелки така што
ќе го прикажуваат синџирот на исхраната. Притоа
требаше да ги користат стекнатите знаења од минатите
часови кога учеa за растенијата, тревопасните животни,
месојадците (грабливите животни), габите и за нивната
улога во зачувувањето на рамнотежата во природата.

ÂÂ Постојано и внимателно ги следев ангажирањето на секој ученик и нивните
коментари со другите членови на нивната група.
ÂÂ Одвреме-навреме, ако беше потребно, им давав усна повратна информација
во вид на прашање или насока.
ÂÂ Од нив добивав повратна информација во вид на објаснување, одговор или,
пак, прашање.

По завршувањето на задачата, учениците ги собраа изработките што требаше
да ги презентираат и да ги оценуваат на наредниот час.
Учениците однапред беа известени дека ќе се оценуваат по принципот на
боите на семафорот:
ÂÂ недоволно успешна изработка со црвена боја,
ÂÂ средно успешна со жолта боја и
ÂÂ најдобра изработка со зелена боја.
На вториот час групите ги изложија постерите на кои беше презентиран
синџирот на исхраната што го прикажале. Секоја група требаше да ја
презентира својата изработка. Самите ученици ги избраа презентерите на
групите.
Учениците од другите групи ја оценуваа секоја презентација, така што требаше
да ги напишат нивните коментари на самолепливи листови со црвена, жолта
и со зелена боја.
По презентирањето од една група, другите групи даваа коментари за добрите
и слабите страни на изработката. Коментарите и оценката на групата запишани
на самолеплив лист во соодветна боја се лепеа на постерот. На тој начин беа
презентирани и оценети сите презентации. Врз основа на боите на листовите
со коментари брзо и лесно се гледаше како е оценета секоја од изработките.

Во текот на работата,
беше очигледна
максималната
ангажираност на секој
ученик, во споредба со
другите реализирани
активности кога не беа
оценувани од нивните
соученици. Секоја група
се обидуваше колку што
е можно подобро да ја
изврши својата задача.
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РЕЗУЛТАТИ 			
Во оваа активност со постојано следење
и анализа на работата во текот на два
часа, во однос на ефектите од работењето,
презентацијата и од самооценувањето дојдов
до следниве заклучоци:
ÂÂ Учениците активно соработуваа меѓусебно.
Во оваа соработка се приклучија и оние кои
на претходните часови покажуваа помала
заинтересираност при учењето.
ÂÂ Учениците
внимателно
ја
следеа
презентацијата на другите групи и
подготвуваа коментари за јаките и слабите
страни на нивните изработки. На тој начин
сите учеа.
ÂÂ Учениците, чии изработки беа оценувани
со жолта или црвена боја, добија повратни
усни информации во врска со нивните
слаби страни и идеи како да ги поправаат
изработките.
ÂÂ Оценувањето со боите на семафорот беше
многу интересно за учениците, бидејќи
досега немале можност да прават вакви
оценувања на познавањата на нивните
соученици.

Оценување за учење во 21-от век

САМОРЕФЛЕКСИЈА
ÂÂ Искуството од оваа активност ми помогна
да откријам други ученици кои може да се
ангажираат повеќе во наставата и да прикажат
заинтересираност во другите часови, а кои
претходно не сум ги забележала.
ÂÂ Користењето на оваа техника и на овој метод
ми помогна во откривањето на учениците кои
поседуваат вештини кои порано не ги изразувале.
Исто така, тоа ми помогна и во нивното
формативно оценување.
ÂÂ Сметам дека ваквата техника на оценување е
соодветна за оваа возрасна група на ученици.
ÂÂ Овој начин на оценување претставува олеснување
во однос на оценувањето на изработките на
учениците и ми помогна да им покажам на
учениците дека оценувањето треба да биде фер,
додека критиките треба да бидат конструктивни.
ÂÂ Постојаното спроведување на самооценувањето,
односно користењето на оваа едноставна техника
за оценување на постигањата на учениците ќе
ми помогне и за формативното и за сумативното
оценување.
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18 Оценување проект – чекор по чекор
Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Траење

Воспитание за
околината

Одгледувани култури во
локалната средина

VI

12 часа во текот на
6 недели и 4 часа
теренска работа

ЦЕЛ
ÂÂДа се согледа како оценувањето на секоја фаза од
реализацијата на проектот влијае:
врз оспособувањето за истражување и
врз квалитетот на истражувачкиот проект.
ÂÂДа се подигне мотивацијата и да се подобрат
истражувачки капацитети на учениците при работа
на проектна задача во случај кога однапред им се
познати:
1. Фазите на проектот
2. Продуктите кои треба да произлезат од секоја фаза
3. Постапките за вреднување за секоја фаза
4. Оценување на проектот во целина – придонес на
секоја фаза во оценката

2. Спроведување на истражувањето
Тек на активноста
ÂÂ Учениците посетија засадени ниви и вршеа
интервјуа и анкети со локалното население.
ÂÂ Собраните податоци ги внесуваа во Дневници
за работа.
ÂÂ При реализацијата на оваа фаза учениците
снимаа клипчиња од интервјуата со сопственици
на засадени ниви, а најдоброто (што го одбраа
сами) е ставено на видеозапис.

Наставник
Стојче Ангелковски,
Даница Алексиеска
ОУ „Св. Климент
Охридски”, с. Драслајца,
Струга

ОПИС НА АКТИВНОСТА
На проектната задача работеа 34 ученици од VI одделение,
поделени во 3 групи. Групите беа поделени и истражувањето
го вршеа според местото на живеење во селата Мороишта,
Драслајца и Ложани.
Истражувањето и оценувањето се одвиваа во четири фази.

1. Планирање и организирање на истражувањето
Тек на активноста
ÂÂ Се избра темата на проектот и ги дефиниравме
целите и задачите.
ÂÂ Учениците работеа на планирање активности што
требаше да ги реализираат во времетраење од
6 недели со конкретни активности и одговорни
ученици.
ÂÂ На секој член од групите му беше определена
конкретна задача.
ÂÂ Беа дефинирани заедничките активности и времето
за реализација. види прилог 18.2.
Оценување
ÂÂ Во текот на планирањето учениците добиваа
усна повратна информација (УПИ) и писмена
повратна информација (ППИ) со цел да го подобрат
планирањето.
ÂÂ Образецот беше оценет со Листа за оценување
проектен план на ученици. види прилог 18.3.
ÂÂ Секоја група доби оценка за проектниот план
изразена во проценти.
ÂÂ Максимум предвидени проценти во вкупната оценка
за проектниот план беа 25%.

Оценување
ÂÂ По завршувањето на фазата, секоја од
групите имаше задолжителна консултација
со наставникот и со педагогот кои им даваа
повратна информација за трудот- Секоја група
беше посебно оценета.
ÂÂ Постапката за истражување беше оценета со
Бодовна листа за оценување на спроведување
на истражување. види прилог 18.4.
ÂÂ За реализација на оваа фаза се доделуваа
максимум 30% од вкупната оценка. види прилог 18.1.
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3. Изготвување извештај

4. Презентирање на резултатите

Тек на активноста

Тек на активноста

ÂÂ Учениците ги обработија и ги анализираа собраните
податоци.
ÂÂ Учениците ги финализираа своите извештаи по
групи. Секоја група даде кус опис на сработеното, а
со графикони и со табели ги прикажаа резултатите
до кои дојдоа.

ÂÂ Секоја група пред соучениците ги презентираше
резултатите до кои дошла.

Оценување

Оценување

ÂÂ Секоја група беше посебно оценета со Листа за
бодирање за оценување проект. види прилог 18.5.
ÂÂ За финалниот извештај можеше да се добие
максимум 30% од вкупната оценка.

ÂÂ За оценување на презентацијата се користеше
Контролна листа за аналитичко вреднување усна
презентација. види прилог 18.6.
ÂÂ Максимум проценти предвидени за оваа активност
беа 15%.

РЕЗУЛТАТИ 			
ÂÂСите три групи многу успешно ги изработија проектите. Една група го доби максимумот поени – 100%, а другите две
групи добија по 90% од поените.
ÂÂТоа што однапред ги знаеја критериумите за оценување придонесе во текот на целата работа да се однесуваат
одговорно.
ÂÂБидејќи знаеја како ќе се оценува секоја фаза од проектот, обрнуваа внимание на елементите што се оценуваа и
бараа наставникот да провери како сработиле, пред да бидат оценети.
ÂÂПоставувањето цврста временска рамка ги поттикна учениците навремено да ги започнуваат и да ги завршуваат
активностите.
ÂÂЈасната поделба на одговорностите придонесе да се работи тимски.

САМОРЕФЛЕКСИЈА
ÂÂ Критериумите за оценување на секоја фаза од проектот јасно треба да бидат дефинирани и учениците да бидат
запознати со нив.
ÂÂ Наставникот е ментор и при реализацијата на проектите што се во тек ги насочува учениците како да ја подобрат
својата работа и како да изработат квалитетен финален труд.
Оценување за учење во 21-от век
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ПРИЛОГ 18.1. Образец за проектен план (за наставници)
Наставен предмет: Воспитание за околината
Наслов на проектот: Одгледувани култури во локалната средина (овошје, зеленчук, житни растенија)
Опис на проектот:
Преку анкетирање на власниците на поголемите селски стопанства во локалната средина треба да се дојде до
податоци за засеаноста на неколку вида земјоделски култури. Учениците го вршат истражувањето според нивното
место на живеење во селата Мороишта, Драслајца и Ложани. Резултатите треба да се прикажат преку краток опис
на работата, со мапи, табели и со графикони, заради подобра прегледност.
Образовни цели:
1. Да го разбира економското значење на обработувањето на почвата.
2. Да се приберат податоци за видовите растенија што се одгледуваат најмногу во локалната заедница.
3. Ученикот да умее да поставува насоки за истражувањето за одржливиот развој на заедницата.
4. Ученикот да изведува заклучоци од добиените податоци при истражувањето.

Клучни продукти кои ќе произлезат од проектот:
Фаза на проектот

Продукт

Постапка за
вреднување

% во вкупната оценка
планирано

група -освои
I

II

III

Планирање и
организирање
(недела 1)

Писмен план
(Образец-проектен план
за учениците -Прилог
18.2).

-Писмена повратна
информација.
-Усна повратна
информација.
- Контролна листа за
оценување проектен
план на ученици (Прилог
18.3).

Спроведување на
истражувањето
(недела 2-3)

- Интервју со
населението.
- Забелешки од
дневникот на учениците.

-Писмена повратна
информација
-Усна повратна
информација.
Бодовна листа
за оценување на
спроведување на
истражување
(Прилог 18.4).

30%

30%

25%

30%

Изготвување на
завршниот производ
(недела 4-5)

Проект
(групен извештај).

Листа за бодирање
за оценување проект
(Прилог 18.5).

