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БЛАГОДАРНОСТ 

 

 Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – 
Македонија би сакала најпрвин да му се заблагодари на Министерството за 
образование и наука за поддршката при реализирање на проектот на УСАИД „Со 
читање до лидерство“. Им се заблагодаруваме и на сите членови на работните групи 
кои во 2013, 2014 и 2015 година учествуваа во развивањето и прилагодувањето на 
инструментите за ЕГРА и ЕГМА на македонски и албански јазик. Работните групи беа 
составени од претставници на Бирото за развој на образованието, Државниот испитен 
центар, професори од Институтот за педагогија и Педагошкиот факултет во Скопје, 
како и психолози, педагози и одделенски наставници кои ни помогнаа да ги изработиме 
задачите и инструментите во согласност со локалниот контекст и наставните планови и 
програми.  
  
Исто така, би сакале да им се заблагодариме на меѓународните консултанти кои многу 
ни помогнаа во пилот фазата на проектот: Хелен Абаџи, Хозе Ноијонс, Јехона Џафери 
и Дејвид Керол, како и Скот Кип, кој ни пружи огромна поддршка во процесот на 
прибирање електронски податоци со софтверот Танџерин. Понатаму, би сакале да ѝ се 
заблагодариме на Бети Ламева од Државниот испитен центар која беше одговорна за 
обработка на податоците собрани во досегашните студии. 

 
Најважно од сè, ова истражување немаше да биде успешно без соработката и 

придонесот на наставниците, педагозите, психолозите, директорите и учениците од 
второ и трето одделение од 103 основни училишта од нашава земја, кои учествуваа во 
процесот на проценување на јазичната и математичката писменост со помош на 
инструментите ЕГРА И ЕГМА. Особено би сакале да им се заблагодариме и на 
родителите кои учествуваа во пополнување на електронските и печатените 
прашалници.  

 
На крај, фондацијата „Чекор по чекор“ би сакала да се заблагодари до УСАИД, 

Македонија, особено до Наташа Булеска за драгоцената помош и поддршка при 
изработката и спроведувањето на ова истражување. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

БРО  Биро за развој на образованието 

ДИЦ  Државен испитен центар  

ЕГМА  Инструмент за мерење на постигањата по математика во почетните 
одделенија  

ЕГРА  Инструмент за мерење на постигањата по читање во почетните 
одделенија 

МОН   Министерство за образование и наука 

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

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

тбвм  точно прочитани букви во минута 

тзвм   точно прочитани зборови во минута 

ТИМСС  Меѓународна студија по математика и природна група предмети   

УСАИД  Американска агенција за меѓународен развој   
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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 
 
 

Процените на учениците од почетните одделенија, преку инструментите за 
процена на јазичната писменост (ЕГРА) и на математичка писменост (ЕГМА), како дел 
од проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“, спроведуван од страна на 
Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“, во партнерство со 
Министерството за образование и наука продолжи во 2015 година со две паралелни 
студии. Студијата за процена на почетната состојба беше спроведена во 61 основно 
училиште за да се стекне увид во нивото на основните јазични и математички вештини 
кај учениците. Дополнително, за да се следи напредокот во постигањата на учениците 
од второ во трето одделение, беше спроведена лонгитудинална студија во 42 
училишта кои и претходно учествуваа во студијата во 2014 година. 

За подобро да се согледа врската помеѓу начинот на работа во поединечните 
училишта и успехот на учениците во совладување на јазичната и математичката 
писменост, беа пополнети прашалници од страна на директорите на училиштата, 
наставниците и родителите. 

Главната цел на студијата за процена на почетната состојба е да се стекне увид 
во постојната состојба во училиштата и врз основа на тие согледувања да се 
планираат соодветни активности за училиштата во иднина, да се организираат обуки 
кои ќе бидат во согласност со потребите за професионален развој на наставниците и 
да се вклучат родителите и заедниците во промовирање на важноста на јазичните и 
математичките вештини. Резултатите од оваа студија, исто така, ќе помогнат за 
постојано следење и евалвација на промените во училиштата по воведувањето на 
интервенциите како резултат на проектот.  

Првиот дел од извештајот се однесува на резултатите добиени по спроведените 
процени со помош на ЕГРА и ЕГМА инструментите на примерок од 1901 ученик од 61 
училиште. Во овој дел се дава објаснување за форматот и содржината на 
инструментите и задачите кои се дел од инструментите и како тие се поврзани со 
совладувањето на јазичните и математичките вештини во почетните одделенија. 
Опишан е и процесот на прилагодување на инструментите, пробното тестирање и 
пилотирањето на инструментите. Опишана е и процедурата за избор на примерок и за 
спроведување на самото оценување. Понатаму, дадени се деталните резултати од 
анализата, проследени со некои општи согледувања.  

Во вториот дел од извештајот се прикажани резултатите од лонгитудиналната 
студија, кои ни помогнаа да ги следиме постигањата на 921 ученик на македонски и 
албански наставен јазик од 41 училиште. Како што беше очекувано нивните постигања 
се повисоки во трето одделение споредено со нивните резултати во второ одделение 
добиени со иницијалната студија. 

Согледувањата од прашалниците се  дадени во третиот дел. Прашалниците беа 
пополнети од страна на директорите на училиштата, наставниците и родителите, со 
цел да добиеме повеќе информации за квалитетот на наставата во училиштата, како и 
вклученоста на родителите во процесот на образование, практики кои се тесно 
поврзани со постигањата на учениците.  

На крајот од извештајот се дадени заклучоци и препораки. 
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Главни согледувања и препораки 

 
 Главните согледувања и препораки од оваа студија се резимирани во следнава 
табела. 
 

Наоди Препораки 

Резултати од процената со ЕГРА 

Учениците продолжуваат да 
покажуваат добри резултати во 
подрачјето точно изговарање на 
буквите, но нивните вештини за 
разбирање на прочитаниот текст не се 
добро развиени, без оглед на 
наставниот јазик. 

 

Главните индикатори кои помагаат да 
се предвиди успешноста на учениците 
во читањето се: 

 Повисокото образовно ниво на 
родителите  

 Посетување на централно или 
градско училиште 

 Посетување на градинка 

 Достапноста на книги во домот 

 Позајмување на книги од 
библиотека 

 Читање дома (било самостојно 
било со некој друг) 

 

Лонгитудинално гледано, учениците 
покажуваат подобри резултати во трето 
одделение. Резултатите за разбирање 
на прочитаниот текст исто така се 
подобруваат. 

 

Учениците кои беа лонгитудинално 
проценети покажаа подобри резултати 
во сите задачи од ЕГРА од оние кои  
учествуваа во проценката за прв пат. 

Поставување на прашања со „зошто“ не 
само како дел од наставата по читање 
туку и во други подрачја треба да го 
подобри читањето со разбирање и 
овозможи повисоки нивоа на мислење кај 
учениците. 

 

Резултатите од ЕГРА треба да се 
искористат за отворање на концепциски 
дијалог со образовните установи за 
прилагодување на наставната програма 
за јазик во одделенската настава.  

 

Наставата на мајчин јазик е од клучна 
важност за ефективно описменување, 
така што треба да се обезбедат 
финансиски средства за наставни 
материјали и поддршка на мајчин јазик. 

 

Резултати од процената со ЕГМА 

Најтешка задача за учениците од второ 
одделение е одземање, додека за 
учениците од трето одделение тоа се 
текстуалните задачи. 
 
Момчињата покажуваат поголем успех 
во решавање математички задачи, исто 
како и учениците чии родители имаат 
повисок степен на образование. 

Наставниците треба да им обезбедат на 
учениците можности да користат 
манипулативи за да го разберат поимот 
за број и да ги развијат вештините за 
примена на броеви во практични 
активности и за решавање проблеми. 
 
Повеќе време треба да се дозволи за 
новата наставна програма по математика 
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Наоди Препораки 

 
Прилагодувањето на задачите од ЕГМА 
заради усогласување со новата 
наставна програма по математика го 
отежна споредувањето на резултатите. 
 
На полето на математиката, 
споредбата го покажа следново: 
лонгитудиналниот примерок покажа 
подобри резултати во областите 
препознавање броеви, споредба на 
количини и собирање, додека 
иницијалниот примерок беше 
поуспешен во продолжување низи, 
одземање, текстуални задачи, 
препознавање геометриски форми и 
продолжување низи од геометриски 
форми. 

да може да фати корен и наставниците 
да ја практикуваат. 
 

Училишна клима  

Наставниците ја сметаат соработката 
со колегите за важна при градењето на 
професионални заедници. Тие 
соработуваат со другите наставниците 
во планирањето и изведувањето 
часови, меѓусебните консултации, 
подготовката на заедничко планирање 
на часови и дисеминација на обуката. 

 

На другите наставници и стручните 
служби им се дава предност како на 
главен извор на совети за 
наставниците при разрешување на 
проблеми поврзани со наставната 
програма. 

Начелото на наставничка колегијалност и 
соработка треба да се насочи кој идејата 
за соработка која има за цел 
подобрување на наставата. 

 

Правилниот избор на ментори е од 
суштинска важност за тие да можат да 
им пружат ефективна поддршка на 
наставниците. Резултатите од 
различните програми за менторирање 
укажуваат дека учениците во училиштата 
кои често се посетуваат покажуваат 
поголем успех. Сеопфатни подобрувања 
во наставата, сепак, тешко се 
остваруваат бидејќи бараат директни 
контакти, практика и тековни повратни 
информации. 

Училишни ресурси за подучување на читањето 

Ресурсите се клучен предуслов за 
подобрување на образованието, 
бидејќи обемот и квалитетот на 
училишните ресурси може да имаат 
важни последици врз квалитетот на 
наставата. 
 
 
Обезбедувањето на ресурси за читање 
и дидактички материјали во училниците 
е од непроценлива важност за 
подобрување на јазичната и  
математичката писменост. 

Библиотеките, и оние училишните и оние 
во заедниците, треба да обезбедат 
широк спектар на материјали за читање и 
други ресурси, од кои наставниците 
можат да црпат идеи за 
диверзифицирање на своите наставни 
приоди, и од кои учениците можат да 
избираат книги за сопствениот развој и 
уживање. 
 
Инвестирањето во мала библиотека во 
училницата е извонредна опција која на 
децата им овозможува лесен пристап до 



Проект на УСАИД Со читање до лидерство 
Студија мај 2015 година 
 

16 
 

Наоди Препораки 

книги и списанија како дел од нивните 
часови и активности поврзани со читање. 

Подготовка на наставниците 

Мнозинството наставници учествувале 
во обука за почетно читање и 
математика, но сепак искажаа потреба 
за дополнителна обука. 

Обуката на наставниците и натаму 
претставува комплексна задача, но треба 
да претпоставиме дека наставниците 
најдобро учат преку практикување и 
интеракција со други професионалци. 
Тоа подразбира дека обуката на  
наставниците треба да се организира 
околу моделирање и практики, и дека 
краткотрајни обуки со последователни 
активности и состаноци се поефективни 
од долги обуки. Редовниот 
професионален развој низ обука и други 
активности би требало да ја покрие 
потребата од едукативна практика и 
поддршка. 

Настава 

Наставниците во своите извештаи 
посочуваат дека применуваат 
разновидни едукативни активности и 
стратегии, вклучувајќи додатна и 
дополнителна настава. 

 

Резултатите на учениците главно се 
користат за оценување, а помалку за 
прилагодување и планирање на 
работата во одделението.    

Препорачуваме наставниците да се 
погрижат наставата да биде интересна и 
да ги ангажира учениците околу процесот 
на учење. 
 
 
Наставниците треба да ги прилагодат 
часовите на потребите и резултатите на 
своите ученици. 
 
 

Поддршка во домашното окружување за постигања во областа на читањето  

Родителите треба повеќе да се вклучат 
во развојот на вештините за почетното 
описменување на своите деца. 
 
 
Генералните резултатите од ЕГРА 
покажаа дека учениците и на 
македонски и на албански јазик, и од 
второ и од трето одделение кои дома 
имаат книги покажуваат поголем успех 
од оние кои не навеле дека дома имаат 
книги. 

Родителите треба да се поттикнат да се 
ангажираат во активности за почетно 
описменување со своите деца, како што 
се: читање книги, раскажување приказни, 
пеење песнички, играње со играчки со 
кои се учи азбуката, разговор околу тоа 
што се прави, разговор околу тоа што се 
чита, играње игри со зборови, пишување 
на букви или зборови, и читање знаци и 
етикети на глас. 

 

Децата треба дома да имаат лесно 
достапни разновидни материјали за 
читање. 
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1. ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТОТ 

 

Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ беше планиран како 30-месечна 
иницијатива која треба да придонесе за подобрување на јазичните и математичките 
вештини кај учениците од почетните одделенија, зајакнување на педагошките вештини 
на наставниците, особено вештините за дијагностичко и формативно оценување, и 
подигање на свеста кај целата заедница за важноста на јазичната и математичката 
писменост за интелектуалниот развој на децата.  
 Но, по спроведувањето на иницијалното истражување во 42 основни училишта 
во Македонија во 2014 година, и претставувањето на проектните активности и 
резултати пред претставниците од Министерството за образование и наука и други 
засегнати страни во сферата на образованието, Министерството побара од УСАИД 
Македонија да се прошират проектните активности, со особен акцент на процената 
ЕГРА и ЕГМА во сите основни училишта ширум земјата и продолжување на 
времетраењето на Проектот. Врз основа на ова барање, УСАИД Македонија одобри 
продолжување на Проектот со истите финансиски средства до крајот на ноември 2017 
година, за да можат проектните активности да се спроведат во сите основни училишта. 
 Проектот „Со читање до лидерство“ се состои од пет компоненти, а секоја од 
нив се состои од повеќе активности кои го поттикнуваат развојот на јазичните и 
математичките вештини кај децата од почетните одделенија: 
 

 Компонента 1: Процена на јазичната и математичката писменост 

 Компонента 2: Професионален развој на наставниците 

 Компонента 3: Заедници за учење 

 Компонента 4: Дигитални ресурси за учење 

 Компонента 5: Вклучување на семејствата и заедницата 

 
 Како дел од Компонентата Процена на јазичната и математичката писменост, 
Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ применува два меѓународни 
инструменти за процена1 со цел прибирање на податоци за јазичната и математичката 
писменост и нивно анализирање за дијагностички цели: 

 Инструмент за процена на јазичната писменост кај учениците од почетните 
одделенија (ЕГРА2) кој претставува инструмент за усно оценување спроведен 
од наставник на ученик, во вид на едноставна дијагностичка алатка за 
одредување на напредокот во читањето кај учениците на индивидуално ниво.  

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

 Истражувањето спроведено во мај 2015 година ги имаше следниве две цели: 
 

1. прибирање на податоци за иницијалната успешност на полето на почетно 
читање и математика на примерок од 1000 ученици од второ одделение и 1000 
ученици од трето одделение од ново вклучените 61 училиште; 

                                                 
1 Од 2006 година, EdData II, спроведувано од РТИ, има развиено неколку инструменти вклучувајќи ги ЕГРА 

и ЕГМА за да се согледаат суштинските, веродостојните и валидните податоци во сферата на 
образованието, кои се пилотирани во повеќе земји, со финансиска поддршка од УСАИД и други донатори 
(www.eddataglobal.org). 
2 ЕГРА е клучниот елемент кои ќе ни помогне да ја постигнеме глобалната цел на УСАИД: подобрување на 

вештините за читање на 100 милиони деца ширум светов.    

http://www.eddataglobal.org/
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2. прибирање на податоци за напредокот во успешноста на полето на читање и 
математика кај 1000 ученици од трето одделение кои за прв пат беа оценувани 
со ЕГРА и ЕГМА во мај 2014 година, со цел да се следи нивниот успех и да се 
споредат резултатите кои ги постигаат овие ученици од училиштата кои се 
вклучени во проектните активности од самиот почеток (и кои имале можност да 
уживаат позитивно влијание од подобрени наставни практики и пристап до 
соодветни материјали за читање) со резултатите на нивните соученици од 
училиштата кои подоцна се вклучија во проектните активности.  

 
 
Овој извештај ги претставува: 
 

 Иницијалните резултати од спроведувањето на ЕГРА и ЕГМА во 61 основно 
училиште; 

 Лонгитудиналните резултатите од спроведувањето на ЕГРА и ЕГМА во 41 
основно училиште; 

 Резултатите од спроведувањето на ЕГРА и ЕГМА во две посебни основни 
училишта; 

 Анализа на прашалници пополнети од страна на училишни директори, 
наставници и родители од 60-те училишта. 

 
 Податоците преставени во овој извештај ќе се користат за планирање на 
активностите во претстојниот период, прилагодувајќи ги модулите за обука кон 
потребите на наставниците за професионален развој и вклучувањето на семејствата и 
локалните заедници во унапредување на вештините за читање и математика кај 
учениците од почетните одделенија. 
 

2. СТУДИЈАТА ЗА ЕГРА И ЕГМА ВО 2015 ГОДИНА 

 

 Инструментите ЕГРА и ЕГМА, стандардизирани кон локалниот контекст, мерат 
со каков успех учениците ги учат основните вештини за читање и математика во второ 
и трето одделение, ги идентификуваат тесните грла во совладувањето на овие 
вештини и потоа помагаат при развивањето интервенции за подобрување во читањето 
и математиката. 

 Инструментите ЕГРА и ЕГМА се пилотираа во декември 2013 година со 
проценка на 1762 ученици од трето и четврто одделение од 22 основни училишта на 
македонски и албански јазик. Иницијалните податоци беа прибрани преку 3895 
процени на ученици од второ одделение и трето одделение спроведени од 19 мај до 3 
јуни 2014 година во 42 основни училишта. 

 Повеќе информации за процесот на локална адаптација на инструментите ЕГРА 
и ЕГМА и нивното спроведување во училиштата за мерење на резултатите на 
учениците по читање и математика на крајот од второто и третото одделение можат да 
се најдат во извештајот од иницијалната студија, достапен на македонски и англиски 
јазик на страницата 
http://www.stepbystep.org.mk/WEBprostor/RAL_Baseline_report_September_2014.pdf. 

 Со проширување на проектот и вклучување на сите основни училишта во 
Македонија до мај 2016 година, беше одлучено оваа година да се вклучат 61 ново 
училиште покрај 62-те училишта избрани преку процесот на пријавување за учество во 
иницијалните фази 1, 2 и 3 од проектот. 

http://www.stepbystep.org.mk/WEBprostor/RAL_Baseline_report_September_2014.pdf
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 Согласно планот, во мај 2015 година се прибраа податоци за иницијалните 
резултати по почетно читање и математика во дополнителни 61 училиште со примерок 
од 1000 учениците од второ одделение и 1000 од трето одделение. Покрај ова, во 2015 
се следеа и резултатите по читање и математика на 1000 ученици од трето одделение 
кои во второ одделение беа иницијално оценувани со ЕГРА и ЕГМА во мај 2014 
година, а понатаму ќе се следат и во мај 2016 година, кога ќе посетуваат четврто 
одделение и во мај 2017 година, кога ќе бидат петто одделение. Лонгитудиналната 
процена на овие ученици во четири последователни години (2014 – 2017), до крајот на 
нивната одделенска настава ќе ни помогне да ги следиме и да ги споредиме 
резултатите на овие ученици од училиштата кои беа вклучени во проектните 
активности од самиот почеток (и кои имале придобивки од подобрените наставни 
практики и пристап до соодветни материјали за читање) со резултатите на нивните 
соученици од училиштата кои подоцна се вклучија во проектните активности.  
 Останатите основни училишта ќе се вклучат во процените ЕГРА и ЕГМА во мај 
2016 година, кога ќе се процени примерок од 5000 ученици од второ одделение и трето 
одделение. Овие резултати ќе укажат на иницијалната успешност во читање и 
математика кај овие учениците, а од друга страна ќе послужат и како контролна група 
за споредба со резултатите на учениците кои за прв пат беа оценувани во 2014 и 2015 
година. 
 Во мај 2017 година ќе се спроведе последователно истражување во сите 
училишта на истиот примерок ученици оценувани во истражувањето во 2016 година 
(учениците ќе посетуваат трето односно четврто одделение). Ова, од една страна ќе 
обезбеди податоци за напредокот кај овој примерок ученици, а од друга ќе овозможи 
споредба со резултатите на учениците од училиштата кои претходно беа вклучени во 
проектните активности. 
 Се очекуваат подобрувања во оние училишта кои порано ги почнаа проектните 
активности (иницијалните 42 училишта во кои се пилотираа инструментите и се 
спроведе првото иницијално истражување). Иницијалните и последователните 
резултати од преостанатите училишта ќе се користат за дијагностички цели и ќе 
претставуваат основа за утврдување на стандардите за читање и по можност 
ревидирање на сегашните наставни програми во поглед на јазичната и математичката 
писменост.  
 Имајќи предвид дека недостасуваат податоци од национални оценувања во 
почетните одделенија, вакви сеопфатни студии претставуваат чекор напред кон 
обезбедување на релијабилни податоци и нивно користење со цел споредување во 
идните години, доколку Државниот испитен центар продолжи да ги користи алатките за 
процена. 

2.1 Примерок 

 
 По искажаниот интерес од страна на Министерството за проширување на 
проектните активности во сите основни училишта низ Македонија и службеното 
барање поднесено до УСАИД Македонија за продолжување на Проектот, беше 
одлучено да се вклучат дополнителни 40 училишта покрај првичните 62 училишта каде 
би се примениле инструментите ЕГРА и ЕГМА во мај 2015 година. 
 За оваа цел, се подготви детална процедура за да се спроведе најдобар можен 
процес на селекција на овие дополнителна училишта од сите пријави поднесени во 
септември 2013 година. Фактори кои беа земени предвид се: регионалната 
застапеност, наставниот јазик (македонски, албански, двојазични училишта) и локација 
на училиштата (градски наспроти селски). 
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Чекор 1: Се разгледа списокот со финалното рангирање на пријавите од училиштата 
(од вкупно 129 преостанати пријави). 
 
Чекор 2: Училиштата од списокот се групираа според регионот каде припаѓаат (во 
земјата има осум статистички региони: Скопски, Источен, Југоисточен, Пелагониски, 
Југозападен, Полошки, Североисточен и Вардарски регион). 
 
Чекор 3: Училиштата се избраа пропорционално според наставниот јазик: еднојазични 
училишта (македонски или албански наставен јазик) и двојазични училишта (и 
македонски и албански наставен јазик), и според локацијата на училиштето (градско и 
селско) за да одговараат на оригиналниот примерок од 62 избрани училишта. 
 
Чекор 4: Училиштата кои беа највисоко рангирани од секој регион и ги задоволуваа 
горенаведените барања беа избрани да бидат дел од примерокот (приоритет им се 
даде на училишта од оние општини од каде не без избрани училишта во првиот круг 
евалуација). 

 
Списокот на училишта кои учествуваат во лонгитудиналното и иницијалното 

истражување ЕГРА и ЕГМА е даден во Прилог 1. 
Структурата и процедурата за утврдување на примерокот беа подготвени 

според моделот применет во претходните студии од страна на д-р Бети Ламева од 
Државниот испитен центар. 
 Целната популација за прибирање на иницијалните податоци ја претставуваа 
сите ученици запишани во второ и трето одделение, на македонски и албански 
наставен јазик во 60 училишта. Преку користење на податоци од уписот даден од 
педагозите, се избра примерок ученици со примена на случаен стратифициран дизајн 
пропорционално распределен врз основа на локацијата на училиштето, наставен јазик 
и големина на училиштето за да се осигури веројатност за избор за сите региони 
согласно нивната реална дистрибуција во земјата.  
 Избраните 60 училишта се поделија во два стратуми според наставниот јазик 
(македонски и албански). Двојазичните училишта се третираа како две посебни 
училишта. За да може примерокот ученици да ги одрази до најголем можен степен 
карактеристиките на избраните училишта, прво се утврди соодносот на македонски и 
албански ученици. Потоа, врз основа на бројот на ученици во второ и трето одделение, 
училиштата се поделија на мали, средни и големи училишта за да се пресмета бројот 
на ученици кој ќе се избере во секоја група. 
 Секој избран ученик во примерокот доби единствена шифра составена од: 
единствениот број на училиштето, јазикот на кој ќе се оценува (македонски или 
албански), ознаката за паралелката и редниот број на ученикот во дневникот. 
 Оваа година се одлучи да се приберат иницијални податоци од околу 1000 
ученици од второ одделение и 1000 ученици од трето одделение од 61 училиште кои 
за прв пат учествува во студијата ЕГРА и ЕГМА.  
 Во Табела 1 дадени се податоци за избраните ученици по категорија. 
 
Табела 1. Број на ученици во иницијалниот примерок според одделение и 
наставен јазик 
 

Одделение Второ 
одделение 

Трето 
одделение 

 
Вкупно Наставен јазик 

македонски 724 702 1426 

албански 269 265 534 

Вкупно 993 967 1960 
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 Покрај ова, беа прибрани лонгитудинални податоци на примерок од околу 1000 
ученици од трето одделение од иницијалните 42 училишта. Иницијалните податоци за 
оваа генерација ученици беа обезбедени како дел од иницијалното истражување 
спроведена во мај 2014 година.  
 
Табела 2. Број на ученици во лонгитудиналниот примерок според одделение и 
наставен јазик 
 

 
Наставен јазик 

Второ 
одделение 

оценето во 2014 

Трето одделение 
оценето во 2015 

македонски 731 692 

албански 250 229 

Вкупно 981 921 

 
 Во моментов две основни училишта за деца со пречки во развојот се дел од 
Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“: Маца Овчарова од Велес и Св. 
Климент Охридски од Ново Село. Со помош на препораките дадени од дефектолозите 
од посебното основно училиште Маца Овчарова од Велес, кои и претходно учествуваа 
во истражувањето за процена на читањето и математиката. Инструментите ЕГРА и 
ЕГМА се адаптираа за користење не само за процена на моменталното ниво на 
вештините за читање и математика со учениците од овие училишта, туку и на нивниот 
потенцијал за развивање на овие вештини во иднина.    
 

2.2 Структура на инструментите 

 
 Структурата на инструментите остана неизменета, и се задржаа истите 
компоненти како и во инструментите развиени за пилот студијата и за иницијалната 
студија. Определени измени беа направени во задачите, врз основа на лекциите 
научени од иницијалната студија и забелешките од ЕГРА и ЕГМА оценувачите и 
набљудувачите. 
 Со оглед на меѓународното и косовското искуството со ЕГРА и консултациите со 
експертот од ДИЦ, Бети Ламева, се одлучи оваа година да се подготви еден 
инструмент за читање за второ и трето одделение, за да можат да се споредуваат 
резултатите на учениците од овие две одделенија.  
 Во однос на резултатите од ЕГМА во македонски контекст, коментарите од 
оценувачите и набљудувачите, како и промените во наставната програма по 
математика во почетните одделенија воведени во септември 2014 година, се 
направија дополнителни измени на инструментот по математика, кои се дадени во 
последователните делови на овој извештај. 
 
Општи податоци за учениците 
 
 Општите податоци за учениците се евидентираа само за време на задавањето 
на ЕГРА и потоа се поврзуваа со резултатите од процената со ЕГМА само преку 
единствената шифра за ученикот. 
 Во софтверот „Танџерин“ автоматски се запишува датумот (годината, месецот и 
денот) и времето на оценувањето, името на училиштето, локацијата (градско/селско), 
местото, општината и регионот. Секој ученик за време на процесот на селекција доби 
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свој број за идентификација (истиот број е и за ЕГРА и за ЕГМА), кој се внесе пред да 
се зададе тестот. 
 
 Прашањата за општи податоци без малку изменети врз основа на лекциите 
научени од иницијалната студија и се однесуваа на: 
 

 Видот на училиште кое ученикот го посетува (централно или подрачно 
училиште); подрачните училишта се најчесто лоцирани во селски подрачја, па 
дури и ако централното училиште е евидентирано како градско, податоците на 
учениците од подрачните училишта се сметаат како да потекнуваат од селско; 

 Одделение на ученикот (второ или трето); 

 Пол на ученикот (машки, женски); 

 Наставен јазик (македонски, албански, турски или српски); 

 Образование на мајката (основно или помалку, средно, високо или повеќе); 

 Образование на таткото (основно или помалку, средно, високо или повеќе); 

 Возраст на ученикот; 

 Јазикот кој се зборува во домот (македонски, албански, турски, ромски, српски 
или некој друг јазик). Кај ова прашање можат да се евидентираат два или 
повеќе одговори, ако учениците потекнуваат од повеќејазично семејство; 

 Дали посетувале градинка; 

 Дали дома имаат пристап до книги; 

 Дали читале пред да појдат на училиште; 

 Дали позајмуваат книги од библиотека; 

 Дали имаат обичај да читаат сами или со некој од членовите на семејството 
(мајката, таткото, обата родители, браќата или сестрите, бабата или дедото, 
или некој друг). 

