Евалуација на проектот-Модернизација на образованието во РМ
------------------------------------------------------------------------

АНАЛИЗА НА АНКЕТАТА ЗА НАСТАВНИЦИ
Анкетирани се 25 наставника од кои 15 се од предметна настави и 10 од одделенска настава
СФЕРА - ПРАШАЊАТА
ОДГОВОРИ

3.1.Планирања на наставниците
3.1.1
Според вас, дали се наставниците
доволно подржани и следени при планирање
на наставата?
3.1.2 Каков вид планирања подготвувате?

3.1.3. Како училиштето
планирање на наставата?

го

следи

вашето

3.1.4. Какви методи користите за размена на
искуства и информации во планирањето?

52 % од наставниците одговориле дека се подржани и следени при планирање на
наставата.
80% од наставници одговориле дека подготвуваат годишни, тематски, месечни и
дневни подготовки според упатствата од Бирото за развој и МОН.

60% одговориле дека планирањата се следат од страна на стручните служби од
училиштето, директорот, советниците од Бирото за развој, регионалните просветни
инспектори.
81% одговориле дека реализираат меѓусебна соработка и размена на искуства меѓу
наставниците во стручните активи, во училиштето и другите училишта, 64%
одговориле дека реализират професионална активност во училиштетои 51% дека
користат размена на искуства со другите училишта за реализација на ИТК.

3.2.Наставен процес
3.2.1. Какви форми и методи користите во
наставата?

3.2.2. Според вас колку е применето ИТК во
реализација на наставниот процес во вашето
училиште?

-------------------ОУ 25 Мај-Скопје

Наставниците опфатени со оваа анкета одговориле дека ги користат овие форми и
методи:
- работа во групи - 76%
- индивидуална работа – 81%
- фронтална – 75%
- во парови – 36%
Не се реализират практичните активности поради недостиг на современи нагледни
средтва.
85 % од наставниците одговориле дека ИТК во реализација на наставата применуваат
од 30% до 40% во зависност од планираните наставни единици кои можат да се
реализират со ИТК.
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-----------------------------------------------------------------------3.2.3.Според
вас
дали
наставниците
ги
планираат домашните задачи и кои ресурси ги 51% одговориле дека ги планират според упатствата на БРО, а користените ресурси
користат?
се: учебниците, работните листови, информативните страници / school.mk, wikipedia/
соодветни енциклопедии и други материјали.
3.2.4.
Какви
форми
на
интеракција 49% одговориле дека користат групна и индивидуална форма на работа, водење на
наставниците користат со учениците, во дискусии и др.
реализација на еколошките содржини?
Наставниците често ги споделуваат со учениците целите за реализација на еколошките
проекти и точките на акции од воспоставените еко-стандарди. Дел од учениците се
поттикнуваат активно да учествуваат во реализација на еколошката програма и се
користат позитивни приоди за нивна мотивација (преку пофалби кога е тоа соодветно).
3.2.5.Дали ви се случува при испрашување и
оценување на машките и женските ученици да
ги третирате различно?

80% одговориле дека никогаш не ги третираат различно при нивно испрашување.

3.2.6. Според вас каква е интеракцијата помегу
наставниците и учениците во наставниот
процес?

60% од наставниците одговориле дека интеракцијата помегу наставниците и учениците
во наставниот процес е задоволителна.

3.2.7. Според вас каква е интеракцијата помегу
наставниците и учениците во реализација на
точките на акција на поставенити екостандарди?

49% од наставниците одговориле дека интеракцијата помегу наставниците и учениците
во реализација на точките на акција на поставенити еко-стандарди е делумно
задоволителна?

3.5.1 Колку сте запознаени со Правилникот за
оценување, промоција, испити, видови на
пофалби, награди, педагошки мерки и изборни
предмети за учениците во основните училишта?
3.5.2
Какви
критериуми
оценувањето на учениците?

користите

во

3.5.3
Какви
критериуми
користите
во
оценувањето
на
учениците
со
различни
способности ?
3.5.4
Колку се
вклучени учениците во
оценувањето како што се (самооценување,
взаемна процена, поставување критериуми,
изготвување портфолио , итн)?

3.5.Оценување
61 % одговориле дека се запознаени со правилата и Правилникот за оценување,
промоција, испити, видови на пофалби, награди,
педагошки мерки
и изборни
предмети за учениците во основните училишта .
48% од наставниците одговориле дека при вреднување ги употербуваат следните
методи: усмено и писмени оценување, примена на тестови на знаење, систематско
наблудување и др.
55% одговориле дека критериум за оценуцвање се можностите на учениците. На
учениците со посебни потреби им се даваат полесни задачи, тие ученици кои се со
пречки во развојот се вклучени во проектот инклузија, додека на тие што напредуваат
побрзо им се даваат посложени задачи.
52% од наставниците одговориле дека многучесто се вклушени учениците во
оценувањето на истите.

3.6.Известување за напредокот на учениците

3.6.1 Приложи како ги известувате родителите

-------------------ОУ 25 Мај-Скопје

84% одговориле дека користат индивидуални и групни разговори, формални (4-5 пати
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-----------------------------------------------------------------------на учениците за нивните постигнување?
годишно) и неформални состаноци , редовно електронско известување преку е-маил
или телефонски пораки.

