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ПРЕДГОВОР 

Публикацијата под наслов „Состојби, предизвици  и перспективи во  воспитанието и образованието во 

Република Македонија“ е продукт на размислувањата, искуствата, инцијативите и предлозите, теориски 

и емпириски сознанија  кои беа презентирани на истоимената конференција, која се одржа на 13 мај 2015 

година во Собранието на општина Штип. Овогодишната конференција, трета по ред, е во организација на 

Советот на Општина Штип и Факултетот за образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, во 

рамките на Меморандумот за соработка. Самата конференција е само еден од облиците на одбележување 

на 24 мај „Св. Кирил и Методиј“, денот на сесловенските просветители кои го чествуваат просветните 

работници. Публикацијата „Состојби, предизвици  и перспективи во  воспитанието и образованието во 

Република Македонија“  е зборник на трудови во издание на  Наионална Установа – Универзитетска 

Библиотека „Гоце Делчев“ Штип.  Всушност, зборникот е сведок за еден настан кој остава силен печат 

во македонската педагошка ризница. Научно-стручниот карактер на конференцијата овозможи не само 

размена на искуства и анализа на состојбата во воспитанието и образованието на сите нивоа туку и 

трасирање на патот за иднината на воспитно-образовниот систем во целост како еден од основните 

темели на развојот на заедницата. Содржински текстовите во публикацијата третираат прашања од 

различни аспекти на воспитанието и образованието, во сферата на наставата, наставникот, ученикот, 

наставните средства, целите и содржините во воспитно-образовниот процес на сите  образовни нивоа, од 

предучилишно, преку основно и средно до високо-образовните институции. Исто така се среќаваат 

текстови кои говорат и за специфичностите на одделни видови дидактички модели на настава, во 

различни типови на училишта, проблемот на слободното време на учениците како и факторите кои 

влијаат на неговата содржинска димензија со што се богати педагошко-дидактичкиот тезаурус. Низ 

испишаните редови се поместени теориско-емпириските размисли кои го третираат прашањето за 

употребата на мајчиниот јазик во наставата, аналитичките погледи кон одделни пишани документи од 

богатата македонска ризница на пишани дела кои уште   повеќе придонесуваат за широкиот и разновиден 

дијапазон на размисли на просветните работници. Со тоа оваа публикација добива трајна вредност како 

за педагошките научници така и за педагошките практичари. Проблемот на модернизација на 

воспитанието и образованието е и временски димензиониран поаѓајќи од анализа на состојбата преку 

посочување на тенденциите до визионирање на  перспективите за натамошен развој.  Во редовите 

испишани на повеќе од двесте страници, можат да се сретнат содржини кои се насочени кон 

соработката со родителите, со што прашањето на единство на воспитните фактори не останува 

изолирано. Интересно е да се споменат и размислувањата како и искуствата на дел од просветните 

работници во однос на примената на современата технологија и техника во наставата, што упатува на 

заклучокот дека наставата е предмет на интерес и  е целно насочена  кон нејзино унапредување од страна 

на непосредните учесници, планери и реализатори на самиот процес, наставниците.  

Оваа публикација не ја исцрпува целокупната проблематика која е предмет на интерес на 

конференцијата, со оглед на актуелноста на феноменот воспитание и образование во времето и на 

местото каде се истражува и проучува. Сложената природа на проблемот како и неговата условеност од 

општественото опкружување, науката, техничко-технолошкиот развој, отвора нови полиња за дискусија, 

идеи за развивање на нови практики со една единствена цел, унапредување на воспитно-образовниот 

процес заради зголемување на квалитетот на самиот процес и на знаењето како негов продукт.  

Но останува да сведочи за еден настан, една состојба, во одредено време како четиво за 

генерациите што идат. 