30%

30%

30%

25%

Презентирање на
финалниот производ
(недела 6)

Презентација.

- Контролна листа за
оценување при усна
презентација
(Прилог 18.6).

15%

15%

10%

15%

100%

100%

90%

90%

Вкупно:
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25%

25%

25%

20%
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ПРИЛОГ 18.2. Образец за проектен план (за ученици)
Наставен предмет: Воспитание за околината
Тема на проектот: Одгледувани култури во локалната средина (овошје, зеленчук, житни растенија)
Прашања на кои сакаме да дадеме одговор:
1. Кое житно растение, овошје и кој зеленчук најмногу се одгледуваат во локалната средина?
2. Која култура најмногу успева на ова подрачје?
3. Која култура е најисплатлива за одгледување?
Средства (материјали) потребни за реализација на проектот:
ÂÂ листа со прашања за населението (за анкетирање), дневник со белешки од теренската работа, прибор за
пишување и цртање, хартија, хамер, фотографски апарат

Активност

Лица кои што се одговорни

Недела 1

Планирање и организирање за
Сите ученици
изведување истражувачки активности.
Формирање групи. Поделба на
задолженија на групи и индивидуално.

Недела 2

Интервју со населението, прибирање
податоци.

Д. Г.
Д. О.
Н. М.

Недела 3

Интервју со населението, прибирање
податоци.

Д. Г.
Д. О.
Н. М.

Недела 4

Средување и обработка на собраните
материјали. Пишување извештај.

С. Ф.
С. М.
Ж. А.

Недела 5

Средување и обработка на собраните
материјали. Пишување извештај.

С. Ф.
С. М.
Ж. А.

Недела 6

Подготовки за усно презентирање.
Презентација.

Р. Е.
П. Б.
М. Х.

Оценување за учење во 21-от век
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ПРИЛОГ 18.3. Контролна листа за оценување на образецот на проектен план на учениците

Наставен предмет: Воспитание за околината
Име (ученик или група): Ученици од VI одделение
Тема: Одгледувани култури во локалната средина (овошје, зеленчук, житни растенија)

Ред. бр.

1

2

3

4

5

6

Содржина и организација

Група I

Група II

Група III

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

25%

25%

20%

Има пополнет образец.

Прашањата се соодветни на темата.

Предвидува прибор што ќе го користи при
истражувањето.

Планира подготвување прашања со кои
ќе анкетира.

Временска рамка.

Задолженијата се соодветни на можностите на
учениците во групата.

% во вкупната оценка (планирано 25%)
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Стави знак + доколку одговорот е „ДА”
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ПРИЛОГ 18.4. Бодовна листа за оценување на спроведувањето на истражувањето

Наставен предмет: Воспитание за околината
Име (ученик или група): Ученици од VI одделение
Тема: Одгледувани култури во локалната средина (овошје, зеленчук, житни растенија)

Бодови

Доделени бодови
Група I

Група II

Група III

Спроведување на истражувањето и
пишување извештај

2

2

2

2

1

Користи изворни информации.

2

2

2

2

2

Прибира податоци со аудиовизуелни
средства.

2

2

2

2

3

Има логичен развој.

2

2

1

2

4

Добро се поставени прашањата.

2

2

2

2

5

Подготвува листа со однапред подготвени
прашања.

2

2

0

2

2

2

2

2

6

Поставува дополнителни прашања.

7

Ги приспособува информациите за
анкетираните лица.

2

2

2

2

8

Материјалот јасно е поврзан со тематиката на
проектот.

2

2

1

2

9

Води дневник уреден и богат со информации.

2

2

2

2

10

Внесува податоци во табели.

2

2

2

2

11

Материјалите покажуваат добро користење
на неколку извори.

2

2

2

2

12

Истражувањето дава релевантни
информации.

2

2

2

2

13

Текстот е јасен.

2

2

2

2

14

Дава цврсти аргументи.

2

2

2

2

15

Ја почитува поставената временска рамка.

2

2

2

2

30

30

25

30

ВКУПНО БОДОВИ

Забелешка: Бодовите се соодветни на проценти (1 бод = 1% )
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ПРИЛОГ 18.5. Листа за бодирање при оценување извештај од проектот

Одгледувани култури во локалната средина (овошје, зеленчук, житни растенија)

Скала на искази
Извештајот добро е организиран и поврзан.
Главните прашања во проектот се нагласени.
Одредени се потребните ресурси за проектот.
Постапките што се користени во проектот се јасни.
Резултатите се јасно презентирани.
Истражени се причините кои стојат зад резултатите.
Детаљно се разгледани импликациите од резултатите.
Целосно, извештајот многу добро е презентиран.
Извештајот главно добро е организиран. Главните прашања се
изложени прилично јасно.
Наведени се неколкуте извори што се користат во проектот.
Опишани се постапките што се користени во проектот, иако тие не
се јасни доволно.
Резултатите од проектот се релативно јасни.
Се разгледуваат извесни импликации од резултатите.
Целосно, извештајот доста добро е презентиран.
Извештајот релативно добро е организиран.
Наведени се некои од главните прашања.
Опишани се постапките што се користат во проектот, иако тие не
се доволно јасни.
Се разгледуваат извесни импликации од резултатите.
Целосно, извештајот добро е организиран.

Извештајот покажува извесни елементи на организација.
Направен е обид да се забележат главните прашања.
Опишани се извесни постапки.
Презентирани се извесни резултати.
Се разгледуваат извесни импликации од резултатите.
Целосно, презентацијата на резултатите е соодветна.

Извештајот покажува минимална организација.
Главните прашања не се јасни.
Потребна е поголема јасност на постапките.
Резултатите се презентирани со минимум детали.
Се разгледуваат извесни импликации на резултатите.
Генерално, презентацијата е соодветна.
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ПРИЛОГ 18.6. Контролна листа за оценување при усна презентација
Наставен предмет: Воспитание за околината
Име (ученик или група): Ученици од VI одделение
Тема: Одгледувани култури во локалната средина (овошје, зеленчук, житни растенија)
Стави знак + доколку одговорот е „ДА”
Група I

Група II

Група III

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

_

_

+

_

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

15%

10%

15%

Подготовка
На почетокот ја поставува опремата.
Проверува дали има сè што е потребно и дали функционира сè
Организација
Има јасен вовед.
Има логичен развој.
Има цврст заклучок.
Материјалот јасно е поврзан со тематиката на презентацијата.
Содржина
Презентацијата покажува добро користење на изворите.
Презентацијата дава релевантни информации.
Презентација
Зборува јасно.
Користи соодветен јазик.
Користи соодветни движења на телото.
Поставува прашања и дава одговор на прашањата.
Ги почитува спецификациите за временските рокови.
Способности за усна презентација
Ги приспособува информациите за слушателите.
Очигледни се јасноста и текот.
Добро одговара на прашањата.
% во вкупната оценка (планирано 15%)
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Која повратна информација е поефективна:
писмената или усната?

Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Траење

Математика

Цели и рационални
броеви

VI

февруари - април

ЦЕЛ
ÂДа
Â се испита како повратната
информација (писмена или усна) влијае:

врз подобрувањето на учењето во
текот на наставата (вниманието и
мотивацијата на учениците), односно
на способноста на ученикот да ја
следи усната и писмената повратна
информација и

врз идните активности на ученикот.
ÂДа
Â се утврди кој вид повратна
информација (писмена или усна) има
поголемо влијание врз учењето.

Наставник
Јулија Бекриќ, ОУ
„Кузман Јосифовски
– Питу“ и ОУ „Алија
Авдовиќ“, Скопје

ТЕК НА АКТИВНОСТА
Во периодот од два и пол месеца, при обработката
(изучувањето) на темата Цели и рационални броеви, кај
27 ученици од шесто одделение го следев напредокот во
усвојувањето на наставните содржини преку формативно и
сумативно оценување во формативни цели (за подобрување на
учењето), со давање писмена или усна повратна информација.
Во една поттема им е давана писмена повратна информација,
а во друга поттема – усна повратна информација.

Поттема: Операции со цели броеви
Писмена повратна информација
ÂÂ Во текот на изучувањето и по завршувањето на
поттемата направив три проверки на стекнатите
знаења со контролни задачи (наставни листови)
изготвени од наставникот.
ÂÂ По проверката учениците добија писмена повратна
информација.
ÂÂ Родителите ја добиваа на увид задачата со
писмената повратна информација.
ÂÂ Ги следев активностите на учениците и влијанието
на вака добиената информација врз подобрувањето
на нивното учење.

Поттема: Операции со рационални броеви
Усна повратна информација
ÂÂ За време на изучувањето на поттемата континуирано
давав усна повратна информација на поединци, или
на групи ученици.
ÂÂ Ги следев активностите на учениците и влијанието
на вака дадената повратна информација.
ÂÂ По завршувањето на оваа поттема на учениците им
беа зададени задачи (наставен лист) и за успешноста
во решавањето секој ученик доби усна повратна
информација.

На крајот на темата Цели и рационални броеви
Изработена е писмена работа со тестови изготвени од
Бирото за развој на образованието (микросумативно
проверување и оценување со формативна цел) и сo
учениците водев дискусија за применетите методи
(постапки) на оценување.
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Учениците подобро ја совладаа (постигнаа повисок
просечен успех на писмената работа) поттемата Операции
со цели броеви за која им давав писмена повратна
информација, отколку поттемата Операции со рационални
броеви, за која им давав усна повратна информација.
Односно на писмената работа се забележува намалување
на бројот на ученици кои имаа оценка 1 за 4% и на бројот
на ученици кои имаа оценка 4 за 20%, а за сметка на тоа
се зголемува процентот на ученици кои добија оценка 2
за 11%, оцена 3 за 11% и оцена 5 за 3 %. Иако разликите
не беа големи и можеби произлегуваат и од сложеноста
на содржините, сметам дека тоа може да е и поради тоа
што:
ÂÂПисмената повратна информација на учениците им
дава можност повторно да се навратат и да видат на
што конкретно треба да обрнат внимание (на знаци,
ослободување од загради, кои операции имаат
предност…).
ÂÂГи поттикна учениците детаљно да ја разгледаат
својата работа.
ÂÂПотврдува кои од наставните цели се постигнати
(собира, одзема, множи, дели цели броеви со исти
или со различни знаци, пресметува вредност
на едноставен броен израз,..) и во која мера се
постигнати (по давање на повеќекратна писмена
повратна информација на контролната задача
за операции со цели броеви 69% од учениците
постигнаа многу добар и одличен успех) и насочува
кои наставни цели треба да се постигнат (пресметува
вредност на броен израз во кој се застапени сите
операции со и без загради...).
ÂÂИм помогна на учениците да не ги повторуваат
грешките што веќе еднаш ги направиле.
ÂÂБеше доказ за учениците и за родителите дека ја
следам нивната работа и дека тие не се препуштени
сами на себе.
ÂÂИм дава можност на родителите да имаат увид во тоа
што треба да се подобри кај нивното дете поради што
имаа поголема можност помошта да ја насочат во таа
насока.
ÂÂГо намали притисокот од контролните задачи, што
вообичаено го чувствуваат учениците пред и за време
на работата, и тоа во работата на двете теми.
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САМОРЕФЛЕКСИЈА
Искуството од прикажаната активност
уште еднаш потврди дека на почетокот на
учениците треба добро да им ја објаснам
целта на писмената (и на усната) повратна
информација. Пожелно е, исто така, да
се поведе и дискусија меѓу учениците за
целите на формативното оценување, кое
и најчесто се реализира преку повратните
информации. Тоа, пак, во голема мера
зависи и од мојот однос со учениците, т.е. од
меѓусебна доверба, која обезбедува отворен
дијалог меѓу нас, особено за стратегиите и
за стиловите на учење на учениците.
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ПРИЛОГ 19.1. Пример на повратни информации на две последователни задачи

Н.Н

Н.Н
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Примери на коментари и/или писмени повратни информации

ПРИЛОГ 19.2. од учениците и од родителите

1
Искажувања на учениците во
дискусијата за ваквите методи
на оценување.