 
 Овој дел од инструментот се користи за да се започне разговор со ученикот и да 
се воспостави контакт, што е многу важен момент кај индивидуалното оценување по 
устен пат. 
 
Општи инструкции 
 
 Инструкциите од оригиналните инструменти беа внимателно разгледани, при 
што особено се внимаваше инструкциите да бидат јасни и за учениците и за 
оценувачите. Инструкциите за учениците за секоја од поединечните задачи се задаваа 
колку што е можно подоследно (вклучително и начините како да се охрабри детето без 
да му се помогне во решавање на задачата, бројот на примери, итн.) 
 Сите задачи од инструментите ЕГРА и ЕГМА започнуваат со пример, за 
учениците да можат да сфатат што се бара од нив, а повратните информации од 
оценувачите им даваат на знаење дали точно го одговараат она што од нив се бара.  
 

Конкретни инструкции 
  
 Во врска со конкретните инструкции беа донесени следниве одлуки: 
 

 Задавање на задачата. Повеќето деца сакаат со прст да покажуваат на 
буквите, зборовите, текстот и броевите што се дел од задачите што треба да ги 
решат. Оценувачот треба да им покаже по кој ред треба да ја решат задачата, 
но не мора со прст да покажува на броевите или задачите. 

 Грешки во примерите. Ако ученикот направи грешка решавајќи ги примерите, 
оценувачот смее да реагира, на пример, Сигурен си? Ако детето повторно 
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згреши, оценувачот треба да го каже точниот одговор, но не треба на ниеден 
начин да го насочува детето кон точниот одговор.  

 Грешки кои се прават во текот на решавање на задачите. Ако детето згреши 
при решавање на задачите, а потоа сака да го поправи одговорот, оценувачот 
треба да го прифати и заведе новиот одговор и да го запише како точен или 
неточен, во зависност од ситуацијата, но не треба да ја коригира грешката или 
да го насочува детето кон точниот одговор. 

 Повторување (на инструкциите) во задачите. Се случува, при решавање на 
текстуалните задачи, ученикот да замоли да се повтори задачата. Во тој случај, 
треба целосно да се повтори задачата, а не само клучните делови.  

 Барање да се види/прочита задачата. Оценувачите не смеат да го покажуваат 
текстот кој им го читаат на учениците. Обично, овој проблем се појавува при 
текстуалните задачи, кога децата сакаат да ја видат или прочитаат задачата. 
Тоа не смее да се дозволи.  

 
Мерење на времето 
 
 Ограничување на времето при решавање на задачите е корисно затоа што 
помага оценувањето да трае пократко, и е помалку стресно и за учениците и за 
оценувачите, бидејќи детето не мора да се труди да ја заврши целата задача. 
Мерењето на времето исто така помага да се оцени автоматизмот. Повеќе детали за 
процедурите поврзани со мерење на времето и правилата за прекин на тестот кај сите 
задачи се дадени подолу во деловите за ЕГРА и ЕГМА. 

 

3. ПРОЦЕНА НА ЈАЗИЧНАТА ПИСМЕНОСТ ВО ПОЧЕТНИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА 
 
 Инструментот за процена на јазичната писменост кај учениците од почетните 
одделенија (ЕГРА)3 е развиен со цел да се направи проценка на главните вештини за 
кои е утврдено дека можат да ја предвидат успешноста во совладување на читањето 
во почетните одделенија од основното образование (првите три одделенија). 
 Пред ова истражување се направија измени во задачите и инструкциите 
подготвени за иницијалното истражување за да се елиминираат пропустите кои се 
појавија во претходните процени. Воедно се разгледаа и инструкциите за секоја задача 
за се осигури дека се доволно конкретни и исцрпни, но во исто време и разбирливи за 
оценувачите, а особено за децата кои учествуваа во процената.  

3.1 Инструментот ЕГРА за Македонија 

 
 Врз основа на меѓународното и косовското искуство со ЕГРА и консултациите со 
експертот од ДИЦ, Бети Ламева, се изработи еден инструмент ЕГРА за двете 
одделенија (второ и трето) и на македонски и на албански наставен јазик, во кои се 
задржаа истите компоненти како и во иницијалното истражување: 
 

 Задача 1 - Препознавање букви и нивно изговарање (100 комбинации на букви) 

 Задача 2 - Брзина на читање на познати зборови во нелогичен текст (50 зборови) 

 Задачи 3 и 5 - Брзина на читање на логичен текст (приказна од околу 100 до 200 
зборови) 

                                                 
3 ЕГРА: Инструмент за мерење на постигањата по читање во почетните одделенија (РТИ 
Интернешнл за Агенцијата на САД за меѓународен развој [УСАИД]). За повеќе детали околу 
инструментите и извештаите, посетет ја: www.eddataglobal.org. 
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 Задачи 4 и 6 - Разбирање на прочитаниот текст (повеќе прашања за утврдување 
дали текстот е прочитан со разбирање). 

 
 Работната група ги ревидираше задачите Препознавање букви и Брзина на 
читање на познати зборови во нелогичен текст земајќи ги предвид резултатите од 
иницијалното истражување и тешкотиите со кои се соочија учениците во овие задачи. 
Се креираа две нови приказни како и прашања за читање на текстот со разбирање за 
да се процени брзината, точноста и разбирањето при читање на логичен текст.  
 
Задача 1 - Препознавање букви и нивно изговарање 
 
 Во оваа задача, учениците треба да ја препознаат буквата од азбуката и да 
знаат да ја изговорат на македонски или на албански јазик.  
 На работниот лист кој му се дава на ученикот има десет реда и во секој ред се 
наоѓаат по десет букви. На таблетот се забележуваат буквите кои детето не ги 
препознало или грешно ги изговорило. На крајот, се забележува бројот на точно 
препознаените букви за време од 60 секунди. Се евидентира и времето кое му требало 
на детето да ги прочита сите букви.  
 Подолу се дадени примери на задачите за препознавање букви и нивно 
изговарање (изговарање на соодветни гласови) на обата јазика. 
 
 

А Р С и к Е н Ф т А 

И у В Х Л З ж Н б Ц 

Т д Г И Ш В ч Е О к 

Р В п Ј Т л Е н З Б 

и К љ м р с Џ О Ѕ А 

т Н д Е Х З  М  ј Р о 

С Р м к б А Ж В Ч е 

Љ И Ц Д Т з Ф ѕ п Л 

ш Л Ж Ј ќ О У Г џ Н 

к Ѓ  А П в Г ј Р Х о 
 
Пример 1. Задача за препознавање букви и изговарање на гласови на 
македонски јазик 

 

D V j u N k b i   S o 

f R q A    ll Nj m y Z dh 
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rr X t   sh G ë ç L h gj 

Th c p M e zh d K n U 

s L Xh a r F ll O nj Y 

J x T Sh v xh K i g z 

V Gj d f Ll o Zh j S Ë 

e Q u H Rr nj t m C y 

X    Dh a N k B r L i H 

Ç P v th D g U xh e S 

 
Пример 2. Задача за препознавање букви и изговарање гласови на албански 
јазик  
 
 
Задача 2 - Брзина на читање познати зборови во нелогичен текст 
 Втората задача се состои од листа од 50 зборови на секој од јазиците (10 реда 
од по 5 збора). За време на подготвувањето на ајтемите, особено се внимаваше 
зборовите на македонски и на албански јазик да бидат со ист број на букви за да се 
овозможи да биде потребно исто време за нивно читање (со оглед на фактот што 
обата јазика се фонетски).  
 Секој ученик требаше да го прочита зборот најдобро што може и доволно брзо, 
во рок од 60 секунди. Оценувачите ги обележуваат како неточни сите оние зборови кои 
се прочитани на неприфатлив начин. Ако ученикот ги прочита сите зборови за помалку 
од една минута, се забележува точното време, за да може да се пресмета бројот на 
точно прочитани зборови во минута (тзвм). 
 Се забележува бројот на а) сите прочитани зборови, без оглед дали се точни 
или не и б) сите точно прочитани зборови во 60 секунди за да може да се пресмета 
точноста со која на ученикот ги чита познатите зборови. 
 

со леб Илир тесла летово 

весели трета мила хор на 

ќе оди Неда  прсти капина 

Фанија труба брат цар во 

еж син мува брада лисица 

дарува Љубен лале нос од 

ни прв Едон љубов спомен 

именка Линда горд воз на 

рог цути басна штурец зборува 
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подарок ѕвонче топка  дада прв 

 
Пример 3. Задача за читање познати зборови во нелогичен текст на македонски 
јазик  

  

ti fle pemë letër domate 

këpucë Elena luaj sot la 

po tre Besa valoj liqeni 

gazeta shtylla Andi gjeth ka 

ha gur lumi dreri Vojdan 

dëgjues qielli trim mur ve 

ju çaj verë druri tigani 

Jonila llamba bukë thoi pi 

ura Dime tigri xhaketa vallëzoj 

fletore liqeni unazë pula kjo 

 
Пример 4. Задача за читање познати зборови во нелогичен текст на албански 
јазик  

 
Задачи 3 и 5 - Брзина на читање на логичен текст 
 
 За задачите за брзина на читање на логичен текст беа составени две куси 
приказни. Секоја приказна се состои од реченици кои по сложеноста и вокабуларот 
одговараат на соодветното ниво односно одделение. 
 Се мереше времето за кое ќе биде завршена задачата, за да се пресмета 
бројот на точно прочитани зборови за 60 секунди. Исто така, се запишуваше и бројот 
на грешно прочитани зборови, кои се евидентираат како број на зборови што ученикот 
се обидел да ги прочита. Се забележуваше времето на оние ученици кои го прочитале 
текстот за помалку од 60 секунди. Обично, тестовите за усно читање се составени на 
тој начин да ученикот може да прочита околу 60 збора во минута или да го прочита 
текстот за приближно една минута. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример 5. Задача за брзина на читање на македонски јазик  

 
 

 

Еден топол пролетен ден, маjка ми отиде да ја посети тета. Јас и 

бато останавме дома со тато. Пред да замине, таа нѐ замоли да си ја 

средиме собата.  

Се договоривме со бато, секој да си ги среди своите играчки, 

книги и облека.  

Кога мајка ми се врати, ја погледна собата. Таа се насмеа и силно 

нѐ прегрна. 

Një ditë të nxehtë të pranverës nëna ime shkoi ta vizitojë tezen. Unë 

dhe vëllai ngelëm në shtëpi me babin. Para se të shkojë, ajo na luti ta 

rregullojmë dhomën tonë. 

U morëm vesh me vëllanë, secili t’i rregullojë lodrat, librat dhe veshjet 

e tij. 

Kur u kthye nëna ime, e pa dhomën. Ajo buzëqeshi dhe fort na 

përqafoi. 
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Пример 6. Задача за брзина на читање на албански јазик  

 
Задачи 4 и 6 - Прашања за разбирање на прочитаниот текст (читање со 
разбирање) 
 
 Прашањата за разбирање на прочитаниот текст беа така составени да 
одговараат на содржината на текстовите. Со оглед на фактот што задачите со 
прашања за разбирање на прочитаниот текст се базираат на текстот кој бил прочитан 
во задачата што оценува брзина на читање на логичен текст, овие две задачи беа исто 
така поврзани во Танџерин, и ако ученикот не успеал да го прочита текстот до крај, 
софтверската програма ги даваше само оние прашања кои се однесуваа делот што е 
прочитан.  
 Во таблетот на оценувачите им беа дадени неколку можни одговори за секое 
прашање, но им беше дадена инструкција секој одговор што одговара на контекстот на 
приказната да го оценат како точен, бидејќи дадените алтернативи не секогаш ги 
претставуваат сите можни одговори. 
 Во базата на податоци се евидентираше вкупниот број и на точно и неточно 
одговорени прашања, со цел да се пресмета точноста. 
 Подолу е даден пример на прашања за разбирање на прочитаниот текст на 
обата јазика. 
 
Табела 3. Пример на прашања за разбирање на прочитаното на македонски јазик 
 

Текст бр. 1 ПРАШАЊА 

Еден топол пролетен ден маjка 

ми отиде да ја посети тета.  

Јас и бато останавме дома со 

тато.  

Пред да замине, таа нѐ замоли да 

си ја средиме собата.   

 

29 1. Кого посетила мајката? 

- тета 

- отишла кај тетката на детето 

- сестра си (својата сестра) 

- мајката ја посетила... (сите можни 

горенаведени категории) 

 
2. Со кого останале децата дома? 

- со тато 

- со татко им 

- децата останале дома со татко им 

 
3. Што ги замолила мајката своите 

деца? 

-  да ја средат (нивната) соба 

- да ја наместат (нивната) соба 

- да ја исчистат (нивната) соба 

- мајката ги замолила децата да си ја 

средат/ наместат/ исчистат собата 

Се договоривме со бато, секој да 

си ги среди своите играчки, 

книги и облека. 

43 4. Што се договориле децата?  
- да ја средат собата 

- да ја послушаат мама 
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- да ја израдуваат мама 

- секој да си ги среди своите играчки, 

книги и облека 

- да си ги средат играчките, книгите и 

облеката 

- да си ги средуваат своите работи 

- секој сам да си ги средува своите 

играчки, книги и облека 

- децата се договориле... (сите можни 

горенаведени категории) 

Кога мајка ми се врати, ја 

погледна собата. 

Таа се насмеа и силно нѐ 

прегрна. 

58 5. Зошто мајката ги прегрнала децата кога 

се вратила? 

- затоа што ја средиле собата  

- затоа што ги средиле играчките, 

книгите и облеката 

- затоа што ја послушале мајката 

- затоа што биле одговорни (одговорно 

дете) 

- затоа што биле добри/ вредни  

- затоа што биле исполнителни/уредни 

- затоа што биле умни 

- затоа што не ја оставиле собата 

несредена/ растурена 

- затоа што ја завршиле нивната задача 

- мајката ги прегрнала децата затоа 

што... (сите можни горенаведени 

категории) 

 

6. Како се чувствувале децата по 

прегратката на мајката? 

- среќно 

- радосно 

- весело 

- насмеано 

- задоволно 

- гордо 

- по прегратката на мајката децата се 

чувствувале... (сите можни 

горенаведени категории) 

 

7. Како се чувствувала мајката кога 

видела дека децата ја послушале? 
- среќно 

- весело 

- радосно  

- задоволно 

- гордо  

- насмеано 

- изненадено 

- кога видела дека децата ја послушале, 

мајката се чувствувала... (сите можни 

горенаведени категории) 
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8. Што мислиш, зошто треба собата да 

ти биде средена? 
- ќе бидеме поздрави 

- мама нема да не кара (нема да ни се 

налути) 

- за да ми биде убава 

- за да ми биде чиста 

- за никој да не ме кара 

- за да не ми го земат мобилниот 

- за да не се усрамиме пред гости 

- за да ја израдуваме мама 

- за да не се собираат пајаци и инсекти 

- за да не се разболиме (од микроби/ 

бактерии) 

- за да немаме прашина 

- за да можеме да играме 

- за да можеме подобро да спиеме 

- за да не се сопнеме и паднеме 

- за да учиме подобро 

- собата треба да биде средена... (сите 

можни горенаведени категории) 

 
 
Табела 4. Пример на прашања за разбирање на прочитаното на албански јазик 
 

Tregimi nr. 1 Pyetje 

Një ditë të nxehtë të pranverës nëna 

ime shkoi ta vizitojë tezen.  

Unë dhe vëllai ngelëm në shtëpi me 

babin.  

Para se të shkojë, ajo na luti ta 

rregullojmë dhomën tonë. 

31 1. Kë vizitoi nëna? 

- tezen 

- shkoi te tezja e fëmijës 

- te motra (motra e saj) 

- nëna shkoi ta vizitojë ...(të gjithë kategoritë e 

përmendura më lartë 

 

2. Më kë ngelën fëmijët në shtëpi 

- me babin 

- me babin e tyre 

- fëmijët ngelën në shtëpi me babin e tyre 

 

3. Çka i luti nëna fëmijët? 

- ta rregullojnë dhomën (e tyre) 

- ta rendisin dhomën (e tyre ) 

- ta pastrojnë dhomën (e tyre) 

- nëna i luti fëmijët ta rregullojnë/ta rendisin/ ta 

pastrojnë dhomën 

U morëm vesh me vëllanë, secili t’i 

rregullojë lodrat, librat dhe veshjet e 

tij. 

45 4. Çka u morën vesh fëmijët? 

- ta rregullojnë dhomën 

- ta dëgjojnë nënën e tyre 

- ta gëzojnë nënën e tyre 

- secili t’i rregullojë lodrat, librat dhe veshjet e tij 
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- t’i rregullojnë lodrat, librat dhe veshjet e tyre 

- t’i rregullojnë gjerat e tyre 

- secili vet t’i rregullojë lodrat, librat dhe veshjet 

e tyre 

- fëmijët u morën vesh ... (të gjithë kategoritë e 

përmendura më lartë) 

Kur u kthye nëna ime, e pa dhomën.  

Ajo buzëqeshi dhe fort na përqafoi. 

59 5. Pse nëna i përqafoi fëmijët kur u kthye? 

- sepse e rregulluan dhomën 

- sepse i rregulluan lodrat, librat dhe veshjet (e 

tyre) 

- sepse e kishin dëgjuar nënën 

- sepse ishin përgjegjës (fëmijë të përgjegjshëm) 

- sepse ishin të mirë/ të zellshëm 

-sepse e plotësuan detyrën 

- sepse ishin të mençur 

- sepse nuk e lënë dhomën e pa rregulluar/ pa 

pastruar 

- sepse e mbaruan detyrën 

- nëna i përqafoi fëmijët sepse... (të gjithë 

kategoritë e përmendura më lartë) 

 

6. Si u ndjen fëmijët pas përqafimit të nënës? 

- të lumtur 

- të gëzuar 

- të kënaqur 

- të buzëqeshur 

- u ndjen krenar 

- u ndjen mirë 

- fëmijët pas përqafimit të nënës u ndjen...(të 

gjithë kategoritë e përmendura më lartë) 

 

7. Si ndjehej nëna kur pa se fëmijët e kanë 

dëgjuar? 

- e gëzuar 

- e lumtur 

- e kënaqur 

- u ndie krenare 

- e buzëqeshur 

- e befasuar 

- kur e pa se fëmijët e kanë dëgjuar nëna u ndie ... 

...(të gjithë kategoritë e përmendura më lartë) 

 

8. Çka mendon, pse dhomën duhet ta kesh të 

rregulluar? 

- do të jemi më të shëndoshë 

- nëna nuk do të më qorton (nuk do të hidhërohet) 

- të jetë më e bukur 

- të jetë më e pastër 

- që askush mos të më qortojë 
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- mos të ma marrin telefonin mobil 

- mos të turpërohem para mysafirëve 

- ta gëzojë nënën 

- mos të mblidhen merimanga dhe insekte 

- mos të sëmuremi (nga mikrobet/ bakteret) 

- mos të ketë pluhur 

- të mundemi të luajmë 

të mundemi të flemë më mirë 

- mos të pengohemi dhe të lëndohemi 

- të mësojmë më mirë 

- dhoma duhet të jetë e rregulluar ... ...(të gjithë 

kategoritë e përmendura më lartë) 

  
 
Мерење на времето и правила за прекин на тестот, според задача 
 

 Мерењето на времето е мошне важно во решавањето на ЕГРА задачите, 
бидејќи учениците на тој начин стекнуваат автоматизам во читањето, т.е. во 
поврзувањето на буквите и графемите со гласовите кои ги сочинуваат зборовите и 
речениците. На тој начин учениците развиваат способност за брзо читање, која ќе им 
овозможи да читаат подолги текстови и да се фокусираат на значењето на 
прочитаното. „Автоматизам“ всушност значи брзо препознавање на зборовите, така 
што читателот не вложува ментален напор, или не е свесен за тоа, кога ги 
трансформира буквите во гласови и од нив прави зборови. На ова ниво, читателот бргу 
ги декодира буквите и е во состојба да се концентрира на разбирање на прочитаното 
 Во табелата 5 се дадени времињата и правилата за прекинување за секоја од 
ЕГРА задачите применети во Македонија за двете одделенија. 

 
 
Табела 5. Мерење на времето и правила за прекин на тестот за ЕГРА 

 
Задача Мерење на 

времето 
Правила за 

прекинување 

Препознавање букви и 
нивно изговарање  

 
60 сек. 

 
3 сек. 

Брзина на читање 
познати зборови во 
нелогичен текст 

 
60 сек. 

 
3 сек.  

Брзина на читање на 
логичен текст 

 
60 сек. 

 
3 сек. 

Разбирање на 
прочитаниот текст  

 
Нема 

 
15 сек. 
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4. ПРОЦЕНА НА МАТЕМАТИЧКАТА ПИСМЕНОСТ ВО ПОЧЕТНИТЕ 

ОДДЕЛЕНИЈА 
 
 Процената на математичката писменост во почетните одделенија (ЕГМА) се 
состои од осум задачи: препознавање на броеви, споредба на количини, 
продолжување на низи, собирање, одземање, текстуални задачи, препознавање на 
форми и продолжување на низи од геометриски форми.  
 Имајќи предвид дека новата наставна програма за математика и природни 
науки се воведе во Македонија во септември 2014 год., задачите во инструментот 
ЕГМА кои ќе се применуваат во последователните студии внимателно се ревидираа за 
да ги одразат промените и да се прилагодат кон целите на новата наставна програма.  
 
Во задачите се направија следниве измени: 

 Препознавање броеви: бројот на ајтеми се зголеми на 20 во второ одделение 
и на 25 во трето одделение, исто како и тежинското ниво на ајтемите. 

 Споредба на количини: беа вклучени потешки ајтеми за оваа способност да 
може да се измери попрецизно. Времето доделено за оваа задача изнесува 60 
секунди. 

 Продолжување низи: ајтемите се преформатираа за да се овозможи 
порамномерна дистрибуција на ајтемите со зголемување на тежинското ниво. 

 Собирање и одземање: овие задачи се поделија во две нивоа за 
собирање/одземање. Првото ниво се состои од пет ајтеми кои се очекува 
ученикот да може да ги пресмета напамет и течно да ги одговори. Нивото 1 ја 
оценува течноста во сметањето, т.е. дали децата добро се снаоѓаат со 
едноставни проблеми со собирање/одземање, со вкупно пет ајтеми за време од 
60 секунди. Бројките користени во ова ниво не бараа сметање со премин. 
Второто ниво, исто така составено од пет ајтеми, содржеше двоцифрени броеви 
и бараше сметање со премин. За второто ниво, на учениците им беше 
дозволено користење на манипулативи (предмети за броење) и/или молив и 
хартија за да го извршат сметањето. За второто ниво се утврди време од 2 

минути, иако мерењето на времето немаше за цел течност туку ефикасност при 
решавањето. 

 Решавање на текстуални задачи: бројната вредност во текстуалните задачи е 
мала бидејќи оваа задача не ја проценува способноста на ученикот да решава 
аритметички задачи туку способноста да ја разберат смислата / да протолкуваат 
еден проблем. 

 Препознавање форми и Продолжување низи од геометриски форми 
задачите не беа изменети. 

 
 За да се провери дали новите задачи одговараат на новата наставна програма 
по математика, инструментот се пилотираше со ученици од едно основно училиште од 
Скопје. По ова пилотирање се извршија мали корекции во задачите. 
 Инструкциите за секоја задача дополнително се ревидираа за да ги одразат 
промените во задачите. 
 Примери од математичките задачи за секое подрачје се дадени подолу: 
 
Задача 1 - Препознавање броеви 
 
 За оваа задача, на ученикот му се покажува работен лист со четири реда (пет 
во трето одделение) и пет броја во секој ред. Ученикот треба да го покаже секој број и 
да го каже. Задачата трае 60 секунди.  
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 Иако се смета дека препознавањето на броеви е прелесно дури и за ученици од 
второ одделение, се задржа како дел од инструментот, бидејќи е првата задача која им 
се задава на учениците. Лесна задача може да им го зголеми чувството на  
самодоверба и способност за решавање на математички тест. Сепак, се зголемија и 
бројот и тежинското ниво на ајтемите. 
 
 

2 9 16 11 13 

20 15 70 4 18 

32 57 75 99 8 

100 64 7 51 44 

 
Пример 7. Задача за препознавање на броеви за второ одделение 
 
Задача 2 - Споредба на количини 
 
 Во оваа задача, на ученикот му се покажуваа две по две бројки и требаше да се 
именува поголемиот број. Задачата содржи седум ајтеми за второ одделение и десет 
ајтеми за трето одделение. 

Просечниот процент на ученици кои точно ги споредуваа количините беше 
висок, и затоа се вклучија потешки ајтеми попрецизно да се измери оваа способност. 
Со оглед на ова зголемување на тежинското ниво на ајтемите и целта учениците да 
прикажат определено ниво на ефикасност во оваа задача, таа траеше 60 секунди. 
 
 

4 7 

17 14 

89 98 

15 13 

43 27 

19 16 

62 63 

 
Пример 8. Задача за споредба на количини за второ одделение 

 
Задача 3 - Продолжување низи  
 
 Во оваа задача, на ученикот му се покажува работен лист, и тој треба да каже 
кој број недостасува за да продолжи низата.  
 Во иницијалната студија, учениците во двете одделенија имаа потешкотии при 
решавањето на оваа задача. Ова може подоцна да им предизвика тешкотии при 
совладување на множењето и во решавањето други, покомплексни проблемски 
ситуации. Резултатите покажаа дека учениците имаа тешкотии при броењето во 
чекори кои не претставуваат зголемување за 1, како што е зголемување за 2, 3 или 5. 
Броењето во чекори е клучно за децата да се оспособат да декомпонираат и 
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рекомпонираат броеви — што е од суштинска важност за флексибилно работење со 
броевите.  
 Врз основа на собраните информации, оваа задача се преформатираше со 
рамномерна дистрибуција на ајтемите со прогресија во повисоки тежински нивоа. 
Инструментот содржи пет ајтеми за второ одделение и седум ајтеми за трето 
одделение.  
 

5 6 7 [8] 

21 24 [27] 30 

75 80 85 [90] 

[9] 11 13 15 

18 16 [14] 12 

 
Пример 9. Задача за продолжување низи за второ одделение 
  
Задача 4 и 5 - Собирање и Одземање  
 
 Како што веќе наспоменавме, овие две задачи без значително изменети и се 
подготвија две нивоа: Ниво 1 со полесни ајтеми, без користење на манипулативни 
предмети во време од 60 секунди, и Ниво 2 со ајтеми со премин каде се мери 
ефикасноста за 120 секунди, и во кое е дозволено користење на манипулативни 
предмети.  
 
 

2 + 6 =  (8) 

12 + 7 =  (19) 

24 + 6 =  (30) 

40 + 4 =  (44) 

40  + 30  =  (70) 

 
Пример 10. Задача за собирање - Ниво 1  

 

6 + 7=  (13) 

8 + 9 =  (17) 

33 + 5=  (38) 

48 + 2 =  (50) 

77  + 7  =  (84) 

 
Пример 11. Задача за собирање - Ниво 2 
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3 - 3   =  (0) 

10 - 5 =  (5) 

19 - 2  =  (17) 

60 - 20 =  (30) 

56 - 10  =  (46) 

  
Пример 12. Задача за одземање - Ниво 1 
 

 

50 - 25 = (25) 

65 - 9 =  (56) 

42 - 16  =  (26) 

66 - 36 =  (30) 

100 - 27  =  (73) 

 
Пример 13. Задача за одземање - Ниво 2  

 
Задача 6 - Текстуални задачи: собирање/одземање и множењето/делење (усно) 
 
 Во второ одделение две задачи се фокусираа на собирање и две на одземање. 
Во трето одделение имаше задачи за секоја од четирите операции: собирање, 
одземање, множење и делење.  
 Вредноста на броевите во текстуални задачи беше намерно оставена мала 
бидејќи со оваа задача, не се оценува способноста на ученикот да решава 
аритметички задачи, туку неговата способност да ја разбере смислата / да протолкува 
еден проблем. 
 За овој дел беше превидено време од четири минути за да се спречи заморот 
кај послабите ученици и целото решавање на инструментот да остане со временско 
ограничување од 15-20 минути.  
 