АНАЛИЗА НА АНКЕТАТА ЗА РОДИТЕЛИ
Анкетирани се 65 родотели од прво до осмо одделение, по случаен избор.
СФЕРА - ПРАШАЊАТА
ОДГОВОРИ

3.5. Оценување
3.5.1. Колку сте запознаени со Правилникот за
оценување, промоција, испити, видови на
пофалби, награди, педагошки мерки и изборни
предмети за учениците во основните училишта?

63% од родителите одговориле дека се запознаени со правилникот, и дека редовно се
известени за сите новини.

3.5.2. Колку сте задоволни од оценувањето на
вашето дете?

80.3 % одговориле дека целосно се задоволни од оценувањето на нивните деца.

3.6.Известување за напредокот на учениците`
3. Какви информации добивате за напредокот
на вашето дете?

61% одговориле дека информациите кои ги добиваат
се
напредокот,проблемите, дисциплината и успехот на нивните деца.

4.
Како
наставникот
ве
напредокот на вашето дете?

58% одговориле дека училиштето одговара на соодветен начин кое редовно оддржува
родителски и индивидуални средби, редовно електронско известување преку е-маил
или телефонски пораки.

-------------------ОУ 25 Мај-Скопје

информира

за
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редовноста,
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АНАЛИЗА НА АНКЕТАТА ЗА УЧЕНИЦИ
Анкетирани се 51 ученик од VII , VIII и IX одделение. Изборот е случаен без претходно најавување .
СФЕРА - ПРАШАЊАТА
ОДГОВОРИ

3.1.1.Како вашите наставници ги користат
модерните форми, методи и стилови
во
реализација на наставниот час?

3.1.2.Дали се применува ИТК во наставниот
процес?
3.1.3Кои ресурси ги користите во решавање на
домашните задачи?

3.1.Наставен процес
60% одговориле дека често имаат предавања од страна на наставникот, водење дискусии
и поствубање прашања .
31% одговориле дека поникогаш имаат групна работа, практични активности, и
користење на наставни средства.
9% одговориле дека понекогаш имаат истражување.
80 % од анкетираните ученици одговориле дека делумно се реализира наставата со
употерба на ИТК?
70% од учениците одговориле дека користат
електонски информации, 24% други матријали.

учебници,

работни

листови,

42%

3.3.Искуства на учениците од учење

3.3.1.1.Според Вас, колку се обезбедени
училниците со учебни помагала и компјутери
за да ја спотнат вашата мотивација за учење?

3.3.2Според вас, дали во училниците има
соодветно место каде што ќе ги ставите изложите вашите творби?
Според вашето мислење кои модерни методи
треба да се користат во наставниот процес за
учењето да биде интересно за вас:
3.3.3. Колку сте вклучени во промовирање на
вашите идеи и мислења од страна на
наставниците, за решавање на проблеми и
донесување одлуки?

-------------------ОУ 25 Мај-Скопје

46% одговориле дека училниците се солидно обезбедени со нагледни средства за да ги
мотивираат во учењето додека 19% мислат дека училниците не претставуват
мотивациска средина за учење.
92% од учениците одговориле дека делумно можат да ги изложат трудовите или творбите
(од просторна гледна страна).
74% одговориле за – истражувашката метода;
24% одговориле за – проектна работа.

62% од учениците одговориле дека се делумно вклчени во донесување на одлуки или
решавање на проблеми кои се од воспитно-образовен карактер.
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-----------------------------------------------------------------------3.3.3.1. Колку сте вклучени во промовирање на 51% % од учениците одговориле дека се делумно вклчени во решавање на проблеми и
вашите идеи и мислења од страна на имплементација на еколошките содржини.
наставниците, за решавање на проблемите и
имплементација на еколошките проекти?

3.4 Задоволување на потребите на учениците
3.4.2. Кои интерактивни техники и стилови на
учење наставниците ги користат во наставата?

73% од учениците одговориле за индивидуална техника, 64% за техники кои
произлегуваат од наставните единици додека за истражувачката метода добиени се
значително помалку одговори.

3.4.3.Колку сте запознаени во врска со
реализацијата на
точките на акции од
воспоставените еко-стандарди?
3.4.3.1. Дали учествувате во спроведувањето
на точките на акција на поставените екостандарди ?

57% од ученоцит одговориле дека делумно се запознаени со
воспоставените еко-стандарди.
69 % од учениците одговориле дека учествуваат
акција на поставените еко-стандарди ?

точките на акции од

во спроведувањето на точките на

3.5 Оценување
3.5.1.Колку сте запознаени со Правилникот за
оценување, промоција, испити, видови на
пофалби, награди, педагошки мерки и изборни
предмети за учениците во основните училишта?

57%
д учениците одговориле дека се делумно запознаени со правилникот
оценување, промоција, испити, видови на пофалби, награди, педагошки мерки
изборни предмети за учениците во основните училишта.

