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Апстракт. Во трудот е напреавена анализа на сегашната состојба со наставата по физика 
после преземање на програмите од Меѓународниот центар за испити на Кембриџ. 
Детектирани се суштински недостатоци во самата програма. Истовремено се укажува на 
потенцијално позитивни придвижувања во одредени насоки, а за кои се потребни соодветни 
ресурси и проактивен пристап на наставниците. Сериозен проблем во дадената ситуација 
претставува големиот расчекор меѓу програмите по физика во основното и средното 
образование. Перспективите се во изработка на соодветни наставни програми наменети за 
македонскиот образовен систем со користење на позитивни искуства од други земји и 
прифаќање на современите трендови во образованието по природни науки. 

Клучни зборови: наставна програма, Кембриџ, состојба, перспективи. 

УВОД 

Во основното и средното образованието во Република Мекедонија во последните 
десет години се случуваа чести промени. Показател за тоа се честите измени и 
дополнувања во соодветните закони што ја регулираат оваа дејност. Од учебната 
2007/2008 година основното образование трае девет години (деветгодшно основно 
образование), од учебната 2008/2009 средното образование е задолжително, а од 2013 
година почна да се спроведува екстерно проверување на постигањата на учениците во 
основното и средното образование. Поврзано со образованието по физика и пошироко со 
образованието по природни науки и математика се измените во наставниот план за 
основно образование и воведувањето на нови наставни програми, преземени од 
наставните програми на Cambridge International Examinations, односно проект популарно 
познат како „Кембриџ“.  

Подоцна, по четири години спроведено екстерно проверување на постигањата, во јуни 
2017 година тој начин на проверување е укинат. Во исто време, одложена е примената на 
проектот „Кембриџ“ кој според динамиката на промените, од учебната 2017/2018 
требаше да почне да се реализира во средно образование. 

Понатамошното излагање во трудот е поврзано со проектот „Кембриџ“, кој од самиот 
почеток отвори многу прашања. Проектот, оспоруван од многу поединци и различни 
групи, предизвика многу неформални дебати и дискусии, но малку формални собири за 
дебати и уште помалку релевантни студии или истражувања за самиот проект и промените 
поврзани со негова реализација во последните три години. Исто така, во понатамошното 
излагање почесто ќе се користи терминот природни науки наместо физика, бидејќи 
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промените поврзани со новите наставни програми се однесуваат на природните науки и 
математика.    

Меѓународниот центар за испити на Кембриџ (Cambridge International Examinations) е 
дел од Cambridge Assessment, Оддел на Кембриџ универзитетот. Центарот подготвува 
меѓународни наставни програми и нуди квалификации за ученици на возраст од 5 до 19 
години. Центарот е вклучен во образовниот дел на повеќе од 10000 училишта во светот и 
има партнерска соработка со владите на повеќе од 30 земји. Низ разни форми на 
активности, услугите на центарот ги користат наставници во повеќе од 160 земји [1]. 

ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И МАТЕМАТИКА 

Од првите децени на дваесетиот век, од идеите на Дјуи, преку лансирањето на Спутник 
па до денес, природните науки и математиката добивале на значење и се вградени во 
јадрото на наставните планови. Научните истражувања и развојот на технологијата го 
подржуваат ова тврдење, а проекциите за иднина исто така го нагласуваат значењето на 
овие науки. Пример, воопшто не е случајно природните науки да бидат често пати предмет 
на истражувања во меѓународните судии. Нивното вклучување се базира на ставот дека 
знаењата од природни науки и математика се суштински значајни за високоразвиено 
општество. Во извештајот на Европската комисија-сектор за образование и култура 
издвоени се шеснаесет показатели кои го одредуваат квалитетот на образованието [2]. 
Покрај другите, во нив влегуваат и постигањата на учениците по природните науки. 