Учениците од второ одделение собирале книги за училишната библиотека. 

Колку вкупно книги собрале ако во месец март донеле 8, а во месец април 7 

книги? 

Точен одговор:  15 

 

Nxënësit e klasës së dytë mblidhnin libra për bibliotekën e shkollës. Sa libra 

gjithsej kanë mbledhur nëse në muajin mars kanë sjellë 8, kurse në muajin prill 7 

libra? 

Përgjigje e saktë 15 

 
Пример 14. Текстуални задачи на македонски и албански јазик за второ 
одделение 
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Задача 7 - Геометрија: Препознавање форми  
 
 Во овој дел се оценува способноста на ученикот да идентификува и посочи 
конкретни геометриски форми (кругови, квадрати, правоаголници и триаголници). Во 
двете одделенија се задаваат по четири ајтеми, кои не се ограничени со време.  
 

 
 
Пример 15. Задача за препознавање геометриски форми за второ одделение 
 
Задача 8 - Геометрија: Продолжување низи од геометриски форми 
 
 Во оваа задача се оценува способноста на ученикот да ги одреди сличностите и 
разликите во низа од геометриски форми. Во овој дел кој не е временски ограничен, 
има три ајтеми за второ одделение и четири ајтеми за трето одделение.   
 

 
 
Пример 16. Задача за продолжување низи од геометриски форми за второ 
одделение 
 



Проект на УСАИД Со читање до лидерство 
Студија мај 2015 година 
 

37 
 

 
Стратегии за пресметување 
 
 Стратегиите за пресметување кои ги користат децата беа набљудувани за 
време на решавање на задачите со собирање и одземање од Ниво 2 и текстуалните 
задачи. За оваа цел, учениците имаа на располагање манипулативи и молив и хартија 
за да го извршат неопходното сметање. Исто така, им беше дозволено да ги користат и 
прстите. По секоја задача, врз основа на набљудувањето, оценувачот забележуваше 
која стратегија за сметање ја користел ученикот (пр. броење со прсти, користење на 
манипулативи, запишување или сметање напамет).  
 
Мерење на времето и правила за прекин на тестот, според задача 
 
 Мерење на времето кај некои од задачите е суштински важно за утврдување на 
течноста, за намалување на времето потребно за завршување на процената, и за 
намалување на стресот кој децата може да го доживеат во обидот да решат задача без 
успех во неограничен временски период.  

За да се одбегнат заморот и стравот кај децата и за да дознаеме што повеќе за 
нивните способности за решавање на секоја од задачите, се воведе универзално 
правило за прекин на тестот. Ова правило се применува кај сите задачи, оние кои се 
временски ограничени или оние кај кои веќе имаше правила за прекинување. 
Правилото е: ако детето грешно ги реши првите четири ајтеми од задачата еден по 
друг, оценувачот треба да го запре ученикот и да продолжи со следната задача. Сепак, 
мора да се обиде да ја реши секоја задача. 
 Во Табела 6 се дадени времињата и правилата за предвремено прекинување на 
тестот за секоја од ЕГМА задачите кои се користат во Македонија за двете одделенија.  
 
Табела 6. Правила за мерење на времето и за прекин на тестот кај задачите во 
ЕГМА 

 
Задача Времетраење Правила за прекинување 

Второ 
одделение 

Трето 
одделение 

Второ одделение Трето одделение 

Препознавање на 
броеви 

60 сек. 60 сек. 5 сек. 5 сек. 

Споредба на 
количини 

 
60 сек. 

 
60 сек. 

4 последователни 
грешки или 5 сек. 

4 последователни 
грешки или 5 сек. 

Продолжување на 
низи 

 
Не 

 
Не 

4 последователни 
грешки или 5 сек. 

4 последователни 
грешки или 5 сек. 

Собирање/ 
Одземање 
Нивото 1 

 
60 сек. 

 
60 сек. 

 
10 сек. 

 
10 сек. 

Собирање/ 
Одземање 
Нивото 2 

 
120 сек. 

 
120 сек. 

 
30 сек. 

 
30 сек. 

Текстуални задачи  
Не 

 
4 мин.  

 
10 сек. 

 
10 сек.  

Препознавање на 
геометриски форми 

 
Не 

 
Не 

 
Не 

 
Не 

Продолжување на 
низи од 
геометриски форми 

 
Не 

 
Не 

 
Не 

 
Не 
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 За потребите на иницијалното истражување беа подготвени два прирачника со 
инструкции кои беа прилагодени за да послужат како ресурс кои ќе им помогне на 
оценувачите и набљудувачите во училиштата.  

Првиот прирачник за задавање на инструментите ЕГРА и ЕГМА ги содржеше 
двата инструмента и општите процедури за нивното задавање. Понатаму, во него беа 
дадени и конкретните инструкции за задачите ЕГРА и ЕГМА за второ и трето 
одделение посебно, како да се забележуваат одговорите на учениците, како да се 
користат работните листови и манипулативите во тестовите по математика, и како да 
се користи правилото за предвремено прекинување на тестот. Последниот дел од 
прирачникот се фокусира на софтверот Танџерин и на користење на таблет 
компјутерите, на тоа како да се најават и одјават, основните прилагодувања, 
прибирањето податоци, како се користи штоперицата, како се зачувуваат и 
синхронизираат податоците и други корисни препораки во врска со процесот на 
оценување.  
 Вториот прирачник се однесуваше на обезбедување квалитет на процесот за 
време на оценувањето и беше наменет за набљудувачите. Во него се дадени главните 
одговорности на набљудувачите, нивната улога во училиштата, начинот на кој се 
забележуваат нивните набљудувања и пишувањето извештај. 

 

5. РАБОТА НА ТЕРЕН И ПРИБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ЕГРА И ЕГМА  

5.1 Обука за задавање на инструментите ЕГРА и ЕГМА 

 
 Оценувачите одговорни за задавање на инструментите ЕГРА и ЕГМА во 
училиштата имаат значително влијание врз квалитетот на нивната имплементација, и 
затоа треба да бидат правилно обучени за задавање на инструментите со помош на 
таблет компјутерите. Од оваа причина, од директорите на училиштата учесници се 
побара да номинираат за учество во обука по еден член на стручната служба (педагог 
или психолог) а само доколку ова не е возможно да номинираат одделенски 
наставници кои во моментот не држат настава во второ и трето одделение. Вкупно 72 
лица беа пријавени за обуката, која се одржа од 5-ти до 7-ми мај во Охрид.  
 Бидејќи бројот на учесници беше поголем од планираниот за овој вид на 
работилници, содржината на обуката се прилагоди кон еден поинтерактивен пристап,  
при што особено се внимаваше да се покријат најважните делови – релијабилноста 
меѓу различни оценувачи и практичната работа со таблетите. 
 Обуката започна со презентација на проектните активности со цел да се 
воведат учесниците во проектните активности и достигнувања. Потоа, учесниците се 
поделија во групи за составување на задачи и врз основа на методологијата на ЕГРА и 
ЕГМА составуваа задачи за инструментите. Вака, тие стекнаа практични искуства од 
прва рака во составување на инструментите и можеа да ја сфатат логиката врз основа 
на која е развиена методологијата. 
 Вториот ден беше посветен на практична работа со таблет компјутери и 
користење на апликациите во Танџерин софтверот и до крајот на денот се мереше на 
релијабилноста меѓу различни оценувачи. Следниот ден се разгледаа резултатите од 
релијабилноста меѓу различни оценувачи и се нотираа најчестите грешки за да може 
да се внимава на нив за време на процесот на оценување.  
 Обуката заврши со објаснување на постапката за селекција на учениците во 
примерокот, разгледување на улогите и обврските на набљудувачите и оценувачите, и 
логистичка подготовка на претстојното истражување во месец мај. За време на 
последниот ден од обуката, учесниците работеа во групи и преку методата Шест 
шешири за размислување се нагласија користа од примената на ЕГРА и ЕГМА во 
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училишта како и работите на кои треба да се внимава. Со оваа вежба, учесниците ги 
осознаа предностите од користењето на овие инструменти, фактите на кои се 
потпираат ЕГРА и ЕГМА, креативните начини како тие да се применат во училиштата, 
но воедно и се направи осврт на критиките од наставниците и училишниот персонал со 
кои можат да се соочат. 
 Секој учесник доби таблет компјутер (за учесниците од двојазични училишта 
таблет компјутери за обуката беа обезбедени од проектната канцеларија), што се 
покажа за корисно, бидејќи учесниците работеа со таблет компјутерите и симултано ги 
испробуваа тестовите.  
 Според евалуацијата на учесниците, најмногу им се допадна практичната 
работа со таблет компјутерите и примената на ЕГРА и ЕГМА на апликацијата 
танџерин. Коментарите на учесниците беа мошне позитивни во однос на 
организацијата на обуката, и предложија дисеминација на овој вид обука за 
наставниците. Учесниците од училишта со турски наставен јазик препорачаа 
инструментите да бидат достапни и на турски јазик. Единствениот негативен коментар 
од учесниците беше барањето секој оценувач да има свој таблет компјутер во 
училиштето за вежбање но и за процесот на оценување.  
 Обучувачите од свој агол ги извлекоа следниве поуки: 

 Група од 72 учесника е преголема за овој вид обука. Се препорачува во идните 
обуки големината на групите да се намали на максимум 50 лица; 

 Од секое училиште треба да се обучат по два учесници за да можат да 
разменуваат искуства и да си помагаат едни на други; 

 Секој учесник треба да има свој таблет компјутер за време на обуката за 
работата да биде што е можно попродуктивна. Во двојазичните училишта, 
оценувачот за секој јазик треба да има свој таблет компјутер за оценувањето да 
биде поефективно; 

 Хотелот треба да има квалитетна интернет врска за да се спречи паѓање на 
системот кога над 70 таблет компјутери се обидуваат да ги симнат 
инструментите; 

 Учесниците треба да работат во мешани групи и треба наизменично да 
презентираат еден учесник на македонски и еден на албанските јазик; 

 Презентациите треба секогаш да се дадат на обата јазика и на учесниците 
треба да им се овозможи да зборуваат на својот мајчин јазик, со обезбеден 
превод.  

 
 Овие научени лекции ќе се применат при организирање на обука за задавање 
на ЕГРА и ЕГМА во преостанатите основни училишта во Македонија. 

 

5.2 Прибирање податоци 

 
 Податоците се прибираа од 18-ти мај до 6-ти јуни, 2015 година од страна на 158 
оценувачи, меѓу кои педагози, психолози и/или одбрани одделенски наставници кои за 
тоа беа обучени.  
 Тимот на проектот подготви доволен број пластифицирани работни листови за 
учениците на македонски и албански јазик, кои беа испратени во училиштата по пошта, 
четири дена пред да започне процесот на прибирање на податоци. Ова беше 
направено и во договор со експертите од Државниот испитен центар, за оценувачите 
да имаат доволно време да се запознаат со содржината на задачите и со 
модифицираните инструкции.   
 Оценувањето во просек траеше 10-20 минути и беше индивидуално, усно 
испитување од страна на оценувачот кој ги задаваше ЕГРА и ЕГМА. Во зависност од 
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големината на училиштето и наставниот јазик (македонски, албански, или двојазично), 
оценувачите ја спроведуваа процената кај 20 до 120 ученици по училиште. Податоците 
беа електронски снимани на апликацијата „Танџерин“ и беа испраќани директно до 
централната база на податоци. 
 Одбрани набљудувачи, како и членовите на тимот на проектот редовно ги 
посетуваа училиштата за да потврдат дека процесот на прибирање на податоци се 
одвива целосно и јасно. 
 Со цел успешно спроведување на идните студии, треба да се имаат предвид 
следниве научени лекции: 

 Во секое училиште треба да се обучат најмалку два оценувачи за задавање на 
инструментите на секој наставен јазик; 

 Треба да се обезбедат дополнителни таблет компјутери за поголемите 
училишта за оценувањето да одзема помалку време; 

 ЕГРА и ЕГМА треба да се спроведат најдоцна до почетокот на месец мај, за 
стручната служба да може да ги извршува своите други обврски кои обично 
паѓаат во мај (запишување на првоодделенчиња, подготовка за екстерното 
тестирање, итн.); 

 Интернет врските во училиштата се мошне лоши, што го отежнува испраќањето 
на податоците од оценувањето до централната база на податоци; 

 Таблет компјутерите со повисоки квалитети (Nexus, Lenovo) покажуваат 
подобри перформанси, затоа треба да се набавува овој вид на таблет 
компјутери. 

 
 Откако заврши процесот на прибирање на податоци, координаторот за 
оценување на јазичната и математичката писменост кај учениците од почетните 
одделенија ги симна податоците од централната база, ги прочисти податоците кои 
недостасуваа и ги испратени на анализа кај Бети Ламева од ДИЦ.  
 

5.3 Обезбедување квалитет на процесот 

 
 Обезбедувањето квалитетни податоци е многу важно за да се добијат валидни 
и релијабилни податоци. Мониторирањето е една од компонентите кои имаат за цел 
подобрување на процесот на спроведувањето на ЕГРА и ЕГМА. Со оглед на фактот 
што оваа година во истражувањето се вклучи уште 61 училиште, беа планирани и 
спроведени повеќе мониторинг посети за да се покријат колку што е можно повеќе 
училишта. И овој пат, беа одбрани набљудувачи, меѓу кои советници од ДИЦ, 
професори од педагошките факултети, практичари од работните групи кои ги 
учествуваа во развивањето на инструментите и едукатори од фондацијата „Чекор по 
Чекор“, за да го следат процесот на спроведување на оценувањето, при што вкупно 21 
набљудувачи изведоа 122 училишни посети. 
 И тимот на проектот беше постојано мобилен, посетувајќи ги училиштата и 
давајќи им помош и поддршка на оценувачите. Покрај ова, еден член на проектниот 
тим ги задаваше инструментите ЕГРА и ЕГМА во две училишта каде немаше обучено 
оценувач за албанските паралелки: „Елпида Караманди“ – Битола (подрачно училиште 
во село Доленци) и „Гоце Делчев“ – Аеродром.   
 Секој набљудувач поднесе извештај со забелешки од набљудувањето на 
процесот на собирање податоци. Ова се главните заклучоци од извештаите: 
 
Услови при оценувањето: 
 



Проект на УСАИД Со читање до лидерство 
Студија мај 2015 година 
 

41 
 

 Звучната изолација во училниците, канцеларијата на педагогот/психолог или 
училишната библиотека, каде се одвивало оценувањето била задоволителна. 
Сепак, останува прашањето на бучавата за време на одморите, која влијае 
неповолно и го попречува процесот на спроведување на оценувањето; 

 Што се однесува до визуелното опкружување, во некои случаи не било 
задоволувачко, особено во училишта во селски подрачја (немало доволно 
простор, имало премногу техничка опрема – компјутери, лаптопи и сл. во 
училницата); 

 Повеќето оценувачи оствариле добар контакт и комуникација со учениците и 
имале одличен педагошки пристап со учениците; 

 Во повеќето училишта материјалите биле подготвени и на свое место пред 
секое оценување; 

 Во некои училишта, процесот на оценување бил неколку пати прекинуван, затоа 
што некои од вработените (наставниците, директорите) влегувале во 
просторијата, и покрај тоа што во поголемиот број случаи на вратата бил јасно 
истакнат знак „Во тек е оценување, не вознемирувај!“. Во едно селско  
училиште, родителите биле присутни во училницата кога се оценувало нивното 
дете. Некои директори и други вработени биле присутни заедно со оценувачот 
во текот на процесот, што не е дозволено и е спротивно на упатствата дадени 
за оценувањето. Исто така, многуте обврски на оценувачите во други 
активности во истиот период, ги оптовариле оценувачите (особено во оние 
училишта каде се обучи само еден оценувач) а во ретки случаи тие не успеале 
да го комплетираат процесот на оценување. 

 
Однесување на оценувачите: 
 

 Некои од оценувачите не биле доволно запознаени со инструкциите и не ги 
следеле упатствата дадени во прирачникот. Ова било особено очигледно при 
давањето на манипулативи за скоро сите математички задачи (упатството 
посочуваше манипулативни предмети и/или молив и хартија да се дадат само 
за второ ниво на задачи за собирање/одземање и за текстуалните задачи), со 
што времетраењето на задавањето на ЕГМА се оддолжило; 

 Во мал број случаи оценувачите не ги исклучувале своите мобилни телефони за 
време на процесот на оценување, што ги прекинувало учениците додека ги 
решавале задачите и негативно влијаело врз нивниот фокус и внимание; 

 Некои оценувачи давале повратни информации кога учениците ќе понуделе 
точен одговор а молчеле кога одговорот бил грешен (со што му укажувале на 
ученикот дали точно одговорил или не). Мал број оценувачи ги насочувале 
учениците кон точниот одговор; 

 Некои оценувачи ги повторувале инструкциите повеќе пати од дозволеното; 

 Понекогаш правилата за прекинување не биле доследно применувани; 

 Во неколку случаи оценувачите не ги известиле набљудувачите за промени во 
распоредот на одржувањето на ЕГРА и ЕГМА во училиштата, така што 
планираните мониторинг посети морале да се презакажат.   

 
Иако набљудувачите ги споделија своите коментари со проектниот тим во 

своите извештаи и преку редовните телефонски разговори, се одржа посебен состанок 
со мнозинството набљудувачи, за тие да можат да ги споделат своите искуства и да 
дадат препораки за следната година кога истражувањето ќе ги опфати сите основни 
училишта во Македонија. 
 
Набљудувачите ги резимираа следниве препораки: 
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 Оценувачите треба да направат пауза за време на големите одмори, за да се 
спречи секое нарушување на процесот; 

 Треба да се внимава при преводот на инструментот ЕГРА на албански јазик, 
бидејќи во некои области може да се непознати некои зборови кои не се 
употребуваат често во секојдневната комуникација. Ова се појави како особен 
проблем во селските области каде се говорат дијалекти;  

 Оценувачите треба повеќе да вежбаат работа со таблетите (и да бидат добро 
запознаени со упатството од прирачникот) пред истражувањето; 

 Во воведните прашања, особено оние кои се однесуваат на образовното ниво 
на родителите, треба да се додаде опцијата непознато за деца без родители 
или во згрижувачки семејства. Исто така, за резултатите од ЕГРА и ЕГМА важна 
е информацијата дали детето учи во комбинирана паралелка;  

 Истражувањето со инструментите ЕГРА и ЕГМА треба да се спроведе или пред 
или во првите недели на месец мај; 

 За следните истражувања, треба да се обучат барем по еден педагог и/или 
психолог од секое училиште, бидејќи сегашните искуства укажуваат дека на 
одделенските наставници им недостасува време, бидејќи имаат обврски во 
своите одделенија. 

 
На крајот на состанокот, набљудувачите заклучија дека еден набљудувач треба 

да следи најмногу до пет училишта и да помине подолго време во секое од нив за да 
се запознае со вештините за оценување на оценувачите. 
 

5.4 Анализа на податоците и подготовка на извештај 

 
Анализата на податоците беше направена од страна на Бети Ламева од 

Државниот испитен центар.  
 Во анализата и извештајот од резултатите на ЕГРА и ЕГМА се прикажани и 

разгледани резултатите на учениците по читање и математика, според полот, 
наставниот јазик, локацијата на училиштето и степенот на образование на родителите.  

За анализа на податоците беше користен лиценциран софтвер TiaPlus4 и СПСС.  
 

 Со помош на TiaPlus се добија следниве резултати: 
 

 Дистрибуција на фреквенции за секоја задача – каде секоја вредност внесена во 
табелата ја содржи фреквентноста (зачестеноста на појавување) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_(statistics)или бројот на појавување на 

определена вредност кај определена група или интервал, и на тој начин, 
табелата ја резимира дистрибуцијата на вредностите кај примерокот 
испитаници.  

 Р-вредност, која ја претставува вредноста на средната „тежина“ (или 
„едноставност“) за определена задача. Оваа вредност се добива кога ќе се 
подели просечниот резултат на тестот со максималниот можен резултат и потоа 
овој број ќе се помножи со 100. Овој број е пропорција на ученици (x100) што го 

                                                 
4 TiaPlus е 32-битна програма на „Виндоус“ за анализа на тестови и задачи (Test and Item 
Analysis) – скратено ТИА, која се фокусира на „класична“анализа на тестови и ајтеми, 
изработена од Cito, една од водечките светски компании за тестирање и оценување, со 
седиште во Холандија 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_(statistics)
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одбрале точниот одговор. На тој начин се покажува колку поединечна задача е 
тешка.  Колку е поголема Р вредноста, толку е полесна задачата. 

 
Извештаите за секое училиште поединечно ќе бидат подготвени врз основа на 

резултатите на учениците и ќе бидат испратени до сите училишта. За потребите на 
проектот, училиштата ќе бидат рангирани според резултатите, користејќи ги 
просечните резултати (Р-вредност) за сите задачи на македонски и албански јазик. 
Овој дел ќе се користи само за потребите на проектот, за да се одреди фокусот на 
интервенциите и да се посочат училишта на кои треба да им се посвети поголемо 
внимание.  
 

 

6. НАОДИ ОД ИНИЦИЈАЛНАТА СТУДИЈА СО ПРИМЕНА НА ЕГРА И ЕГМА 

 
 Во овој дел се претставени резимирани статистички резултати за сите задачи 
од иницијалниот оценување со ЕГРА и ЕГМА спроведени во Македонија во 60 
училишта.  
 

6.1 Карактеристики на примерокот 

 
 Подолу е прикажана структурата на примерокот ученици кои учествуваа во 
ЕГРА, според одделение, наставен јазик, локација на училиштето и пол. Од анализата 
се гледа дека групата ученици е избалансирана во поглед на сите три карактеристики. 
 Околу 73% од учениците посетуваат настава на македонски, а 27% на албански 
наставен јазик. Поголемиот дел ученици (66%) се од градски подрачја, а 34% од 
селски. Примерокот во просек е составен од 53% машки и 47% женски ученици. 
 

 
 
График 17. Процент на ученици во примерокот ЕГРА  според: одделение, 
наставен јазик, локација на училиштето и пол 

 

 Дистрибуцијата на ученици во различни категории може да варира малку во 
примерокот за ЕГМА, бидејќи некои ученици биле отсутни за време на задавањето на 
инструментот, но сепак е избалансиран за сите три категории во двете одделенија. 
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График 18. Процент на ученици во примерокот ЕГМА  според одделение, 
наставен јазик, локација на училиштето и пол 
 

6.2 Колку добро читаат учениците на македонски и албански јазик? 

 
 Просечниот процент на ученици кои го завршија оценувањето во ЕГРА се 
базира врз просечната Р-вредност  која се добива кога ќе се подели просечниот 
резултат постигнат на оценувањето со максималниот можен резултат и ова ќе се 
помножи со 100. 
 Споредбата на резултатите од ЕГРА на македонски и албански јазик во второ 
одделение покажува дека учениците кои учат на албански наставен јазик покажуваат 
подобри резултати од оние кои учат на македонски јазик во сите задачи освен во 
задачата разбирање на прочитаниот текст. 
 Учениците на двата наставни јазици покажале најдобри резултати во задачата 
препознавање на букви и нивно изговарање (просечен процент на решеност е 71% на 
македонски и 72% на албански јазик), додека пак, најслабите резултати се во задачата 
за разбирање на прочитаниот текст (41% кај учениците на македонски наставен јазик и 
39% кај учениците на албански наставен јазик). 
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График 19. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГРА за второ 
одделение 
 
 Во трето одделение, и учениците кои учат на македонски и оние кои учат на 
албански наставен јазик имаат слични резултати во областа на препознавање на букви 
и нивно изговарање и читање на познати зборови, додека учениците со македонски 
наставен јазик имаат подобри резултати од учениците со албански наставен јазик во 
брзина на читање на логичен текст (72% наспроти 68%) и прашања за разбирање на 
прочитаниот текст (65% наспроти 58%). Повторно најдобри резултати се постигаат во 
препознавањето на букви и нивното изговарање (83% за македонски и 84% за 
албански наставен јазик), а најлоши резултати има во разбирање на прочитаниот текст 
(65% за македонски и 58% за албански наставен јазик). 
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График 20. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГРА за трето 
одделение 

6.2.1 Анализа на резултатите според пол 

 
 Во вкупните резултати од оценувањето, девојчињата покажуваат нешто 
подобри резултати од момчињата кај македонски наставен јазик (56% кај девојчињата 
споредено со 55% кај момчињата), додека пак кај учениците кои посетуваат настава на 
албански наставен јазик, момчињата покажаа подобри резултати (55% кај девојчињата 
споредено со 58% кај момчињата). 
 

 
 
График 21. Просечен процент на решеност на задачите ЕГРА кај ученици од второ 
одделение според пол 
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 Во трето одделение, девојчињата покажуваат подобри резултати од момчињата 
кај двата наставни јазици (78% наспроти 73% за македонски наставен јазик и 75% 
наспроти 72% за албански наставен јазик). 
 

 
 
График 22. Просечен процент на решеност на задачите ЕГРА кај ученици од трето 
одделение според пол 
 
 Анализата по задачи покажува дека кај учениците кои следат настава на 
македонски, девојчињата се малку подобри од момчињата во сите ЕГРА задачи за 
второ одделение, освен задачата брзина на читање на познати зборови во нелогичен 
текст. И повторно, најдобри резултати се постигаат во задачата за препознавање букви 
и нивно изговарање, а најслаби резултати во задачата за одговарање прашања за 
разбирање во врска со прочитаниот текст . 
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График 23. Просечен процент на решеност на задачите од ЕГРА кај ученици од 
второ одделение на македонски јазик според пол 

 
 Во трето одделение, истиот тренд продолжува кај учениците со македонски 
наставен јазик, каде девојчињата покажуваат подобри резултати од момчињата. 
Препознавањето на букви и нивното изговарање е повторно задачата каде се 
постигаат најдобри резултати (околу 82% за момчињата и 85% за девојчињата), а 
разбирањето на прочитаниот текст е задача со најлоши резултати (68% за 
девојчињата и 61% за момчињата). 
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График 24. Просечен процент на решеност на задачите од ЕГРА кај ученици од 
трето одделение на македонски јазик според пол 

 
 Кај учениците од второ одделение кои следат настава на албански јазик, 
момчињата се подобри во задачата препознавање букви и нивно изговарање, брзина 
на читање на познати зборови во нелогичен текст и брзина на читање на логичен текст, 
додека девојчињата се подобри во задачата одговарање на прашања за разбирање на 
прочитаниот текст. 
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График 25. Просечен процент на решеност на задачите од ЕГРА на албански јазик 
кај ученици од второ одделение  според пол 
 
 Во трето одделение, девојчињата беа поуспешни од момчињата во сите задачи. 
 

 
 
График 26. Просечен процент на решеност на задачите од ЕГРА на албански јазик 
кај ученици од трето одделение  според пол 
 

6.2.2 Анализа на резултатите според образовното ниво на родителите  

 
 Гледано според образовното ниво на родителите, резултатите на учениците од 
второ одделение прогресивно се подобруваат како што е повисоко образованието на 
родителите, од основно кон високо образование. Ова важи за обата родители и за сите 
ученици, без оглед дали следат настава на македонски или на албански наставен 
јазик. 
 Просечната решеност на тестот кај учениците кои следат настава на 
македонски јазик чии родители имаат основно образование или помалку е околу 40%, 
во споредба со 65% кај учениците чии родители имаат најмалку високо образование. 
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График 27. Просечен процент на решеност на задачите ЕГРА на македонски јазик 
кај ученици од второ одделение според образовното ниво на родителите 
 

Што се однесува на учениците кои следат настава на албански јазик, околу 52% 
од децата чии родители имаат основно образование или помалку го решиле тестот, во 
споредба со 70% кај учениците чии родители имаат најмалку високо образование. 
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График 28. Просечен процент на решеност на задачите ЕГРА на албански јазик кај 
ученици од второ одделение според образовното ниво на родителите 
 
 Се чини дека и во трето одделение образованието на родителите може да ги 
предвиди резултатите на ученикот, па и тука учениците чии родители имаат пониско 
образование имаат послаби резултати од учениците чии родители имаат повисоки 
образовни нивоа.  
 