 

 

Мај, 2015        Главен и одговорен уредник      

   Штип                                Снежана Мирасчиева 
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(оригинален научен труд) 

СОВРЕМЕН ПРИОД  ВО УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ 

ПО НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА   

 

Татјана Атанасова – Пачемска1, Добрила Јовановска2 

1 Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, 2 ОУ„Љубен Лапе“ Скопје 

 
Апстракт: Оценувањето и проверувањето на знаењата се едни од најзначајните елементи во процесот на 

учење, бидејќи на различни чинители обезбедуваат информации за степенот на постигањата на учениците 

според однапред дадени образовни цели. Во овој труд е претставен предлог како да се подобри процесот на 

оценување по математика со примена на стандардизирани електронски тестови креирани со 

мултимедијалнот софтвер Wondershare quiz creator software. За креирање на т.н. електронски тестови 

постојат разни алатки, но сепак за креирање тест од областа на математиката, нашето истражување 

покажа дека со поволни карактеристики е алатката QuizCreator. Освен креирање на електронскиот тест  

QuizCreator во реално време, овозможува и обработка на резултатите, нивна анализа и графички приказ. 

Примерок на електронско тестирање беше реализирано во Април 2015 година во ОУ„Љубен Лапе“ во 

Скопје. Направена е споредбена анализа меѓу резултатите добиени од електронскиот тест и 

традиционалните хартиени тестови. Од добиените резултати може да се заклучи дека овој метод на 

тестирање е многу корисен како за учениците, така и за наставниците, а и релативно соодветно ги 

подготвува учениците за претстојните екстерни тестирања.  

Клучни зборови: настава по математика, електронско оценување, е-тест. 

 

 

MODERN APPROACH TOIMPROVING THE MATH EVALUATION PROCESS 

 

Tatiana Atanasova - Pachemska1, Dobrila Jovanovska2 
1University "Goce Delchev" - Stip, 2OU "Ljuben Lape" Skopje 

 
Abstract: Checking and evaluation are someof the most important elements of the learning process, because they 

provide information to different factors about the extent to which students achieved the previously seteducational 

standards. This paper presents a proposal how to improve the evaluation process in mathematics by using 

standardized electronic tests created by multimedia software Wondershare quizcreator software. For creating 

electronic tests, there are various electronic tools to choose from, but  our research shows that a good math tool 

with powerful features for creating a math test is the QuizCreator. Apart from creatingonline testsQuizCreator 

Online can also provide results processing, and their analysis by using tables and graphics. A sample of electronic 

testing was implemented in April, 2015, in „ Ljuben Lape“– elementary school in Skopje. A comparison  has 

http://www.mon.gov.mk/
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beenmade between  students’ outcomes onelectronic tests and by using the old- fashioned testing system pencil-

paper. From the research results we can conclude that this method of testing is very helpful to students and 

teachers, and relatively adequately prepares students for the upcoming external testing. 

Key words: teaching mathematics, electronic assessment, e-test. 

 

Вовед 

Оценувањето  и проверувањето на знаењата на учениците се неизоставен дел од наставниот 

процес во основното образование. Тие се едни од најважните сегменти од процесот на учење, 

бидејќи обезбедуваат информации до кој степен учениците ги постигнале однапред поставените 

едукативни стандарди. Оценувањето на знаењата и вештините на учениците се одвива на различни 

начини, се применуваат најразлични техники. Во целокупниот систем на образование постојат  три 

главни методи на оценување на учениците, а тоа се писмена, усна и комбинирана метода. 

Писмената метода опфаќа оценување со т.н. хартиени тестови во облик „пенкало-хартија“ во сите 

подвидови и оценување со т.н. електронски тестови или електронски квизови27. Во овој труд се 

става акцент на развојот и конструкцијата на електронските тестови / квизови, нивното бодување и 

евалуација низ примена на најсовремените софтверски достигнувања. Општо земено, тестовите по 

математика се наменети за мерење на знаењата, вештините и способностите на учениците по 

математика, наставниците можат да ги согледаат слабостите на учениците, да се оцени ефектот од 

учење и предавање и да се подобри процесот на учење кај учениците. Пишувањето ефективни 

прашања бара време и пракса. Добро дизајнираните тестови даваат точна мерка за математичките 

знаења на учениците. Во трудот е прикажан процесот на создавање на е-тестот и неговата 

имплементација во Април, 2015 година на наставната тема „Систем линеарни равенки со две 

непознати“, предвидена за реализација во деветто одделение во основното образование. Опишан е 

процесот на негова изработка и реализација. Направена е споредбена анализа  на постигањата на 

учениците добиени со е-тест и  постигањата добиени со класичниот  хартиен тест.  