2
Коментари – искажувања
од родителите во врска
со писмената повратна
информација:

ÂÂБожица: „Повратната
информација многу ми
помогна, бидејќи откако ќе
ја прочитам и ќе увидам каде
сум згрешила, се трудам таа
грешка да не ја повторувам.“

ÂÂРодител А.: „Доколку
може, писмената
повратна информација од
наставникот да не биде
само за една тема, туку да
биде постојана.“

ÂÂЉупчо: „Писмената повратна
информација посериозно ја
сфаќам отколку усната.“

ÂÂРодител Б.: „На овој
начин можам полесно
да му помогнам на моето
дете, бидејќи вие точно ни
укажувате кои се неговите
пропусти.“

3
На прашањево: „Дали е
подобро да се даде само
коментар, или само оценка“,
учениците го кажаа следново:
ÂÂТина: „И оценка и повратна
информација. Коментарот
е важен за да знам на што
да обрнам внимание, но и
оценката треба да ја знам.“
ÂÂДрагица: „Само повратна
информација, затоа што
оценката може да ме
разочара.“
ÂÂДејан: „Да има и оценка
и повратна информација.
Ако добијам 5, многу ќе се
израдувам.“
ÂÂ„Само повратна
информација, затоа што
кога знам дека контролната
ќе има оценка имам
поголем страв (трема) и
грешам на едноставни
работи.“

Оценување за учење во 21-от век
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Не е сеедно кога и како се дава
повратната информација

Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Математика

VII
Кружница и
многуаголник; Плоштина

Траење

Наставник

3 училишни часа (1 час
вежбање задачи +1
час решавање тест + 1
час давање повратна
информација)

Симон Мечкаровски, ОУ
„Св. Климент Охридски“,
с. Драслајца

ОПИС НА АКТИВНОСТА

ЦЕЛ
Да проверам како е најефективно да ја давам
повратната информација за совладаност на
одделна тема. Поконкретно:
ÂКако
Â влијае врз вниманието на учениците
времето кога е дадена повратната
информација.
ÂКаква
Â
е способноста на учениците за: да
ја следат усната повратна информација,
да се вклучуваат во дијалог, да бранат
сопствени ставови и да понудат свои
објаснувања за одредени ситуации.
ÂДа
Â се увиди која повратна информација
(писмена или усна) дава подобри
резултати, која е поефикасна и ги
насочува учениците кон подобрување на
постигањата.
Паралелка

По обработката на темата Кружница и многуаголник;
Плоштина, во две седми одделенија е одржан еден час на
кој се појаснувани некои нејасни задачи од темата, по избор
на учениците. Потоа е договорено учениците да работат
тест кој ќе биде искористен за да се направи согледување
за тоа како учениците учат и да се прокоментираат нивните
изработки.
Во тестот е направен избор на задачи, така што има задачи
за меморирање (20%), задачи од процедури без поврзување
(25%), задачи од процедури со поврзување (25%) и задачи
од практикување математика (30%). Соопштено им е дека
ќе се формираат три групи, но кои ученици и по кој клуч ќе
бидат избрани во групите не им е кажано, со цел секој ученик
да биде максимално мотивиран да постигне што подобри
резултати. Всушност групите беа формирани зависно од
видот на повратната информација што беше планирано да
им се даде (усна, писмена или само бројчена оценка). Првите
2 групи имаа по 4 ученици (по еден одличен, многу добар,
добар и доволен), а во третата група беа другите ученици од
паралелката.
На наредниот час сите ученици го решаваа тестот. Тестовите
беа прегледани и коригирани и на учениците им беа
соопштени нивните постигања, како што е прикажано во
следнава табела.

Група
1

2

3

А

ÂÂ прво усна повратна
информација
ÂÂ потоа бројчена оценка

ÂÂ прво бројчена оценка
ÂÂ потоа писмена повратна
информација

ÂÂ само бројчена оценка

Б

ÂÂ прво писмена повратна
информација
ÂÂ потоа бројчена оценка

ÂÂ прво бројчена оценка
ÂÂ потоа усна повратна
информација

ÂÂ само бројчена оценка

Писмената повратна информација за секој поединец беше дадена со сите нејзини елементи за да биде ефективна
(позитивна, конкретна, да укажува на добрите и на слабите страни и на начините за подобрување/насочување на наредна
работа). Од учениците кои ја добија оваа информација побарав заедно со тестот на наредниот час да ми биде вратена со
потпис од еден од родителите. Од другите ученици побарав тестот со потпис од родител да ми биде даден на увид.
Бидејќи не располагаме со техника за снимање, побарав секој ученик кому му е дадена усната повратна информација
самиот да си ја запише.
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За да проверам како видот и времето на давање на
повратната информација влијае врз учениците, вршев
споредување на реакциите на учениците од различни
групи во однос на тоа:
ÂÂ Колку внимателно ја следат повратната информација
и
ÂÂ Како ја користат повратната информација.
Дојдов до следниве сознанија:
1. Учениците кои не добиваа повратна информација,
туку само сумативна оценка, прилично се олабавија
по добивањето на оценката и обично не ги
разгледуваа своите тестови и решенија, или тоа го
правеа летимично.
2. Оние ученици кои прво ја добија оценката, а потоа
повратната информација повеќе се фокусираа на
моето излагање. Оние кои добија писмена повратна
информација по неколкупати ја читаа и поставуваа
прашања за одредени несогласувања, бранеа
сопствени ставови во врска со решенијата на
задачите.
3. Учениците кои прво добија повратна информација,
а потоа им беше соопштена оценката беа повеќе
ангажирани, повеќе слушаа и внимаваа на секој
збор, внимателно ги читаа писмените повратни
информации.
Со учениците во двете паралелки е разговарано за тоа
како тие сакаат да добиваат повратни информации и
како може тие да им користат да го подобрат учењето.
Заедничко мислење на учениците од двете групи, а и од
тие што не беа опфатени со повратна информација беше
следново:
ÂÂ Прво треба да се соопшти оценката, а потоа да се
даде повратната информација. Кога покрај детаљната
повратна информација се дава и оценка учениците се
нетрпеливи и сакаат што побрзо да ја знаат оценката.
ÂÂ Сите ученици сакаат да добијат и дополнителна
информација покрај оценката.

САМОРЕФЛЕКСИЈА
Моите согледувања одат кон тоа дека
најдобро ќе биде да се комбинираат и двата
вида повратни информации, а ученикот да
си ја запише и усната повратна информација,
затоа што на прашањево; Што пишува во
твојата повратна информација? ученикот
веднаш го бара листот за да прочита (иако
претходно го прочитал повеќепати), па
бидејќи го има напишано на хартија,кога ќе
му затреба може да се потсети.
За да се ослободат учениците од притисокот
на оценката, ќе се обидам да им давам на
учениците повратна информација која не е
придружена со оценка.
По давањето на повратната информација не
треба да се очекува дека ученикот комплетно
ќе се промени и ќе го разбере упатството
од наставникот, затоа наставникот треба
редовно да ги следи постигањата на
ученикот, да го известува и да го упатува сè
со една цел – подобрување на постигањата.

ÂÂ Повеќе сакаат да добијат усна повратна информација.
Некои ученици сметаат дека таа подлабоко се
врежува во нивните глави и долго ќе се сеќаваат на
одредени нејзини делови.
ÂÂ Писмената повратна информација да се дава
двапати до трипати во текот на една година за да се
информираат родителите на учениците.
ÂÂ Писмената повратна информација им служи како
потсетник за да видат каде им се слабостите со цел
да ги подобрат нивните постигања.
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21

Користењето повеќе пристапи за формативно
оценување придонесува за подобро учење

Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Физика

Магнети и
магнетно поле

VIII

ЦЕЛ
ÂДа
Â се испита како користењето
повеќе различни методи за
формативно оценување влијае
врз постигањата на учениците.

Траење

Наставник

1 училиштен час

Анкица Манева, ОУ
„Никола Карев“, Кочани

ОПИС НА АКТИВНОСТА
Активноста е реализирана со две паралелки од осмо одделение. При
обработката на наставната содржина Магнети и магнетно поле учениците
беа поделени во 6 групи и секоја група истражуваше дел од содржините
(1. Наоѓање на магнетот; 2. Пренесување на магнетното дејство; 3. Магнетни
полови; 4. Магнетни сили и видови магнети; 5. Магнетно поле; 6. Примена на
магнетите). Секоја група доби посебно упатство за работа и прашања на кои
треба да најде одговори. 		
По спроведените истражувања
види прилог 21.1.
секоја група ги презентираше сознанијата до кои дошла.
Паралелките се разликуваа по начинот на кој беа оценувани.

Оценување во паралелката 1
Пред почетокот на активностите
ÂÂСамооценување на претходните знаења
(Стратегија ЗСН); види прилог 21.2.
ÂÂПретпоставки на учениците за клучното истражувачко
прашање. види прилог 21.3.
Во текот на активностите
ÂÂЛиста за проверка на успешноста во активноста.

види прилог 21.5.

На крајот на активностите
ÂÂСамопроцена на учениците за разбирање на содржината и за
стекнатите знаења; види прилог 21.2.
ÂÂСамовреднување и самоанализа на трудот;

види прилог 21.4.

ÂÂОценка од наставникот со помош на листата за
проверка и види прилог 21.5.
ÂÂКоментари на наставникот на самоанализата
на трудот. види прилог 21.4.