 
 
График 29. Просечен процент на решеност на задачите ЕГРА на македонски јазик 
кај ученици од трето одделение според образовното ниво на родителите 
 
 Овој тренд е евидентен кај сите учениците од трето одделение, без оглед дали 
следат настава на македонски или на албански јазик. Просечната решеност на ЕГРА 
тестот кај учениците кои следат настава на македонски јазик, а чии родители имаат 
основно образование или помалку е 60%, во споредба со 86% од просечната решеност 
на учениците чии родители имаат најмалку високо образование. Просечната решеност 
на ЕГРА тестот кај учениците кои следат настава на албански јазик, а чии родители 
имаат основно образование 68%, во споредба со 84% од учениците чии родители 
имаат високо образование. 
 



Проект на УСАИД Со читање до лидерство 
Студија мај 2015 година 
 

53 
 

 
 

График 30. Просечен процент на решеност на задачите ЕГРА на албански јазик кај 
ученици од трето одделение според образовното ниво на родителите  

6.2.3 Анализа на резултатите според типот на училиштето  

 
 Споредбата на резултатите кај учениците од второ одделение според типот на 
училиштето во кое одат, покажува дека учениците од централните училишта без оглед 
на наставниот јазик покажуваат подобри резултати од учениците од подрачните 
училишта, кои првенствено се наоѓаат во селски подрачја (57% наспроти 45% за 
македонски наставен јазик и 57% наспроти 54% за албански наставен јазик). 
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График 31. Просечен процент на решеност на задачите ЕГРА кај ученици од второ 
одделение според типот на училиште 
 
 Истиот тренд преовладува и во трето одделение, имено учениците од 
централните училишта постигнуваат подобри резултати од оние од подрачните 
училишта (77% наспроти 65% за македонски наставен јазик и 76% наспроти 66% за 
албански). 
 

 
 
График 32. Просечен процент на решеност на задачите ЕГРА кај ученици од трето 
одделение според типот на училиште 

6.2.4 Анализа на резултатите според тоа дали децата посетувале градинка 

 
 На едно од воведните прашања, кое гласи дали ученикот посетувал градинка, 
над половина од учениците кои посетуваат настава на македонски наставен јазик 
одговориле потврдно (55% во второ одделение и 54% во трето одделение).    
 
Табела 7. Број на ученици од второ и трето одделение кои оделе во градинка 
 

 
Посетувале 
градинка 

Македонски наставен јазик Албански наставен јазик 

Второ 
одделение 

Трето 
одделение 

Второ 
одделение 

Трето 
одделение 

N % N % N % N % 

Да  387 55,13 368 54,04 50 18,87 42 17,14 

Не 315 44,87 313 45,96 215 81,13 203 82,86 

 
Но, само 17% од учениците кои посетуваат настава на албански јазик 

посетувале градинка (18,87% во второ одделение и 17,14% во трето одделение).   
 Посетата на предучилишни установи очигледно влијае врз генералните 
резултати постигнати на ЕГРА, бидејќи учениците и од второ и од трето одделение, 
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без оглед на наставниот јазик, кои посетувале градинка/предучилишни установи 
постигнале подобри резултатите од оние кои не посетувале.  
 
 

 
 
График 33. Просечен процент на решеност на задачите ЕГРА кај ученици од второ 
одделение според тоа дали посетувале градинка 
 
 Кај учениците од второ одделение кои посетувале градинка просечната 
решеност на тестот се движи од 61% за учениците на македонски наставен јазик до 
66% за учениците на албански наставен јазик, споредено со 49% и 55% кај учениците 
кои не посетувале градинка. 
 Кај учениците од трето одделение, просечната решеност на тестот изнесува 
80% за учениците кои следат настава на македонски јазик, а оделе во градинка, во 
споредба со 70% за учениците кои не оделе во градинка. Просечната решеност на 
тестот за учениците на албански наставен јазик е 84% за учениците кои посетувале 
градинка, во споредба со 71% за учениците кои не посетувале во градинка. 
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График 34. Просечен процент на решеност на задачите ЕГРА кај ученици од трето 
одделение според тоа дали посетувале градинка 

 

6.2.5 Анализа на резултатите според тоа дали во домот има книги 

 
 Достапноста на книги во домот е уште еден показател кој беше земен предвид 
поради можноста да влијае врз резултатите од ЕГРА.  
 
Табела 8. Број на ученици од второ и трето одделение кои имаат пристап до 
книги во домот 
 

Достапност 
на книги во 
домот 

Македонски наставен јазик Албански наставен јазик 

Второ 
одделение 

Трето 
одделение 

Второ 
одделение 

Трето 
одделение 

N % N % N % N % 

Да  442 65,38 499 74,15 138 52,3 126 51,22 

Не 234 34,62 174 25,85 126 47,7 120 48,78 

 
 
 Околу 70% од учениците кои следат на настава на македонски јазик изјавиле 
дека имаат книги дома (65% од второ одделение и 74% од трето одделение) во 
споредба со околу 51% од учениците кои следат настава на албански јазик  (52% од 
второ одделение и 51% од трето одделение). 
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График 35. Просечен процент на решеност на задачите ЕГРА кај ученици од второ 
одделение според достапност на книги во домот 

 
 Вкупните резултати на ЕГРА покажуваат дека учениците од двете одделенија 
кои имаат книги во домот покажале подобри резултати од учениците кои дома немаат 
книги, без оглед на наставниот јазик. 
 

 
 
График 36. Просечен процент на решеност на задачите ЕГРА кај ученици од трето 
одделение според достапност на книги во домот 
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6.2.6 Анализа на резултатите според тоа дали знаеле да читаат пред поаѓање на 
училиште 

 
 Прашањето дали децата почнале да читаат пред да тргнат на училиште, било 
дома било во градинка, може да биде индикатор за поголема успешност во читањето 
на училиште. Мнозинството ученици во примерокот (71%) не умееле да читаат пред 
поаѓање на училиште. 

 
Табела 9. Број на ученици од второ и трето одделение кои знаеле да читаат пред 
поаѓање на училиште 

 
Читале 
пред 
поаѓање на 
училиште 

Македонски наставен јазик Албански наставен јазик 

Второ 
одделение 

Трето 
одделение 

Второ 
одделение 

Трето 
одделение 

N % N % N % N % 

Да  200 28,69 209 31,05 74 28,03 75 30,49 

Не 497 71,31 464 68,95 190 71,97 171 69,51 

 
 Резултатите на учениците од второ одделение кои учат на обата наставни 
јазици (македонски или албански) се подобри кај оние ученици кои умееле да читаат 
пред поаѓање на училиште. 

 

 
 
График 37. Просечен процент на решеност на задачите ЕГРА кај ученици од второ 
одделение според тоа дали умееле да читаат пред поаѓање на училиште 

 
 Подобри резултати се исто така воочени и кај учениците од трето одделение кај 
двете групи (оние кои учат на македонски и оние кои учат на албански наставен јазик). 
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График 38. Просечен процент на решеност на задачите ЕГРА кај ученици од трето 
одделение според тоа дали умееле да читаат пред поаѓање на училиште 

 

6.2.6 Анализа на резултатите според тоа дали учениците позајмуваат книги од 
библиотека 

  
 Позајмувањето книги од библиотека е индикатор за практикувањето на 
вештината читање, и за очекување е да придонесе за подобри резултати кај задачите 
од ЕГРА. 
 Процентот на ученици во паралелките со македонски наставен јазик кои 
позајмуваат книги од библиотека се зголемува од 60% во второ одделение на 70% во 
трето одделение. Скоро подеднаков процент на ученици со албански наставен јазик 
(42%) позајмуваат книги и во второ и во трето одделение. 
 
Табела 10. Број на ученици од второ и трето одделение кои позајмуваат книги од 
библиотека 

 
Позајмуваат 
книги од 
библиотека 

Македонски наставен јазик Албански наставен јазик 

Второ 
одделение 

Трето одделение Второ 
одделение 

Трето 
одделение 

N % N % N % N % 

Да  416 59,34 480 70,38 112 42,59 104 42,62 

Не 285 40,66 202 29,62 151 57,41 140 57,38 

 
 Како што се очекуваше, резултатите на задачите од ЕГРА се подобри кај оние 
ученици кои позајмуваат книги од библиотека на обата наставни јазика и во двете 
одделенија. 
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График 39. Просечен процент на решеност на задачите ЕГРА кај ученици од второ 
одделение според тоа дали позајмуваат книги од библиотека 

 

 
 
График 40. Просечен процент на решеност на задачите ЕГРА кај ученици од трето 
одделение според тоа дали позајмуваат книги од библиотека 

6.2.7 Анализа на резултатите според тоа дали учениците дома вежбаат читање 

 
 Повеќе од половина ученици од второ одделение кои посетуваат настава на 
македонски јазик (56%) читаат дома сами или со мајката (47%). Учениците кои учат на 
албански наставен јазик претпочитаат да читаат со мајката (46%) одошто сами (32%).  
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Табела 11. Број на ученици од второ одделение кои читаат дома 

 
Читање дома 

второ одделение 
Македонски наставен јазик Албански наставен јазик 

N %5 N  % 

Не читаат 5  0,71         

Сами 398 56,29       86 32,45       

Со мајката 334 47,24       123 46,42       

Со таткото 120  6,97       42 15,85       

Со брат или сестра 72 10,18       54 20,38       

Со баба или дедо 45  6,36       9  3,40       

Со некој друг 7  0,99       3  1,13       

Не знаат 4  0,57         

 

 Во трето одделение, бројот на ученици кои читаат самостојно е поголем кај 
двете јазични групи (73% за македонски и 58% за албански наставен јазик). Читањето 
со мајката е втората најпожелна алтернатива (34% за обата јазика). 
 

Табела 12. Број на ученици од трето одделение кои читаат дома 
 

Читање дома 
трето одделение 

Македонски наставен јазик Албански наставен јазик 

N % N  % 

Не читаат 7  1,02         

Сами 497 72,77       143  58,13       

Со мајката 234 34,26       85  34,55       

Со таткото 87  2,74       33  13,41       

Со брат или сестра 68  9,96       41  16,67       

Со баба или дедо 35  5,12         

Со некој друг 10  1,46         

Не знаат     

 
 Учениците кои не читаат дома имаат најслаби резултати во ЕГРА, додека пак 
оние кои читаат сами без помош постигаат најдобри резултатите и во двете 
одделенија и на двата наставни јазика. 
 

                                                 
5 Дозволени се повеќе алтернативни одговори, така што збирот на процентите не изнесува 100. 



Проект на УСАИД Со читање до лидерство 
Студија мај 2015 година 
 

62 
 

 
 
График 41. Просечен процент на решеност на задачите ЕГРА кај ученици од второ 
и трето одделение на македонски и албански јазик според тоа со кого читаат 
дома 
 

6.2.8 Анализа на резултатите според задачите од ЕГРА 

 
Препознавање букви и нивно изговарање 
 
 Сите учениците покажуваат подеднакво добри резултати без оглед на 
наставниот јазик во обете одделенија. Учениците со албански наставен јазик во обете 
одделенија подобро ги препознаваат и именуваат букви во минута во споредба со 
учениците со македонски наставен јазик (77 наспроти 73 точно прочитани букви во 
минута во второ одделение и 88 наспроти 86 во трето одделение). Резултатите во 
именување на буквите се исто така добри, од 96% во второ одделение до 97% во трето 
одделение. 
 Табела 13 ги претставува податоците за тоа  колку точни букви биле прочитани, 
колку букви се обидел ученикот да прочита, времето што останало по завршување на 
задачата и бројот на точно прочитани букви во минута . 

 
Табела 13. Резултати од задачата препознавање и читање на букви  

 Второ одделение Трето одделение 

Наставен јазик Македонски  Албански  Македонски  Албански  

N 707 265 683 246 

Задача 1 –  Препознавање букви и нивно изговарање 

Број на ајтеми во 
задачата 

100 100 100 100 
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Читање познати зборови во нелогичен тест 
 
 За задачата препознавање и читање на познати зборови во нелогичен текст, 
која треба да се заврши за една минута, учениците од второ одделение кои посетувале 
настава на албански наставен постигнале подобри резултати од учениците кои учат на 
македонски наставен јазик, и тоа прочитале 34 точни збора во минута наспроти 30 
тзвм. Но, во трето одделение учениците од обете јазични групи покажуваат подеднаков 
успех (46 точни зборови во минута).  

Табела 14. Резултати од задачата читање познати зборови во нелогичен текст 

 
Брзина на читање логичен текст  
 
 Во слична задача, но во логичен текст (задача за брзина на читање на логичен 
текст) учениците покажуваат подобри резултати, со околу 48 точни збора во минута во 
второ одделение (47 тзвм на македонски и 49 тзвм на албански јазик). Ова значи дека 
на учениците им требало во просек околу 1,25 секунди да прочитаат еден збор. Во 
трето одделение, учениците кои следат настава на македонски јазик имаат подобри 
резултати со 76 точно прочитани зборови во минута, во споредба со учениците кои 
следат настава на албански јазик со 69 тзвм. Во трето одделение се зголемува 
автоматизмот при читање кај учениците, па потребни се 0,8 секунди за прочитан збор 
на македонски и 0,9 секунди на албански  јазик. 
 

 

 

 

 

Просечна Р-вредност   71,43% 72,42% 83,26% 83,89% 

Преостанато време 0,57 1,93 1,57 2,13 

Букви кои се обиделе да 
ги прочитаат  (M) 

73,78 75 85,03 85,88 

Точно прочитани 
букви(M) 

71,43 72,42 83,26 83,89 

Точно прочитани букви 
во минута 

73 77 86 88 

Точност (%) 96 96 97 98 

 Второ одделение Трето одделение 

Наставен јазик Македонски  Албански  Македонски Албански 

N 707 265 683 246 

Задача 2 – Познати зборови во нелогичен текст 
 

Број на ајтеми во 
задачата 

50 50 50 50 

Просечна Р-вредност  54,84% 59,68% 77,32% 77,05% 

Преостанато време 1,55 2,62 5,63 5,66 

Букви кои се обиделе да 
ги прочитаат (M) 

29,30 32,16 40,23 40,67 

Точни зборови (M) 27,43 29,88 38,66 38,52 

Точни зборови во 
минута 

30 34 46 46 

Точност (%) 91 90 95 94 
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Табела 15. Вкупни резултати од задачата брзина на читање на логичен текст 

 
 Ако резултатите од оваа задача се разгледаат од аспект на прочитаните 
текстови, се чини дека учениците од второ одделение подобро го читаат вториот текст 
(околу 49 тзвм) одошто првиот текст (околу 45 тзвм). 

Кај учениците од трето одделение резултатите на учениците со македонски 
наставен јазик се скоро идентични за двата текста (76 тзвм), додека резултатите на 
учениците со албански наставен јазик се подобри за вториот текст (68 тзвм за првиот и 
71 тзвм за вториот текст). 

 
Табела 16. Резултати од задачата брзина на читање на логичен текст  

 
 
 

 Второ одделение Трето одделение 

Наставен јазик Македонски  Албански Македонски  Албански 

N 707 265 683 246 

Вкупно Брзина на читање на логичен текст (Задачи 3 и 5) 

Број на ајтеми во 
задачата 

176 153 176 153 

Просечна Р-вредност  48,21% 48,74% 71,59% 67,93% 

Преостанато време 2,15 2,63 7,27 5,85 

Букви кои се обиделе да 
ги прочитаат (M) 

43,85 45,03 63,85 61,64 

Точни зборови (M) 42,36 42,65 62,98 59,44 

Точни зборови во 
минута 

47 49 76 69 

Точност (%) 95 93 98 97 

 Второ одделение Трето одделение 

Наставен јазик Македонски  Албански Македонски  Албански 

N 707 265 683 246 

Задача 3 –  Брзина на читање на логичен текст (Текст 1) 

Број на ајтеми во 
задачата 

58 59 58 59 

Просечна Р-вредност  66,15% 64,52% 80,44% 84,30% 

Преостанато време 3,83 3,93 13,87 11,07 

Букви кои се обиделе да 
ги прочитаат (M) 

39,59 39,98 52,09 51,61 

Точни зборови (M) 38,36 38,07 51,42 49,74 

Точни зборови во 
минута 

45 45 76 68 

Точност (%) 95 93 98 97 

Задача 5 –  Брзина на читање на логичен текст (Текст 2) 

Број на ајтеми во 
задачата 

118 116 118 116 

Просечна Р-вредност  39,46% 40,71% 63,27% 59,60% 

Преостанато време 0,47 1,33 13,87 0,58 

Букви кои се обиделе да 
ги прочитаат (M) 

48,12 50,11 52,09 71,74 

Точни зборови (M) 46,36 47,23 51,42 69,14 

Точни зборови во 
минута 

49 52 76 71 

Точност (%) 95 93 98 97 
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Прашања за разбирање на прочитаниот текст  
 
 Учениците во просек точно одговорија 8 прашања за македонски и 5 за 
албански наставен јазик од можните 20 за обата јазика во второ одделение, така што 
точноста изнесува 83% кај македонскиот и 74% кај албанскиот наставен јазик. Нивото 
на разбирање на прочитаниот текст се зголемува во трето одделение, кога учениците 
точно одговорија 13 прашања на македонски и 8 на албански наставен јазик, од 
можните 20 прашања, така што точноста се зголеми на 93% односно 82%. 
 
Табела 17. Вкупни резултати од задачата разбирање на прочитаниот текст 

 
 Ако се погледаат резултатите според прочитаниот текст, учениците од второ 
одделение на македонски наставен јазик имаат слични резултатите за обата текста 
(околу 4 прашања), додека учениците со албански наставен имаат само еден точен 
одговор од 8 прашања поставени за првиот текст. Дури и учениците од трето 
одделение на албански наставен јазик се чини дека имаат проблем со давање 
одговори на прашањата за првиот текст (2 од 6 прашања), што може да укаже на 
проблеми во зборовите содржани во текстот или во формулирањето на прашањата. 
 
Табела 18. Резултати за разбирање на прочитаниот текст по задача 

 
 

 Второ одделение Трето одделение 

Наставен јазик Македонски  Албански  Македонски Албански 

N 707 265 683 246 

Вкупно Разбирање на прочитаниот текст  (Задачи 4 и 6) 

Број на ајтеми во 
задачата 

20 20 20 20 

Просечна Р-вредност  41,07% 39,25% 64,71% 58,19% 

Број на ајтеми кои се 
обиделе да ги решат  
(M) 

9,64 6,71 14,04 9,77 

Точни одговори (M) 8 5 13 8 

Точност (%) 83% 74% 93% 82% 

 Второ одделение Трето одделение 

Наставен јазик Македонски  Албански  Македонски Албански 

N 707 265 683 246 

Задача 4 – Прашања за разбирање на прочитаниот текст  (Текст 1) 

Број на ајтеми во 
задачата 

8 8 8 8 

Просечна Р-вредност  53,34% 47,31% 80,44% 70,78% 

Број на ајтеми кои се 
обиделе да ги решат  
(M) 

4,67 1,74 6,73 2,60 

Точни одговори (M) 4 1 6 2 

Задача 6 – Прашања за разбирање на прочитаниот текст  (Текст 2) 

Број на ајтеми во 
задачата 

12 12 12 12 

Просечна Р-вредност  32,15% 33,87% 53,27% 49,80% 

Број на ајтеми кои се 
обиделе да ги решат  
(M) 

4,97 4,97 7,31 7,17 

Точни одговори (M) 4 4 7 6 
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6.3 Колку добро учениците ги совладуваат основните математички 
вештини? 

 
 Исто како и кај ЕГРА, просечниот процент на решеност на оценувањето ЕГМА 
се базира на просечната Р- вредност, која се добива кога ќе се подели просечниот 
резултат од оценувањето со максималниот број на поени, а потоа тој број ќе се поможи 
со 100. 
 Генерално гледајќи го оценувањето ЕГМА, учениците од трето одделение 
покажуваат подобри резултати кај сите задачи, освен кај текстуалните задачи, каде 
учениците од второ одделение имаат подобри вкупни резултати. Задачите 
препознавање на броеви и споредба на количини ги решија речиси сите ученици (над 
90%), додека задачата одземање се чини дека е најтешката задача и за учениците од 
второ одделение (61%), а текстуалните задачи за учениците од трето одделение 
(59%).  
 

 
 
График 42. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГМА 
 

6.3.1 Генерални резултати според пол 

 
 Во просек, момчињата имаат малку подобри резултати од девојчињата во двете 
одделенија.  
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График 43. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГМА според пол 

 
 Ако ги разгледаме резултатите од ЕГМА по подрачја, резултатите на учениците 
од второ одделение покажуваат дека девојчињата се малку подобри од момчињата во 
задачите: препознавање на броеви, споредба на количини, собирање, текстуални 
задачи и продолжување на низи од геометриски форми. 
 

 
 
График 44. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГМА кај ученици од 
второ одделение според пол 
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 Во трето одделение, момчињата се подобри од девојчињата во сите задачи, 
освен во задачата продолжување на низи од геометриски форми.  
 

 
 
График 45. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГМА кај ученици од 
трето одделение според пол 
 

6.3.2 Анализа на резултатите според образовното ниво на родителите  

 
 Учениците од второ одделение покажуваат подобри резултати како што се 
зголемува нивото на образование на родителите од основно, кон средно и високо. 
Просечниот резултат на учениците чии родители имаат завршено основно 
образование е 70%, и се зголемува на 84% ако родителите имаат завршено средно 
образование, достигајќи 88% кај учениците чии родители имаат високо образование. 
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График 46. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГМА кај ученици од 
второ одделение според образовното ниво на родителите 

 
Истиот тренд на подобрување на успехот на учениците според образовното 

ниво на родителите се забележува и кај учениците од трето одделение: просек од 77% 
решеност кај учениците чии родители имаат основно образование или помалку, 89% 
ако имаат завршено средно образование па сѐ до 93% ако имаат најмалку високо 
образование. 
 

 
 
График 47. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГМА кај ученици од 
трето одделение според образовното ниво на родителите 
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6.3.3 Анализа на резултатите според наставниот јазик 

 
 Наставниот јазик може да биде фактор кој влијае врз резултатите по 
математика. Така, учениците од второ одделение кои посетуваат настава на 
македонски јазик покажуваат подобри резултати во сите задачи во ЕГМА.  
 

 
 
График 48. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГМА кај ученици од 
второ одделение според наставен јазик 

 
 Во второ одделение, учениците кои следат настава и на двата јазика 
постигнуваат најдобри резултати во задачите препознавање на броеви (94% на 
македонски и на албански јазик), споредба на количини (92% на македонски и 90% на 
албански) и препознавање на геометриски форми (85% на македонски и 83% на 
албански наставен јазик). И овој пат, најслаби резултати се постигнаа во задачите 
одземање (62% на македонски, 57% на албански), продолжување на низи (64% на 
македонски, 61% на албански) и текстуалните задачи (69% на македонски, 63% на 
албански наставен јазик). 
 Резултатите не се толку еднозначни кај учениците од трето одделение. 
Учениците со македонски наставен јазик се подобри во сите задачи по аритметика, 
додека учениците со албански наставен јазик се подобри во задачите по геометрија.  
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График 49. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГМА кај ученици од 
трето одделение според наставен јазик 

 

6.3.4 Анализа на резултатите според типот на училиштето 

 
 И во второ и во трето одделение, учениците од централните училишта 
постигнуваат подобри просечни резултати од учениците од подрачните училишта (82% 
наспроти 76% во второ одделение и 87% наспроти 80% во трето одделение). 
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График 50. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГМА според типот на 
училиште 

6.3.5 Анализа на резултатите според тоа дали децата посетувале градинка 

 
 Од вкупниот примерок ученици од второ одделение (N=927) кои учествуваа во 
ЕГМА, околу 46% посетувале градинка. Процентот на ученици од трето одделение кои 
посетувале предучилишна установа е малку помал (44% од 896 ученици). 
 
Табела 19. Број на ученици од второ и трето одделение кои оделе во градинка 
 

Посетувале 
градинка 

Второ одделение Трето одделение 

N % N % 

Да  427 46,06 397 44,31 

Не 500 53,94 499 55,69 

 
 
 Учениците кои посетувале градинка имаат подобри резултати на ЕГМА и во 
второ одделение (84% наспроти 78%) и во трето одделение (90% наспроти 83%). 
 

 
 
График 51. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГМА според тоа дали 
посетувале градинка 

 

 

 

 

6.3.6 Анализа на резултатите според тоа дали во домот има книги 

 
 Според сопствените изјави, околу 70% од учениците од второ одделение и 74% 
од учениците од трето одделение имаат дополнителни книги дома. 
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Табела 20. Број на ученици од второ и трето одделение кои имаат пристап до 
книги во домот 
 

Достапност на 
книги во домот 

Второ одделение Трето одделение 

N % N % 

Да  260 28,17 277 31,16 

Не 663 71,83 612 68,84 

 
 
 Исто како и кај оценувањето на јазичната писменост, достапноста на книги во 
домот влијае врз резултатите по математика, со оглед на фактот што учениците кои 
имаат пристап до книги во домот, според нивните изјави, покажале подобри резултати 
во двете одделенија . 
 Вкупниот резултат на решеност на ЕГМА кај учениците од второ одделение кои 
имаат пристап до книги во домот е 85% споредено со 79% кај учениците кои немаат 
книги. Просечниот резултат на учениците од трето одделение е 90% кај учениците кои 
имаат книги дома и 85% кај учениците кои немаат. 
 

 
 
График 52. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГМА според 
достапност на книги во домот 

 

6.3.7 Анализа на резултатите според задачите од ЕГМА 

 
Препознавање броеви 
 
 Задачата за препознавање броеви ја вреднува способноста на учениците за 
препознавање на едноцифрени и двоцифрени броеви. Високата Р- вредност од над 
94% во второ одделение и 95% во трето одделение укажува на тоа дека ова била 
лесна задача. Врз основа на времето кое преостанувало по решавањето на оваа 
задача и бројот на точни одговори, просечниот интервал за препознавање на точни 
броеви во една минута се определува на 47 за учениците од второ одделение и 40 за 
учениците од трето одделение. Воедно, и точноста е висока. 
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Табела 21. Вкупни резултати од задачата препознавање броеви 

 
 
Споредба на количини 
 
 Оваа задача ја мери способноста на учениците да донесуваат судови за 
разликите меѓу броевите преку нивно споредување.  
 Се чини, дека и ова претставувало лесна задача, бидејќи во просек 92% од 
учениците од второ одделение и 94% од учениците од трето одделение ја решиле со 
точност од над 96%.   
 
Табела 22. Вкупни резултати од задачата споредба на колични 

 
 
Продолжување низи 
 
 Во оваа задача, ученикот треба да го определи и именува бројот кој 
недостасува за да се продолжи низата. Оваа задача се задава за да се вреднува колку 
учениците се запознаени со низите броеви.  
 Учениците од второ одделение имаат во просек 3 точно решени ајтеми од 
вкупно 5, додека учениците од трето одделение имаат 5 од вкупно 7. Пониската Р- 
вредност и помалата точност укажуваат на тоа дека оваа задача им е потешка на 
учениците од претходните две задачи.  
 
 
 
 
 
 

 Второ одделение Трето одделение 

N 963 947 

Задача 1 –  Препознавање на броеви 

Број на ајтеми во задачата 20 25 

Просечна Р-вредност  94,23% 95,10% 

Преостанато време 31,30 21,14 

Броеви кои се обиделе да ги 
прочитаат   (M) 

19,54 24,50 

Точни броеви (M) 18,85 23,77 

Точни броеви во минута 47,40 40,60 

Точност (%) 96 97 

 Второ одделение Трето одделение 

N 963 947 

Задача 2 – Споредба на колични 

Број на ајтеми во задачата 7 10 

Просечна Р-вредност  91,74% 93,54% 

Број на ајтеми кои се 
обиделе да ги решат  (M) 

6,89 9,82 

Точно решени ајтеми (M) 6,42 9,35 

Точност (%) 93 95 
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Табела 23. Вкупни резултати од задачата продолжување на низи 

 
Собирање 
 
 Задачите со собирање го оценуваат процедуралното познавање на учениците 
на основните аритметички операции. Ајтемите се поделени во две нивоа за да се 
оцени автоматизмот во Нивото 1 и ефикасноста во Нивото 2. Ајтемите се подредени по 
тежина почнувајќи од полесните.  
 За Нивото 2, покрај ајтемите оценувачот треба да следи и каква стратегија 
користи ученикот (пр. дали брои со прсти, користи манипулативи или молив и хартија). 
 Со оглед на фактот што новите наставни програми по математика се воведоа 
истовремено и во второ и во трето одделение, задачите за собирање и одземање беа 
исти, така што резултатите можат директно да се споредуваат. 
 Вкупната задача има пониска просечна Р-вредност  (76% во второ одделение и 
87% во трето одделение). Но, иако Нивото 2 вклучува потешки ајтеми (со премин), 
просечните Р-вредности се прилично блиски (77% за Нивото 1 и 75% за Нивото 2 во 
второ одделение, како и 88% за Нивото 1 и 86% за Нивото 2 во трето одделение). 
 Во однос на применетите стратегии за пресметување, сметањето со помош на 
прстите благо доминира во второ одделение додека сметањето напамет преовладува 
во трето одделение. Но учениците од второ одделение двојно повеќе користат 
манипулативи од учениците од трето одделение (35% наспроти 17%). 
 
