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Когнитивно подрачје

ЗНАЕЊЕ
Може да препознае и да се сети на термини, факти, симболи...

Глаголи со кои се дефинира
наоѓа, лоцира, набројува, повторува, 
запомнува, препознава, именува, 
покажува, поврзува, избира, кажува, 
заокружува, подвлекува

Начин на оценување тестови, прераскажување, повторување
Прашања што? кога? кој?

Продукти работни листови, рецитирање, квизови, 
одговори на едноставни прашања

РАЗБИРАЊЕ
Може да ја разбере основната идеја во она што го чул, видел или 
прочитал. Може со свои зборови да ги изнесе разбраните идеи...

Глаголи со кои се дефинира

објаснува, дефинира, преведува, 
доведува во врска, демонстрира, 
пресметува, дискутира, кажува со 
свои зборови, пишува, прави преглед, 
известува, парафразира, сумира

Начин на оценување
прераскажување со свои зборови, куси 
одговори на прашања, есеи во кои се 
бара сумирање или интерпретирање 
текстови

Прашања што значи? како?

Продукти резиме, прераскажување, извештај, 
математички запис

БЛУМОВА ТАКСОНОМИЈА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИТЕ 
ЦЕЛИ

Асс. м-р Ирена Китанова
Педагошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
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ПРИМЕНА

Ги користи информациите да реши нов проблем, да ги поврзе со 
претходното искуство, да предвиди исход од активноста.

Глаголи со кои се 
дефинира

менува, адаптира, користи, прави, 
конструира, пресметува, илустрира, 
модифицира, подготвува, става во погон, 
решава

Начин на оценување
решавање проблеми, есеи од типот: што 
би направил... планирање и изведување 
истражување

Прашања што мислиш?

Продукти
дијаграми, мапи, модели, илустрации, 
акциони планови, објаснување на други, 
дневник, весник, решавање на проблем во 
глава 

АНАЛИЗА

Ја разбира идејата или поимот на неговите составни делови. Може да 
идентификува релации меѓу елементите, причините и последиците, 
сличностите и разликите.

Глаголи со кои се 
дефинира

класифицира, разликува, категоризира, 
изведува, разложува, споредува, 
спротивставува, поделува, каталогизира, 
прави инвентар, прашува, истакнува, 
истражува

Начин на оценување

есеи во кои се анализира нов материјал 
според определени критериуми (врски, 
елементи, организациони принципи, 
сличности-разлики, причини-последици) 
споредбени табели, графикони

Прашања како? на кој начин?
Продукти графикони, извештаи, дијаграми
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СИНТЕЗА

Може да поврзе елементи на нов оригинален начин. Прави структури 
што не ги знаел, комбинира поситни информации во генерализации или 
заклучоци.

Глаголи со кои се 
дефинира

комбинира, дизајнира, креира, развива, 
конструира, гради, аранжира, собира, 
поврзува, предвидува, измислува, планира, 
создава, пронаоѓа, ревидира, организира, 
продуцира

Начин на оценување
креативни есеи, песни, состави, написи, 
книги, компјутерски програми, уметнички 
творби

Прашања што би направил?

Продукти уметнички изработки, песни, хипотези, есеи, 
компјутерски програми

ЕВАЛВАЦИЈА

Искажува инфорнирани судови за вредноста на идеите или материјалот. 
Користи стандарди и критериуми да ги поддржи гледиштата.

Глаголи со кои се 
дефинира

проценува, критикува, одлучува, разгледува, 
избира, оценува, заклучува, дебатира, 
просудува, дава мислење, рангира, вреднува

Начин на оценување
тестови, критички есеи, дискусии, говори, 
писма, дебати, драма, набљудување во 
ситуации кога треба да донесе суд

Прашања што мисли?

Продукти
дебати, дискусии, препораки, мислења, 
писма, табели што покажуваат подреденост 
или приоритети