Оценување во паралелката 2
Пред почетокот на активностите
ÂÂПрашања од наставникот за утврдување на основните знаења и
поправање на погрешните претстави.
На крајот на активностите
ÂÂОценка од наставникот со помош на
листата за проверка. види прилог 21.5.
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Во паралелката 1

ÂÂ На почетокот на активноста повеќе од половина од учениците (58%) во паралелката самите оценија дека
нивните знаења за магнетите и за магнетното поле се слаби.
ÂÂ Тоа се потврди и преку одговорите за нивните претпоставки (62% од претпоставките не им беа точни).
ÂÂ Самопроцената на учениците дека нивните знаења за темата се недоволни, мотивирачки влијаеше врз
интересот за истражувањето.
ÂÂ Одговорите на учениците на контролната листа на знаења (check list) по Физика покажаа дека 85% од
учениците многу добро, или одлично, ја совладале содржината.
ÂÂ Речиси ист процент од учениците самите процениле дека одлично ја разбрале содржината.
ÂÂ 88% од оценките дадени од наставникот се совпаѓаат со оценките од самооценувањето на учениците.

Во паралелката 2

Анализирајќи ги постигањата на учениците од двете паралелки дојдов до следниве сознанија за ефектите од овој
пристап во оценувањето:

ÂÂ Според одговорите на контролната листа 56% од учениците многу добро, или одлично, ја совладале
наставната содржина, што е значително послабо во споредба со паралелката 1.
ÂÂ Кога учениците од оваа паралелка разбрале дека во другата паралелка се користени поинтересни пристапи
во оценувањето, побараа и во нивната паралелка така да се оценуваат.

Учениците од паралелката 1, во која
формативното
оценување
во
вид
на самооценување и оценување од
наставникот се одвиваше во текот на
целата истражувачка активност, беа
помотивирани, пофокусирани на работата и
на наоѓање одговори на прашањата што им
беа зададени, или сами си ги поставиле на
почетокот, и подобро ја научија наставната
содржина од паралелката 2, во која
знаењата беа оценети само на крајот на
активноста.

САМОРЕФЛЕКСИЈА
Искуството од оваа активност и
резултатите што ги добив ме охрабрија
и во иднина повеќе внимание да
посветам на:
ÂÂВклучување на учениците во
оценувањето
од
почетокот
на активноста, затоа што тоа
не одзема многу време, а ги
воведува учениците во темата и во
оценувањето.
ÂÂРазличните
инструменти
за
самооценување покажаа дека
речиси нема разлики во оценките
што учениците сами си ги даваа и
моите оценки за нивните постигања,
што ми го реши проблемот на
разбирањето на критериумите за
оценување.
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ПРИЛОГ 21.1. Пример на задача
Предмет: Физика

Наставник: Анкица Манева

Одделение: VIII
Наставна тема: Магнетни појави
Активност 2: Пренесување на магнетното дејство
Конкретна цел: Да се демонстрира пренесување на магнетното дејство
Во оваа активност ќе бидете во можност да откриете низ кои супстанции се пренесува магнетното дејство, а низ
кои не се пренесува.

Потребен материјал:
хартија,

пластика,

дрво,

железен лим

Постапка:

1
На клупата
имате предмети
од различни
супстанции.
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2
Низ кои
супстанции
се пренесува
дејството на
магнетната
сила?

3
Низ кои
супстанции не
се пренесува
дејството на
магнетната
сила?

4
Каде наоѓа
примена
својството во
постапката
број 3?
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ПРИЛОГ 21.2. Самооценување на претходните знаења за темата (стратегија зсн)
Што знам
(Мои знаења за темата)

Што сакам да знам
(Мои прашања)

Што научив

Моите знаења за темата се:

Наставната содржина ја разбирам:

(а) одлични
(б) просечни
(в) слаби

А.
Б.
В.
Г.

одлично
добро
доволно
недоволно

Име и презиме (ученик): _______________________
Одделение: _____

Датум: _________

Оценување за учење во 21-от век

Наставник: Анкица Манева
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V група

IV група

III група

II група

I група

ПРИЛОГ 21.3. Претпоставки на учениците
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Која е вашата претпоставка?
Дадени се неметали и метали. Магнетот ги привлекува:
а) металите и неметалите
б) само металите
в) само неметалите
г) само некои метали

Која е вашата претпоставка?
Дадени се неметали и метал. Магнетното дејство се пренесува:
а) кај металот и неметалите
б) само кај неметалите
в) само кај металот

Која е вашата претпоставка?
1. Кога ќе посипете железни струганици врз магнетот, тие најгусто се
распоредени:
а) по должината на магнетот
б) на краевите

Која е вашата претпоставка?
1. Истоимените магнетни полови:
а) се привлекуваат
б) се одбиваат
2. Разноимените магнетни полови:
а) се привлекуваат
б) се одбиваат
3. Кога на магнетот ќе ставите железна спојка:
а) ќе се привлекува кон магнетот
б) нема да се привлекува

Која е вашата претпоставка?
1. Врз стаклената плоча посипувате железни струганици и ставате под плочата
магнет. Железните струганици:
а) ќе останат така како што се поставени
б) ќе настане промена
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ПРИЛОГ 21.4. Самовреднување и самоанализа на трудот
Име и презиме (ученик): _______________________
Одделение: ____________
Наставна тема: ________________________________

Датум: __________

Опис на трудот:

Самовреднување на трудот:
Што се обидов да направам?

Што направив?

Што научив?

На што сум горд во врска со овој труд?

На што треба да работам, или на што би требало да работам поинаку следниот пат?

Коментари на наставникот
Наставник: Анкица Манева 							
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Датум:
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ПРИЛОГ 21.5. Пример - листа за проверка (за магнети и магнетно поле)

Одделение: ________
Датум: ____________
Наставна тема: Магнетни појави
Наставна содржина: Магнети и магнетно поле

II група

Постапка
Извлекуваат правилен заклучок низ кои супстанции
се пренесува магнетното дејство.
Извлекуваат правилен заклучок низ кои супстанции
не се пренесува магнетното дејство.
Набројуваат примена на железниот лим.
Учениците од групата се: а) сите активни
б) делумно активни
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Присуство
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22

Повеќе приоди во оценувањето водат
до подобри постигања

Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Математика

Рационални броеви

VI

ЦЕЛ
ÂДа
Â се согледа како
ефикасната писмена
повратна информација (ППИ)
придонесува за напредување
во учењето.
ÂДа
Â се упатат учениците
во стратегиите за
самооценување и за
оценување од соучениците.
ÂДа
Â се вклучат учениците
во оценувањето, односно
да се провери нивната
оспособеност да ги оценат
своите трудови и трудовите
на соучениците, како
можност едни на други да си
дадат повратна информација
и да го подобрат своето
учење.
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Траење

Наставник

еден и пол месец

Надица Христовска,
ОУ „К. Јосифовски –
Питу“,
Скопје

ТЕК НА АКТИВНОСТА
Во оваа активност беа опфатени 25 ученици од VI одделение и беа следени
во текот на обработката на темата Рационални броеви.
ÂÂНа првиот час по завршувањето на темата Операции со цели броеви, е
направена проверка на стекнатите знаења на учениците. За таа цел е
употребен наставен лист подготвен од наставникот. На учениците им
беше објаснето дека ќе добијат писмена повратна информација и дека
целта е да видат во што се успешни и каде треба да се подобрат.
ÂÂНаредниот час на учениците им беа дадени наставните листови со
писмена повратна информација и во врска со неа беше водена дискусија
со учениците, особено за тоа како таа ќе влијае врз нивното идно учење.
ÂÂВо текот на обработката на следната тема Операции со рационални броеви,
повремено ги следев работата на учениците и влијанието на претходно
дадената писмена повратна информација врз нивното учење. За таа цел
им беа дадени и две контролни задачи (тестови на знаење). Резултатите
од едната контролна задача беа самоооценувани, а за втората беше
применето оценување од соучениците. И двете оценувања од учениците
се извршени врз основа на дадени точни одговори (напишани на табла)
од наставникот. Во вториот случај учениците изготвија критериуми за
оценување (за тоа кога и за што се добиваат бодови) и за претворање на
бодовите во оценки.
ÂÂПо завршувањето на темата Операции со рационални броеви направив
проверка на стекнатите знаења со помош на тест на знаења.
ÂÂСо прашалник ги испитав и ставовите на учениците во врска со нивното
искуство од самооценувањето и заемното оценување.
ÂÂНа крајот на целата тема е направена писмена работа со примена на
тест на знаење подготвен од Бирото за развој на образованието (БРО),
а оценувањето е извршено со помош на бодовната листа која е дел од
тестот.
ÂÂПо добивањето на оценетите тестови, заедно со училишниот психолог
е водена и дискусија со учениците за нивните искуства и мислења во
врска со различните начини на оценување, и тоа за: писмената повратна
информација, самооценувањето и заемното оценување.
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РЕЗУЛТАТИ 			
Врз основа на користењето на различни методи на формативно оценување во текот на еден и пол месец дојдов до
следниве сознанија:
ÂÂРазбирањето на содржините од рационалните броеви, во што беше применувано самооценување и заемно
оценување, и постигањата на повеќемина ученици во текот на темата се подобруваа, па на писмената работа
тие постигнаа добри резултати. За речиси 10% се зголеми бројот на учениците кои добија оценка 4 или 5, а за
речиси исто толку се намали бројот на учениците кои добија оценка 1 меѓу првата и последната проверка на
постигањата на учениците (види графикони во прилог).
ÂÂЗаемното оценување помага за ангажирање на учениците во оценувањето, а го подобрува и учењето и го
продлабочува разбирањето.
ÂÂУчениците сметаат дека писмената повратна информација многу им помага за подобрување на успехот бидејќи
им укажува на што треба да обрнат внимание (на знаците, ослободувањето од загради, кои операции имаат
предимство...).
ÂÂУчениците се оспособени сами да состават бодовна листа според која ќе ги оценат добиените задачи.
Дополнителен аргумент за тоа е фактот што бодовната листа, составена од наставникот, и бодовната листа,
составена од учениците, речиси во целост се совпаѓаа.
ÂÂУчениците сметаат дека нивното вклучување во оценувањето (преку самооценување и меѓусебно оценување) е
можност за подобрување на нивната работа, бидејќи ги става во ситуација да размислуваат сериозно и критички
кога се во улога на оценувачи.