Табела 24. Вкупни резултати од задачата собирање 

 Второ одделение Трето одделение 

N 963 947 

Задача 3 –  Продолжување на низи 

Број на ајтеми во задачата 5 7 

Просечна Р-вредност  63,18% 73,89% 

Број на ајтеми кои се 
обиделе да ги решат  (M) 

4,72 6,80 

Точно решени ајтеми (M) 3 5 

Точност (%) 64 74 

 Второ одделение Трето одделение 

N 963 947 

Задача 4 – Собирање (вкупно) 

Број на ајтеми во задачата 10 10 

Просечна Р-вредност  76,00% 86,99% 

Собирање – Ниво 1 

Број на ајтеми во задачата 5 5 

Просечна Р-вредност  76,74% 87,94% 

Преостанато време 14,76 25,88 

Број на ајтеми кои се 
обиделе да ги решат  (M) 

4,39 4,76 

Точно решени ајтеми (M) 3,84 4,40 

Точни ајтеми во минута 6,83 10,92 

Собирање – Ниво 2 

Број на ајтеми во задачата 5 5 

Просечна Р-вредност  75,26% 86,04% 

Преостанато време 49,86 69,26 

Број на ајтеми кои се 4,72 4,91 
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Одземање 
 
 Задачите за одземање исто така го проценуваат процедуралното знаење за две 
различни тежински нивоа, (на пр. сметање со прсти, користење манипулативни 
предмети). 
 Учениците покажаа послаби резултати во одземање одошто во собирање. 
Генерално, просечната Р- вредност е пониска во обете одделенија, 61% кај учениците 
од второ одделение (која е најниска од сите задачи во целиот инструмент ЕГМА) и 75% 
кај учениците од трето одделение.  
 Малиот број на точно решени ајтеми во Нивото 2 укажува дека учениците имаат 
посериозен проблем при одземање на поголеми броеви со премин. 
 И тука користењето на манипулативи е ретко, особено во трето одделение. 
Повеќето ученици одземаа напамет во трето одделение и применуваа сметање со 
прсти паралелно со сметање напамет во второ одделение. 
 
Табела 25. Вкупни резултати од задачата одземање 

 

обиделе да ги решат  (M) 

Точно решени ајтеми (M) 3,76 4,30 

Точни ајтеми во минута 4,63 7,47 

Собирање – Користење на манипулативи 

Користење на прсти 62,72% 45,30% 

Користење на манипулативи 35,41% 17,42% 

Користење на молив и 
хартија   

15,26% 18,69% 

Сметање напамет 61,68% 77,72% 

 Второ одделение Трето одделение 

N 963 947 

Задача 4 – Одземање (вкупно) 

Број на ајтеми во задачата 10 10 

Просечна Р-вредност  61,10% 75,12% 

Одземање – Ниво 1 

Број на ајтеми во задачата 5 5 

Просечна Р-вредност  77,82% 89,02% 

Преостанато време 15,54 27,88 

Број на ајтеми кои се 
обиделе да ги решат  (M) 

4,57 4,81 

Точно решени ајтеми (M) 3,89 4,45 

Точни ајтеми во минута 6,95 12,27 

Одземање – Ниво 2 

Број на ајтеми во задачата 5 5 

Просечна Р-вредност  44,38% 61,22% 

Преостанато време 20,29 30,21 

Број на ајтеми кои се 
обиделе да ги решат  (M) 

4,15 4,58 

Точно решени ајтеми (M) 2,22 3,06 

Точни ајтеми во минута 1,55 2,60 

Одземање – Користење на манипулативи 

Користење на прсти 54,62% 41,18% 
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Текстуални задачи 
 
 Знаењето на ученикот да собира и одзема (во второ одделение) и да собира, 
одзема, множи и дели (во трето одделение) се оценува преку текстуални проблемски 
задачи, при што се оценува флексибилноста на ученикот и способноста да примени 
стратегии за да реши некој проблем.  

Од сите задачи во инструментот ЕГМА, учениците од трето одделение имаат 
најниско ниво на точност токму во текстуалните задачи (59,24%), најверојатно бидејќи 
вклучуваат множење и делење, операции кои не се доволно извежбани. 
 Што се однесува до користењето разновидни стратегии за решавање на 
текстуални задачи, учениците од второ одделение користат прсти (52%), а учениците 
од трето одделение користат хартија и молив за решавање на задачата (75%). 
Мнозинството ученици сé уште се обидуваат да сметаат напамет без примена на било 
какви други средства (околу 64%). 
 
Табела 26. Вкупни резултати од текстуалните задачи 

 
 
Препознавање геометриски форми 
 
 Оваа задача ја оценува способноста на ученикот да препознае и посочи 
определени форми од зададена група геометриски форми.  
 Бидејќи ајтемите во оваа задача се исти и за второ и за трето одделение, 
споредбата е директна. Просечната Р- вредност, бројот на точно решени ајтеми и 
нивото на точност се слични во двете одделенија, иако учениците од трето одделение 
постигнуваат малку подобри резултати. 
 
 
 
 
 

Користење на манипулативи 36,34% 21,22% 

Користење на молив и 
хартија   

24,51% 41,50% 

Сметање напамет 58,57% 72,33% 

 Второ одделение Трето одделение 

N 963 947 

Задача 6 – Текстуални задачи 

Број на ајтеми во задачата 4 4 

Просечна Р-вредност  67,11% 59,24% 

Број на ајтеми кои се 
обиделе да ги решат  (M) 

3,65 3,68 

Точно решени ајтеми (M) 2,68 2,37 

Текстуални задачи – Користење на манипулативи 

Користење на прсти 52,44% 32,42% 

Користење на манипулативи 29,49% 14,78% 

Користење на молив и 
хартија   

30,22% 74,55% 

Сметање напамет 63,24% 64,20% 
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Табела 27. Вкупни резултати од задачата препознавање на геометриски форми 

 
Продолжување низи од геометриски форми 
 
 За оваа задача на учениците им се покажува низа од геометриски форми и тие 
треба да одберат една форма (од подолу дадените) за да ја заокружат низата.   
 Учениците од трето одделение постигнаа подобри резултатите во оваа задача, 
иако ајтемите за ова одделение се потешки.  
 
Табела 28. Вкупни резултати од задачата продолжување на низи од геометриски 
форми 

 

7. ЛОНГИТУДИНАЛНИ НАОДИ ОД ЕГРА И ЕГМА 

 
 Овој дел ги презентира сумарните статистички податоци за лонгитудиналното 
спроведување на процени со ЕГРА и ЕГМА во Македонија во 41 училиште.  
 Генерацијата ученици од второ одделение со македонски и со албански 
наставен јазик од 41 училиште која учествуваше во оценувањето во мај 2014 година, 
беше предмет на повторно оценување во трето одделение во мај 2015 година.  
 Просечните резултати на учениците со македонски наставен јазик на 
инструментот ЕГРА покажуваат дека, како што се очекуваше, резултатите се мошне 
подобри во трето одделение во споредба со второ одделение. Анализата на задачите 
покажува дека и овој пат најдобри постигања се остварени во задачата препознавање 
букви и нивно изговарање, а најлоши во задачата разбирање на прочитаниот текст. 
Сепак, решеноста на задачата разбирање на прочитаниот текст се зголеми од 46% во 
второ одделение во 2014 година на 68% во трето одделение во 2015 година. 
 

 Второ одделение Трето одделение 

N 963 947 

Задача 7 –  Препознавање на геометриски форми 

Број на ајтеми во задачата 4 4 

Просечна Р-вредност  84,45% 85,77% 

Број на ајтеми кои се 
обиделе да ги решат  (M) 

3,92 3,97 

Точно решени ајтеми (M) 3,38 3,43 

 Второ одделение Трето одделение 

N 963 947 

Задача 8 – Продолжување на низи од геометриски форми 

Број на ајтеми во задачата 3 4 

Просечна Р-вредност  82,66% 86,54% 

Број на ајтеми кои се 
обиделе да ги решат  (M) 

2,88 3,93 

Точно решени ајтеми (M) 2,48 3,46 
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График 53. Споредба на просечниот процент на решеност на задачите во ЕГРА на 
македонски наставен јазик 
 
 Истото се однесува и на учениците со албански наставен јазик. Нивните 
резултати во трето одделение се исто така повисоки во сите подрачја, при што 
најдобри резултати се постигнуваат за препознавање букви и нивно изговарање, а 
најлоши во разбирање на прочитаниот текст. 
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График 54. Споредба на просечниот процент на решеност на задачите во ЕГРА на 
албански наставен јазик  

 
 Споредбата на резултатите по задача покажува дека во задачата препознавање 
букви, учениците не само што имаат повисока P-вредност, туку им останува и повеќе 
време, што значи дека учениците можат да препознаат и изговорат повеќе букви во 
покус временски период. Бројот на точно прочитани букви во минута се зголемил од 74 
на 87 кај учениците со македонски наставен јазик и од 83 на 108 кај оние со албански 
наставен јазик. 
 
Табела 29. Резултати од задачата препознавање букви 

Наставен јазик Македонски Албански 

Одделение Второ (2014) Трето (2015) Второ (2014) Трето (2015) 

N 731 692 250 229 

Задача 1 –  Препознавање на букви и нивно изговарање 

Број на ајтеми во 
задачата 

100 100 100 100 

Просечна Р-вредност   73,25% 86,59% 74,65% 88,86% 

Преостанато време 0,73 1,74 2,38 4,41 

Букви кои се обиделе да 
ги прочитаат  (M) 

77,94 86,21 77,24 90,64 

Точно прочитани букви 
(M) 

72,94 79,56 74,06 74,32 

Точно прочитани букви 
во минута 

74 87 83 108 
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 Во задачата брзина на читање на познати зборови во нелогичен текст, бројот на 
точни зборови во минута се зголемил од 31 на 49 кај учениците со македонски 
наставен јазик и од 30 на 53 кај оние со албански наставен јазик.  

 
Табела 30. Резултати од задачата читање познати зборови во нелогичен текст 

 
 Учениците од трето одделение читаат мошне побргу во споредба со 
сопствените резултати од второ одделение, и тоа 81 точни зборови во минута кај 
македонскиот и 77 точни зборови во минута кај албанскиот наставен јазик. 
 
Табела 31. Вкупни резултати од задачата брзина на читање на логичен текст  

 
 
Табела 32. Резултати за брзина на читање по задача  

Наставен јазик Македонски  Албански  

Одделение Второ (2014) Трето (2015) Второ (2014) Трето (2015) 

N 731 692 250 229 

Задача 2 – Познати зборови 

Број на ајтеми во 
задачата 

50 50 50 50 

Просечна Р-вредност  58,45% 81,12% 54,40% 81,34% 

Преостанато време 1,52 6,52 3,16 6,97 

Букви кои се обиделе да 
ги прочитаат (M) 

31,43 41,99 30,22 42,76 

Точни зборови (M) 29,10 40,57 27,09 40,67 

Точни зборови во 
минута 

31 49 30 53 

Точност (%) 93 97 90 95 

Наставен јазик Македонски  Албански  

Одделение Второ (2014) Трето (2015) Второ (2014) Трето (2015) 

N 731 692 250 229 

Вкупно Брзина на читање на логичен текст (Задачи 3 и 5) 

Број на ајтеми во 
задачата 

144 176 153 175 

Просечна Р-вредност  54,60% 75,81% 49,96% 71,69% 

Преостанато време 1,84 8,24 2,61 6,70 

Букви кои се обиделе да 
ги прочитаат (M) 

40,90 67,14 41,07 63,39 

Точни зборови (M) 39,21 66,48 37,82 62,35 

Точни зборови во 
минута 

41 81 40 77 

Точност (%) 94 96 99 94 

Наставен јазик Македонски Албански 

Одделение Второ (2014) Трето (2015) Второ (2014) Трето (2015) 

N 731 692 250 229 

Задача 3 –  Брзина на читање на логичен текст (Текст 1) 

Број на ајтеми во 
задачата 

66 58 72 59 

Просечна Р-вредност  62,66% 91,29% 53,86% 87,20% 
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 Воедно, значително се подобрува разбирањето на прочитаниот текст, така што 
точноста на точно одговорените прашања од оние кои учениците се обиделе да ги 
одговорат се зголемила од 48% на 91% кај учениците со македонски наставен јазик и 
од 42% на 80% кај оние со албански наставен јазик. 
 
Табела 33. Вкупни резултати од задачата разбирање на прочитаниот текст 

 
 
Табела 34. Резултати за разбирање на прочитаниот текст по задача 

Преостанато време 2,32 15,68 3,24 1,99 

Букви кои се обиделе да 
ги прочитаат (M) 

43,07 53,58 41,56 40,57 

Точни зборови (M) 41,24 52,95 38,62 37,01 

Точни зборови во 
минута 

43,86 79,80 41,57 38,61 

Точност (%) 94,30 98 91,32 93,35 

Задача 5 –  Брзина на читање на логичен текст (Текст 2) 

Број на ајтеми во 
задачата 

78 118 81 116 

Просечна Р-вредност  47,79% 68,26% 46,06% 63,80% 

Преостанато време 1,35 0,76 12,43 1,00 

Букви кои се обиделе да 
ги прочитаат (M) 

38,72 80,77 53,19 73,56 

Точни зборови (M) 37,17 80,02 51,45 73,26 

Точни зборови во 
минута 

38,37 83,07 76 78 

Точност (%) 94 94 97 92 

Наставен Македонски  Албански 

Одделение Второ (2014) Трето (2015) Второ (2014) Трето (2015) 

N 731 692 250 229 

Вкупно Разбирање на прочитаниот текст  (Задачи 4 и 6) 

Број на ајтеми во 
задачата 

15 20 15 20 

Просечна Р-вредност  46,36% 68,22% 36,05% 57,84% 

Број на ајтеми кои се 
обиделе да ги решат  (M) 

14,42 15,01 13,21 14,30 

Точни одговори (M) 6,95 13,71 5,55 11,51 

Точност (%) 48% 91% 42% 80% 

Наставен јазик Македонски Албански  

Одделение Второ (2014) Трето (2015) Второ (2014) Трето (2015) 

N 731 692 250 229 

Задача 4 – Прашања за разбирање на прочитаниот текст  (Текст 1) 

Број на ајтеми во 
задачата 

7 8 7 8 

Просечна Р-вредност  47,76% 83,33% 37,49% 69,76% 

Број на ајтеми кои се 
обиделе да ги решат  (M) 

6,72 7,06 6,15 6,69 

Точни одговори (M) 3,34 6,64 2,72 5,56 

Точност (%) 50% 94% 44% 83% 
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 Споредбата на резултатите од ЕГМА меѓу истата генерација ученици во второ 
одделение и подоцна во трето одделение не е толку едноставна. Едно од можните 
објаснувања е модификацијата на задачите во ЕГМА заради усогласување со новата 
наставна програма по математика. Така, во второ одделение во 2014 година, 
учениците учеа броеви и сметање само до 20, додека во трето одделение во 2015 
година истите ученици требаа да ги научат бројките не само до 100 (како што беше во 
претходната наставна програма), туку мораа да направат голем скок и да ги научат 
бројките до 1000. 
 Ова може да биде причина зошто резултатите во задачите препознавање на 
броеви и споредба на количини, кои се сметаа за двете најлесни, учениците имаа 
нешто послаби резултати во трето одделение. 
 Кај учениците од трето одделение се забележа огромен пад во успешноста со 
која ги решаваа текстуалните задачи, имено нивниот резултат се намали од 71% во 
второ одделение во 2014 година на 54% во трето одделение во 2015 година. 

 

 
 
График 55. Споредба на просечниот процент на решеност на задачите во ЕГМА 
 
 Во задачата препознавање броеви, бројот на точно препознаени бројки во 
минута е понизок, но точноста е во голема мерка идентична. 

Задача 6 – Прашања за разбирање на прочитаниот текст  (Текст 2) 

Број на ајтеми во 
задачата 

8 12 8 12 

Просечна Р-вредност  45,13% 57,23% 34,60% 49,89% 

Број на ајтеми кои се 
обиделе да ги решат  (M) 

7,70 7,95 7,11 7,61 

Точни одговори (M) 3,61 7,07 2,85 5,95 

Точност (%) 47% 89% 40% 78% 
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Табела 35. Вкупни резултати од задачата препознавање на броеви 

 
 Во задачата споредба на количини, учениците од трето одделение покажаа 
добри резултати и голема точност од 96%. 
 
Табела 36. Вкупни резултати од задачата споредба на количини 

 
 Точноста се зголемува во задачата продолжување на низи, што покажува дека 
оваа задача станува полесна со поголемата возраст на учениците. 
 
Табела 37. Вкупни резултати од задачата продолжување на низи 

 
 Во задачата собирање, со оглед дека таа во трето одделение е поделена во 
две тежински нивоа, споредбата на резултатите не е едноставна. Користењето на 
стратегии покажува дека во трето одделение, учениците почесто користат молив и 
хартија или сметање напамет наместо прсти или манипулативи. 
 
 
 
 
 

 Второ одделение (2014) Трето одделение (2015) 

N 968 847 

Задача 1 –  Препознавање на броеви 

Број на ајтеми во задачата 20 25 

Просечна Р-вредност  97,27% 95,89% 

Преостанато време 49,30 22,47 

Броеви кои се обиделе да ги 
прочитаат   (M) 

9,94 24,64 

Точни броеви (M) 9,73 23,97 

Точни броеви во минута 65,71 44,18 

Точност (%) 98 97 

 Второ одделение (2014) Трето одделение (2015) 

N 968 847 

Задача 2 – Споредба на колични 

Број на ајтеми во задачата 5 10 

Просечна Р-вредност  95,70% 94,62% 

Број на ајтеми кои се обиделе 
да ги решат  (M) 

4,98 9,84 

Точно решени ајтеми (M) 4,79 9,46 

Точност (%) 96 96 

 Второ одделение (2014) Трето одделение 
(2015) 

N 968 847 

Задача 3 –  Продолжување на низи 

Број на ајтеми во задачата 5 7 

Просечна Р-вредност  66,67% 72,37% 

Број на ајтеми кои се обиделе 
да ги решат  (M) 

4,98 6,69 

Точно решени ајтеми (M) 3,34 5,07 

Точност (%) 67 76 
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Табела 38. Вкупни резултати од задачата собирање 

 
 Истото се однесува и на операцијата одземање. Во оваа задача учениците уште 
повеќе користат молив и хартија за извршување на пресметките. 
 
Табела 39. Вкупни резултати од задачата одземање 

 Второ одделение (2014) Трето одделение (2015) 

N 968 847 

Задача 4 – Собирање (вкупно) 

Број на ајтеми во задачата 10 10 

Просечна Р-вредност  77,55% 87,38% 

Собирање – Ниво 1 

Број на ајтеми во задачата  5 

Просечна Р-вредност   88,81% 

Преостанато време  29,25 

Број на ајтеми кои се обиделе 
да ги решат  (M) 

 4,85 

Точно решени ајтеми (M)  4,44 

Точни ајтеми во минута  12,59 

Точност (%)  91 

Собирање – Ниво 2 

Број на ајтеми во задачата  5 

Просечна Р-вредност   85,95% 

Преостанато време  72,93 

Број на ајтеми кои се обиделе 
да ги решат  (M) 

 4,97 

Точно решени ајтеми (M)  4,30 

Точни ајтеми во минута  8,36 

Точност (%)  86 

Собирање – Користење на манипулативи 

Користење на прсти 55,37% 41,56% 

Користење на манипулативи 17,36% 7,79% 

Користење на молив и хартија   4,96% 17,47% 

Сметање напамет 79,13% 90,20% 

 Второ одделение (2014) Трето одделение (2015) 

N 968 847 

Задача 4 – Одземање (вкупно) 

Број на ајтеми во задачата 10 10 

Просечна Р-вредност  65,76% 71,62% 

Одземање – Ниво 1 

Број на ајтеми во задачата  5 

Просечна Р-вредност   87,65% 

Преостанато време  31,05 

Број на ајтеми кои се обиделе 
да ги решат  (M) 

 4,90 

Точно решени ајтеми (M)  4,38 

Точни ајтеми во минута  13,48 

Точност (%)  89 

Одземање – Ниво 2 

Број на ајтеми во задачата  5 

Просечна Р-вредност   55,58% 

Преостанато време  39,24 

Број на ајтеми кои се обиделе  4,80 
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 Во текстуалните задачи, учениците успеале точно да решат повеќе ајтеми а и 
точноста се подобрила, и тоа од 44% на 61%, но просечната Р-вредност е пониска, што 
посочува дека оваа задача е потешка. 
 
Табела 40. Вкупни резултати од текстуалните задачи 

 
 И резултатите од двете геометриски задачи се слични, и учениците во трето 
одделение покажуваат малку подобар успех. 
 
Табела 41. Вкупни резултати од задачата препознавање на геометриски форми 

 
Табела 42. Вкупни резултати од задачата продолжување на низи од геометриски 
форми 

да ги решат  (M) 

Точно решени ајтеми (M)  2,78 

Точни ајтеми во минута  3,12 

Точност (%)  58 

Одземање – Користење на манипулативи 

Користење на прсти 59,19% 38,84% 

Користење на манипулативи 19,83% 10,04% 

Користење на молив и хартија   5,37% 33,77% 

Сметање напамет 81,92% 84,53% 

 Второ одделение (2014) Трето одделение (2015) 

N 968 847 

Задача 6 – Текстуални задачи 

Број на ајтеми во задачата 4 4 

Просечна Р-вредност  71,72% 53,75% 

Број на ајтеми кои се обиделе 
да ги решат  (M) 

3,99 3,54 

Точно решени ајтеми (M) 1,77 2,15 

Точност (%) 44 61 

Текстуални задачи – Користење на манипулативи 

Користење на прсти 55,99% 34,12% 

Користење на манипулативи 19,63% 7,91% 

Користење на молив и хартија   20,97% 66,23% 

Сметање напамет 78,62% 77,80% 

 Второ одделение (2014) Трето одделение (2015) 

N 968 847 

Задача 7 –  Препознавање на геометриски форми 

Број на ајтеми во задачата 4 4 

Просечна Р-вредност  69,21% 71,55% 

Број на ајтеми кои се обиделе 
да ги решат  (M) 

3,98 3,91 

Точно решени ајтеми (M) 2,79 2,86 

Точност (%) 70 73 

 Второ одделение (2014) Трето одделение (2015) 

N 968 847 

Задача 8 – Продолжување на низи од геометриски форми 
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 Деталната структура и анализа на постигањата на учениците во сите задачи од 
ЕГРА и ЕГМА според различните варијабли е дадена во Прилог 2. 
 Покрај ова, може да се направи споредба меѓу резултатите на учениците од 
трето одделение од училиштата кои се дел од лонгитудиналниот примерок (за кои ова 
е второ оценување или последователно истражување, бидејќи тие веќе беа оценети во 
2014 кога посетуваа второ одделение) и учениците од трето одделение од 
нововклучените училишта, за да се види дали може да се воочи напредок во 
резултатите на оние ученици кои веќе учествувале во некои проектни активности.  
 Ако ги споредиме постигањата во ЕГРА на учениците од трето одделение кои 
посетуваат настава на македонски јазик од иницијалниот и лонгитудиналниот 
примерок, ќе видиме дека учениците од лонгитудиналниот примерок имаат малку 
подобри резултатите во сите задачи од препознавање букви и нивно изговарање (87% 
во лонгитудиналниот и 83% во иницијалниот) до разбирање на прочитаниот текст (68% 
во лонгитудиналниот и 65% во иницијалниот примерок). 

 

 
 
График 56. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГРА кај ученици од 
трето одделение на македонски наставен јазик во лонгитудиналниот и 
иницијалниот примерок  

Број на ајтеми во задачата 3 4 

Просечна Р-вредност  84,61% 86,39% 

Број на ајтеми кои се обиделе 
да ги решат  (M) 

2,99 3,89 

Точно решени ајтеми (M) 2,56 3,46 

Точност (%) 86 89 
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 И учениците од лонгитудиналниот примерок кои учат на албански наставен јазик 
имаат подобри резултати во сите задачи, освен разбирање на прочитаниот текст, каде 
учениците од иницијалното истражување имаат малку подобар резултат (58,19% 
наспроти 57,84%) од оној постигнат во лонгитудиналното истражување.  
 

 
 
 
График 57. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГРА кај ученици од 
трето одделение на албански наставен јазик во лонгитудиналниот и 
иницијалниот примерок  

 
 Споредбената анализа на резултатите според пол исто така покажува дека 
учениците од лонгитудиналниот примерок, без оглед на полот, имаат подобри 
резултати од оние постигнати од страна на иницијалниот примерок. 
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График 58. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГРА кај ученици од 
трето одделение на македонски наставен јазик по пол во лонгитудиналниот и 
иницијалниот примерок  
 
 Ова е очигледно кај сите ученици без оглед на наставниот јазик.  
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График 59. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГРА кај ученици од 
трето одделение на албански наставен јазик по пол во лонгитудиналниот и 
иницијалниот примерок  

 
 Локацијата на училиштето исто така претставува варијабла која влијае врз 
постигањата на учениците. И овде учениците со македонски наставен јазик кои 
учествуваат во лонгитудиналното истражување покажаа подобри резултати, особено 
оние од градските училишта. 
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График 60. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГРА кај ученици од 
трето одделение на македонски наставен јазик по локација на училиште во 
лонгитудиналниот и иницијалниот примерок  

 
 Кај албанскиот наставен јазик, лонгитудиналниот примерок ученици од трето 
одделение покажува подобри резултати и во градските и во селските училишта во 
споредба со учениците од иницијалниот примерок. 
 

 
 
График 61. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГРА кај ученици од 
трето одделение на албански наставен јазик по локација на училиште во 
лонгитудиналниот и иницијалниот примерок  
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 Ако го погледаме видот на училиштето, повторно учениците од 
лонгитудиналниот примерок имаат подобри резултати од оние во иницијалниот 
примерок и во подрачните и во централните училишта со македонски наставен јазик. 

 

 
 
График 62. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГРА кај ученици од 
трето одделение на македонски наставен јазик по тип на училиште во 
лонгитудиналниот и иницијалниот примерок 

 
 Истиот тренд може да се забележи и во училиштата со албански наставен јазик, 
каде разликата меѓу лонгитудиналниот и иницијалниот примерок е особено очигледна 
во подрачните училишта. 
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График 63. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГРА кај ученици од 
трето одделение на албански наставен јазик по тип на училиште во 
лонгитудиналниот и иницијалниот примерок 

 
 Посетувањето на предучилишна установа е уште една варијабла која е основа 
за различни вредности меѓу лонгитудиналниот и иницијалниот примерок, при што 
учениците со македонски наставен јазик кои оделе во градинка и се дел од 
лонгитудиналното истражување покажуваат подобри резултати од оние кои се 
оценуваат оваа година за прв пат.  
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График 64. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГРА кај ученици од 
трето одделение на македонски наставен јазик според тоа дали посетувале 
градинка во лонгитудиналниот и иницијалниот примерок 

 
 Но, во училиштата со албански наставен јазик, учениците од иницијалниот 
примерок кои посетувале градинка покажаа подобри резултати од оние учениците од 
лонгитудиналниот примерок. 