3.5.2.Кои
критериуми
ги
спровеедуваат
наставниците при вреднување на постигањата
на учениците?
3.5.2.1.Кои
критериуми
ги
спровеедуваат
наставниците при вреднување на постигањата
на учениците со посебни потреби?

80% од учениците одговориле дека се вреднувани преку усмено испитување и 51%
преку контролни тестови и писмено испитување.

3.5.2.2.Кako сте вклучени во вреднувањето од
страна на наставниците?

72% во оценување,
54% во самооценување,
56% взаемно оценување
56% според портфолиото
Што значи дека во взаемното оценување најмногу се вклучени учениците.
86% од учениците одговориле дека редовно се информирани за постигнатиот успех.

3.5.3.Како ве информираат наставниците за
постигнатиот успех?

-------------------ОУ 25 Мај-Скопје

72 % од учениците оодговориле дека критериум за вреднување на овие ученици
усмено испитување и 38% наблудување .

за
и

е
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Самоевалуација на училиштето: ОУ„25 Мај„ -Скопје
Подрачје: УЧЕЊЕ И НАСТАВА
Оддели во рамките на подрачјето:
3.1. ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ
3.2. НАСТАВЕН ПРОЦЕС
3.3. ИСКУСТВА НА УЧЕНИЦИТЕ ОД УЧЕЊЕТО
3.4. ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
3.5. ОЦЕНУВАЊЕ
3.6. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАПРЕДОКОТ НА УЧЕНИЦИТЕ

-------------------ОУ 25 Мај-Скопје
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Самоевалуација на училиштето: ОУ„25 Мај„ -Скопје

Подрачје: УЧЕЊЕ И НАСТАВА

Собирање на податоци и обработка на документи
Документи кои се
прегледани
Училишна документација
(упатства и литература од БРО и
МОН)
Планирања на наставниците
(прегледани се планирањата на
сите наставници во училиштето за
учебната година
2017/2018,2018/2019)

Дневни планирања
(прегледани се 25 дневни
подготовки, по 2 подготовки од
секој актив во одделенска
настава, и по 1 од стручните
активи во предметна настава)
Дневници
прегледани се дневниците за
учебната година 2017/2018,
2018/2019)
I-2
и I-6
II-2 и II-6
III-2 и III-6
IV-2 и IV-6
V-2 и V-6

-------------------ОУ 25 Мај-Скопје

Собрани информации:
Барани се информации по какви упатства се спремаат планирањата од страна на наставниците
и утврдено е дека:
 За планирање на наставата се користи литература и упаства од Бирото за развој и МОН.

При прегледот на планирањата на наставниците утврдено е дека:
 На денот на увидот во годишнитe, тематскитe и месечнитe планирања, изготвени според
патствата од БРО и МОН, утврдивме дека 80% од наставниците ги изготвиле овие планирања, а
докомплетирањето на останатите 20% e во тек.
 Наставните планови ги задоволуваат критериумите за квалитет, креативност и
опширност. Исто така имаат опширно предвидени цели и задачи, различни форми на
организација на наставата со набљудување и истражување.
Од извршениот увид на дневни планирања барани се информации дали наставниците редовно
ги изготвуваат дневните планирања и утврдено е дека:
 85%од наставниците редовно ги изготвуваат дневните подготовки и тоа на два начина:
-електронски (со помош на компјутери) и
-писмен (класична форма со пишување)

Барани се информации за водење на евиденција за одделенски совети, родителски состаноци,
дополнителна и додатна настава, слободни ученички активности, работа на ученичката
заедница, производствена и друга општествено-корисна работа, здравствено воспитание и
грижа за здравјето на учениците, соработката со локалната средина и културната дејност на
учениците и одржаните екскурзии и утврдено е:
 Од увидот во 16 дневници се утврди дека 8 6% од наставниците редовно ги реализираат
и евидентираат:
- одржаните состаноци на одделенскиот совет,
- одржаните родителски состаноци,
- реализирањетo на дополнителната настава,
- реализираните слободни ученички активности,
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VI-2 и VI-6
VII-2 и VII-6
VIII-2 и VIII-6

IX -2 и IX-6

Извештаи од работата на
стручните активи
извештаи од активите:
Прво одд.
Второ одд.
Трето одд.
Четврто одд.
Пето одд.
Физика
Билогија-Хемија
Математика
Албански јазик
Македонски јазик
ОТП
Ликовно образование
Законската регулатива
(прегледан е сл.весник на РМ
бр.67 од 2017 година)

-------------------ОУ 25 Мај-Скопје

- записниците од работата на ученичката заедница,
- реализираната производствена и друга општествено-корисна работа,
- превземените акции и активности за здравствено воспитание и грижа за здравјето на
учениците,
- соработката со локалната средина и културната дејност на учениците и
- одржаните екскурзии.
-користење на ИТК во наставата,
-интегрирање на еколоските содржини и животни вештини во наставата.
Во останатите 34% од дневниците утврдивме дека податоците се нецелосни, и тоа:
- не е водена евиденција за реализирањето на додатната и доплнителна настава,
- не се комплетни записниците од одржаните активности.
При прегледот на извештаите од работата на стручните активи утврдено е:
 Во склоп на активот водат редовни состаноци на кои се дискутира за истражувања од
претходните планирања, се определуваат со кои книги ќе работат, се договараат за
организирање на отворени часови и за проблемите со кои се сооучуваат во текот на школската
година и начините за нивно решавање. Освен тоа, наставниците организираат меѓуучилишни
средби со свои колеги од други училишта на кои разменуваат искуства и меѓусебно се
консултираат за најефикасните методи на работа и изготвување на реални и современи
планирања според условите во училиштата.