САМОРЕФЛЕКСИЈА
Моето искуство од практикувањето
на: писмена повратна информација,
самооценувањето
и
заемното
оценување во текот на еден и пол месец,
говори дека примената на повеќе
пристапи во формативното оценување
има влијание врз постигањата на
учениците доколку:
ÂÂНа учениците на почетокот добро
им се објасни формативната цел на
секој од методите на оценување што
се користат на: писмена повратна
информација, самооценувањето и
заемното оценување, односно да
им се каже дека сето тоа треба да
им помогне подобро да ги разберат
и да ги научат содржините.
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ПРИЛОГ 22.1. Примери на искажувања на учениците за применетите постапки за оценување
Искажувања на учениците за писмена повратна информација (коментарот):
ÂÂАнастасија:„Коментарот многу ми помогна за добијам подобра оценка.“
ÂÂЗорица:„Пишаната информација ми помогна да не ги повторам грешките.“
ÂÂДарко: „Посочено ми е на грешките на кои треба да внимавам.“
На прашањето: Дали е подобро да се даде само ППИ (коментар) или и оценка – учениците го кажаа следново:
ÂÂМарија: „Коментарот треба да биде даден постојано – важна е и оценката.“
ÂÂБлагоја: „Да има и оценка и коментар. Коментарот ми е битен на писмената работа, а оценката повеќе за контролната
бидејќи е со помала содржина.“
ÂÂМоника: „Според коментарот може повеќе да учиме за да грешиме помалку.“
ÂÂСтефан: „Ако е 4 гледам да добијам 5. Вежбам и тоа што сум утнал и што не се дискутираше и за тоа како зборот БРАВО
делува (влијае) на учениците.“
Мислењата на учениците за употребата на зборот БРАВО во ППИ („Браво, си научил добро“) и дали тој
мотивира беа поделени.
ÂÂАце: „Да не се пишува зборот БРАВО, бидејќи може различно да се толкува.“
ÂÂАнгел: „Зборот БРАВО ми смета (пречи). Ученикот може да сфати дека сè знае, па може да се опушти да не учи доволно.“
За самооценувањето учениците ги дадоа следниве коментари:
ÂÂБлагоја: „Иако сме другари не треба да си попуштаме.“
ÂÂМарија: „Јас бев многу искрена кога ја ставив 3 –.“
ÂÂАце: „Подобро е да ја знаеш постапката за решавање. Бевме искрени кога се оценувавме.“
ÂÂФросина: „Со бодовната листа добив подобра оценка.“
ÂÂБане: „Кога се оценувам себе си, може ќе (да) ставам 5 за да ме пофалат дома и другарите.“
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ПРИЛОГ 22.2. Графикони
Пример
Цели броеви оценети од наставник
Бодовна листа од наставник

Среден успех: 3,32

═>

3,36

═>

3,61

Бодовна листа подготвена од наставник

0 – 15 = ( 1 )

16 – 27 = ( 2 )

28 – 36 = ( 3 )
Рационални броеви
Бодовна листа од ученици
37 – 44 = ( 4 )

45 – 50 = ( 5 )

Бодовна листа подготвена од ученици

0 – 15 = ( 1 )
Писмена работа
Бодовна листа од ученици
16 – 25 = ( 2 )

26 – 36 = ( 3 )

37 – 44 = ( 4 )

45 – 50 = ( 5 )
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23

Ученичкото портфолио може да се
користи за повеќе намени

Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Траење

Наставник

Граѓанско образование

Развој на аналитичко,
критичко и креативно
мислење

VII (една паралелка)

од почетокот на
учебната година до
крајот на третото
тримесечје

Анита Ангеловска,
ОУ „Крсте Мисирков“,
Скопје

ЦЕЛ

Да се испита корисноста од примената на портфолиото во следењето на
целокупниот развој на ученикот и да се утврди како портфолиото може
истовремено да се искористи за: формативно, ипсативно и сумативно
оценување.

ОПИС НА АКТИВНОСТА
Поаѓајќи од општите цели во наставната програма
по предметот Граѓанско образование, според кои:
ученикот треба да развива аналитичко, критичко
и креативно мислење, решив за следење на
постигнувањето на овие цели да користам портфолио.
Портфолиото имаше повеќе намени, и тоа:
ÂÂ следење на напредокот на ученикот,
ÂÂ информирање за тоа што е научено,
ÂÂ давање насоки за идна работа и
ÂÂ оформување оценка по предметот.

AКТИВНОСТ
На почетокот учениците беа запознати со
целите од наставната програма и со тоа зошто и како ќе

се користи портфолиото.
ÂÂСо учениците одлучивме да направиме електронско
портфолио кое е многу поедноставно за корекции и
за ажурирање на информациите.
ÂÂЗаеднички ги креиравме структурата и обрасците.
Учениците ги чуваа во свои „папки“ што и јас можев
да ги отворам и да ги пишувам моите коментари.
Бодовните листи ги добија и во писмена форма.
ÂÂУчениците имаа можност да изберат и друга форма
(папка со трудови), со забелешка дека формата нема
да влијае во сумативното оценување.
ÂÂУчениците добија насоки и за: изборот на трудовите,
временската рамка и бројот на трудови, критериумите
за оценување на трудовите и за влијанието на
портфолиото врз оценката.
Со оглед на фактот што предметот е застапен
со еден час во неделата, можностите за избор на
трудовите беа ограничени. За да можам да го проследам
индивидуалниот напредок на ученикот, се одлучив
портфолиото да го ограничам на три труда од ист вид
(есејско прашање со опширен одговор), на различна тема,
но со иста цел. види прилог 23.1.
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ÂÂУчениците ја добија аналитичката и холистичката
бодовна листа за оценување на есеите. Тие беа
првата содржина од нивното портфолио. Знаеја и
дека за секој труд ќе добиваат писмена повратна
информација.
ÂÂВо бодовните листи индикаторите се во контекст
на општата цел, а секој индикатор е опишан на пет
нивоа на квалитет.		види прилог1 23.2.1
ÂÂОписите се користеа главно за формативно
оценување.
ÂÂНумеричката скала се користеше при сумативното
оценување, како и скалата за напредокот.
види прилог 23.3.

ÂÂЗа сите три есеја беше користена иста аналитичка
листа за да го следиме напредокот и јас и учениците
полесно.

1

Во прилогот е дадена само аналитичката листа
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Портфолиото се користеше
за повеќе намени.
ÂÂФормативно оценување. Јас го оценував
секој труд така што давав писмена повратна
информација која се базираше врз
аналитичките бодовни листи. Учениците
добиваа информација за тоа каде им треба
подобрување. Тие знаат и дека повратната
информација го вреднува трудот на ученикот
врз основа на целите и на претходно
подготвените критериуми и дека содржи
насоки за развојот на ученикот.

Тие и сами ги користеа, додека ги работеа есеите,
но, и на крајот, образложувајќи го својот труд.
Откога ќе ја добиеја мојата повратна информација,
тие го образлагаа
трудот и кажуваа кои
карактеристики на трудот ги сметаат за важни.
Правеа и самовреднување на трудот, односно
опишуваа: што планирале да направат и што
направиле, кои се вредностите и недостатоците на
трудот и како можат да го подобрат својот труд.

ÂÂИпсативно оценување. Ученикот се оценува
во однос на самиот себе и го искажува својот
напредок. Учениците максимално беа вклучени
во самооценувањето на своите трудови и го
следеа сопствениот напредок.
ÂÂСумативно оценување. На крајот на
оценувачките периоди портфолиото се
користеше за сумативно оценување. За
сумативно оценување се користеше холистичка
листа. Учениците беа информирани дека прво
се вреднуваат одделните трудови, а потоа
се изведуваат бодовите за портфолиото во
целост.

Добија информација и за тоа како портфолиото
ќе учествува во формирањето на оценката по
предметот, односно за влијанието на портфолиото
врз оценката.

РЕЗУЛТАТИ
ÂÂКористењето на портфолиото, особено на
писмената повратна информација што им ја
давав на учениците влијаеше позитивно во
најголем број случаи.
ÂÂПознавањето на критериумите за
оценување, нивното користење при
мојата повратна информација во која ги
истакнував позитивните и негативните
страни и давав насоки на што да се посвети
внимание во иднина (на пример, да ја
истражува конкретната тема и во неа да
внесе извадоци од автори кои пишувале
на таа тема, да ги илустрира ставовите;
или дека се потребни и податоци со кои
ќе ги аргументира сопствените ставови
и размислувања) им помагаше да се
подобруваат во наредните трудови.
Портфолиото што е прикажано е добар пример за
напредок на ученикот меѓу првиот и вториот, меѓу
вториот и третиот, а особено меѓу првиот и третиот
труд. Станува збор за ученик кој покажуваше многу
високи резултати во постигањата на првите три нивоа
од Блумовата таксономија (познавање, сфаќање и
примена), но уште при пишувањето на првиот есеј
покажа изненадувачки слаби резултати. (Во Прилог
23.3 е дадена скалата за бележење на напредокот).
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САМОРЕФЛЕКСИЈА
Искуството со користењето портфолио ми покажа
дека тоа овозможува успешно следење (мое и
од ученикот) на напредокот. На пример, кај овој
ученик забележав исклучителен напредок, а од
неговите коментари на трудовите се гледа дека и
тој самиот го забележува тој напредок.
Определувањето на процентот со кој
портфолиото ќе влијае врз сумативната оценка
беше комплицирана работа. Ги земав предвид
критериумите за оценување на постигањата
на учениците што ги објави Бирото за развој
на образованието (БРО), а се темелат врз
Стандардите за оценување и врз Блумовата
таксономија. Во мојава практика удделот на
портфолиото за оценка добар – тројка, е околу
5%, за оценка многу добар – четворка, е околу
15%, а за оценка одличен – петка, е околу 25%. За
оценка доволен – двојка, не се очекува ученикот
да анализира, да креира и да вреднува, односно
редовно да го ажурира портфолиото.
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ПРИЛОГ 23.1. Ученичко портфолио2

ПРИЛОГ 1: Ученичко портфолио 2

Што покажува моето портфолио за мојот напредок како ученик
Изборот на трудовите е направен во договор со предметниот наставник Анита Ангеловска.
Изработката на портфолиото ми помогна континуирано да го следам мојот напредок,
критички да размислувам и да ги откријам своите добри и лоши страни.
Ги избрав овие трудови бидејќи преку нивната изработка имав можност да го забележам
мојот напредок и моите потенцијали.
Со изработката на трудовите во портфолиото научив што е есеј и како се изработува, како
се применуваат различни истражувачки техники, како се формулираат и решаваат
проблеми, како се анализираат различни извори на податоци, што значи доследност и
систематичност во презентирањето на фактите при спроведено истражување и како да
користам аргументи при одбрана на сопствените ставови.
Горд сум на мојот втор есеј, бидејќи во него се забележува огромен напредок. Во
напредокот што го постигнав ми помогнаа постојаните навремени укажувања и насоки од
наставникот.