 

 
 
График 65. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГРА кај ученици од 
трето одделение на албански наставен јазик според тоа дали посетувале 
градинка во лонгитудиналниот и иницијалниот примерок 

 
 Во однос на достапноста на книги во домот, оние учениците од 
лонгитудиналниот примерок кои изјавиле дека дома имаат книги покажуваат подобри 
резултати; од друга страна, од оние учениците кои дома немаат дополнителни книги, 
учениците од иницијалниот примерок имаат подобри резултати.  
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График 66. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГРА кај ученици од 
трето одделение на македонски наставен јазик според достапност на книги во 
домот во лонгитудиналниот и иницијалниот примерок 

 
 Меѓу учениците со албански наставен јазик, оние од лонгитудиналниот 
примерок кои дома имаат дополнителни книги постигнале подобри резултати од 
учениците од иницијалниот примерок.  
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График 67. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГРА кај ученици од 
трето одделение на албански наставен јазик според достапност на книги во 
домот во лонгитудиналниот и иницијалниот примерок 

 
 На полето на математиката, споредбата го покажа следново: лонгитудиналниот 
примерок постигнува подобри резултати во препознавањето броеви, споредбата на 
количини и собирањето, додека иницијалниот примерок има подобри постигања во 
продолжувањето на низи, одземањето, текстуалните задачи, препознавањето на 
геометриски форми и продолжувањето на низи со геометриски форми. 
 

 
 
График 68. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГМА кај ученици од 
трето одделение во лонгитудиналниот и иницијалниот примерок 
 
 Ако ги споредиме точно решените ајтеми во секоја задача, ќе видиме дека во 
задачите со ограничено време за решавање лонгитудиналниот примерок постигнал 
подобри резултати. 
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График 69. Споредба на точниот број на ајтеми на ЕГМА решени од ученици од 
трето одделение во лонгитудиналниот и иницијалниот примерок 

 
 Анализата по основ на пол покажува дека учениците од иницијалниот примерок 
имаат подобри резултатите од оние кои беа оценети во лонгитудиналниот примерок. 
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График 70. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГМА кај ученици од 
трето одделение по пол во лонгитудиналниот и иницијалниот примерок 

 
 Споредбата на резултатите меѓу лонгитудиналниот и иницијалниот примерок 
врз основа на вид на училиште (централно наспроти подрачно) и локација (град 
наспроти село) не дава недвосмислен одговор. Сепак, резултатите на учениците од 
централните и од градските училишта се подобри кај обата примерока. 
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График 71. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГМА кај ученици од 
трето одделение според тип на училиште во лонгитудиналниот и иницијалниот 
примерок 

 

 
 

График 72. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГМА кај ученици од 
трето одделение според локација на училиште во лонгитудиналниот и 
иницијалниот примерок 

 
 Во однос на наставниот јазик, учениците од иницијалниот примерок покажаа 
подобри резултатите во ЕГМА, без оглед на наставниот јазик.  
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График 73. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГМА кај ученици од 
трето одделение според наставен јазик во лонгитудиналниот и иницијалниот 
примерок 

 
 Учениците кои посетувале градинка покажаа подобри резултати во ЕГМА и во 
лонгитудиналниот и во иницијалниот примерок. 

  

 
 
График 74. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГМА кај ученици од 
трето одделение според тоа дали посетувале градинка во лонгитудиналниот и 
иницијалниот примерок 
 
 Изложеноста на книги во домот е важна варијабла, со оглед на тоа што 
анализата на резултатите покажува дека оние учениците кои дома имаат книги и во 
обата примерока постигнуваат подобри резултати на ЕГМА. 
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График 75. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГМА кај ученици од 
трето одделение според достапност на книги во домот во лонгитудиналниот и 
иницијалниот примерок 
 
 

8. НАОДИ ОД ПРАШАЛНИЦИТЕ 
 
 Три вида прашалници беа главните инструментите за собирање на основни 
податоци од 60 училишта, базирани на Инструментот за процена на ефективноста на 
училишното раководство (Snapshot for School Management Effectiveness) или ССМЕ, 
инструмент развиен од РТИ кој се применува заедно со Инструментот за процена на 
јазичната писменост во почетните одделенија (ЕГРА) и/или Инструментот за процена 
на математичката писменост во почетните одделенија (ЕГМА).  
 
 Се подготвија три електронски прашалници, достапни на Google docs, и тоа за: 

 Училишни директори/заменици директори; 

 Одделенски наставници од прво до петто одделение; 

 Родители. 
 
 Оваа година, прашалниците беа разгледани и од страна на просветни 
инспектори и одделенски наставници, за нивната содржина да биде порелевантна на 
контекстот во Република Македонија. 
 Прашалниците имаа за цел да соберат податоци за перцепциите и очекувањата 
на засегнатите страни (училишниот менаџмент, наставниците и родителите) од 
читањето и математиката во одделенската настава. При подготвувањето на 
прашалниците, особено внимание се посвети на преклопување на определени 
прашања, за да се осигури колку што е можно поголема споредливост меѓу одговорите 
на училишните директори, наставниците и родителите.  
 Пристигнаа одговори од 48 училишни директори/заменици директори, 486 
наставници и 624 родители. 
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 За да се обезбеди поголем број одговори од родителите и за да им се даде 
можност да учествуваат и оние родители кои немаат пристап до интернет, во 
септември се дистрибуираа печатени прашалници до дополнителните 60 училишта кои 
се вклучија во иницијалното истражување во мај 2015 година.  
 Прашалниците се дадени во Прилозите кон овој извештај, односно Прилог 3 до 
5. 
 Подолу се дадени главните наоди од анализата на иницијалните прашалници, 
групирани во неколку подрачја кои се релевантни за проектот и кои се базираат врз 
Меѓународната студија за проверка на оспособеноста на учениците за читање со 
разбирање од 2011 година (ПИРЛС)6, каде овие подрачја исцрпно се разгледуваат и 
каде се достапни компаративни податоци:  

 Училишна клима 

 Училишни ресурси за наставата по читање 

 Подготовка на наставниците 

 Настава 

 Поддршка во домашното окружување за постигања во областа на читањето 
 

8.1 Училишна клима 

 
 Студијата ПИРЛС покажа дека учениците кои постигнуваат најдобри резултати 
во читањето обично учат во училишта кои нагласено се стремат кон академски успех, 
каде на образованието му се придава голема важност од страна на наставниците, 
училишното раководство, самите ученици и нивните родители, каде владее позитивна 
атмосфера кон високи постигања, и кои се карактеризираат со ефективни наставници, 
ученици кои се стремат да успеат во своето школување и каде родителите даваат 
силна поддршка. Позитивните и негативните аспекти на училишната клима може да 
влијаат врз постигањата на учениците. Позитивна училишна атмосфера која нагласува 
академски постигања може да придонесе да се надминат социо-економските разлики.   
 Некои од варијаблите кои се мереа со прашалниците ја дефинираа училишната 
клима во основните училишта во Македонија. 
 Во структурата на училишното раководство, а особено во рамки на 
одделенските наставници во училиштата во Македонија преовладуваат жените. 
 Од 48 училишни директори кои го пополнија прашалникот, 48% се мажи а 52% 
жени.  
 
 

                                                 
6 Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., & Drucker, K.T. (2012). Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International 

Study Center, Boston College.  
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График 76: Родова структура на анкетираните училишни директори 
 
 Од анкетираните 486 одделенски наставници, 90% се жени, а 10% мажи. 
Според етничката структура, 84% од наставниците кои одговориле на прашалниците 
се Македонци, 14,6% Албанци а 1,4% припадници на други етнички групи (Турци, Срби 
и други). 
 

 
 
График 77: Родова структура на анкетираните одделенски наставници 
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График 78: Етничка структура на анкетираните одделенски наставници 

 
 Анализата покажа сека скоро три четвртини од училишта (73%) работат во 
смени, т.е. учениците посетуваат настава претпладне или попладне.  
 

 
 

График 79: Процент на училишта кои работат во смени 
 
 Во однос на наставниот јазик, во 64% од анкетираните училишта наставата се 
одвива само на македонски јазик, во 10% само на албански јазик, во 17% на 
македонски и албански јазик, во 6% на македонски, албански и турски и во 4% на 
македонски и турски наставен јазик. 
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График 80: Застапеност на училиштата во примерокот според наставниот јазик 
 
 Мнозинството (83%) одделенски наставници кои одговорија на прашалникот 
држат настава на македонски јазик, 15% на албански јазик и по 2% на турски и српски 
наставен јазик. 
 

 
 
График 81: Застапеност на одделенските наставници во примерокот според 
наставниот јазик 
 
 Во зависност од големината на училиштето варира бројот на одделенски 
наставници. Мнозинството училишта (44%) имаат над 20 одделенски наставника, а 
33% меѓу 11 и 20 наставника. Вкупно 21% од училиштата во примерокот имаат до 10 
одделенски наставника, а 2% помалку од пет одделенски наставника. 
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График 82: Број на одделенски наставници во примерокот училишта 
 
 Врз основа на извештаите на училишните директори, 98% од наставниците 
ретко отсуствуваат (до пет работни дена годишно или 3% од наставното време), а 
само 2% навеле дека наставниците често отсуствуваат и тоа до 10 дена годишно, што 
претставува 5% од вкупната настава.  
 

 
 
График 83: Отсуство на наставниците во текот на учебната година 

 
 Во случај на доцнење за час, 69% од училишните директори ги опоменуваат 
наставниците да внимаваат навреме да доаѓаат на час, 6% го оставаат тоа на совеста 
на наставниците, а само 2% преземаат строги со закон пропишани мерки. 
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График 84: Мерки кои училишните директори ги преземаат кога наставниците 
доцнат на час 

 
Во случаи кога наставникот е отсутен од настава во текот на целиот ден, 

мнозинството училишни директори назначуваат соодветна замена (69%). Во мал број 
случаи, се назначува наставник од друго одделение (17%) или се ангажира наставник 
на замена (14%). 
   

 

 
 

График 85: Замена за учениците кога нивниот наставник е отсутен 

 
Во однос на отсуствата на учениците, наставниците известуваат дека најголем 

дел од нив (54%) ретко отсуствуваат од часови. Но, над една третина (37%) од 
учениците отсуствуваат поради болест, додека дополнителни 9% од учениците често 
отсуствуваат. 
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График 86: Отсуство на учениците во текот на учебната година според 
наставниците 

 
Според родителите, нивните деца ретко отсуствуваат од училиште (82%). Само 2% 
одговориле дека нивните деца се често отсутни, од три до десет дена. 
 

 
 

График 87: Отсуство на учениците во текот на учебната година според 
родителите  
 

И во рамки на фокус групите, родителите се согласуваат дека нивните деца 
ретко отсуствуваат од часови и дека тоа е најчесто заради болест. 
 Во образовниот систем во Македонија, училишните директори и стручните 
служби (педагог, психолог, и/или социолог) се задолжени да вршат интерна контрола 
на квалитетот, додека советниците од БРО и просветните инспектори за надворешно 
следење и евалуација. 
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 Степенот до кој училишните директори се вклучени во секојдневната работа на 
наставниот кадар може да се земе за индикатор на нивните способности за 
раководење и надзор, за нивото на отчетност кое го имаат наставниците, и работната 
атмосфера за персоналот. 
 На прашањето како ја следат работата на наставниците со можност да одберат 
повеќе одговори, 96% изјавија дека тоа го прават директно преку набљудување на 
часовите. Над две третини (67%) се потпираат на тримесечните извештаи за 
напредувањето на учениците, додека околу половина директори се потпираат и на 
екстерни докази (резултати од интегралната евалуација, повратни информации од 
родители или екстерното тестирање). Една третина ги земаат предвид повратните 
информации од советниците од БРО.  
 

 
 
График 88: Практики на следење на работата на наставниците 
 
 Во однос на деталите околу набљудувањето на работата на наставниците на 
час, мнозинството училишни директори навеле дека тоа го прават еднаш во 
тримесечје (47%), по што следува еднаш во полугодие (32%) и еднаш месечно (15%). 
Само 4% ги набљудуваат наставниците за време на час еднаш годишно, додека 2% 
ова не го прават никогаш. 
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График 89: Зачестеност на набљудувањето на часовите според изјави на 
училишните директори 
 
 Но, кога наставниците беа прашани колку често училишните директори ги 
набљудуваат нивните часови, најголем дел (48%) одговорија еднаш во полугодие, по 
што следува одговорот еднаш во тримесечје (27%). Само 8% од наставниците изјавија 
дека нивните часови се предмет на набљудување еднаш месечно, додека 14% од нив 
одговорија дека училишните директори ги набљудуваат нивните часови еднаш 
неделно. Скоро истиот процент наставници (3%) изјавија дека училишните директори 
никогаш не ја следат нивната работа за време на часовите. 

 

 
 
График 90: Зачестеност на набљудувањето на часовите според изјави на 
наставниците 
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 За време на набљудувањето на часовите, според одговорите на 94% од 
училишните директори, нивните забелешки се документираат во вид на извештај. 

 

 
 
График 91: Документираност на набљудувањето на часови од страна на 
училишните директори во вид на извештај 

 
 По спроведеното набљудување, според изјавите на 88% од наставниците тие 
добиваат повратни информации и се обидуваат во практика да ги спроведат дадените 
сугестии. Дури 10% од нив изјавуваат дека не добиваат никакви повратни информации, 
а за 2% немале никаква корист од дадените повратни информации.  
 

 
 
График 92: Повратни информации по набљудувањето на часови од училишните 
директори  

 
 Соработката меѓу наставниците е на високо ниво, при што мнозинството (77%) 
разменуваат искуства во однос на планирањето и реализацијата на наставата, 72% се 
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консултираат меѓусебно, 63% подготвуваат заеднички планирања, а 52% 
дисеминираат обука.  
 

 
 

График 93: Најчести теми за соработка меѓу наставниците  
 

 Добрата соработка се гледа и кога на наставниците им се потребни совети во 
врска со наставната програма. Вкупно 72% изјавија дека кога им треба помош, го 
дискутираат прашањето со други наставниците за време на формални или 
неформални (63%) состаноци. Најголем дел (64%) бара совет од стручните служби, 
36% од училишните директори, а 21% до советниците од БРО. 

 

 
 
График 94: Консултации на наставниците околу прашања поврзани со наставната 
програма 

 
 На прашањето за зачестеноста на набљудувањето часови од страна на 
стручната служба, одговорите на наставниците покажуваат дека таквите посети не се 
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чести, при што мнозинството одговориле дека ги посетуваат еднаш во полугодие (45%) 
(42%) или еднаш во тримесечје (33%). 
 

 
 
График 95: Зачестеност на набљудувањето часови од страна на стручните 
служби 

 

 
 

График 96: Повратни информации по набљудување на часовите од страна на 
стручните служби 

 
 Наставниците беа исто така прашани за посетите од советниците од БРО. 
Најголем дел од нив (42%) изјавија дека советниците ги посетуваат еднаш во текот на 
учебната година, 24% еднаш во полугодие и 12% еднаш во тримесечје. 
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График 97: Зачестеност на посети на училиштата од страна на советници од БРО 
 
 Поддршката и довербата на училишните директори и наставниците во 
учениците во однос на нивните постигања е важна за создавање на позитивна клима. 
 Во однос на очекувањата кои училишните директори и наставниците ги имаат 
од учениците во однос на способноста да читаат на мајчин јазик, скоро идентичен дел 
од испитаниците (81% од училишните директори и 79% од наставниците) очекуваат 
тие да можат да читаат до крајот на второто одделение. 
 

 
 
График 98: Очекувања на училишните директори од учениците во однос на 
совладувањето на читањето 
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График 99: Очекувања на наставниците од учениците во однос на совладување 
на читањето 

 
Кога родителите беа запрашани дали нивните деца знаат да читаат, 14% 

одговорија дека тие сѐ уште не знаат да читаат. Меѓутоа, 9% од родителите кои 
одговориле на прашалниците имале деца кои се прво одделение, додека 23% биле 
родители на второодделенци (прашалниците во печатена верзија беа доставени на 
почетокот од учебната година кога учениците од второ одделение почнуваат да ги 
изучуваат буквите).  
 

 
 

График 100: Способност на децата да читаат според родителите 
 

Фокус групите спроведени со родителите открија дека пред да започнат да одат 
на училиште децата можеле да ги препознаваат буквите и да читаат едноставни 
зборови, како што се нивните имиња. Меѓутоа, дури откако почнале да одат на 
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училиште децата научиле да ги поврзуваат буквите во зборови или пак уште го 
совладувале тој процес (второ одделение). 

 

 

 
 

График 101: Место каде децата научиле да читаат 
 

Според родителите, повеќето од децата научиле да читаат додека биле во 
градинка (60%), додека 28% во домот со помош на родителите. Само 2% од 
родителите велат дека нивните деца научиле да читаат на училиште. 

 
Резиме на резултатите:  
 

- Половата структура на персоналот во училишта во Македонија е претежно во 
корист на женската популација, и кај училишното раководство и кај 
наставниците; 

- Скоро три четвртини од училиштата работат во смени; 
- Мал број наставници отсуствуваат од часови или доцнат и училишни директори 

ретко применуваат законски мерки за нивното доцнење; 
- Кога некој наставник е отсутен од работа цел ден, најчесто се назначува замена 

или во определен број случаи се задолжуваат наставници од други одделенија 
или дури се ангажира замена; 

- Врз основа на изјавите на наставниците, 37% често отсуствуваат од часови 
поради болест; 

- Мнозинството училишни директори ја следат работата на наставниците 
директно преку набљудување на часови, обично еднаш во тримесечје. Овој 
процес се документира; 

- Наставниците изјавија дека набљудување се врши од страна на училишните 
директори и стручните служби еднаш во полугодие, а само 10% никогаш не 
добиваат повратни информации; 

- Наставниците соработуваат едни со други во планирањето и реализацијата на 
часови, меѓусебни консултации, подготовка на заеднички планирања и 
дисеминација на обука; 
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- Училишните директори и советниците од БРО не се главниот извор на совети за 
наставниците при решавање на прашања поврзани со наставната програма. Се 
преферира помош од други наставниците и од стручните служби; 

- Советниците од БРО обично ги посетуваат училиштата еднаш годишно; 
- Најголем дел наставници и училишни директори очекуваат учениците да научат 

да читаат и пишуваат до крајот на второто одделение. 

 

8.2 Училишни ресурси за поучување читање и математика 

 
 Средината за учење во училиштето може да изврши позитивно влијание, да 
поттикнува позитивни ставови кон академските постигнувања и да овозможува 
поквалитетна настава. Направени се обемни истражувања кои покажуваат дека колку 
се поголеми и поквалитетни училишните ресурси толку се повисоки постигањата. 
 Разни студии потврдуваат дека ресурсите се клучни за поквалитетно 
образование, бидејќи обемот и квалитетот на училишните ресурси битно влијае врз 
квалитетот на наставата. На пример, достапноста на библиотека или медијатека може 
да биде од особена важност за развивање на читањето 
(http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/downloads/PIRLS2011_Framework-Chapter3.pdf). 
 За да се обезбедат информации за степенот на достапност на училишните 
ресурси со цел да се подобри наставата по читање и математика, училишните 
директори беа запрашани за набавката на дидактички материјали во текот на 
последниве три години. Очигледно е дека скоро половина од училиштата (46%) 
набавиле вакви материјали, што е можеби поврзано со воведувањето на новата 
наставна програма по математика и потребата да се обезбедат манипулативи за 
одделенска настава. 

 

 
 

График 102: Дидактички материјали набавени во последниве три години 

 
 Библиотеките, и оние во самите училишта и оние во локалните заедници нудат 
цел спектар на разновидни материјали за читање и други ресурси од кои наставниците 
можат да избираат такви кои ќе ги прошират и подобрат нивните педагошки пристапи 
од кои учениците можат да одберат книги за самостојно учење и разонода.  
 

http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/downloads/PIRLS2011_Framework-Chapter3.pdf
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 Според училишните директори, мнозинството училишта (92%) имаат сопствена 
библиотека. 
 

 
 
График 103: Постоење на библиотека во училиштето 
 
 Во 72% случаи, во училиштата има вработено лице кои работи како 
библиотекар. 

 

 
 
График 104: Дали има библиотекар во училиштето 

 
 Во најголем дел од училиштата (79%), училишната библиотека е отворена во 
текот на целиот ден, додека во некои училишта е отворена или во претпладневната 
или во попладневната смена (17% односно 4%). 
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График 105: Работно време на училишната библиотека  

 
 Повеќе од половина училишни директори изјавија дека во нивните библиотеки 
има и други книги соодветни за учениците од почетните одделенија, покрај 
задолжителните лектири. 
 

 
 
График 106: Книги за ученици од одделенска настава во библиотеката 

 
 Мнозинството ученици од почетните одделенија (87%), според изјавите на 
училишните директори, позајмуваат книги од училишната библиотека. 
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График 107: Позајмување книги од библиотеката од страна на ученици од 
одделенска настава 

 
 Училишните директори воедно беа запрашани за бројот на издадени книги за да 
се определи процентот ученици од првите три одделенија кои позајмуваат книги од 
библиотеката: 58% изјавија дека скоро половина од учениците позајмуваат книги, 23% 
рекоа дека скоро сите позајмуваат, додека 19% одговорија дека само мал број ученици 
позајмуваат книги. 

 

 
 
График 108: Процент на ученици од одделенска настава кои позајмуваат книги од 
библиотеката  

 
Учениците кои учествуваа во фокус групите велат дека позајмуваат книги од 

библиотека, но само ако се интересни (библиотекарот накратко им ја кажува 
содржината на книгата и потоа тие одбираат која книга ќе ја позајмат). 
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Кога ги прашавме родителите, дали нивното дете е член на библиотека, повеќе 
од половина (54%) велат дека нивните деца се членови на училишната библиотека, а 
18% на градската или општинската библиотека. Само 4% од децата биле членови и на 
училишната и на општинската библиотека, додека 24% не се членови на ниту една 
библиотека, иако во 18% од случаите имало библиотека во училиштето и/или во 
општината. 

Во фокус групите, родителите изјавија дека помалите деца се членови на 
училишната библиотека, додека постарите деца исто така биле членови и на 
општинската, иако некои деца сакале да читаат неискористени книги. 
 
 

 
График 109: Членство на децата во библиотека според родителите 

 
 Со оглед на тоа дека интернетот е незаменлив ресурс во современите 
училишта, од директорите се побара да дадат мислење за пристапот до интернет во 
нивните училишта. Вкупно 65% од училишните директори изјавија дека имаат пристап 
до интернет, но дека не се задоволни со неговата брзина и квалитет. 
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График 110: Пристап на училиштата до интернет 

 
Резиме на резултатите: 

 
- Повеќе од половина училишта не набавиле никакви дидактички материјали во 

последниве три години; 
- Скоро сите училишта имаат своја библиотека, која им е достапна во текот на 

целиот ден на учениците од почетните одделенија и која има и други книги 
освен задолжителната лектира. Во најголем дел училишта е вработен и 
библиотекар; 

- Учениците од почетните одделенија позајмуваат книги од училишната 
библиотека; 

- Училиштата имаат интернет, но две третини од нив не се задоволни со 
брзината и квалитетот. 

  

8.3 Подготовка на наставниците 

 
 Добро подготвена работна сила во наставничката професија е од голема 
важност за еден ефективен образовен систем. Резултатите од ПИРЛС покажуваат 
дека високи просечни постигања на учениците во доменот на читањето се поврзани со 
специјализираното образование на нивните наставници во јазик или читање, како и со 
искуството на наставниците и степенот на нивното задоволство со сопствената 
кариера. Во овој дел се претставени наодите за образованието и професионалниот 
развој на наставниците. 
 Според нивото на образование, најголем дел од одделенските наставници 
(82,7%) имаат универзитетска диплома. Само 4,3% имаат звање магистер или доктор, 
додека 13% се сé уште со вишо образование (двогодишна иницијална обука за 
наставник). 
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График 111: Степен на образование на анкетираните одделенски наставници 

 
 Врз основа на одговорите на наставниците на прашалникот може да се заклучи 
дека две третини од нив (65%) посетувале семинари за обука за почетно читање, 
поточно за поучување како учениците треба да читаат, додека 35% никогаш не 
присуствувале таков семинар. 
 

 
 
График 112: Процент на наставници кои учествувале на обука за држење настава 
по читање 
 
 Но, запрашани дали им треба дополнителна обука за почетно читање, 45% од 
наставниците одговориле дека им треба. 
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График 113: Процент на наставници на кои им е потребна дополнителна обука за 
почетно читање 

 
 Состојбата е нешто поинаква во однос на обуката за математика, каде 86% од 
анкетираните наставници одговорија дека присуствувале на семинари за настава по 
математика, што е главно резултат на обемната обука спроведена од страна на БРО 
за воведување на новата наставна програма по математика и природни науки во 
почетните одделенија. 
 

 
 
График 114: Процент на наставници кои учествувале на обука за држење настава 
по математика  

 
 И покрај обуките, дури 44% од наставниците изјавија дека им треба 
дополнителна обука за математика. 
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График 115: Процент на наставници на кои им е потребна дополнителна обука за 
математика 

 
 Од наставниците исто така се побара да ги именуваат организациите кои 
спроведуваат обуки за почетно читање и математика. Мнозинството од нив (89,5%) го 
посочија БРО во контекст на новата наставна програма по математика, по што 
следуваа УСАИД/ПЕП (44,4%) и УНИЦЕФ (12,1%). 

 

 

 
 

График 116: Организации кои спроведуваат обука за почетно читање и 
математика 

 
Резиме на резултатите:  
 

- Наставниот персонал е висококвалификуван, а само 14% имаат завршено 
двегодишно иницијално образование за наставници; 
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- Една третина од наставниците никогаш не присуствувале на обука за почетно 
читање, а 14% не присуствувале на обука за математика. 45% од наставниците 
изјавуваат дека им е потребна дополнителна обука во двете подрачја; 

- Најголем дел од обуките во земјата се спроведуваат од Бирото за развој на 
образованието, по што следуваат проекти финансирани од меѓународни 
донатори. 

 

8.4 Настава 

 
 Наставата и секојдневните активности кои се одвиваат во училницата ја 
претставуваат сржта на учењето и имаат значително влијание врз нивниот развој на 
полето на читањето и математиката. 
 Интересна и ангажирана настава е тесно поврзана со повисоки постигања. За 
жал, некои наставници укажаа на одредени ограничувања во својата настава бидејќи 
околу една третина (29%) од учениците во нивните одделенија имаат некаков вид на 
пречки во развојот. 15% од наставниците изјавија дека самите идентификувале 
ученици со пречки во развојот, 10% рекоа дека учениците имале наод и мислење, во 
2% од случаите ова го посочил дефектолог, додека 2% не се сигурни за ова прашање. 
Вкупно 71% од наставниците изјавија дека во своите одделенија немаат ученици со 
пречки во развојот. 
 

 
 
График 117: Процент на одделенски наставници кои во одделението имаат 
ученици со попреченост 

 
 Но, кога ги запрашавме наставниците како работат со учениците со пречки во 
развојот, само 54% изјавија дека немаат такви ученици во своите одделенија. Најголем 
дел од наставниците (25%) им обрнуваат повеќе внимание, 16% имаат подготвено 
индивидуални образовни планови за нив, на 10% им помагаат родителите, 9% имаат 
помош од стручно лице (училиштен или општински дефектолог), 6% не работат со овие 
ученици поинаку од другите, а 5,6% имаат помош од приватно ангажирано стручно 
лице - дефектолог. 
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График 118: Работа со ученици со попреченост 
 
 Во поглед на следење на напредокот на учениците, наставниците посочија дека 
применуваат низа директни и индиректни пристапи за да проценат како напредуваат 
учениците. Најчесто се практикува директно набљудување (92%), или наставниците се 
потпираат на резултати од писмено оценување (90%) и усно испрашување (88%), 
преглед на ученичкото портфолио и други проекти (85%), преку работни листови (82%), 
домашни задачи (76%) и полугодишен тест (71%). 
 

 
 
График 119: Мерење на ученичките знаења според наставниците 
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 Мнозинството наставници (94%) ги користат резултатите постигнати од 
учениците за да го оценат степенот до кој учениците го разбрале материјалот. Помал 
дел наставници ги користат овие резултати за да ги прилагодат (63%) и подобро да ги 
планираат (50%) активностите во одделението. 

 

 
 
График 120: Како наставниците ги користат резултатите на учениците 
 

Кога родителите беа прашани на кој начин добиваат повратна информација од 
училиштето за постигањата на нивните деца, половина од нив (52%) рекоа директно од 
наставниците, а речиси една третина (29%) на родителските средби. Помал процент 
од родителите ја користат технологијата, при што 11% добиваат информации преку 
електронскиот дневник, а 8% преку СМС пораки. 