 

Мултимедијален Wondershare QuizCreator софтвер 

Како што напредуваат информационите технологии и наставниците стануваат се повешти во 

нивно користење , се повеќе се зголемува можноста наставниците да ги применуваат истите и во 

процесот на оценување. За оценување на учениците со помош на компјутери постојат многу 

бесплатни и едноставни за користење софтвери кои лесно можат да се вклопат во редовната 

настава. Компјутерот може да се користи за тестирања на различни нивоа, од обработка на 

податоци собрани по пат на тестирање, па се до целосно автоматизиран систем на тестирање. 

Електронските тестови на знаење и вештини можат автоматски да бидат генерирани, процесирани 

и оценети. Кога ќе се соберат резултатите,  се врши процесирање и обработка на сите 

информации. Примената на овие софтвери за креирање тестови претставува рационален начин 

оценувањето да биде едноставно, релативно често и објективно. Во принцип, тестот по математика 

може да се спроведе на хартија или на компјутер. За креирање на тестот на хартија е доволен 

Microsoft Word со својот моќен math equation editor. За креирање на т.н. електронски тестови, 

постојат многу алатки, но за тестовите по математика поволни карактеристики има 

мултимедијалниот софтвер Wondershare Quizcreator (сл.1).  

 

                                                           
27file:///C:/Users/user/Downloads/Ocenjivanje.pdf 
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Сл.1 

 

Овој извонреден софтвер ни овозможува со минимален труд да добиеме максимално добар 

електронски тест. Во суштина, овој софтвер ни овозможува компјутерска/електронска проценка на 

знаењата, вештините и способностите на учениците, а со тоа и поекономичен и поедноставен 

начин за подобрување на процесот на учење. Wondershare QuizCreator може да биде и сеопфатно 

решение за наставниците, професорите во училиштето, а и за  работа дома. 

Предностите на овој софтвер во однос на останатите наменети за исти или слични цели се: 

 Креирање на прашања и задачи и нивна организација во квизови; 

 Нивно објавување и доставување на извештаи по пат на Интернет; 

 Следење на резултатите и нивен приказ со дијаграми; 

 Креирање на интерактивни е-квизови засновани на едноставни флеш(Flash) анимации; 

 Изработка на испитни тестови, едноставни квизови и нивна проценка со AICC/SCORM 

системот во согласност со LMS (Learning Management System). 

 

Методологија 

Со цел да се утврдат ефектите од примената на ИКТ во процесот на оценување беше спроведено 

истражување во основно училиште. Целта на овој труд е да се утврди дали и во колкава мера во 

процесот на објективно оценување, онлајн(електронските) тестови можат да ги заменат 

традиционалните хартиени тестови т.е. дали постои статистички значајна разлика помеѓу 

резултатите добиени од електронските тестови  и традиционалните хартиени тестови. 

Истражувањето беше спроведено во деветто одделение во основното училиште „Љубен 

Лапе“,Скопје, во април, 2015. Знаењата на група од 30 ученика од тема Систем линеарни равенки 

со две непознати,  беа проверени во март, 2015 година со класичните  пишани, хартиени тестови и 

во април, 2015 по електронски пат со е-тест. Мора да напоменеме дека и покрај тоа што изборот на 

ученици беше по случаен избор, тие не се репрезентативни како примерок. Врз основа на 

добиените резултати, заклучокот не може да се генерализира за сите училишта во Република 

Македонија, но може да служи како „навестување“ за можните заклучоци. Прв услов за 

реализација и имплементација на електронскиот тест беше достапноста на компјутери со Интернет 

врска. Учениците се регистрираа и пријавуваа со свое корисничко име и со лозинки дадени од 

страна на наставникот, креирани од него, и започнуваа со решавање на тестот. Тестот се состои од 

вкупно 20 прашања од типот прашања со повеќе понудени одговори од кои само еден е точен. 
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Секое прашање носи по 5 поени, вкупно 100 поени. Ученикот го поминува тестот со најмалку 27% 

или 27 поени од вкупно 100. За решавање на тестот учениците имаа време од 40 минути, еден 

училишен час, и веднаш после таа временска рамка тестот автоматски се затвара. Пред да го 

притиснат копчето „Finish“ учениците имаа можност да видат кои од прашањата ги одговориле, а 

кои не и да направат евентуални корекции во одговорите. После затворањето на тестот, учениците 

ги добија резултатите во истиот миг, како и повратна информација каде згрешиле и што е точниот 

одговор. Сите од нив го поминаа тестот со просечна оценка мн.добар (4,03) на електронскиот тест  

и  добар (3,03) на традиционалниот хартиен тест. Во табела 1 е претставена споредбената анализа 

добиена од резултатите од двата теста. 