Н. С. VIIб одд.
ОУ „Крсте Мисирков“ - Скопје

2 Заради ограничениот простор овде
се дадени само првиот и последниот
труд на ученикот. Не се правени
никакви други интервенции.
2

Заради ограничениот простор овде се дадени само првиот и последниот труд на ученикот. Не се
правени никакви други интервенции.
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Насловна страна на избраниот труд
Име на ученикот: Н.С. Дата 25.12.2008
Опис на трудот: Во есејот правам споредба на личните и општествените одлики низ општествата во
историјата
Коментари на ученикот:
Го избрав овој труд затоа што: ова е мојот прв есеј што воопшто сум го напишал.
Обрнете посебно внимание на: историскиот преглед на документите за човекови права.
Што се обидов да постигнам: се обидов да напишам есеј.
Што постигнав: состав кој би можел да биде есеј.
Што научив: мислам дека конечно разбрав што е тоа есеј.
Што би направил/а поинаку следниот пат: би ги следел попрецизно насоките на наставничката.
Име на наставникот: Анита Ангеловска Дата 18.12.2008
Коментари на наставникот за трудот:
Есејот може да биде добар извор на информации. Вклучени се дел од одредени значајни сегменти, но не ги
обработува и поврзува деталите. Присутни се потешкотии во примената на истражувачките техники. Есејот
содржи минимален фонд податоци. Презентацијата на идеите главно не следи логичен редослед, а поглавјата
(тогаш кога ги има) и премините од една на друга идеја се најчесто конфузни. Повеќето факти се
презентирани без да се следи еден систем на организирање. Податоците се измешани и не секогаш се
интерпретирани на соодветен начин (заклучоците не се логички изведени).
Во иднина посвети повеќе внимание на истражување за конкретната тема и вклучи извадоци од автори кои
пишувале на темата. Потребни се податоци со кои ќе ги аргументираш сопствените ставови и размислувања.
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Есејско прашање: Направете споредба на личните и општествените одлики во минатото
и денес анализирајки го развојот на општествата во однос на човековите права и
вредности
Човекот од секогаш бил различен. Имал дар од природата за говор, за размислувасње,
користење на раце и секогаш свои лични и општествени одлики. На почетокот во времето
на робовладетелското владеење немало слобода но имало неколку филозофи кои
размислувале за човековите права и вредности според карактерот. Немало големи промени
во општеството. Продолжувајки во феудализмот се сменило уредувањето но пак не биле
присутни слободата и еднаквоста. Првите поголеми промени настанале во Франција во 18
век. Поради апсолутистичката власт на кралот третиот сталеж кренал револуција, а прв
чекор било рушењето на затворот Бастиља. Оваа револуција многу променила во
човештвото особено промените настанале по објавувањето на декларацијата за правата на
човекот и граѓанинот. Прво се срушил феудализмот и започнал нов поредок капитализам.
Второ многу од колониите во САД, Индија, Австралија и други го кренале својот глас
против колонијалното владеење.
Напредокот кој се постигнал во овој период бил огромен, но сепак останале многу
нерешени прашања. Многу луѓе останале незадоволни од својата положба во општеството.
Сето ова придонело до премин во социјализмот и на крај во граѓанско општество. Но иако
денес нема класи, сталежи или нешто слично сепак многу срца се исполнети со расизам,
омраза и дискриминација. Јас лично мислам дека треба сите да погледнат длабоко во
нивните срца и да го најдат убавото во себе. На лошото со лошо се враќа. Луѓето треба да
се почитуваат и дружат а не да се мразат и убиваат. Доброто секогаш е претставено како
подобро од лошото. Во филмови, на вести па дури и во војна. Но зарем не може сите да се
обидеме да живееме во мир, слога и пријателство.
Да, тогаш светот ќе биде навистина прекрасен.
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Насловна страна на избраниот труд
Име на ученикот Н. С. Дата 31.03.2009
Опис на трудот:
Трудот содржи анализа на придобивките за граѓаните на Република Македонија од влезот на нашата држава во
ЕУ, која е разликата меѓу европски и неевропски граѓанин.
Коментари на ученикот:
Го избрав овој труд затоа што: Сметам дека ги задоволува барањата на есејското прашање.
Обрнете посебно внимание на: аргументите кои се за влез на Македонија во ЕУ.
Што се обидов да постигнам: успешен есеј во кој ќе ги искористам сите мои потенцијали и знаења.
Што постигнав: мислам дека мојот есеј е доста оригинален и успешен.
Што научив: научив дека моите знаења можам да ги искористам во моите трудови, во овој случај есеј.
Што би направил/а поинаку следниот пат: би побарал повеќе стручна литература за областа.

Име на наставникот: Анита Ангеловска Дата 07.Â04.Â2009
Коментари на наставникот за трудот: Есејот е извонреден извор на информации за темата. Покажани се
познавања од сите области и сегменти од темата. Успешно се применети повеќе истражувачки техники.
Изворите се релевантни, поткрепени со податоци, а истражувањето е креативно и оригинално. Идеите се
презентирани со логичен редослед. Содржината е распоредена во поглавја на исто ниво на општост, а преминот
од едно до друго поглавје тече “мазно“. Има систематичност во презентирањето на фактите, која не е секогаш
доследно спроведена. Изведени се логични заклучоци кои не се секогаш проследени со соодветна
аргументација.
Во иднина обиди се сите заклучоци да ги проследиш со соодветна аргументација и не ги ограничувај просторно
сопствените мисли.
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Есејско прашање: Идентификувајте ги придобивките на граѓаните на Македонија како
граѓани на Европската Унија, споредувајќи ги притоа разликите во можностите на
европскиот и неевропскиот граѓанин.
Во моментов најголемо прашање за граѓаните на Република Македонија е кога ќе
пристигне поканата за членство во ЕУ. Ако ја добиеме поканата, ќе има големи промени во
целата држава, но најмногу за граѓаните, во позитивна смисла се разбира.
Најголемите придобивки за македонските граѓани е слободата на движење. Со слободното
движење на стоки, кое би се овозможило со воспоставувањето на Царинската унија ќе
следува подобрување на економијата во голем број аспекти. Со бесцаринска Европска
унија во која РМ ќе биде членка, ќе се врши размена на различни видови продукти. На
европскиот пазар ќе бидат присутни македонски производи, а на домашниот пазар
европски продукти. Ова ќе им даде поголем избор на нашите граѓани што ќе овозможи
подобар пристап кон можностите за задоволување на потребите.
Со слободното движење на луѓето, добиено со договорот од Шенген, граѓаните ќе можат
да патуваат низ ЕУ без визи. Тоа во голем степен ќе го олесни патувањето во недостапните
земји, а и ќе го подобри туризмот. Исто така, голема придобивка би била воведувањето на
еврото. Со него ќе добиеме побогато население, а економистите велат дека продуктите ќе
поефтинат, со што ќе има поголема потрошувачка.
Со воведувањето на ЗЗП (заедничка земјоделска политика) земјоделците ќе имаат подобар
животен стандард, а ќе се модернизира и земјоделството. Да не заборавиме дека со другите
членки на ЕУ ќе ја делиме енергијата. Со слободното движење на капиталот ќе се зголеми
вработеноста и ќе се модернизира државата. Ќе се подобрат и релациите со другите
држави, особено со соседите.
Значи, државната благајна или владата не се единствените кои ќе бидат во добивка од
влезот на нашата држава во ЕУ, туку народот, бидејќи граѓаните се тие кои ја даваат
силата и буџетот на владата. Не може една држава да зависи единствено од владата. Ако
народот не е среќен или е заостанат во технологијата, власта наместо да се грижи за
политичките проблеми, треба да се грижи за разрешување на штрајкови и други
економско-социјални конфликти.
Влезот во ЕУ ќе овозможи развиена економија, технолошки напредок, пријателски односи,
со еден збор современа држава. Влезот во Еу ќе го смени животот на граѓаните во
Република Македонија.

Користена литература:
- Учебник Граѓанска култура за VII одд.
- www.wikipedia.org.mk
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Аналитичка листа за оценување есеј по
ПРИЛОГ 23.2. предметот Граѓанска култура

1 поен

0 поени

Есејот може да
биде добар извор
Есејот содржи многу
на информации.
добри информации за
Вклучени се дел од
темата. Вклучени се
одредени значајни
некои од значајните
сегменти, но не се
сегменти на темата.
обработуваат и не се
поврзуваат деталите.

Есејот содржи
основни
информации за
темата. Покажано
е ограничено
разбирање за
темата.

Есејот содржи
недоволно
информации
за темата. Не
е покажано
разбирање на
темата.

Успешно се
применети повеќе
истражувачки
техники. Изворите
се релевантни,
поткрепени се
со податоци, а
истражувањето
е креативно и
оригинално.

Применети се повеќе
истражувачки
техники и се користат
релевантни извори,
но истражувањето
не е креативно и
оригинално.

Применети се
истражувачки
техники, но има
проблеми во
илустрацијата на
истраженото.

Присутни се
тешкотии во
примената на
истражувачките
техники. Есејот
содржи минимален
фонд податоци.

Не е покажана
способност
за самостојно
истражување,
прибирање
податоци и за
илустрирање на
истраженото.

Идеите се
презентирани со
логичен редослед.
Содржината е
распоредена во
поглавја на исто
ниво на општост, а
преминот од едно до
друго поглавје тече
„мазно“.

Најголем дел
од идеите се
презентирани со
логичен редослед.
Содржината е
распоредена во
поглавја, кои главно
се на исто ниво на
општост.

Презентацијата
на идеите главно
Содржината е
не следи логичен
распоредена во
редослед, а
поглавја, кои во
поглавјата (тогаш
повеќето случаи
кога ги има) и
не следат логички
премините од
редослед и не се на
една на друга
исто ниво на општост.
идеја најчесто се
конфузни.

Есејот не е
организиран.
Идеите немаат
логичен
редослед.

Има систематичност
и доследност во
презентирањето на
фактите, од кои се
изведени логични
заклучоци. Понудена
е аргументација
за сите изведени
заклучоци.

Има систематичност
во презентирањето
на фактите, која не
е секогаш доследно
спроведена.
Изведени се логични
заклучоци кои не се
секогаш проследени
со соодветна
аргументација.

Повеќето факти се
презентирани без да
се следи еден систем
на организирање.
Податоците се
измешани и не се
интерпретирани
секојпат на соодветен
начин (заклучоците
не се логички
изведени).

Отсуствува
каква и да било
систематич-ност
во изнесувањето
на фактите.
Изнесеното не
е поткрепено
со податоци
и недостигаат
заклучоци.

Содржина

Есејот е извонреден
извор на
информации за
темата. Покажани се
познавања од сите
области и сегменти
од темата.