Барани се информации за стручен надзор и инспекциски надзор во основното училиште и
утврдено е:
 Стручен надзор во основното училиште врши Бирото за развој на образованието на
начин утврдени со закон, а Инспекциски надзор во основното училиште врши Државниот
просветен инспекторат преку просветни инспектори на начин утврдени со закон.
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Самоевалуација на училиштето: ОУ„25 Мај„ -Скопје

Подрачје: УЧЕЊЕ И НАСТАВА

Собирање на податоци (ii) кои други методи се користени за собирање на податоци? (пр. прашалници, анкети, набљудувања...)
Други методи
Учество
Кои информации се собрани?
користени за
собирање на
податоци

Интервју со
директорот

Турќане
Граждани
координатор

Прашалникот за директорот содржи 6 прашања со што тој треба да одговори
дали
училиштето има системи на следење на планирањето, на каков начин се оценуваат
наставниците и како се користат резултатите од оценувањето во планирањето на
професионалниот развој на наставниците, на каков начин им се дава подршка на
наставниците за да ги задоволат индивидуалните потреби на учениците и на кокв начин
одговара училиштето на прашањата и интересирањето на родителите. Од одговорите беше
утврдено следното:









-------------------ОУ 25 Мај-Скопје

Следење на планирањата се врши од страна на директорот и педагогот и тоа преку
увид на наставен час од нивна страна
Оценувањето на наставниците се прави преку целокупната ангажираност – редовноста
на часовите, реализација на дополнителната и додатната настава и слободните
активности. Се оценуваат преку спроведување на полугодишни и годишни тестирање,
преку увид на час од страна на директорот и педагогот и итн.
Резултатите од оценувањето на наставниците се анализираат од страна на директорот,
при што наставниците кои покажале недоволен квалитет или слабости во текот на
часот – се советуваат насочувајќи ги како да ги надминат слабостите и пропустите
преку нивно вклучување во разни проекти, посета на семинари и обуки, советувања со
советниците од БРО и просветниот инспектор. Доколку се утврди дека наставникот
исполнува и покажува високи квалитети во реализирањето на наставениот час, од него
бара да организира и реализира отворен час со што ќе им помогне на оние наставници
кои имаат потреба.
На наставниците им се дава време и слободен простор за нивно дообразование и
професионална надградба, овозможено им е следење на обуки и семинари,
вклучување во проектите во кои е вклучено училиштето, а добиваат помош и од
педагогот и псикологот во училиштето.
Училиштето редовно одржува родителски средби и совети и дека на прашањата и
интересирањето од страна на родителите одговара на соодветен начин преку групни и
индивидуални средби според можностите.
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Анкета со
наставници

Тим:
Координатор
Турќане
Граждани
Членови
Ваиде Реџепи
Аријета Асани
Лирие Нишевци

Анкетирани се вкупно 25 наставника од кои 15 се од предметна и 10 од одделенска настава.
Анкетата содржи 17 прашања од кои: 3 се од отворен тип, 7 тврдења и 7 од затворен тип
(со
IV степени на согласувања), во кои од наставниците се бара да кажат каков вид
планирања подготвуваат, на кој начин го рализираат наставниот процес, да ги кажат
искуствата на учениците од учењето, на кој начин ги задоволуваат потребите на учениците,
оценувањето и известувањето за напредокот на учениците. Од анализата на одговорите
добиени се следните резултати:


52 % од наставниците одговориле дека се подржани и следени при планирање на наставата од



80% од наставници одговориле дека подготвуваат годишни, тематски, месечни и дневни
подготовки според упатствата од Бирото за развој и МОН.
60% одговориле дека планирањата се следат од страна на стручните служби од училиштето,
директорот, советниците од Бирото за развој, регионалните просветни инспектори.
81% одговориле дека реализираат меѓусебна соработка и размена на искуства меѓу
наставниците во стручните активи, во училиштето и другите училишта, литература од Бирото за
развој и МОН.
Aнкетираните наставници за тоа кои форми и методи ги користат во наставата одговориле на
овој начин
- 76% работа во групи
- 36% предавања
- 81% индивидуална работа
- 75% фронтална
- делумно се реализират практичните активности поради недостиг на современи нагледни
средтва.
80 % од наставниците одговориле дека ИТК во реализација на наставата применуваат до 30%
- 40%, бидејки некои наставни единици не можат да се реализираат со примена на ИКТ.
51% одговориле дека ги планират според упатствата на БРО, а користените ресурси се:
учебниците, работните листови, информативните страници / school.mk, wikipedia/ соодветни
енциклопедии и други материјали.
57% одговориле дека користат групна и индивидуална и фронталната форма на работа, а од
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страна на директорот и педагогот, советниците од БРО и просветните инспектори, а
38% од наставниците одговориле дека не знаат (најголем дел од нив се наставници со
кратко работно искуство во образованието).