 

 Традиционален/класичен 

„хартиен“ тест 

Електронски 

тест 

Одлични 7 15 

Мн. Добри 5 4 

Добри 6 8 

Доволен  8 3 

Недоволен  4 / 

Број на ученици 30 30 

Просечна оценка 4,03 3,03 

Табела 1. Структура на примеоркот на ученици  

Од резултатите во табелата се гледа дека на електронскиот тест успехот на учениците е подобар за 

1,00%. Иако процентот на успех на ученици е подобар, сепак постигањата на учениците треба да 

се следат подолг временски период и кога ќе биде можно да се тестираат поголем број на ученици. 

Електронскиот тест учениците го завршија во предвидената временска рамка, моментално им беа 

достапни резултатите, беше исклучено субјективното мислење на наставникот и со тоа 

овозможено едно фер и објективно оценување. По оценувањето, важна улога во процесот на 

евалуација има анализата на резултатите, која ни дава информации, детали од тестирањето што 

можат да се искористат за негово понатамошно унапредување. Сумирањето на тестовите одзема 

доста време, па затоа голем дел од наставниците го знаемаруваат. Поради тоа во голема предност е 

оценувањето на електронските тестови со помош на компјутер. QuizCreator Online анализата на 

добиените податоци ја обработува веднаш, дадена е анализа по одговорени прашања, по освоени 

поени и дава  процентуална застапеност на добиените оценки. Електронските тестови станаа 

корисна алатка која овозможува целосно, брзо, лесно и објективно оценување на учениците со 

комплетна статистичка анализа на тестот и целосната документација од тестирањето е достапна за 

следење на понатамошниот напредок на учениците. Основните предности на овој вид проверка на 

знаењата се: 

 процесот на проверување е брз, бидејќи податоците се генерираат веднаш по неговото 

завршување 

 за проверката не е задолжително присуство на наставник 

 според учeниците се елиминира субјективноста на наставниците при оценување 

 бара од учениците побрза реакција на поставеното прашање 

 се постигнува поголема заштеда на време при подготвување на тестот,а особено при 

оценувањето 
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 поекономичен е, се штеди во подготовка на материјал за тестот 

 бројот на ученици кои се тестираат може да биде голем 

Недостатоците пак на овој предложен пристап на проверка на знаењата се следни: 

 за имплементација на методата неопходно е вложување во компјутерска опрема; 

 не постои личен контакт наставник – ученик, што  е нехумано од аспект на социјализација; 

 прашање е дали овој начин на тестирање во вистинска мерка го покажува знаењето на 

учениците 

 

Заклучок  

Брзиот развој на компјутерската техника и информатичката технологија во целина не ни оставаат 

многу простор за манипулирање со старите софтверски решенија за креирање на електронски 

тестови. На наставниците им го препорачуваме овој софтвер за креирање на електронски тестови 

на знаење. Со примена на електронско тестирање може да се постигне значителна заштеда на 

време потребно за тестирање и оценување, што пак му овозможува на наставникот зголемување на 

проверките – тестирања, а со тоа и подобрување на квалитетот на наставниот процес со 

овозможување континуирана евалуација на стекнатите знаења. Наместо класичната поделба на 

тестот во повеќе групи, електронскиот тест овозможува индивидуална комбинација на прашања за 

секој ученик по случаен избор од постоечката база на прашања, со што скоро целосно се спречува 

препишувањето на одговори. Резултатите од поединечните тестови се пресметуваат брзо и лесно 

со анализа и автоматско генерирање на точните одговори, со што се обезбедува моментална 

повратна информација која дава корисни податоци за сегашното ниво на кое се наоѓа секој ученик 

. Уште повеќе, ваквиот начин на оценување е добар коректив на работата на наставникот, лесно се 

лоцираат критичните места во процесот на настава и се овозможува нејзино подобрување, со цел 

зголемување на постигањата на учениците.  
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