Истражување
и прибирање податоци

2 поени

Организација и анализа на
податоците

3 поени

Презентација
и интерпретација на фактите

4 поени
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Презентирани
се само мал број
факти, без да се
следи еден систем
на организирање.
Податоците
се главно
неповрзани и
интерпретации-те
не произлегуваат
од податоците.
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ПРИЛОГ 23.3. Скала за оценување развојно портфолио

Развивање аналитичко, критичко и креативно
мислење

Незадоволителен
напредок

Одличен
напредок

Подобрена способноста за примена на различни
истражувачки техники

1

2

3

4

5

Подобрена способноста за формулирање и решавање
проблеми

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Намален бројот на грешки при анализа на различни
извори на податоци

Зголемена способноста за доследност и
систематичност во презентирањето на фактите при
спроведено истражување

Постигнат напредок во вештините за користење
аргументи при одбрана на сопствените ставови
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24

Постојано следење и информирање за
постигањата – клуч за успех

Наставен предмет

Наставна тема
/содржина/цел

Одделение

Математика

Геометриски тела

VII

Траење

Наставник

36 училишни часа во
период од 2 месецa

Сатки Исмаили
ОУ „Кирил и Методиј“ Тетово

ЦЕЛ
ÂПодобрување
Â
на учењето преку:
примена на современи методи, форми и техники на работа.
следење на активностите на учениците, добивање и давање повратни информации во писмена и
усна форма
редовна проверка и утврдување на стекнатите знаења, способности и вештини за реализираните
наставни единици
следење во континуитет на: односот на ученикот кон работата, соработката со другите ученици,
покажаната иницијативност, љубопитност, самостојност, точност во решавањето на задачите и во
реализација на активностите.
ÂРазвој
Â
на одговорност и самокритичност на учениците за постигнатите резултати и подготвеност за
нивно подобрување..

ОПИС НА АКТИВНОСТА
При обработката на темата: Геометриски тела се применувани различни наставни методи и повеќе различни методи на
оценување. Врз основа на сите сознанија на крајот на темата е направено сумативно оценување на постигнувањата на
учениците.

Тек на активноста

Формативно оценување

Работа на часовите
Наставата се реализираше така што се
користеа различни методи и учениците
беа вклучувани во различни типови на
активности. Притоа:
ÂÂ Се користеа разни геометриски тела
од реалниот живот.
ÂÂ Имавме презентации за геометри
ските тела со примена на ИКТ.
ÂÂ Секој ученик сам ги направи сите
5 геометриски тела од материјал
по избор (хартија, дрво, железо,
стакло и др.)
ÂÂ Учениците ги откриваа и ги
споредуваа карактеристиките на
различните геометриски тела.

ÂÂ За формативното следење на учењето беа подготвени соодветни работни
листови за секое геометриско тело (призма, пирамида, цилиндaр, конус,
топка. види прилог 24.1. Сите работни ливчиња имаа по 8 прашања кои бараа
решавање на задачите, формулирани според нивоата на Блумовата
таксономија. Вкупниот број поени што можеше да се добие од секое работно
ливче изнесуваше 100.
ÂÂ Постигањата од работните ливчиња се претставуваа во проценти затоа што
тој начин им е поразбирлив на учениците (знаат колку се близу или далеку
од максимално можниот резултат), a се реализираше според критериумите
и стандардите за оценување.
ÂÂ На секое работно ливче на крај се даваше повратна писмена информација
од наставникот во врска со совладување на наставните цели на ученикот.
ÂÂ Сите добиени резултати од работните ливчиња се обработени посебно
за секој ученик и беа внесени во посебен формулар за секој ученик и во
заеднички формулар за следење на успехот и постигањата на учениците за
темата Геометриски тела и ми користеа за планирањето на наставата (дали е
потребно и со кои ученици да се навратам на одделни содржини).
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Тек на активноста

Формативно оценување

Домашни работи
ÂÂ Следењето од решавање на домашните задачи се реализираше со техниката
Учениците редовно добиваа домашна
„Семафор“. Со боја ја означував општата успешност, а учениците добиваа
работа. По секоја домашна работа ги
усна информација за успешноста и за пропустите во текот на решавање на
прегледував домашните работи на
домашните задачи.
4-5 ученици. Водев грижа да бидат
прегледани домашните работи на сите
ученици, а понекогаш намерно избирав
чии домашни работи ќе ги прегледувам,
зависно од сознанијата што ги имав за
напредокот на ученикот.
Сумативно оценување
ÂÂ По реализација на наставните единици за секое геометриско тело, според покажаните резултати, учениците
беа вреднувани со оценки и тоа А, Б, Ц и Д. (Претходно на учениците им беше објаснето за нивоата А, Б, Ц и Д –
)
види прилог 24.2.
ÂÂ Во текот на реализацијата на темата се направени два објективни теста со по 8 задачи формулирани според нивоата на
Блумовата таксономија. Вкупниот број поени во секој контролен тест изнесуваше 100. Резултатите од реализираните
тестови се презентирани на формуларот за оценување и се изразени во проценти.
ÂÂ Микросумативната оценка на крајот од темата беше изведена врз основа на сите прибрани сознанија за постигнатите
цели добиени со формативното и со микросумативното оценување. Се имаа предвид критериумите за оценки
изготвени од Бирото за развој на образованието.
Информирање на родителите
Родителите беа информирани преку повратните информации што ги добиваа учениците на нивните домашни задачи
или работни листови. За сумативните постигања на крајот на темата беа информирани преку повратната информација за
активноста на ученикот, види прилог 24.3.
која им беше доставувана по електронска пошта, доколку ја имаа, или на хартија.

РЕЗУЛТАТИ 			
ÂÂ Бидејќи учениците знаеја дека се следаат и се вреднуваат сите нивни активности, во текот на реализација на
целата тема, беше очигледна поголемата мотивација за постигнување што подобри резултати.
ÂÂ Учениците многу повеќе од порано бараа повратни информации, сè со цел да ги надминаат тешкотиите што ги
имаа при реализација на разни активности.
ÂÂ Соработката помеѓу учениците беше очигледна.
ÂÂ Во споредба со претходната тема за оваа тема учениците беа покреативни, евидентна беше самоиницијативноста,
речиси сите ученици беа активни.
ÂÂ Континуираното оценување придонесе и резултатите да бидат повисоки во споредба со претходната тема. Во
оваа тема имаше 10 одлични оценки, 7 многу добри, 6 добри, 5 доволни и само 4 слаби оценки. (Во претходната
тема имаше 7 одлични оценки, 5 многу добри, 6 добри, 6 доволни и 8 слаби оценки.)
ÂÂ Во врска со ваквиот начин на оценување имаше позитивни реакции од родителите. Тие се многу задоволни од
ваквиот начин на добивање повратни информации. Исто така, бараат овој начин на оценување да се примени за
сите предмети со што ќе се добиваат пообјективни оценки.
ÂÂ По презентацијата на ова студија на случај пред колегите во училиштето и многу други наставници почна да
применуваат ваков пристап на објективно оценување.

САМОРЕФЛЕКСИЈА
ÂÂ Иако и порано обрнував многу внимание
на различните методи на работа и
на следењето на учениците, овој
посистематски пристап ми помогна да
имам многу информации за учењето
на секој од учениците и навремено да
ја приспособам наставата на нивните
потреби.
ÂÂ Во иднина ќе посветам повеќе внимание
на самопланирањето на учениците, на
тоа како да ги надминат слабостите и
притоа ќе има поголемо вклучување на
родителите
Оценување за учење во 21-от век
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ПРИЛОГ 24.2. Вреднување со оценки А, Б, Ц и Д
А - Стекнување знаења
Б - Стекнување знаења
Ц - Стекнување знаења
Д - Стекнување знаења

76-100%
51-75%
26-50%
0-25%

А

Б

Ц

Д

Извонредни постигнувања

Високи постигнувања

Солидни постигнувања

Ученикот поседува широко и
продлабочено познавање и
разбирање на материјалот и
може веднаш
да го применува ова знаење.
Покрај тоа, ученикот се
здобил со висок степен на
знаење за постапките и
способностите и
може да ги применува овие
способности во
нови ситуации.

Ученикот поседува темелно
познавање и
разбирање на материјалот и
висок степен
на знаење за постапките и
способностите.
Покрај тоа, ученикот може да
ги применува
ова знаење и овие
способности во повеќе
ситуации.

Ученикот поседува
солидно познавање и
разбирање за главните
теми од материјалот
и се здобил со соодветно
знаење за постапките и
способностите.

Домашни задачи
0-33%
34-66%
67-100%
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Основно -делумни
постигнувања
Ученикот поседува
основно познавање
и разбирање на
материјалот и се здобил
со основни или
ограничени знаења за
постапките и
способностите.

L
K
J
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ОЦЕНУВАЊЕ
Работни листови

Вештини

Б

Ц

Б

45

35

60

40

65

60

65

K

Ц

3

3

2

Алмир В.

Б

Ц

Ц

Ц

Б

60

45

40

55

70

65

60

K

Ц

2

3

3

Афрона С.

А

Б

А

А

А

90

75

90

90

100

95

90

А

4

5

4

Бесиме И.

Б

Ц

Ц

Б

Б

75

50

55

65

70

70

75

K

Б

4

4

5

Бесим И.

Ц

Ц

Ц

Б

Б

55

45

50

60

65

60

65

K

Ц

3

3

6

Енвер И.

Ц

Д

Ц

Ц

Б

50

25

45

35

60

45

40

L

Д

2

2

7

Елфат Р.

Ц

Ц

Ц

Д

Ц

45

50

45

25

45

40

45

L

Д

2

2

8

Едона О.

А

Б

Б

Ц

А

85

70

75

65

85

75

70

K

Б

5

4

9

Елмедина К.

Ц

Д

Ц

Ц

Ц

45

30

50

55

50

45

40

L

Ц

2

2

10

Флорент Н.

Ц

Д

Ц

Д

Ц

45

25

45

30

50

30

35

L

Д

1

1

11

Флорина А.

А

А

А

Б

А

90

90

95

80

95

90

95

J

А

4

5

12

Гзим И.

А

А

А

А

А

100

95

100 90

100 100

100

J

А

5

5

13

Хајредин Р.

Ц

Д

Ц

Ц

Ц

50

25

55

50

55

45

45

L

Д

2

2

14

Харбин А.

А

Б

А

А

А

95

80

90

90

95

90

95

J

А

4

5

15

Јетон Л.

Д

Д

Д

Ц

Ц

20

25

20

35

35

25

30

L

Д

1

1

16

Калтрина Л.

А

А

А

А

А

100

95

90 100 100

95

100

J

А

5

5

17

Мухамед Б.

А

А

А

А

А

100

90

95 100 100 100

95

J

А

4

5

18

Медина Е.

А

Б

А

А

А

95

80

90

95

90

90

90

J

А

5

5

19

Мирјета К.

А

А

А

А

А

100

95

90 100

95

95

95

J

Б

5

5

20

Лора Љ.

А

Б

А

А

А

90

75

95

90

90

95

90

J

Б

5

5

21

Сабине Л.

Ц

Ц

Ц

Ц

Б

45

45

50

55

65

50

55

L

Д

3

2

22

Семра Ј.