На часовите по предметите на кои се изучуваат природни науки, било во одделенска 
или предметна настава, во основно или средно образование, наставникот има 
неограничени можности да им овозможи на учениците сетилно спознание на природата, 
да ја поттикне нивната љубопитност, да ги воведе во научниот метод, да ги мотивира и да 
решаваат проблеми. На учениците им се отвора можност да набљудуваат, истражуваат и 
експериментираат, било во лабораторија или во природа, да се восхитуваат, дискутираат, 
аргументираат, да се изразуваат вербално, писмено или мануелно. Ваквите активности 
практично се извор на бесконечни можности ученикот да прави селекција на релевантни 
информации, да препознава и дефинира проблем, поставува и проверува хипотези, 
изведува заклучок и носи одлуки. Исто така, отворен е патот ученикот да поставува 
прашања, критички да чита и критички да слуша, да се сомнева, да покаже креативност, 
да врши проценка и вреднување [3]. 

Неформалните дискусии околу проектот „Кембриџ“ во македонскиот образовен 
систем најчесто се водени во политички или стручен контекст. Со оглед на фактот дека 
стручната јавност не е консултирана во врска со идејата за „Кембриџ“, на целиот проект 
може да му се припише политичка димензија и да се поврзе со моќта, популизмот и 
парите. Изоставањето на стручната јавност од идејата и концептот за проектот само ја 
потврдува тенденцијата, надмоќноста на објектот над субјектот да биде целосна. 

Можеби во позадина на целиот проект се идеолошки, политички или комерцијални 
интереси? Или пак, можеби овој проект е само дел од процесот на глобализација? Тоа се 
тези, кои во македонскиот образовен систем не се истражени. Но без оглед на тоа, кои 
субјекти која теза застапуваат и дали тоа води кон некаков заклучок, научниот пристап е 
неминивен за утврдување на вистината.  

Ако се земе предвид дека досега, само за неколку педагошки иновации или 
подобрувања било утврдено дека даваат позитивни ефекти [4], тогаш процесот на тивко 
воведување на проектот „Кембриџ“ остава сомнежи за вистинската цел на проектот. 
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Образовни стандарди за природните науки 

Заради комплетност, наставата мора да се анализира сеопфатно и целосно. 
Занемарување и издвојување на било кој сегмент води кон редуцирани заклучоци со 
краткотраен век. Тешко може да се зборува сериозно за јасно диференцирани цели во 
наставата, ако истовремено не се навестуваат, истражуваат или откриваат и патиштата за 
нивно остварување. Поливалентноста на наставниот процес не само што не го дозволува 
ваквиот пристап, туку ако тој се практикува, наставата може да ја изгуби својата основна 
функција [5].  

Во последните декади, реформата на образованието во повеќе земји се базираше на 
моќна и рационална стратегија која се сведува на образовни стандарди и одговорност. 
Насоките беа кон поставување на високи стандарди за севкупните активности и 
резултатите што се очекуваат, да се определат јасни показатели за мерење на прогресот 
кон постигање на стандардите, а истовремено секој субјект да има одговорност во своето 
поле на работа [6]. Но, мисијата на наставниците е специфична и таа надминува многу 
норми и стандарди. Интелектуалните активности и педагошката професија не секогаш 
може да се сведуваат на бројки, да се нормираат или стандардизираат. Затоа, креаторите 
на образовната политика треба да гледаат пошироко на поимот образовни стандарди и 
истите не треба да се изедначуваат со стандардите на постигања. Промените во 
образованието по природни науки треба да опфатат широк спектар на подрачја за 
интервенции, како поучувањето и учењето, професионалниот развој на наставниците, 
наставните планови, наставните програми и учебниците, материјалната опременост на 
училиштата и кабинетите, проверувањето и оценувањето, и управувањето односно 
политиката со образованието и образовниот систем. 

Поради специфичностите на природните науки, поучувањето и учењето нужно треба 
да се базираат на принципот за активност при изучувањето на природните науки. 
Класичната настава која се базира на застарена концепција ги покажа сите свои 
недостатоци. Предавање лекции, вербално пренесување на готови знаења и слепо 
реализирање на обемна наставна програма се суштински пречки за активно вклучување 
на ученикот во наставата. Пример, образовните стандарди за поучување и учење на 
природните науки бараат современа настава која подразбира [3]: 

• ученикот и неговите активности да бидат во центарот на случувањата; 

• современите методи во наставата да бидат доминантни; 

• конструктивистички приод, концептуални знаења и концептуални промени во 
поучувањето и учењето; 

• флексибилна наставна програма која вклучува задолжителен дел. 

ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ПРИРОДНИ НАУКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ако застапуваме умерен приод, тогаш преземењето на наставните програми по 
математика и природни науки од Кембриџ може да се сфати како дел од концептот за 
глобализација. Глобалниот приод кон образованието подржува процеси што ќе водат кон 
ублажување на разликите во образованието меѓу државите, воспоставување стабилен 
развој во насока на висок професионализам, благосостојба, праведност и демократија. 
Сепак, промените во образовниот систем со преземање на наставните програми и 
учебниците не дадоа индикативни податоци или надеж за позитивен исчекор кон овие 
процеси, а особено не кон ублажување на разликите во образованието меѓу државите и 
висок професионализам. 
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Најизразени позитивни ефекти беа најавувани од главните карактеристики на 
понудените програми: спирален модел на наставна програма, научно истражување и 
решавање проблеми. Но, после три години имплементирање во пракса, проектот ги 
покажа сите свои недостатоци. Всушност, се покажа дека без спроведување на соодветни 
подготовки проектот ја губи смислата. Не беа подготвени ниту училиштата, ниту 
наставниот кадар. 

Во однос на претходните учебници по физика, содржините во новите учебници по 
физика за осмо и девето одделение се значително редуцирани. Намален е бројот на нови 
поими по наставна единица, бројот на опфатени математички изрази (формули) по 
наставна единица, а соодветно на тоа и бројот на квантитативи задачи. Во основа, ова 
намалување на математичките формулации на физичките односи и закони не ја 
поддржува идејата за поголема застапеност на решавањето проблеми во наставата по 
физика. 

Не може да се каже дека претходните учебници по физика за основно образование 
биле без недостатоци, промашувања и пропусти [7]. Како пример, во учебник по физика 
за осмо одделение, во една наставна единица опфатена на пет страници се воведуваат 
осумнаесет нови поими. Или во истиот учебник, постои наставна единица која е напишана 
на девет страници. Ваквите показатели ги оправдуваат промените во наставните 
програми, но не даваат ексклузивно право за преземање туѓи наставни програми, а уште 
помалку и учебници. 

Редуцирањето на наставните содржини остава доволно време за научно истражување 
за време на редовната настава. Но, несоодветната и недоволната опременост на 
училиштата со инфраструктура и наставни средства, а дополнително и недоволната 
подготвеност и мотивираност на наставниот кадар за реализирање на активности кои ќе 
водат кон научно истражување, оставија простор за зачестени и гласни критики околу 
ефикасноста на проектот, и навраќање на почетното прашање „зошто стручната јавност не 
беше консултирана пред воведување на проектот“. 

ПЕРСПЕКТИВИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 

Основното образование има особено значење за општествениот развој и развојот на 
учениците бидејќи покрива подолг временски интервал во споредба со другите степени 
на образование, во него се вклучува целата популација, претставува основа за 
понатамошно учење и се совпаѓа со периодот на најинтензивен развој на психичките 
функции кога ефектите од учењето се најизразени. Квалитетот на основното образование 
влијае врз средното и високото образование и во голема мера го одредува степенот на 
образованост на индивидуата и општествената заедница. Од тој аспект, преземените и 
адаптирани наставни програми внесоа позитивни промени во смисла на обезбедување 
континуитет во изучувањето на природните науки. Според новиот наставен план за 
основното образование кој исто така е донесен согласно промените, природните науки се 
изучуваат од прво до шесто одделение, во седмо одделение се изучува наставниот 
предмет биологија, а во осмо и деветто одделение предметите физика, хемија и 
биологија. 

Каде се надежите за образованието по природни науки, после овој образовен 
експеримент кој е прекинат и кој по многу атрибути се смета за контроверзен?  

Прифаќањето на западното влијание е во согласност со политиката за приклучување на 
Република Македонија кон Европската Унија. Пример, мал сегмент од тоа позитивно 
влијание е прифаќањето на поимот природонаучна писменост, поим воведен преку 
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студиите TIMSS и PISA. Учеството на нашата земја во тие студии е исто така позитивен 
исчекор кон прашањето за утврдување на клучни показатели за нашето образование во 
светски рамки. 