методите: демонстративната, истражувачка, интерактивна, дијалошка и монолошка.

Утврдивме дека наставниците често ги споделуваат со учениците целите за реализација на
еколошките проекти и точките на акции од воспоставените еко-стандарди. Дел од учениците се
поттикнуваат активно да учествуваат во реализација на еколошката програма и се користат
позитивни приоди за нивна мотивација (преку пофалби кога е тоа соодветно).
80% од наставниците одговориле дека и машките и женските ученици подеднакво се

третираат при нивното испрашување и дека сите активности се еднакви за сите.

60% од наставниците одговориле дека интеракцијата помегу наставниците и учениците во
наставниот процес е задоволителна.
47% од наставниците одговориле дека интеракцијата помегу наставниците и учениците во
реализација на точките на акција на поставенити еко-стандарди е делумно задоволителна?
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61 % одговориле дека се запознаени со правилата и Правилникот за оценување, промоција,
испити, видови на пофалби, награди, педагошки мерки и изборни предмети за учениците во
основните училишта, преостанатиот дел од анкетираните наставници се со кратко работно
искуство што укажува на натамошна надградба.
48% од наставниците одговориле дека при вреднување ги употербуваат следните методи:
усмено и писмени оценување, примена на тестови на знаење, систематско наблудување и др.
55% одговориле дека критериум за оценуцвање се можностите на учениците. На учениците со
посебни потреби им се даваат полесни задачи, тие ученици кои се со пречки во развојот се
вклучени во проектот инклузија, додека на тие што напредуваат побрзо им се даваат посложени
задачи.
52% од наставниците одговориле дека често се вклушени учениците во оценувањето преку
разни методи како: самооценување, оценување од другите ученици и скали на вреднување .

84% од наставниците одговориле дека годишно одржуваат 4 до 5 родителски средби
(што е потврдено и од увидот во дневниците) и повеќе неформални индивидуални
средби на кои родителите се информираат за напредокот или потфрлувањето на
ученикот во учењето, редовноста и дисциплината, неговиот однос кон врсниците и
авторитетите во училиштето.Исто така од оваа учебна година воведено е и редовното
електронско известување преку е-маил или СМС- телефонски пораки.

-------------------ОУ 25 Мај-Скопје
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Анкета со
ученици

Тим:
Координатор
Турќане
Граждани
Членови
Аријета Асани
Лирие Нишевци

Ваиде Реџепи

Анкетирани се вкупно 45 ученика со еднаков број на машки и женски ученика од секоја
паралелка од VII , VIII и IX одд. Анкетата содржи 16 прашања од затворен карактер од кои 8
се тврдења и 8 се со IV
степени на согласувања, во кои од учениците се бара да ги кажат
методите и формите со кои се реализира наставниот процес, нивните искуства од учењето и
на кој начин се известуваат за нивниот напредок. Од анализата на одговорите заклучивме
дека:


60% од учениците одговориле дека најчесто имаат предавања од страна на наставникот,
водење дискусии и поствубање прашања .31% одговориле дека поникогаш имаат групна
работа, практични активности, и користење на наставни средства и 9% одговориле дека
понекогаш имаат истражување.



60 % од анкетираните ученици одговориле дека делумно се реализира наставата со употерба на
ИТК?
70% од учениците одговориле дека при решавање на домашните задачи највише
користат
учебници, работни листови, 42% електонски информации, 24% други матријали.




46% од анкетираните ученици одговориле дека училниците немаат доволно нагледни средства
за да ги мотивираат во учењето.



92% од учениците на прашањето “Дали се изложуваат вашите трудови и творчки активности?”
одговориле дека делумно можат да ги изложат трудовите или творбите (од просторна гледна
страна).



74% од анкетираните ученици посакуваат истражувачката метода да биде најзастапена во
процесот на учење и скоро ист процент имаме и за проектната работа ;
28% одговориле за – проектна работа.



62% од учениците одговориле дека се делумно вклучени од страна на училиштето,
донесување на одлуки или решавање на проблеми кои се од воспитно-образовен карактер.



51% % од учениците одговориле дека се делумно вклчени во решавањето на проблеми и исто
толку во имплементација на еколошките содржини.



53% од учениците на прашањето “ Кои интерактивни техники и методи најчесото ги користат
наставниците? “одговориле за: фронтална ,групна и индивидуална додека за истражувачката
метода добиени се значително помалку одговори.



66% од учениците одговориле дека делумно се запознаени со точките на акции од воспоставените
еко-стандарди.