 

 
 

График 121: Информации за родителите во врска со постигањата на учениците 
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Во фокус групите, родителите изјавиле дека тесно соработуваат со 
наставниците и дека тие биле првиот контакт доколку се појави проблем, додека со 
педагозите и психолозите контактираат многу ретко. Велат дека информации за 
напредокот на нивните деца добиваат на различни начини: преку индивидуални 
средби со наставникот, родителски средби, коментари од наставниците на тестовите 
или во учебниците или пак од самите деца. 
 Запрашани како работат со учениците кои постигаат послаби резултати, 
мнозинството наставници (80,5%) изјавија дека ги охрабруваат, 80% им обраќаат 
повеќе внимание, им даваат повеќе дидактички материјали, додека 47% ги ангажираат 
учениците со подобри постигања да го споделат своето знаење со соучесниците. 
 

 
 
График 122: Наставни методи за ученици со слаби постигања 

 
 Три четвртини наставници (77%) организираат додатна и дополнителна настава 
за учениците од почетните одделенија, 15% само дополнителна настава, додека 2% 
само додатна настава за учениците со високи постигања. 
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График 123: Додатна и дополнителна настава за почетно читање и математика  
 
Резиме на резултатите: 
 

- Една третина наставници во своето одделение имаат ученици со посебни 
потреби, половина од нива сами ги препознале учениците со пречки во развојот. 
Работата со нив воглавно се сведува на обраќање поголемо внимание; 

- Мнозинството наставниците го вреднуваат знаењето на учениците преку 
директно набљудување, писмено оценување, испрашување и прегледување на 
досието и другите проекти на ученикот; 

- Резултатите кои учениците ги постигаат воглавно се користат за оценување а 
помалку за прилагодување и планирање на работните активности; 

- Наставниците им обрнуваат повеќе внимание и ги охрабруваат учениците со 
слаби постигања; 

- Не сите наставници организираат екстра активности за учениците од почетните 
одделенија, но оние кои тоа го прават организираат и додатна и дополнителна 
настава. 

 

8.5 Поддршка во домашното окружување за постигања во областа на 
читањето 

 
 Студијата ПИРЛС покажа дека децата на родители кои и самите сакаат да 
читаат, често практикуваат активности за почетно читање со своите деца, дома имаат 
повеќе ресурси за учење, и дека децата кои посетувале предучилишно образование 
имаат повисоки постигања во областа на читањето. Истото важи за децата чии 
родители изјавиле дека пред да појдат на училиште децата биле оспособени за 
почетно читање (на пр. да читаат реченици и да пишуваат некои зборови). 

Една третина од родителите (33%) изјавиле дека имаат над 100 книги во домот, 
а речиси две третини (62%) имале само неколку книги. Само 5% од родителите 
изјавиле дека немаат книги во домот. 
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График 124: Книги во домот според родителите 

 
Родителите исто така требаа да одговорат колку често купуваат списанија, 

весници, книги и сликовници. Само 8% од родителите никогаш не купуваат списанија, 
додека 36% не купуваат, но ги читаат електронски. Од оние кои купуваат весници и 
списанија, повеќето (24%) ги купуваат на неделно ниво, 17% на месечно и 15% на 
дневно ниво. 

 

 
   

График 125: Зачестеност на купување списанија и весници според родителите 
 

Во однос на купувањето книги и сликовници, само 2% никогаш не ги купуваат, 
додека повеќето (41%) купуваат еднаш месечно. 
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График 126: Зачестеност на купување книги и сликовници според родителите 

 
Во прашалниците, повеќе од половина од родителите (53%) одговориле дека 

читаат заедно со нивното дете секој ден, додека 26% читаат еднаш неделно. Само 2% 
од родителите одговориле дека никогаш не читаат со нивното дете. 

Во фокус групите, родителите изјавиле дека нивните деца читаат на глас секој 
ден повеќе од еден час, но тие сметаат дека им се потребни нови текстови за вежбање 
бидејќи оние кои постојано ги читаат децата веќе ги имаат научено на памет. 
 

 
 

График 127: Зачестеност на читање заедно со децата според родителите  
 

Речиси поеднаков процент родители изјавиле дека најчесто читаат сликовници 
(45%) и лектири (42%). Само 13% изјавиле дека читаат книги од библиотека.  

Според родителите кои учествуваа во фокус групите, лектирите не се доволно 
интересни и децата одбиваат да ги читаат, па затоа родителите би сакале нивните 
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деца да читаат посодржајни книги (а не како „Ономоно Дономоно“). Родителите 
сметаат дека доколку тие им читаат на нивните деца поголеми се шансите дека децата 
ќе го разберат текстот. 

 

 
График 128: Вид на книги кои најчесто се читаат во домот според родителите 
 

Високи 97% од испитуваните родители велат дека разговарале за содржината 
на прочитаното со нивните деца, од кои 75% тоа го прават секогаш, а 22% понекогаш. 

Во фокус групите, родителите објаснуваат дека тие проверуваат дали децата го 
разбрале текстот така што бараат од нив да им го прераскажат, им поставуваат 
прашања, повторуваат, ја објаснуваат содржината, цртаат или им пуштаат видео на 
интернет. Сите родители велат дека имаат доволно детска литература во домот, како 
што се приказни за деца, детски списанија, сликовници, детска библија, детски книги 
од времето кога тие биле мали, енциклопедии и фактопедии. 
 

 
 
График 129: Разговор за содржината на прочитаното според родителите 
 



Проект на УСАИД Со читање до лидерство 
Студија мај 2015 година 
 

134 
 

Освен што читаат заеднички, 75% од родителите изјавиле дека нивните деца 
исто така читаат самостојно секој ден, додека дополнителни 12% тоа го прават еднаш 
неделно. 

 

 
 
 
График 130: Зачестеност на самостојно читање на децата според родителите 

 
Децата самостојно најчесто читаат лектири (45%) и сликовници (40%), а 

помалку книги од библиотека (15%). 
 

 
 

График 131: Литература што децата најчесто ја читаат самостојно, според 
родителите 
 
 Кога наставниците беа запрашани во врска со бројот на родители кои ја 
прегледуваат домашната работа на нивните деца, мнозинството наставници (59%) 
изјавија дека главно родителите ги проверуваат домашните задачи на своите деца, 
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33% рекоа дека тоа го прават само мај број родители, додека само 7% рекоа дека сите 
родители ги проверуваат задачите.  
 

 
 
График 132: Задоволство со вклученоста на родителите во прегледувањето на 
домашните задачи на своите деца според наставниците 

 
Околу една третина од родителите (35%) изјавиле дека секогаш се вклучени 

при пишувањето домашна работа, 23% понекогаш, додека 33% се вклучени само кога 
детето не може да го направи тоа самостојно. Само 9% од родителите никогаш не им 
помагаат на своите деца со домашната работа. 

 

 
 

График 133: Вклученост на родителите при пишување на домашните работи на 
детето 

 



Проект на УСАИД Со читање до лидерство 
Студија мај 2015 година 
 

136 
 

 Скоро две третини (63%) од наставниците се задоволни од помошта која 
родителите им ја даваат на своите деца околу училишните обврски. Сепак, над една 
третина, или 36%, не се задоволни. 
 

 
 
График 134: Задоволство со вклученоста на родителите во следењето на 
задолженијата на учениците според наставниците 
 

Родителите исто така беа запрашани колку често учествуваат во активностите 
во училиштето. Повеќето од нив (48%) изјавиле дека учествуваат еднаш до двапати во 
учебната година, 23% еднаш месечно, 13% неколку пати месечно, додека 11% 
одговориле дека никогаш не учествуваат. 
 

 
 
График 135: Вклученост во активностите на училиштето според родителите 
 
 Исто така, повеќето родители (36%) велат дека помагаат при уредување на 
училницата, 27% при изведување посети, 25% даваат финансиска поддршка за 
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набавка на материјали за работа, а 12% даваат стручна помош за одредени теми при 
реализација на наставната програма. 
 

 
 
График 136: Начини на кои родителите се вклучени во активностите во 
училиштето 
 
 Кога наставниците беа запрашани како родителите учествуваат во активностите 
на одделението, половина од наставниците изјавија дека родителите помагаат при 
организирање посети, 46% дека помагаат во уредување на училницата, 35% дека 
даваат стручна помош при реализацијата на определени содржини од наставната 
програма, додека во 27% случаи родителите обезбедуваат финансиска помош за 
набавка на училишни материјали. 
 

 
 
График 137: Учество на родителите во наставни активности според наставниците 
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 На истото прашање, училишните директори рекоа дека родителите најмногу 
помагаат при уредување на училницата (73%), организирање на посети (54%), 
пружање стручна помош (50%) и обезбедување финансиска помош за набавка на 
училишни материјали (35%). 

 

 
 
График 138: Учество на родителите во наставни активности според училишните 
директори 

 
 Во однос на зачестеноста на соработката меѓу родителите и училиштата, над 
половина од наставниците изјавија дека тие ги ангажираат родителите еднаш или два 
пати во текот на учебната година, 32% рекоа еднаш месечно, додека само 13% ги 
ангажираат неколку пати во текот на месецот. 
 

 
 
График 139: Зачестеност на учеството на родителите во наставни активности 
според наставниците 
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 На прашањето дали родителите бараат самите да се вклучат во училишните 
активности, 61% од наставниците одговорија потврдно, но ретко, додека 26% 
одговорија одречно. Само 13% од родителите барале да бидат вклучени почесто. 

 

 
 
График 140: Зачестеност на барањата од родителите за учество во училишни 
активности 

 
На истото прашање, 47% од родителите одговориле оти ретко бараат да бидат 

вклучени во училишните активности, додека 14% рекле дека тоа го прават често. 
Третина од родителите (34%) признале дека никогаш не побарале да бидат вклучени 
во училишните активности. 

 

 
 

График 141: Барање на родителите да бидат вклучени во училишните активности  
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 Во фокус групите, сите родители се согласиле дека се подготвени да 
соработуваат кога тоа од нив ќе го побара наставникот, на пример за велигденски и 
новогодишни изработки и учество на различни базари. Меѓутоа, тие не се подготвени 
самите да преземат иницијатива. 
 Родителите имаат законска обврска да учествуваат во училишните активности 
преку работата на Советот на родители. Од родителите кои одговориле на 
прашалниците, 30% од нив рекле дека се членови на Советот на родители. 
 

 
 
График 142: Членство на родителите во Советот на родители  
 

Според училишните директори, 60% од Советите на родители се состанале 
меѓу 4 и 7 пати во последната учебна година, 25% помалку од 3 пати, а 15% над 8 
пати. 

 

 
 
График 143: Состаноци на Советот на родители во една учебна година, според 
директорите на училиштето 
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Родителите дадоа слични одговори на ова прашање, при што 24% изјавиле 

дека имаат состаноци до 3 пати, 12% повеќе од 8 пати, 44% од 4 до 7 пати во текот на 
учебната година. Околу 20% од родителите или не дале одговор на ова прашање или 
одговориле дека советот не одржал состанок. 

 

 
 
График 144: Состаноци на Советот на родители во една учебна година според 
родителите 

 
 Состаноците биле во најголем дел иницирани и програмата за работа била 
подготвена од претседателот на Советот на родители (59%), но една третина од 
училишните директори (33%) признаа дека тие ги иницирале состаноците на советот. 

 

 
 
График 145: Иницијатива за закажување на состаноците на Советот на родители 
според директорите 
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На истото прашање, 29% од родителите изјавиле дека состаноците биле главно 
иницирани и дневниот ред подготвен од страна на претседателот на Советот на 
родители, 26% рекле од страна на директорот на училиштето, додека вкупно 43% или 
не знаеле (33%) или не дале одговор (10%). 

 

 
 
График 146: Иницијатива за закажување на состаноците на Советот на родители 
според родителите 
 
 

 
 

График 147: Предлози на Советот на родители за надминување одредени 
состојби во училиштето според родителите  
 
 Мнозинството родители (80%) и директори на училиштата (85%) рекоа дека 
Советот на родители дава предлози за надминување на определени проблеми во 
училиштето. 
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График 148: Предлози на Советот на родители за надминување на определени 
проблеми во училиштето, според директорите на училиштето 

 
 Некои од сугестиите на Советот на родители посочени од училишните 
директори биле од суштинска важност при надминувањето на определени проблеми, 
како на пример: регулирање на дневниот престој за учениците од почетните 
одделенија, поместување на почетокот на наставата за подоцна во текот на зимата, 
ученички униформи, организирање на екскурзии и продажни изложби, подобрување на 
инфраструктурата, уредување на дворот, спречување на оштетувања на училишниот 
имот, организирање на патувања, подобрување на дисциплината, хигиената и 
безбедноста. 
 Дури 90% од училишните директори и 73% од родителите изјавија дека се 
задоволни со нивото на поддршка која ја добиваат од Советот на родители. 
 

 
График 149: Задоволство кај училишните директори од поддршката од Советот 
на родители  
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График 150: Задоволство кај родителите од поддршката од Советот на родители 

 
Резиме на резултатите: 

 
- Само 7% од наставниците се сигурни дека сите родители ги проверуваат 

задачите на своите деца, а една третина не се задоволни со помошта која 
родителите им ја даваат на децата околу домашните задачи; 

- Родителите учествуваат во школските активности, повеќе помагајќи при 
организирање посети и уредувајќи ја училницата, а помалку обезбедувајќи 
стручна и/или финансиска помош. Училишните директори се согласуваат со 
подрачјата на поддршка, но сметаат дека родителите помагаат повеќе одошто 
мислат наставниците; 

- Само 13% родители се ангажираат во училишни активности почесто и на свое 
барање. Остатокот ретко се вклучува, еднаш или два пати во текот на годината; 

- Советот на родители е активно тело и училишните директори главно се 
задоволни со неговото функционирање. 

 

9. ЗАКЛУЧОЦИ 

 

9.1 Што научивме од примената на ЕГРА и ЕГМА 

 
 Последните резултати од иницијалното оценување со ЕГРА инструментот ги 
потврдуваат резултатите од претходната година кои посочуваат дека вештините за 
препознавање букви се добро развиени кај учениците од второ и трето одделение, 
додека пак разбирањето на прочитан текст останува тесно грло во почетните 
одделенија на нашиот образовен систем. 
 
 Главните фактори кои влијаат врз резултатите од ЕГРА и ЕГМА се: 
 



Проект на УСАИД Со читање до лидерство 
Студија мај 2015 година 
 

145 
 

 Повисоко образовно ниво на родителите  

 Посетување на централно или градско училиште 

 Посетување на предучилишна установа 

 Достапност на книги во домот 

 Позајмување книги од библиотека 

 Читање дома (било самостојно или со некого). 
 
 Овие резултати потенцираат некои суштински важни подрачја во кои е потребно 
да се интервенира. Во скоро сите задачи, учениците од градските училишта покажаа 
подобри резултати од нивните врсници од селски училишта, што претставува аларм за 
носителите на образовни политики. Незадоволителна настава, слаб надзор од 
образовните институции, пониското образовно ниво на родителите, недоволната 
достапност на книги и други материјали за читање, и ограничената поддршка од 
пошироката заедница се можеби некои од факторите кои придонесуваат за вакви 
резултати. Било каква интервенција на полето на читањето треба да се насочи и кон 
учениците од подрачните училишта, учениците кои не посетувале предучилишни 
установи и децата чии родители имаат завршено најмногу основно образование или 
пак немаат никакво образование.  
 За учениците кои читаат на просечно ниво, треба да се обезбеди дополнителна 
поддршка за да ги подобрат овие свои вештини. За нив треба почесто да се 
спроведува оценување кое го следи напредокот, можеби еднаш или два пати во текот 
на месецот па дури и секоја недела. Воедно потребна е интензивна поддршка во вид 
на: 

• настава во помали групи, 
• поинтензивна настава или практични вежби, 
• разложување на наставната програма на помали чекори при стекнување на 
вештините за читање и математика, 
• обезбедување на поексплицитно моделирање и поучување, и/или 
•обезбедување на поструктуриран процес на учење и вежбање со поддршка. 

 
Во однос на резултатите по математика, имајќи предвид дека новата наставна 

програма по математика и природни науки се воведе во училиштата во Македонија во 
септември 2014 година, потребно е да помине повеќе време пред наставниците 
целосно да ја совладаат, за да може од ученичките постигања да се заклучи дали оваа 
промена довела до подобри резултати. 
 Задачите за препознавање броеви и споредба на количини се и понатаму лесни 
дури и за учениците од второ одделение, кои покажуваат високи постигања и покрај 
зголемениот бројот на задачи, тежинското ниво на задачите и временското 
ограничување. 
 Во однос на задачата продолжување на низи, откако истата беше 
реорганизирана да има рамномерна распределба на 10 задачи чие тежинско ниво 
постепено се зголемува, учениците од трето одделение покажуваат поголем успех, 
веројатно бидејќи ја совладале оваа вештина во претходното одделение, а со новата 
наставна програма имаат повеќе задачите истата за да ја извежбаат оваа вештина.  
 Поради слабите резултати во задачите собирање и одземање покажани 
претходната година овие две задачи беа изменети и поделени во две нивоа. Нивото 1 
се состои од пет ајтеми кои оценуваат течност односно дали учениците совладале 
едноставни проблеми со собирање/одземање, со временско ограничување од 60 
секунди. Учениците добија инструкција на оценувачот да му го кажат првиот одговор 
кој им се чини точен, без да користат манипулативи. Нивото 2 беше ограничено на 2 
минути, иако времето не се мери заради течноста (или автоматизмот) туку заради 
ефикасноста во решавањето. Овде на учениците им беше дадена можност да користат 
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манипулативни предмети или прсти за да ги решат проблемите со 
собирање/одземање. Сепак, резултатите не покажаа дали децата, ако имаат повеќе 
време на располагање, ќе бидат во состојба да ги решат потешките задачи. Токму 
обратно, тие имаа повеќе точно решени ајтеми во минута во временски ограничените 
задачи, што укажува на тоа дека ако еден ученик научил како да пресметува, тој тоа ќе 
го направи без оглед на времето. 
 Во текстуалните задачи, резултатите на учениците од второ одделение се 
подобри оваа година во поглед на просечната Р-вредност и точно решените ајтеми. 
Забележано е поинтензивно користење на молив и хартија во второ одделение, на 
прсти особено во трето одделение, и на манипулативни предмети во обете 
одделенија. Ваквиот пораст во користењето на манипулативи за поддршка во 
сметањето може да биде од полза во новите реформи во математиката и да ги 
поттикне наставниците да користат повеќе манипулативи во својата настава. 
 Резултатите од ЕГРА и ЕГМА веќе укажуваат на потреба од ревидирање на 
националните политики и нивната имплементација во однос на подрачјата јазик и 
математика во почетните одделенија, вклучувајќи менување на наставната програма 
за почетно описменување; реорганизирање на распоредот за да се зголеми времето 
кое се посветува на читањето; приоритет да биде обезбедување на соодветни 
наставни материјали и материјали за читање; обука на  наставниците за вклучување 
на инструментите ЕГРА/ЕГМА во редовната работа во наставата заради проверка на 
степенот на совладување на вештините; работа со учениците со потешкотии во 
учењето; уредување на катче за читање во училницата и обезбедување доволно 
време за децата да можат да читаат на глас; и зајакнување на вклученоста на 
заедницата и родителите со цел поддршка на почетното читање и математика. 
 

9.2  Училишна клима  

 
 Создавањето на средина за учење која придонесува за поголеми постигања 
подразбира персонал кој соработува во програмските активности. Во една студија која 
содржи сеопфатен преглед на теоријата и мета-анализа на истражувањата посветени 
на професионалните заедници се нагласува малиот, но значаен и позитивен придонес 
на професионалните заедници за учење врз ученичките постигања7.  
 Со оглед на тоа што наставниците во Македонија соработката со колегите ја 
сметаат за важна за градење на професионални заедници, идејата за наставничка 
колегијалност и соработка треба да се насочи кон осмислување на соработката со цел 
да се подобри на наставата. 
 Наставниците треба да се охрабрат да комуницираат со други наставници и да 
разговараат како да се обликува наставата на определена тема, да соработуваат во 
планирањето и подготвувањето на наставни материјали, да споделуваат што научиле 
во текот на сопственото наставничко искуство, да ги посетуваат часовите на колегите 
за да учат од нив и да работат заедно за да испробуваат нови идеи. 
 

9.3 Училишни ресурси за поучување читање и математика 

 
 Локацијата на училиштето може да има значително влијание врз економското и 
образовното окружување во кое растат учениците кои го посетуваат. Исто така, 
локацијата на училиштето може да придонесе за достапност на дополнителни ресурси 

                                                 
7 Lomos, C., Roelande, H. H., & Bosker, R. J. (2011). Professional communities and student 
achievement–A meta analysis. School Effectiveness and School Improvement, 22(2), 121–148.  
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(на пр. библиотеки, медијатеки или музеи) или да укаже на релативната изолираност 
на училиштето. 
 Генерално гледано, учениците од второ и од трето одделение кои посетуваат 
училишта во градовите покажуваат подобри просечни резултати во читањето од оние 
кои посетуваат училишта во селски подрачја. 
 Разни истражувања покажуваат дека ресурсите се клучни за подобрување на 
образованието, бидејќи обемот и квалитетот на училишните ресурси може да имаат 
важно влијание врз квалитетот на наставата. Постоењето на библиотека или 
медијатека може да биде особено важно за развој на описменувањето и читањето. 
 Библиотеките, и оние во самите училишта и во локалната заедница, 
обезбедуваат пристап до широк спектар на материјали за читање и други ресурси од 
кои наставниците можат да црпат идеи за диверзифицирање на своите наставни 
приоди, и од кои учениците можат да избираат книги за сопствениот развој и уживање. 
Воедно, со оглед на зголемената примена на технологијата, библиотеките треба сé 
повеќе да се развиваат во медијатеки кои нудат најразновидни материјали и пристап 
до интернет, што не е случај во Македонија, бидејќи ниту училишните директори ниту 
наставниците се задоволни од брзината на интернетот. Училишните библиотеки 
најчесто се стари и прашливи, со застарена литература од времето на Југославија. 
Можеби кога училишните библиотеки би имале книги кои ги интересираат учениците, 
поголем дел од овие учениците би посветиле повеќе внимание на читање, би ги 
подобриле своите вештини за читање и би нашле поинтересна разонода. 
 Од друга страна, добро опремени мини библиотеки во училниците наместо 
големи училишни библиотеки овозможуваат достапност на широк асортиман на книги. 
Доставувањето на 20 наслови сликовници на македонски и албански јазик до секоја 
училницата каде учат деца од прво до трето одделение од страна на Проектот „Со 
читање до лидерство“ претставува обид за воспоставување на вакви библиотеки во 
училниците и за унапредување на читачките вештини кај учениците. 
 Останува да се обезбедат книги на турски и на српски јазик (преостанатите два 
службени наставни јазици во Македонија) како и на ромски јазик за децата од ромската 
заедница, кои се чини дека се во уште потешка ситуација бидејќи не учат на својот 
мајчин јазик. 
 

9.4 Подготовка на наставниците  

 
 Постојат сé повеќе докази дека подготовката на наставниците претставува 
моќен индикатор кој може да ги предвиди постигањата на учениците, дури и повеќе од 
социо-економските и јазичните фактори8. Во светски рамки, повисоките просечни 
постигања во читање на учениците се поврзуваат со специјализирано образование во 
областа јазик или читање. Постигањата исто така се поврзани со прашањето на 
искуството на наставниците и нивното задоволство со сопствената кариера. 
 
 Скорешните истражувања покажуваат позитивна врска меѓу професионалниот 
развој на наставниците и постигањата на учениците во описменувањето9, како и тоа 

                                                 
8 Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy 
evidence. Education Policy Analysis Archives, 8(1). Retrieved from http://epaa.asu.edu/epaa/v10n12/ 
9 Biancarosa, G., Bryk, A. S., & Dexter, E. R. (2010). Assessing the value-added effects of literacy 
collaborative professional development on student learning. The Elementary School Journal, 111(1), 
7–34. 
Yoon, K. S., Duncan, T., Lee, S. W.-Y., Scarloss, B., & Shapley, K. (2007). Reviewing the evidence on 
how teacher professional development affects student achievement Retrieved from 
http://ies.ed.gov/ncee/edlabs  

http://ies.ed.gov/ncee/edlabs
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дека обемот на професионален развој (над 14 часа) е важен фактор. Иако 
наставниците во Македонија поминале неколку циклуси обуки за почетно читање и 
математика, тие сé уште не чувствуваат самодоверба и имаат потреба од 
дополнителна обука. Сепак, се чини дека вредноста на обуката како активност за 
професионален развој која има за цел подобрување на знаењата и вештините сé уште 
не е осознаена, бидејќи наставниците често ја сметаат за инструмент за добивање на 
сертификат кој ќе им помогне да го подобрат своето професионално досие во очите на 
просветните инспектори. 
 Обуката на наставниците останува комплексна задача, но треба да 
претпоставиме дека наставниците најдобро учат преку практикување и интеракција со 
други професионалци. Тоа подразбира дека обуката на  наставниците треба да се 
организира преку моделирање и практики, и дека краткотрајните обуки со 
последователни активности и состаноци се поефективни од долги обуки. Редовниот 
професионален развој низ обука и други активности би требало да ја покрие потребата 
од едукативна практика и поддршка. 
 Соработката на наставниците во рамки на заедниците за учење и посетите на 
училиштата од страна на менторите се клучни за обезбедување поддршка на 
наставниците и подобрување на резултатите на учениците. Правилната селекција на 
ментори е од суштинска важност за тие да можат да им пружат ефективна поддршка 
на наставниците. Резултатите од различните програми за менторирање укажуваат 
дека во оние училишта каде почесто има посети учениците имаат повисоки постигања. 
За да се направат поголеми подобрувања во наставниот процес е многу потешко 
бидејќи е потребен поголем директен контакт, повеќе пракса и постојано добивање на 
повратни информации. 
 

9.5  Настава 

 

 Средината за учење во самата училница, педагошкиот пристап и материјалите 

кои се користат во училницата се од очигледна важност за воспоставување на 
структура во наставниот процес. 
 Иако наставниците изјавуваат дека применуваат разновидни наставни 
активности и стратегии, вклучувајќи додатна и дополнителна настава, самиот наставен 
процес треба да ги заинтересира и заангажира учениците да учат. 
 Резултатите на скалата за Ангажирање на учениците во учење од ПИРЛС 
покажуваат дека шест активности се тесно поврзани со наставните практики на 
наставниците кои имаат за цел да го утврдат знаењето и учењето: резимирање на 
целите на учењето од часот, поврзување на часот со секојдневниот живот на 
учениците, поставување прашања во кои се бараат причини и објаснувања, 
поттикнување на учениците да покажат напредок, пофалба на учениците за напорот 
што го вложиле, и достапност на интересни нешта на час. 
 Покрај прашањата кои се поставуваат со цел да се развијат вештините за 
разбирање на прочитаниот текст, наставниците треба да поставуваат и такви со кои 
учениците ќе пронајдат информации во даден текст, ќе ги идентификуваат главните 
идеи во тоа што го прочитале, ќе го објаснат или образложат она што го разбрале од 
прочитаното, ќе го споредат она што го прочитале со сопствените искуства или ќе 
направат генерализација, извлечат заклучоци, и ќе го предвидат она што би можело да 
се случи понатаму во текстот.  
 Вештините и стратегиите за правење споредби, генерализации, заклучоци и 
предвидувања се важни процеси за разбирање на прочитаниот текст и резултатите од 
ПИРЛС покажуваат дека учениците од четврто одделение од земјите кои постигнуваат 
највисоки резултати во ова истражување ги имаат совладано овие вештини. 
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 Генерално, наставниците се фокусираат на извлекување информации и 
утврдување на главните идеи во еден текст, но фокусот на покомплексни стратегии за 
разбирање на прочитаниот текст сé уште не е на задоволително ниво. Поставувањето 
на прашања со „зошто“ не само како дел од наставата по читање туку и во други 
области ги унапредува повисоките нивоа на размислување кај учениците. 
 Покрај примената на учебници и наставни ливчиња како основа за наставата по 
читање, наставниците треба да се поттикнуваат да користат дополнителни ресурси 
како што се разновидни книги за деца и компјутерски апликации. 
 Од фундаментална важност за развивање на вештините и стратегиите за 
разбирање на прочитан текст е читањето на книги и разновидни видови на материјали, 
и затоа инвестирање во мала библиотека во училницата претставува извонредна 
можност за децата да имаат лесно достапни книги и списанија како дел од нивните 
часови и активности за читање. 
 