Светот во кој ќе живеат нашите ученици се менува многу побрзо од нашите училишта. 
Новото сознајно општество, општество базирано на знаења и способности, бара нова 
образовна парадигма. Тоа го отфрла концептот за сестрано развиена личност, а го прифаќа 
концептот за образование ориентирано кон личноста, образование ноасочено кон 
професионализам и доживотно учење. Развој на човечките потенцијали и реорганизација 
на поучувањето и учењето во училиштата се неопходни услови за постепен исчекор кон 
промените што ги очекуваме. Затоа неформалното образование на наставниците, како и 
доживотното учење се исто толку важни колку и нивното формално образование. 

Перспективите на образованието по природни науки во Република Македонија, 
вклучително и образованието по физика се во зачувување на вредностите создавани и 
чувани со децении, вреднување и примена на резултатите од истражувањата во 
образованието, преземање на постепени, обмислени и издржани реформски зафати 
одобрени од стручната јавност, водени јавно, наместо одобрени низ јавна расправа. 
Конкретно, преку соодветни препораки може да очекуваме поквалитетно образование на 
нашите идни генерации. Некои од тие препораки, дадени низ суштински идеи се: 

• Да се одржи континуитетот во изучување на природните науки во основното 
образование, а во седмо одделение исто така да се воведе предмет природни науки. 

• Воведување на флексибилни наставни програми и учебници кои ќе вклучуваат 
додатни содржини за учениците со добри постигања, а ќе бидат незадолжителен дел 
за учениците со послаби постигања. 

• На учебникот треба да се гледа како на културно добро. Учебниците да нудат 
минимум факти, максимум идеи и секоја наставна единица да содржи неколку 
прашања со „оптимална ентропија“. 

• Наместо ограничување на моќта на учебникот, поттикнување на критичко читање. 
Наместо бариери меѓу ученикот и учењето, вертикално поврзување на содржините. 
Наместо бесплатни учебници, слобода во учењето. 
Наместо популизам, хармонизирање на средината за учење. 

• Наставниците да се ослободат од непотребните административни обврски, а да се 
задолжат со суштински професионален развој преку нивна подршка и учество на 
конференции, семинари, работилници, обуки и кампови со конкретни чекори за 
нивна внатрешна и надворешна мотивација. 

• Суштинска професионална поддршка на наставниците во однос на метакогнитивните 
стратегии за учење, со цел тие подоцна да воспитуваат и образуваат метакогнитивно 
софистицирани ученици свесни за важноста на помот „когнитивна економија“. 

• Поттикнување кон прагматично спроведување на воспитната цел на училиштата. Секој 
наставник, преку конкретни активности за реализирање на наставните цели влијае врз 
етичката димензија на улогата на училиштето и презема обврска, наместо етички 
неписмени да создава ученици свесни за моралната одговорност и хуманистичките 
вредности.  

• Содржините поврзани со заштита на животната средина и еколошкото воспитување 
треба да се базирани на природонаучните сознанија, а не на еколошки идеализам и 
притоа сето тоа да се сведе на емоции. 

 
 



Зборник радова 6. Међународне конференције о настави физике у средњим школама, 
Алексинац, 9-11. март 2018. 
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ЗАКЛУЧОК 

Нагли свртувања за кратко време, избрзани предлози понудени од идеолошки 
причини, лоша реализација на големи проекти, се само дел од причините за лошата 
состојба на образованието по природни науки во Република Македонија. Училиштата и 
училишната организација продолжуваат по курсот на одржување континуитет и 
стабилност, пат кој води кон статус кво. 

Особено изразени се промените настанати со реализација на проектот „Кембриџ“. За 
сега, проектот е запрен и не се спроведува во средните училишта, а неизвесна е неговата 
иднина во основното образование. Отсуството на консензус во креирањето на политиката 
во образованието остава трајни последици по учениците, системот и општеството. 

Кратката, но не и конечна листа на препораки ги дава клучните насоки за суштински 
промени во образованието. Конкретизирањето на овие насоки и соодветните чекори за 
реализација на препораките е можно само со претходно спроведени студии, релевантни 
статистички показатели и резултати од релевантни истражувања. Не помалку важни се: 
ставот на наставниците, нивната улога во реформите, потоа вклучување и консултации на 
стручни лица, експерти и научници. Секој обид за јавна расправа, за сериозни прашања 
кои јавноста ги третира површно остава сомнеж за бегање од рационалност. 
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