69 % од учениците на прашањето “ Дали учествуваат во спроведувањето на точките на акција
на поставените еко-стандарди? “ одговориле дека учествуваат со свои идеји и предлози, во
спроведувањето на точките на акција на поставените еко-стандарди ?
57% Од учениците одговориле дека се делумно запознаени со Правилникот за оценување,
промоција, испити, видови на пофалби, награди, педагошки мерки и изборни предмети за



-------------------ОУ 25 Мај-Скопје
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80% од ученицитево врска со начинот на вреднување од страна на наставниците, одговориле
дека најчесто се вреднувани преку усмено испитување и 51% преку контролни тестови.



72 % од учениците на прашањето " Кои критериуми ги спровеедуваат наставниците при
вреднување на постигањата на учениците со посебни потреби? “ оодговориле дека критериуми
за вреднување на овие ученици се: наблудување и усмено испитување.



На поставеното прашање”Кako сте вклучени во вреднувањето од страна на наставниците? “
учениците одговориле вака:
1. 72% во оценување,
2. 54% во самооценување,
3. 56% взаемно оценување
4. 56% според портфолиото
5. Што значи дека во взаемното оценување најмногу се вклучени учениците.


86% од учениците на прашањето “Како ве информираат наставниците за постигнатиот успех? “
одговориле дека редовно се информирани за постигнатиот успех индивидуално или групно , и тоа усмено, п
или СМС - пораки.

Анкета со
родители

Тим:
Kоординатор
Турќане
Граждани
Членови
Аријета Асани
Лирие Нишевци

Ваиде Реџепи

Преку анкетата е побарано мислење од 61 родители ( 30 родители на ученици од машки пол и
31 родители од женски пол од I до IX одд.). Анкетата содржи 4 прашања од затворен
карактер со 4 степени на согласување во кои од родителите се бара да се изјаснат дали се
запознаени со училишниот правилник, како и какви информации добиваат за напредокот на
нивните деца. Од анализата на добиените резултати утврдивме дека:
63% од родителите на прашањето “Колку сте запознаени со Правилникот за оценување, промоција,
испити, видови на пофалби, награди, педагошки мерки и изборни предмети за учениците во основните
училишта?“одговориле дека се запознаени со Pравилникот, и дека редовно се известени за сите новини
или промени.
80.3 % од родителите на прашањето “Колку сте задоволни од оценувањето на вашето дете?“ одговориле
дека целосно се задоволни од оценувањето на нивните деца.
61% од родителите на прашањето околу информирањето за нивните деца од страна на училиштето ,
одговориле дека информациите кои ги добиваат
се за редовноста, напредокот,проблемите,
дисциплината и успехот на нивните деца.
58% од родителите на прашањето “Како наставникот ве информира за напредокот на вашето дете?“
одговориле дека училиштето одговара на соодветен начин кое редовно оддржува родителски и
индивидуални средби, што значи формални (предвидени со план и програма) и неформални ( средби
според потребата) , редовно електронско известување преку е-маил или СМС телефонски пораки.

-------------------ОУ 25 Мај-Скопје
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Набљудување
на наставни
часови

