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ВОВЕД 

 

Воспитно-образовниот процес во нашава држава во последниве две децении 

бележи тренд на подобрување во сите сегменти од неговата реализација во практиката. 

Впрочем, тенденцијата за ефектуирање на воспитно-образовната работа доведе до 

постигнување на основната цел, од една страна, да се обезбедат оптимални образовни и 

воспитни услови за сите корисници, а од друга, да се исполнат меѓународните 

стандарди и да се доближи процесот на воспитание и образование до современите 

европски и светски текови. Во таа насока, средината на деведесеттите години беше 

одбележана со воведувањето на концептот на интерактивната настава и активното 

учење во наставниот процес, а во наредните петнаесетина години следуваа значајни 

реформи во сите сегменти на образованието почнувајќи од надлежностите и 

финансирањето, преку иновирањето на програмите и воспитно-образовните содржини, 

сè до подобрувањето на механизмите за меѓународна соработка за развој на воспитно-

образовниот процес. Определбата на Република Македонија да се интегрира во 

европските и светските текови на глобализација не само на економски и политички 

туку и на образовен план, подразбираше да се прифатат европските и светските 

стандарди и да се иновира структурната поставеност и организацијата на образовниот 

систем, преку соодветни измени во легислативата што ја регулира оваа област. Од 

аспект на реализацијата на воспитно-образовниот процес, пак, се пристапи кон 

програми и стратегии за афирмација на истражувачкото, креативното и критичкото 

размислување, за негување на разликите во мултикултурна и мултиетничка средина, за 

промовирање на можностите за употреба на современа информациско-комуникациска 

технологија, за развој на комуникациските вештини и сл. Во согласност со ваквите 

тенденции, на ученикот неопходно е да му се овозможи да биде активен учесник во 

наставата. 

Оттука, за постигнување на оптимален развој на компетенциите на учениците 

во сите подрачја од развојот на нивната личност, едно од значајните подрачја на 

интервенција, меѓу другото, се наставните програми и планови и изнаоѓањето на 

оптимални дидактичко-методички решенија кои треба да обезбедат активна позиција 

на учениците при реализацијата на воспитно-образовниот процес. Во таа насока 

реализирани се и многу проекти засновани на современите педагошки теории кои го 

афирмираат активното партиципирање на учениците во процесот на учење, а крајната 

цел е кај учениците да се развијат, пред сè, практични компетенции што ќе им овоз-
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можат самостојно партиципирање во промените и случувањата од секојдневниот 

живот.  

Но, сепак, во наставната практика и понатаму неопходни се интервенции и 

ревизии што треба да се преземат за да обезбедат оптимално активно вклучување на 

учениците во процесот на учење. Како што, впрочем, е и наведено, интервенциите 

треба да ги опфатат сите сегменти на воспитно-образовниот процес со сериозен осврт 

кон наставата каде тој процес се одвива на свесен, систематичен и целисходен начин. 

Напредокот на учениците во насока на целосен развој на нивната личност не 

може да се постигне без воспитно-образовното влијание преку предметите од 

природно-научното и општественото подрачје, кои даваат големи можности за активно 

учење на учениците, a суштината е учениците да усвојат правилни научни основи, но, 

несомнено, од огромно значење притоа е и овозможувањето на развојот на 

способностите во афективната сфера што на учениците ќе им обезбедат самостојно и 

активно да учествуваат во општествениот живот преку развиените социјални 

компетенции, како одговорни, морално изградени личности со изграден систем на 

вредности, правила на однесување и верувања. Досегашната анализа на наставните 

програми од првиот и вториот циклус од основното образование во природно-научното 

и општественото подрачје покажува дека поголем број од целите на наставата по 

предметите се насочени кон развивање на компетенции што се однесуваат на 

усвојување на знаења и на нивната практична примена, па, според тоа, изборот на 

активностите првенствено е во насока на реализацијата на тие цели. Понатаму, мошне 

малку внимание се посветува на активностите кои треба да влијаат на афективните 

аспекти од развојот на личноста, а уште помалку се води сметка за изработување на 