9.6  Поддршка во домашното окружување за постигања во областа на 
читањето  

 
 Домашното окружување, поттикот и охрабрувањето како и раниот детски развој 
се од суштинска важност за обликување на писменоста кај децата. Важно е родителите 
да им помогнат на своите деца да развијат навика за читање уште од најрана возраст. 
За мнозинството деца, домот е место каде се моделира однесувањето и децата 
директно се насочуваат во ефективни практики на читање и пишување. Малите деца 
кои ги гледаат возрасните и постарите деца како читаат или работат со текстови на 
различни начини се учат да користат печатени материјали и да ја гледаат нивната 
вредност. Постои силна позитивна поврзаност меѓу ученичките постигања во читање и 
искуствата кои поттикнуваат описменување во домот. 
 Истражувањата покажуваат дека учениците имаат повисоки постигања во 
читањето ако нивните родители често биле ангажирани во активности за почетно 
читање со своите деца, ако дома имале повеќе ресурси за учење и ако самите 
посетувале предучилишна установа. 
 Децата, според сопствените изјави, имаат повисоки постигања во читањето ако 
кога се запишале во прво одделение веќе умееле да решаваат задачи за почетно 
читање (на пр. ако умееле да читаат некои реченици и пишуваат некои зборови). 
 Во текот на целиот развој на детето, времето посветено на активности поврзани 
со описменување е од суштинска важност за стекнување на вештини за читање, а 
ефектите можат да бидат долготрајни (Levy, Gong, Hessels, Evans, and Jared, 2006). 
 Едно обемно истражување спроведено неодамна во Англија утврди дека една 
композитна варијабла составена од седум активности во домот: да им се чита на 
децата, одење во библиотека, играње со бројки, боење и цртање, учење на буквите и 
бројките, пеење или рецитирање песнички/стихотворби, имаат многу поголема 
можност да ги предвидат постигањата во областа на јазичната и математичката 
писменост од било кои други истражувани варијабли, вклучувајќи го и социо-
економскиот статус, образовното ниво на родителите и семејните приходи (Melhuish et 
al., 2008). 
 ПИРЛС исто така доследно укажува на позитивната поврзаност меѓу вештините 
за почетно читање и просечните постигања во читање во четврто одделение. 
 Со оглед на тоа што времето кое се посветува на активностите поврзани со 
описменување е од суштинска важност за стекнување на вештини за читање, 
родителите треба да се поттикнуваат да се ангажираат околу почетното читање со 
своите деца, меѓу другото преку: читање книги, раскажување приказни, пеење 
песнички, играње со играчки кои имаат букви на себе, разговор околу она што се 
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прави, разговор околу она што се чита, играње на зборовни игри, пишување букви или 
зборови и читање на глас на етикети и знакови. 
 Ресурсите во домот играат важна улога во стекнувањето на вештините за 
читање, и ги вклучуваат образовното ниво на родителите и книгите во домот. 
 Предучилишното образование, во вид на градинка или друга образовна 
програма за ран детски развој, игра важна улога во подготвувањето на децата за 
основно училиште. Освен што на децата им овозможува добар почеток во 
школувањето и животот, предучилишното образование претставува пат за 
надминување на потешкотиите во развојот и можност за прекинување на 
меѓугенерацискиот затворен круг на сиромаштија и слаби постигања. 
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10. ПРИЛОЗИ 

 

Прилог 1: Список на училишта кои учествуваат во студиите ЕГРА и ЕГМА 

 
Список на училишта кои учествуваа во лонгитудиналното истражување 

 

Бр. Име на училиштето Место Општина 

1 Стив Наумов Скопје Гази Баба 

2 Наум Наумовски - Борче Скопје Гази Баба 

3 11 Октомври Скопје Центар 

4 Блаже Конески Скопје Аеродром 

5 Петар Здравковски Пенко Скопје Бутел 

6 Гоце Делчев Могила Могила 

7 Кочо Рацин Ивањевци Могила 

8 Св. Кирил и Методиј Битола Битола 

9 Елпида Караманди Битола Битола 

10 Кирил и Методиј Кочани Кочани 

11 Славчо Стојменски Виница Виница 

12 Гоце Делчев Конче Конче 

13 Св. Климент Охридски Охрид Охрид 

14 Наим Фрашери с. Јагол Доленци Кичево 

15 Санде Штерјоски Кичево Кичево 

16 Симче Настовски Вратница Јегуновце 

17 Братство Миѓени Тетово Тетово 

18 Христијан Тодоровски Карпош  с. Драгоманце Старо Нагоричане 

19 Илинден Крива Паланка Крива Паланка 

20 Лирија с. Јаболчиште Чашка 

21 Блаже Конески Велес Велес 
22 Мирче Ацев Скопје Ѓорче Петров 

23 Страшо Пинџур  Скопје Ѓорче Петров 

24 Гоце Делчев  Горно Лисиче  Аеродром 

25 Браќа Миладиновци   Скопје  Аеродром 

26 Дрита  с. Рашче Сарај 

27 Гоце Делчев Прилеп Прилеп 

28 Св. Кирил и Методиј  с. Бучин  Крушево 

29 Манчу Матак Кривогаштани Кривогаштани 

30 Блаже Конески  Точила  Прилеп  

31 Никола Петров Русински  с. Русиново  Берово 

32 Ванчо Китанов  Пехчево  Пехчево 

33 Јосип Броз Тито  Валандово Валандово 

34 Св. Климент Охридски  Драслајца Струга 

35 Глигор Прличев  Охрид Охрид 

36 Андреја Савевски Кикиш Тетово Тетово 

37 Прпарими Чегране Гостивар 

38 Фаик Коница  с. Слупчане Липково 

39 Васил Главинов Велес Велес 

40 
Јордан Хаџи Константинов – 
Џинот  Велес Велес 

41 Кирил и Методиј  Свети Николе Свети Николе 
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Список на училишта кои учествуваа во иницијалното истражување во мај 2015 

 

42 Маца Овчарова Велес Велес 

Бр. Име на училиштето Место Општина 

1 Васил Главинов Скопје Чаир 

2 Кузман Шапкарев Драчево Кисела Вода 

3 Аврам Писевски с. Бардовци  Карпош 

4 Братство Тафталиџе Карпош 

5 Војдан Чернодрински Скопје Карпош 

6 Мите Богоевски Ресен Ресен 

7 Рампо Левката Прилеп Прилеп 

8 Пере Тошев  Дупјачани – Десово  Долнени 

9 Славко Лумбарковски Новаци Новаци 

10 Тошо Арсов Штип Штип 

11 Никола Карев Пробиштип Пробиштип 

12 Владо Кантарџиев  Гевгелија  Гевгелија  

13 Братство – Единство Охрид Охрид 

14 Страшо Пинџур Вевчани Вевчани 

15 Пашко Васа Групчин Желино 

16 Дервиш Цара Долно Палчиште Боговиње 

17 Христијан Карпош Куманово Куманово 

18 Тоде Хаџи - Тефов Кавадарци Кавадарци 

19 Тошо Велков Пепето Кавадарци Кавадарци 

20 Пере Тошев  Росоман Росоман 

21 Јан Амос Коменски Скопје Карпош 

22 Ѓорѓија Пулевски Скопје Аеродром 

23 25 Maj Скопје Гази Баба 

24 Његош Идризово Гази Баба 

25 Крум Тошев Трубарево Гази Баба 

26 Драга  Стојановска с. Ракотинци Сопиште 

27 Браќа Миладиновци с. Миладиновци  Илинден 

28 Наим Фрашери Студеничани Студеничани 

29 Св. Климент Охридски Битола Битола 

30 Добре Јованоски Прилеп Прилеп 

31 Круме Волнароски с Тополчани Прилеп 

32 Пецо Даскалот Долнени Долнени 

33 Браќа Миладиновци с. Жван Демир Хисар 

34 Славејко Арсов с.Подмочани Ресен 

35 Братство-Единство  Дебар Дебар 

36 Д-р Владимир Полежиноски Кичево Кичево 

37 Гоце Делчев с.Подгорци Струга 

38 Ашим Агуши Радолишта Струга 

39 Гоце Делчев Штип Штип 

40  Крсте П.Мисирков Оризари      Кочани     

41 Ванчо Прке Делчево Делчево 

42 Методи Митевски Брицо Лозово Лозово 

43 Видое Подгорец Струмица Струмица 

44 Кирил и Методиј Стојаково Богданци 

45 Петар Мусев Богданци Богданци 
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46 Кирил и Методиј  с.Ораовица Радовиш 

47 Св. Климент Охридски Ново Село   

48 Исмаил Ќемали Гостивар Гостивар 

49 Асдрени с. Глоѓи Теарце 

50 Луиѓ Гуракуќи  с. Желино Желино 

51 Александар Здравковски с. Јегуновце Јегуновце 

52 Толи Зордумис  Куманово Куманово 

53 11 Октомври Куманово Куманово 

54 Кирил и Методиј с.Романовце Куманово 

55 Христијан Карпош с.Младо Нагоричане Старо Нагоричане 

56 Петар Поп Арсов Богомила Чашка 

57 Страшо Пинџур Неготино Неготино 

58 Даме Груев Градско Градско 

59 Гоце Делчев Кавадарци Кавадарци 

60 Рајко Жинзифов Д.Оризари Велес 
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Прилог 2: Лонгитудинални резултати од ЕГРА и ЕГМА 

 
Карактеристики на примерокот 
 
 Подолу е прикажана структурата на примерокот ученици кои учествуваа во 
ЕГРА, според одделение, наставен јазик, локација на училиштето и пол. Од анализата 
се гледа дека групата ученици е избалансирана во поглед на сите три карактеристики. 
 Околу 73% од учениците посетуваат настава на македонски, а 27% на албански 
наставен јазик. Поголемиот дел ученици (66%) се од градски подрачја, а 34% од 
селски. Примерокот во просек е составен од 53% машки и 47% женски ученици. 
 

 
 
График 151. Процент на ученици во примерокот ЕГРА според: одделение, 
наставен јазик, локација на училиштето и пол 

 

 Дистрибуцијата на ученици во различни категории може да варира малку во 
примерокот на ЕГМА, бидејќи некои ученици биле отсутни за време на задавањето на 
инструментот, но сепак е избалансиран за сите три категории во двете одделенија. 
 

 

График 152. Процент на ученици во примерокот ЕГМА според одделение, 
наставен јазик, локација на училиштето и пол 
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Резултати од ЕГРА 
 

 
 
График 153. Споредба на просечниот процент на решеност на задачите во ЕГРА 
на македонски наставен јазик 
 

 
 
График 154. Споредба на просечниот процент на решеност на задачите во ЕГРА 
на албански наставен јазик  
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График 155. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГРА на 
македонски наставен јазик според пол 
 

 
 
График 156. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГРА на албански 
наставен јазик според пол 
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График 157. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГРА на 
македонски наставен јазик според тип на училиште 
 
 

 
 
График 158. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГРА на албански 
наставен јазик според тип на училиште 
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График 159. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГРА на 
македонски наставен јазик според тоа дали посетувале градинка 
 
 

 
 
График 160. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГРА на албански 
наставен јазик според тоа дали посетувале градинка 
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График 161. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГРА на 
македонски наставен јазик според достапноста на книги во домот 
 

 
 
График 162. Споредба на просечниот процент на решеност на ЕГРА на албански 
наставен јазик според достапноста на книги во домот 
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График 163. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГРА според 
наставниот јазик и тоа дали учениците од трето одделение умееле да читаат 
пред поаѓање на училиште  
 
 

 
 
График 164. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГРА според 
наставниот јазик и тоа дали учениците од трето одделение позајмуваат книги од 
библиотеката  
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График 165. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГРА кај ученици од 
трето одделение на македонски и албански наставен јазик според тоа со кого 
читаат дома  

 
 
Резултати од ЕГМА 

 
 

 
 
График 166. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГМА според пол 
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График 167. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГМА според 
наставен јазик 

 
 

 
 

График 168. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГМА според типот на 
училиште 
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График 169. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГМА според тоа дали 
посетувале градинка 

 

 
 

График 170. Просечен процент на решеност на задачите во ЕГМА според 
достапност на книги во домот 
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Прилог 3: Прашалник за директорите на училиштата 

 
1. Која е Вашата работна позиција во училиштето?  

o Директор 
o Помошник Директор 

 
2. Пол  

o Машко 
o Женско 

 
3. Дали наставата во училиштето се одвива во смени?  

o Да 
o Не 

 
4. На кои наставни јазици се одвива наставата во вашето училиште? (повеќе 

можни алтернативи) 

o  македонски 
o  албански 
o  турски 
o  српски 

 
5. Колку одделенски наставници се вработени во вашето училиште?  

o до 5 
o 5-10 
o 11-20 
o над 20 

 
6. Колку често наставниците отсуствуваат од работа (присуството на обуки не се 

смета за отсуство од работа)?  

o ретко (до 5 дена годишно) 
o често (до 10 дена годишно) 
o многу често (над 10 дена годишно) 

 
7. На кој начин постапувате со наставниците кои често доцнат на часови?  

o Преземам строги законски мерки 
o Им укажувам да се коригираат 
o Оставам на нивната совест 
o Не правам ништо, за да не се замерам со наставниците 
o Во нашето училиште нема наставници кои доцнат на работа 

 
8. На кој начин постапувате со учениците доколку нивниот наставник е отсутен?  

o Ќе се назначи наставник од друга паралелка да биде одговорен за тоа 
одделение 

o Ќе се повика соодветна замена (педагог/психолог/социолог) да биде 
одговорен за тоа одделение 

o Ангажираме наставник - замена 
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o Сите ученици ќе се приклучат кон друга паралелка 
o Учениците ќе бидат распоредени по другите одделенија 
o Учениците ќе бидат пуштени во игралиштето на училишниот двор 
o Нема да се одржи настава и учениците ќе бидат ослободени од настава 

 
9. На кој начин ја следите работата на наставниците (повеќе можни алтернативи) 

o Набљудување на часови 
o Следење на резултатите на учениците постигнати на тест даден од 

страна на наставникот 
o Тримесечните извештаи доставени од наставниците за напредокот на 

учениците 
o Повратна информација од родителите 
o Повратна информација од советниците од БРО 
o Резултатите од екстерното оценување 
o Резултатите од интегралната евалуација на училиштето 

 
10. Колку често како директор/помошник директор вршите набљудување на 

часовите на наставниците? 

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

 
11. Дали при набљудувањето на часовите на наставниците го документирате тој 

процес во форма на извештај? 

o  Да 
o  Не 

 
12. Дали училиштето на почетокот од оваа учебна година имаше обезбедено 

соодветен/потребен број на учебници за вашите ученици, според процедурите 

од Министерството за образование?  

o Да 
o Не 

 
13. Дали во училиштето има библиотека?  

o Да 
o Не 

 
14. Дали имате вработено библиотекар? 

o Да 
o Не 

 
15. Дали учениците од почетните одделенија редовно користат книги од 

библиотеката?  

o Да 
o Не 
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16. Врз основа на издадените книги во тековната учебна година, колкав процент од 

учениците од прво до трето одделение позајмуваат книги од библиотека?  

o  Малку ученици (околу 10%) 
o  Половина од учениците (околу 50%) 
o  Речиси сите (90 - 100%) 

 
17. Колку часа во текот на еден училишен ден е отворена библиотеката? 

o Само за време на првата смена 
o Само за време на втората смена 
o Во текот на целиот училишен ден 

 
18. Дали во вашата библиотека имате книги и сликовници за учениците од 

почетните одделенија (освен лектирите)?  

o Да 
o Не 

 
19. Дали вашето училиштето има набавено дидактички материјали за математика 

во одделенска настава во последните три години?  

o Да 
o Не 

 
20. Во кое одделение очекувате дека учениците треба да почнат да читаат на 

мајчин јазик?  

o Прво одделение 
o Второ одделение 
o Трето одделение 
o Четврто или повисоко одделение 

 
21. Во кое одделение очекувате дека учениците треба да почнат да пишуваат на 

мајчин јазик?  

o Прво одделение 
o Второ одделение 
o Трето одделение 
o Четврто или повисоко одделение 

 
22. Колку пати во текот на една учебна година Советот на родители одржува 

состаноци во ова училиште?  

o Повеќе од 8 пати 
o Од 4 до 7 пати  
o До 3 пати 
o Не одржува состаноци 

 
23. Кој претежно ја има иницијативата за свикување на состанок на Совет на 

родители и го утврдува дневниот ред?  

o Директорот на училиштето 
o Претседателот на Советот на родители 
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o Друго: ____________________________ 
 

24. Дали Советот на родители дава предлози за надминување на одредени 

состојби во училиштето?  

o Да 
o Не 
o Ако одговорот на ова прашање е да, набројте неколку од нив: 
o ____________________________ 
o ____________________________ 
o ____________________________ 

 
25. Дали сте генерално задоволни со степено на поддршка кој што Советот на 

родители го дава на училиштето? 

o Да 
o Не 

 
26. На каков начин родителите се вклучуваат во активностите на училиштето? 

(повеќе алтернативи) 

o Стручна помош за одредени теми при реализација на наставната 
програма 

o Помош при изведување посети 
o Финансиска поддршка за набавка на материјали за работа 
o Помош при уредување на училницата 

 
27. Колку често барате од родителите да се вклучат во активностите на 

училиштето? 

o Повеќе пати во месецот 
o Еднаш во месецот 
o Еднаш до двапати во учебната година 
o Никогаш 

 
28. Дали самите родители бараат вклучување во работата на училиштето? 

o Да, многу често 
o Да, но ретко 
o Не 

 
29. Дали во вашето училиште има Интернет?  

o Да и задоволни сме од брзината и квалитетот на услугата 
o Да, но не сме задоволни од брзината и квалитетот на услугата 
o Не 
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Прилог 4: Прашалник за наставниците 

 
 

1. Пол  

o   Машки 
o   Женски 
 

2. Кој е вашиот мајчин јазик?  

o   Македонски јазик 
o   Албански јазик 
o   Турски јазик 
o   Српски јазик 
o   Друг 
 

3. На кој јазик држите настава?  

o   Македонски јазик 
o   Албански јазик 
o   Турски јазик 
o   Српски јазик 
o   Друг 
 

4. Кој степен на образование имате завршено?  

o   Више образование 
o   Високо образование 
o   Магистерски 
o   Докторат 
 

5. Дали во вашето одделение има ученици со попреченост?  

 Да, тие ученици имаат и лекарска потврда 

 Да, тоа ми го воочил дефектолог 

 Да, јас како наставник сум забележал  

 Не 

 Не знам/ не сум сигурен 

 
6. На кој начин работите со учениците со попреченост во вашето одделение? 

(повеќе алтернативи) 

o   Немам посебен третман кон овие ученици 
o   Обрнувам повеќе внимание на учениците со попреченост 
o   Имам посебни образовни планови за работа со овие ученици 
o   Имам помош од стручно лице (дефектолог кој приватно доаѓа со 
ученикот) 
o   Имам помош од стручно лице (училишен или општински дефектолог) 
o   Имам помош од родителите 

 
7. Дали за време на вашата работа како наставник имате посетено обука за тоа 

како да ги подучувате учениците да читаат?  

o   Да 
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o   Не 
 

8. Дали сметате дека ви се потребни дополнителни обуки за описменување?  

o   Да 
o   Не 
 

9. Дали за време на вашата работа како наставник имате посетено обука како да 

подучувате математика?  

o   Да 
o   Не 
 

10. Дали сметате дека ви се потребни дополнителни обуки за математичка 

писменост?  

o   Да 
o   Не 
 

11. Означете од кого биле испорачани обуките за јазик и математика? (повеќе 

алтернативи) 

   o БРО за новите програми по математика  
o УНИЦЕФ 
o УСАИД/ПЕП 
o Други (наведете) 
 

12. Дали во вашата училницата настава одржуваат и ученици од повисоките 

одделенија? 

o   Да 
o   Не 
 

13. Колку често учениците отсуствуваат од настава? (повеќе алтернативи) 

o   Некои ученици многу често отсуствуваат 

o   Дел од учениците отсуствуваат заради болест 

o   Ретко отсуствуваат 

 

14. Колку често директорот/помошник директорот врши набљудување на вашите 

часови? 

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

15. Дали по набљудувањето на часовите добивате повратна информација?  

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

16. За што најчесто соработувате со колегите при планирање и реализација на 

наставата? (повеќе алтернативи) 
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o   Подготвуваме заеднички планирања 

o   Разменуваме искуства во однос на планирањето и реализација на   

наставата 

o   Вршиме дисеминација за поминати обуки 

o   Се консултираме еден со друг 

 
17. Кога ви е потребен одреден совет поврзан со наставата, со кого се 

консултирате? (повеќе алтернативи) 

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

18. За време на учебната година, колку често стручната служба ги набљудува 

вашите часови? 

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

19. Дали по набљудуваниот час добивате повратна информација од стручната 

служба?  

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

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

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

21. Како ги мерите постигнатите знаења на учениците? (да може да одберат повеќе 

алтернативи) 

o   Тестови (пишана форма) 
o   Усно испрашување 
o   Портфолио и други проекти 
o   Домашни задачи 
o   Активност на час 
o   Работни листови 
o   Полугодишен тест 
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22. Со каква цел ги користите резултатите на учениците од усните и писмените 

задачи во текот на вашите часови? (да може да одберат повеќе алтернативи) 

o   За давање оценка на ученикот 
o   За процена на тоа колку учениците ја разбираат содржината на 
предметот 
o   За планирање на наставните активности 
o   За адаптирање на наставните часови со цел подобро да одговараат на 
потребите на учениците 
 

23. Колку родителите/старателите ја прегледуваат домашната работа на учениците 

во вашето одделение?  

o   Сите 
o   Поголемиот дел од нив  
o   Малкумина од нив 
o   Ниту еден 
 

24. Дали сте задоволни со вклученоста на родителите во работата со нивните деца 

во врска со нивните училишни задачи/обврски?  

o   Да 
o   Не 
 

25. На каков начин родителите се вклучуваат во активностите на паралелката? 

(повеќе алтернативи) 

o   Стручна помош за одредени теми при реализација на наставната 

програма 

o   Помош при изведување посети 

o   Финансиска поддршка за набавка на материјали за работа 

o   Помош при уредување на училницата 

 
26. Колку често барате од родителите да се вклучат во активностите на 

паралелката? 

 
o   Повеќе пати во месецот 

o   Еднаш во месецот 

o   Еднаш до двапати во учебната година 

o   Никогаш 

 
27. Дали самите родители бараат вклучување во работата на паралелката? 

o   Да, многу често 

o   Да, но ретко 

o   Не 

 
 

28. Во кое одделение очекувате дека учениците треба да почнат да читаат на 

мајчин јазик?  

o   Прво одделение 
o   Второ одделение 
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o   Трето одделение 
o   Четврто или повисоко одделение 
 

29. Во кое одделение очекувате дека учениците треба да почнат да пишуваат на 

мајчин јазик?  

o   Прво одделение 
o   Второ одделение 
o   Трето одделение 
o   Четврто или повисоко одделение 
 

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

(повеќе алтернативи) 

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

31. Дали одржувате дополнителни часови за учениците по јазик или математика? 

o   Да, додатна настава за учениците кои имаат добри постигања 
o   Да, дополнителна настава за учениците кои имаат слаби постигања 
o   Да, и додатна и дополнителна настава  
o   Не 
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Прилог 5: Прашалник за родители 

 
1. Пол  

o   Машко 
o   Женско 
 

2. Кој е вашиот мајчин јазик?  

o   Македонски 
o   Албански 
o   Турски 
o   Српски 
o   Друг 
 

3. На кој јазик следи настава вашето дете?  

o   Македонски 
o   Албански 
o   Турски 
o   Српски 
 

4. Кој степен на образование имате завршено?  

o   Основно образование 
o   Средно образование 
o   Високо и повеќе од високо образование 
 

5. Дали вашето дете посетуваше градинка?  

o   Да 
o   Не 
 

6. Кое одделение е вашето дете?  

o   Прво одделение 
o   Второ одделение 
o   Трето одделение 
o   Четврто одделение 
o   Петто одделение 
 

7. Колку често вашето дете отсуствува од училиште?  

o   Ретко, до два дена годишно 
o   Често, меѓу три и десет дена годишно 
o   Многу често, над десет дена годишно 
 

8. Дали вашето дете знае да чита?  

o   Да 
o   Не 
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9. Каде научи да чита вашето дете?  

o   На училиште 
o   Во градинка 
o   Дома со помош од родителите 
o   Дома со помош од баба/дедо, брат/сестра 
 

10. На кој начин добивате повратна информација од училиштето за постигањата на 

вашето дете? (повеќе можни алтернативи) 

o   Лично од наставникот 
o   Преку родителски средби 
o   Преку СМС порака 
o   Преку електронскиот дневник 
 

11. Дали работите со вашето дете при пишување на домашната работа?  

o   Да, секогаш 
o   Да, понекогаш 
o   Да, кога не може само 
o   Не, самостојно ги пишува домашните работи 
 

12. Дали во вашиот дом имате книги?  

o   Да, неколку 
o   Да, многу (над 100) 
o   Не 
 

13. Колку често купувате весници и списанија?  

 

o   Секој ден 

o   Еднаш неделно 

o   Еднаш месечно 

o   Не купувам, затоа што ги читам електронски 

o   Никогаш не купувам 

 
14. Колку често му купувате книги и сликовници на вашето дете?  

 

o   Еднаш неделно 

o   Еднаш месечно 

o   На неколку месеци 

o   Ретко 

o   Не му купувам 

  
15. Дали вашето дете е член на библиотека? 

o   Да, на училишната 
o   Да, на градската или општинската 
o   Не, нема библиотека ниту во училиштето, ниту во општината 
o   Не, иако има библиотека во училиштето, или во општината 
 

16. Колку често заеднички читате со вашето дете?  
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o   Секој ден 
o   Еднаш неделно 
o   Еднаш месечно 
o    Ретко 
o    Никогаш 
 

17. Што најчесто читате заеднички со вашето дете?  

o    Сликовници 
o    Лектири 
o   Книги од библиотека 
 

18. Дали по заедничкото читање, разговарате за содржината на прочитаното?  

o   Секогаш 
o   Понекогаш 
o   Никогаш 
 

19. Колку често вашето дете чита самостојно?  

o   Секој ден 
o   Еднаш неделно 
o   Еднаш месечно 
o   Ретко 
o   Никогаш 
 

20. Што најчесто чита вашето дете самостојно?  

o   Сликовници 
o    Лектири 
o   Книги од библиотека 
 

21. Дали сте член на Советот на родители во вашето училиште?  

o   Да 
o   Не 
 

22. Колку пати во текот на една учебна година Советот на родители одржува 

состаноци во ова училиште?  

o   Повеќе од 8 пати 
o   Од 4 до 7 пати  
o   До 3 пати 
o   Не одржува состаноци 

 
23. Кој претежно ја има иницијативата за свикување на состанок на Совет на 

родители и го утврдува дневниот ред?  

o   Директорот на училиштето 
o   Претседателот на Советот на родители 
o   Не знам 

 
24. Дали Советот на родители дава предлози за надминување на одредени 

состојби во училиштето?  
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o Да 
o Не 
 

25. Дали сте генерално задоволни со степенот на поддршка кој што училиштето го 

дава на Советот на родители? 

o   Да 
o   Не 
 

26. На каков начин родителите се вклучуваат во активностите на училиштето? 

(повеќе алтернативи) 

 

o   Стручна помош за одредени теми при реализација на наставната 

програма 

o   Помош при изведување посети 

o   Финансиска поддршка за набавка на материјали за работа 

o   Помош при уредување на училницата 

 
27. Колку често како родителите сте вклучени во активностите на училиштето? 

 
o   Повеќе пати во месецот 

o   Еднаш во месецот 

o   Еднаш до двапати во учебната година 

o   Никогаш 

 
28. Дали самите барате вклучување во работата на училиштето? 

 

o   Да, многу често 

o   Да, но ретко 

o   Не 

 