Тим:
Kоординатор
Турќане
Граждани
Членови
Аријета Асани
Лирие Нишевци

Ваиде Реџепи

-------------------ОУ 25 Мај-Скопје

Набљудувани се 9 наставни часови и тоа математика во I одд, II одд, VI одд VIII и IX одд,
албански јазик во III одд и V одд, природа во IV одд и физика во VII одд. Со набљудувањето
требаше да се утврди дали наставниците имаат планирања и подготовки за настава, условите
и користењето на разните форми и методи на работа и односите помеѓу наставниците и
учениците. Од анализата на набљудувањето се утврди дека:
 87% од наставниците имаат изготвено дневни планирања за наставниот час или ден и
работни шеми кои соодвествуваат со планираните цели и активности.
 65% од набљудуваните часови работата беше на солидно ниво поради реновираните
училници (од нови табли, подови, прозори, врати, грејни тела, клупи и столчиња), употреба
на пројектори за реализација и изведување на модерна и современа настава, доволно
осветлување и офарбани ѕидови. Во поголемиот број на училници каде се оддржува
одделенска настава наидовме на изобилие на нагледни средства додека кај вишите
одделениа недостатокот на наставни и нагледни средства.
 Од изведеното набљудување во одделенската настава во 65% наставата се реализира
преку интегрирање на наставните предмети и ја реализират преку групна форма и работа во
парови, при што учениците имаат активно учество во спроведувањето на активностите кои се
реализираат во текот на наставниот час или ден, додека во предметната настава, наставата
се изведува координирано и под водство на наставникот но само мал дел од наставниците
реализираат групна форма и работа во парови.
 Во 90% од набљудуваните часови релацијата наставник-ученик и обратно беше на
високо ниво, а дисциплината соодветствуваше на возраста на учениците.
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Клучни јаки страни:
Во училиштето има пропишани приоди за планирање и утврдени процедури за поддршка и следење на планирањето
на наставата од страна на директорот, стручната служба и/или лица назначени од стручните органи. Најмалку два
пати во едно полугодие се следат планирањата на наставниците од директорот и/или од стручната служба.
Сите наставници имаат подготвени годишни, тематски планирања и подготовки за наставен час, односно годишни и
тематски процесни планирања што ги содржат сите неопходни елементи за успешна организација и реализација на
часот1. Планирањата на наставниците содржат јасни насоки што се очекува учениците да научат (кои се
очекуваните исходи од учењето), како и кога. Целите на наставата, очекуваните исходи од учењето и начинот на
оценување се јасно утврдени во планирањето, а наставниот кадар ги користи информациите од оценувањето за да
ги идентификува потребите на учениците и да ги планира следните чекори во учењето. Активностите, вклучувајќи
ги и домашните задачи, се така планирани за ефективно да се искористи времето и на наставниците и на учениците.
Наставниците планираат, во рамките на стручните активи и разменуваат искуства и идеи за планирањето преку
примена на ИКТ, регионална соработка со други училишта, консултирање со експерти, користење меѓународни
искуства и др.
Распоредот на часови го прави стручната служба во соработка со наставниците, почитувајќи го најдобриот интерес
на детето.
Сите наставници имаат интегрирани еколошки содржини и точки на акции од воспоставените еко-стандарди во
индивидуалните планирања согласно еколошката програма.
Најголем број од наставниците користат разновидни наставни форми и методи, што соодветствуваат на потребите на
учениците и нивните стилови на учење. Наставниците користат добро испланирани и соодветни активни методи за
да работат со учениците индивидуално, во мали групи или со целата паралелка. Наставниците успешно ги
развиваат индивидуалните способности за учење на секој ученик, како и компетенцијата за претприемништво и
вештините за соработка, комуникација, критичко мислење, решавање проблеми, креативност и иновација.
Во сите училници има функционално мрежно поврзани пројектори и компјутери , и истите се опремени со смарт
табли кои се покажаа како најнапредно средство за работа, унапредување и постигнување на високи резултати во
образовната работе. Исто така во рамки на унапредување на истражувачката и експериментална работа , во
училиштето постои лабораторија опремена со најсовремени средства која овозможува истражувања од областа не
природните науки.
. Најголем број од наставници се обучени за употреба на ИКТ и нови образовни технологии во наставата и истите
ги употребуваат за реализација на наставните програми.
Задачите што се работат во училиште или дома се добро испланирани и поврзани со работата на учениците за време
на часовите. Изборот на задачите и активностите (со различно ниво на сложеност) е приспособен на
индивидуалните образовни потреби на учениците, што им помага на учениците да ги постигнат предвидените цели

1

Цели на часот, активности, ресурси, проверка на постигањата, констатација/евалуација на реализиран час, за сите часови, вклучувајќи ги и часовите за повторување и утврдување на
наученото.
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на наставата. Наставниците користат различни ресурси и приоди за учење и настава, не ограничувајќи се исклучиво
на одобрени учебници и дополнителна прирачна литература. На учениците им се овозможува да работат со
сопствено темпо.
Наставниците редовно ги споделуваат со учениците целите на наставата и очекуваните исходи од учењето и тие им
се јасни на сите ученици во секоја фаза на учењето. Поучувањето е соодветно на возраста и нивото на образование
на учениците. Наставата се реализира со различни интерактивни методи што подразбира активно вклучување на
учениците во процесот на наставата, при што се промовираат различни начини на учење и градење на доверба меѓу
наставниците и учениците. Сите ученици се поттикнуваат активно да учествуваат во наставата и нивниот придонес
се цени. Наставниците користат позитивни приоди да ги мотивираат учениците (преку пофалби кога е тоа
соодветно). Учењето во училницата е активно, динамично и има работна атмосфера.
Наставниците редовно ги споделуваат со учениците целите за реализација на еколошките проекти и точките на
акции од воспоставените еко-стандарди, како и целокупната важност од спроведувањето на еколошката програма.
Сите ученици се поттикнуваат активно да учествуваат во реализација на еколошката програма и се користат
позитивни приоди за нивна мотивација (преку пофалби кога е тоа соодветно).
Сите наставници со учениците се однесуваат на начин што промовира заемно почитување, помош, соработка и
разбирање. Притоа, не прават разлика меѓу учениците според нивниот пол, социјалното потекло, етничката и
религиската припадност. Наставниците не користат полови, етнички, религиски и други стереотипи во
комуникацијата со учениците и забрануваат таквите стереотипи да ги користат учениците.
Училиштето има пропишана интерна процедура за следење на наставниот процес, истата редовно се применува, а
секој наставник се посетува на час најмалку двапати во полугодие од директорот или од стручната служба. Постои
практика на размена на искуства преку следење на работата од колеги од стручниот актив. Наодите од следењето
се користат за подобрување на наставниот процес.
Учениците сметаат дека во училиштето има малку училници и други простории што поттикнуваат интерес за учење.
Трудовите на учениците се изложуваат, но без да се внимава на видливоста и пристапноста на местото каде што се
изложени, на целта на изложувањето и на естетиката.
Учениците сметаат дека само понекогаш се учи на интересен начин и дека она што се учи не секогаш е поврзано со
секојдневието и применливо и корисно во реалниот живот. Мал број од наставниците ги охрабруваат учениците
самостојно и критички да мислат, да поставуваат прашања и да извлекуваат заклучоци за она што го учат. Мал дел
од наставниците не ги искажуваат слабите страни на учениците пред други ученици или возрасни. Дел од учениците
учествуваат во активностите за време на часот.
Учениците сметаат дека во училиштето има малку училници и други простории што поттикнуваат интерес за учење.
Трудовите на учениците се изложуваат, но без да се внимава на видливоста и пристапноста на местото каде што се
изложени, на целта на изложувањето и на естетиката.
Учениците сметаат дека само понекогаш се учи на интересен начин и дека она што се учи не секогаш е поврзано со
секојдневието и применливо и корисно во реалниот живот. Мал број од наставниците ги охрабруваат учениците
самостојно и критички да мислат, да поставуваат прашања и да извлекуваат заклучоци за она што го учат. Мал дел
од наставниците не ги искажуваат слабите страни на учениците пред други ученици или возрасни. Дел од учениците
учествуваат во активностите за време на часот.
Учениците сметаат дека само понекогаш имаат можност да го кажат своето мислење и тоа да биде земено предвид.
Учениците не се подготвени да преземат одговорности во и надвор од наставата.
Учениците сметаат дека само понекогаш имаат можност да го кажат своето мислење и тоа да биде земено предвид
при решавањето проблеми и одлучувањето во реализација на еколошките проекти и точки на акции од
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воспоставените еко-стандарди.