А

А

А

Б

А

90

95

95

75

90

85

95

J

Б

4

4

23

Шкељхим Ј.

А

Б

Б

Б

А

95

80

75

75

90

80

85

J

Б

4

4

24

Вилдан Р.

Б

Ц

Ц

Ц

Б

70

55

60

55

75

65

70

K

Ц

3

3

25

Вулнет И.

Д

Д

Д

Д

Ц

20

25

20

15

45

30

35

L

Д

1

1

26

Зилбеар Л.

Ц

Д

Д

Д

Ц

45

25

15

25

40

35

30

L

Д

1

1

27

Зана А.

Б

Б

Б

Б

А

75

80

75

85

90

80

75

K

Б

3

4

28

Џехнете А.

Б

Б

Ц

Ц

Б

75

70

55

60

75

70

65

K

Ц

3

3

29

Бахрие Х.

А

Б

Б

Б

Ц

80

70

65

65

85

75

70

K

Б

3

4

30

Сиендра М.

А

А

А

А

А

100

95

100 100

95

100

100

J

А

5

5

31

Артон Х.

А

Б

Б

Б

А

90

75

70

75

90

75

80

J

Б

4

4

32

Рина Ф.

Б

Ц

Б

Б

Б

75

65

70

75

70

70

65

K

Ц

2

3

Просечна оценка
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J

Пирамида

Призма

Проектна задача

Домашна работа

Ц

Процент %

Призма,
пирамида
Цилиндри,
кони,топи

Топка

Ц

Топка

Конус

Амир М.

Конус

Цилиндри

1

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Цилиндрар

Пирамида

Тест

ОЦЕНКА

Геометриско тело

Призма

Реден број

Активност

3.44
125

ПРИЛОГ 24.3. Повратна информација за активноста на ученикот

Предмет: Математика
Тема: Геометриски тела

Х. А.

Цилиндар,
конус,топка

Домашна работа

Вештини

95

90

95

J

А

Проценти %
95

80

90

90

4

ОЦЕНКА

Призма,
пирамида

А

Топка

Топка

А

Конус

Конус

А

Цилиндри

Цилиндар

Б

Пирамида

Пирамида

А

Призма

Тест

ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ

14 Х. А.

Активност

Работни листови

Проектна работа

Геометриско тело

Призма

Реден број

Оценување

5

Забелешка: Ученикот Х. А. многу успешно стекнал знаења за геометриските тела. Има извесни тешкотии во врска
со плоштина и волумен на пирамида. Покажува иницијатива и е самостоен во решавањето на задачите. Успешно
соработува со другите ученици, кога е потребно, и е способен стекнатите знаења да ги применува во ситуации од
реалниот живот. Проектната задача за правење геометриски тела успешно ја изработил со мали недостатоци при
изработката на телата, особено пирамидата. Домашните задачи ги решава со големо внимание.

Наставник: Сатки Исмаили				
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25

Информираните родители
– соработници на наставникот

Наставен предмет
Историја

Наставна тема
/содржина/цел
Светот и Европа од крај на 18. век до
Првата светска војна /Индустриски
подем на Европа, Француска
буржоаска револуција, Европа по
Француската револуција и Формирање
на САД и нивниот подем/

Одделение
VII

Траење

Наставник

1 училиштен час

Оливера Гиченко,
ОУ „Александар
Здравковски“,
Јегуновце

ЦЕЛ
ÂÂ Вклучување на учениците и на родителите
во оценувањето на учениците преку пишана
повратна информација.
ÂÂ Преку интерпретацијата на забелешките на
родителите да се согледа со какви тешкотии
се соочуваат учениците и родителите во
совладувањето на наставните содржини.
ÂÂ Користење на информациите од учениците и
родителите за прилагодување на наставата.

ОПИС НА АКТИВНОСТА
ÂÂ По обработката на дел од темата Светот и
Европа од крај на 18. век до Првата светска
војна, на учениците од VII одделение им
беше дадено да одговорат на тест со есејски
прашања со ограничен одговор. Покрај
прашањата им беа објаснети барањата што
ќе бидат оценувани.
ÂÂ Беше изработена листа за бодирање и тоа:
со поени за секој елемент од прашањето
и со вкупен број поени на прашањето.
види прилог 25.1.

ÂÂ На секој тест пишував повратна информација
за учениците и за нивните родители
поврзана со постигањата и со тоа што и како
ученикот треба да работи понатаму.
Претходно на учениците им беше објаснето
дека целта на ваквиот начин на проверување на
знаењата е да се утврди што постигнале, за тоа
да се информираат и учениците и родителите и
да се најдат начини за натамошната работа.
Најважна активност беше родителите да
добијат пишана информација за постигањата
на нивното дете и да го кажат своето мислење.
Всушност оваа студија на случај е насочена кон
анализа на пишаните повратни информации од
наставникот кон родителите и од родителите
кон наставникот.
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РЕЗУЛТАТИ 			
Направена е анализа на пишаните повратни информации. За тоа е разговарано со учениците и е побарано и нивно
мислење за корисноста од ваквиот начин на оценување и на меѓусебно информирање.
Основни наоди:
ÂÂ Нешто повеќе од половина од родителите напишале свој коментар, а другите само се потпишале како доказ
дека ја прочитале повратната информација од наставникот.
ÂÂ Родителите се задоволни од можноста да дадат пишана забелешка и бараат и понатаму да се продолжи со
нивно користење.
ÂÂ Забелешките од родителите главно се однесуваат на тоа дека тие се задоволни со начинот на оценување и дека
се свесни оти учениците не вложуваат доволно труд, но дека во иднина ќе им помагаат на учениците во учењето
за постигнување подобри резултати.

Еве како коментираат родителите:

„При учењето Ана ги
меморира податоците, но
не ги разбрала причините
и последиците од
историските настани.
Во иднина ќе ги анализира
лекциите со цел да ги
разбере, а не да ги учи
напамет. И ние како
родители повеќе ќе се
ангажираме да ги коригираме
грешките.“

ÂÂЗавележав дека учениците свесни за контролата од родителот на нивните
постигнувања беа поттикнати за редовно учење и за извршување на обврските.
ÂÂПовеќето учениците сакаат промени во оценувањето, со цел тоа да стане
пообјективно и пореално и да ги отсликува нивните постигнувања.
Со учениците беа водени разговори на оваа тема и тие ги изнесоа своите мислења и
забелешки, а потоа ги замолив и анонимно да ги пренесат на хартија како пишана
повратна информација за наставникот.
Еве само два цитата од учениците: 					

„Есејските прашања нè поттикнуваат повеќе да учиме, барем мене ме
поттикнуваат. На нив треба да се даваат ограничени одговори. Ако
одговорите се ограничени, ќе ги пишуваме само главните нешта, а нема
да пишуваме поопширно, или некои детали кои не се толку важни.За ова
ново оценување треба да вложиме повеќе напор и труд, ако сакаме да
постигнеме нешто повеќе.“

(Коментар на родител на Ана)

“Јас мислам дека овој начин на оценување е многу тежок за мене затоа
што овој начин е пореален”.

„Сметам дека мојата

ќерка недоволно го
совладала материјалот,
што се должи на
обемната настава,
дополнително одење на
курсеви и сл. Но,во иднина
се надевам оваа состојба
да се подобри. Доколку
има можност преку
дополнителни часови
повеќе ќе го совлада
недоволно совладаниот
материјал. Верувам во
успех.“

(Коментар на родител на Ива)

Оценување за учење во 21-от век

САМОРЕФЛЕКСИЈА
ÂÂ На овој начин јас добив увид во тешкотиите со кои
се соочува ученикот во учењето дома.
на разни
ангажирање на ученичката Ива
На пример, поради дополнително
авниот
таа има тешкотии да го совлада наст
курсеви и поради обемната настава,
елни
лнит
допо
у
телите бараат помош прек
материјал на училиште. Затоа роди
на
ајот
случ
Во
бри.
подо
се
ање состојбата да
часови и со нивно лично ангажир
ите
едиц
посл
и
е
инит
прич
ра
лоци
ги
шко
Ана имам увид дека ученичката поте
ините
есто учи напамет. Поради тоа нејз
најч
дека
и
ани
наст
ите
риск
исто
од
ната
мош
ната
во
вид
Ова ќе го имам пред
знаења не се трајни и квалитетни.
работа со учениците.

ÂÂ Важно е да им се објасни на родителите дека дадените забелешки од нив
нема да бидат злоупотребени за казнување на ученикот, туку напротив за
негово напредување и за совладување на тешкотиите со кои се соочува.
ÂÂ Треба да се поттикнуваат родителите за користење пишана повратна
информација за секое информирање за постигнувањата на учениците.
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ПРИЛОГ 25.1. Есејски прашања со насоки за оценување и бодовна листа

1

2

3

Објасни како настанала буржоазијата.
– 4 бода

Објасни ја втората индустриска
револуција. – 4 бода

Објасни го просветителството.
– 4 бода

ÂÂ Објаснува што се случувало со
зависните селани. –1 бод
ÂÂ Опишува која класа станувала
моќна. – 2 бода
ÂÂ Објаснува што почнало да се
развива. –1 бод

ÂÂ Наведува кога се појавила
втората индустриска
револуција. –1 бод
ÂÂ Набројува кој пронајдок ја
обележал (електричната
енергија). –1 бод
ÂÂ Го објаснува поимот
индустриска револуција. – 2
бода

ÂÂ Објаснува што е
просветителство. – 2 бода
ÂÂ Ги наведува идеите на
просветителството. – 1 бод
ÂÂ Ги набројува претставницитепросветители. –1 бод

4

5

6

Опиши ги освојувањата на Наполеон.
– 3 бода

Опиши ја состојбата во Европа по
Наполеон Бонапарта – 4 бода

Објасни ја граѓанската војна во САД.
– 4 бода

ÂÂ Опишува каде освојувал. –1 бод
ÂÂ Набројува што освоил. – 1 бод
ÂÂ Објаснува до каде стигнал со
освојувањето. –1 бод

ÂÂ Опишува какви промени
настанале по падот на
Наполеон. – 2 бода
ÂÂ Објаснува што се случило со
Франција. – 2 бода

ÂÂ Од кога до кога траела
граѓанската војна. –1 бод
ÂÂ Причини и последици од
граѓанската војна. –2 бода
ÂÂ Значење на резултатите од
војната. –1 бод

Според бројот на освоени бодови се добиваат следниве оценки:
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Оценка

Бодови

5

20-23

4

16-19

3

12-15

2

8-11

1

0-7

Оценување за учење во 21-от век

ПРИЛОГ 25.2. Дел од писмените повратни информации на родителите:

Оценување за учење во 21-от век
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ПРИЛОГ 25.3. Писмени искажувања на учениците
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Оценување за учење во 21-от век

Оценување за учење во 21-от век
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Оценување за учење во 21-от век