инструменти за следење и определување на критериуми за оценување на успешно 

реализираните активности и на степенот на остварените цели на крајот од наставниот 

час или од серија на часови, што се однесуваат на вредностите, ставовите, креативното 

и критичкото мислење, на способноста за проценување, чувствата и хуманите 

вредности, на мотивацијата, интересот итн. Првенствено, комплексноста на афективна-

та област е причина за отежнатото утврдување на прецизни цели и за нивното 

расчленување според хиерархиска скала, а од тоа, во најголема мера, е детерминиран 

изборот на активности на наставникот за ова подрачје. 

Диференцирањето на активностите е уште едно сложено прашање од кое, во 

голема мера, зависат активното партиципирање на учениците во процесот и ефектите 

од учењето, притоа. Секој ученик напредува со свое темпо, има различни способности 
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и различна интелектуална развиеност, а, целите на наставата се утврдени според 

просечните ученици. Оттука, уедначеноста во пристапот при поучувањето заснован на 

просечните ученици, практично води до само нивен успех, додека, пак, сознајните, 

емоционалните и други потреби на учениците кои се со потпросечни, како и на тие со 

натпросечни постигнувања во одделението ќе бидат занемарени. Оттука, токму 

диференцијацијата на активностите треба да продуцира квалитетно активно учење на 

сите ученици. Но, во практиката, каде бројот на ученици во одделението надминува 20, 

условите за диференцирање на активностите во зависност од индивидуалните 

карактеристики на учениците се многу поотежнати, а уште поотежнато е оценувањето, 

поради фактот што формативното оценување на процесот на учење сè уште е во развој, 

а ефективната повратна информација до секој ученик за секоја активност, во услови на 

недефинирани критериуми на оценување, исто така, тешко се остварува. 

Поаѓајќи од констатираните состојби, наш интерес е да ги одредиме ефектите од 

процесот на учење на учениците, согледан преку квалитативната анализа на видот и 

природата на активностите што тие ги реализираат во сознајното, емоционалното, 

социјалното и психомоторното подрачје. Впрочем, имајќи го предвид погоре 

изнесеното, главната цел на овој труд е проучувањето на секојдневните реални 

активности
1
 што ги изведуваат учениците во природно-научното и општественото 

подрачје, нивните дидактичко-методички карактеристики, нивниот квалитет и 

систематичност, што треба да укажат на ефектите од процесот на учењето. 

Активностите на учениците се суштината на воспитно-образовниот процес и 

неопходно треба да произлегуваат од целите и содржините на наставата, при што 

реализираните структурирани активности се показател на развојните промени и на 

постигнатиот напредок на учениците во воспитно-образовниот процес.  

Оттука произлегува потребата да се утврди која е улогата, колкаво е значењето 

и каков е квалитетот на активностите на учениците што се реализираат во постојната 

практика за процесот на учење. Врз основа на согледувањата, ќе се обидеме да 

укажеме – на што треба во иднина да се внимава при планирањето и при реализацијата 

на воспитно-образовната работа, со посебен осврт кон активностите на учениците, 

имајќи ја предвид и неопходноста од нивно корелирање со целите и со наставните 

содржини од кои тие активности треба да произлегуваат, за да бидат во насока на 

ефектуирање на процесот на учење по предметите од природно-научното и 

                                                 
1
 Под реални активности се подразбираат активностите на учениците во воспитно-образовниот процес 

кои се видливи, кои се манифестираат и се показател за постигањата на учениците. 
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општественото подрачје, како и воопшто за ефектуирање на процесот на учење во сите 

подрачја.  

Трудот го сочинуваат четири дела, и тоа: прв дел – кој дава теориски опис на 

појавата на истражувањето, втор дел – што се однесува на методологијата на истражу-

вањето, трет дел – што го сочинуваат анализата и интерпретацијата на резултатите, и 

четврт дел – во кој е содржана дискусијата на резултатите добиени од истражувањето. 



x 
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