Учениците сметаат дека соработката меѓу учениците не е доволно добра и дека поголем број од возрасните во
училиштето не комуницираат и не се отворени за соработка со нив. Учениците работат на групни проекти, но
групите не се со различен состав и големина.
Наставниот кадар и стручната служба ги препознаваат образовните потреби и пречки во процесот на учење на секој
ученик, но не ги идентификуваат систематски. Се преземаат мал број активности за исполнување на потребите
и/или отстранување на пречките.
Мал број наставници користат различни интерактивни техники на поучување и оценување.
Наставниот кадар и стручната служба се делумно информирани и делумно учествуваат во реализацијата на точките
на акции од воспоставените еко-стандарди.
Училиштето ги применува позитивните законски и подзаконски прописи што го регулираат оценувањето на
учениците. Училиштето има дефинирана политика за оценувањето, во која основна цел е да го поддржи учењето на
секој ученик, вклучувајќи и кодекс за оценување. Училиштето има усогласени критериуми за оценување со кои
учениците и родителите се целосно запознати.
Сите наставници користат различни методи и инструменти за оценување и континуирано го следат и го оценуваат
напредокот на учениците. Учениците се вклучуваат во оценувањето (преку самооценување, меѓусебно оценување,
градење критериуми, водење портфолија и сл.). Приодите во оценувањето им овозможуваат на учениците да ги
подобруваат постигањата.
Сите наставницие редовно им даваат повратни информации на учениците за нивната работа, дискутираат со
учениците за нивниот напредок и постигањата. Голем акцент се става на вреднувањето на тековните постигања на
учениците и на идентификувањето на идните активности што ќе се применуваат во учењето и поучувањето.
Наставниците целосно ги искористуваат информациите добиени од оценувањето за да го евалуираат и да го
подобрат планирањето и спроведувањето на наставата.
Училиштето има утврден систем за известување на родителите за напредокот на нивните деца и доследно го
применува. Системот вклучува редовно прибирање информации за постигањата на учениците и давање
транспарентна и конкретна повратна информација на родителите и учениците за оценката, вклучувајќи и детални
препораки за подобрување на постигањата за секој ученик посебно 3а таа цел се користат формални и неформални
средби, групни средби (за пренесување на информациите за паралелката во целина) и индивидуални средби (за
пренесување информации за конкретен ученик) со родителите, кои се добро организирани. Родителите добиваат и
пишани извештаи со информации и детали за напредокот на нивното дете по секој наставен предмет, вклучувајќи
информации за личниот и социјалниот развој на детето. Од родителите се бара да дадат своја повратна
информација по извештајот, по што се преземаат соодветни активности согласно со гледиштата на родителите во
однос на постигањата и напредокот на нивните деца.




Слаби страни:

 Поголемиот дел на наставниците од предметната настава не ја реализираат и евидентираат додатната настава, и не
водат комплетни записници од одржаните активности.
 Во предметната настава, мал дел од наставниците се уште наставата ја изведуваат координирано и под нивно
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водство додека поголемиот број од наставниците реализираат групна форма и работа во парови.
 За поефикасна работа и вклучување на ученици со посебни потреби во сите активности, како и за максимален
развој на капацитетите на тие деца, училиштето има потреба од подобрување на условите во училиштето
(обезбедување поголем простор за работа и учење, соодветен училишен инвентар, наставни средства итн.) и помош од
стручните лица ( логопед, физиотерапевт итн) за работа со децата со посебни потреби.
 Помал дел на наставниците од предметната настава вршат оценување на практичнитe изведби на учениците.
 Комуникацијата на релација наставник-родител во училиштето е на незадоволителнјо ниво, поради недоволна
заинтересираност од страна на родителите.
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