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ВПВЕД 
 

 

   

Република Северна Македпнија дпсега, преку Министерствптп за пбразпвание и 

наука дп сега била вклушена вп: ПИСА 2000, ПИСА 2015, ПИСА 2018 и сега вп ПИСА2021. 

Реализатпр на активнпстите е Државнипт испитен центар. Сп ПИСА 2018 студијата беа 

ппфатени пкплу 600 000 ушеници претставници пд 32 милипни петнаесетгпдищни 

ушеници пд 79 држави и екпнпмии пд цел свет. Вп 70 пд нив, тестираоетп е изведенп 

сп ппмпщ на кпмпјутер, дпдека вп пстанатите 9 (Аргентина, Јпрдан, Либан, Република 

Мплдпва, Рпманија, Саудиска Арабија, Украина, Виетнам и РС Македпнија), сп тестпви 

пд типпт пенкалп-хартија. Вп сите држави и екпнпмии, се кпристи ист мпдел на 

пценуваое, и се ппставуваат исти пращаоа и задаши, кпи се развивани врз пснпва на 

пценките пд претхпдните ПИСА тестираоа.  

Вп ПИСА 2018 ушествуваа 79 држави и екпнпмии пд цел свет. Пппулацијата вп пваа 

студија се сите ушеници на петтнаесетгпдищна впзраст пд земјите ушеснишки, пднпснп 

пкплу 32 милипни 15-гпдищни ушеници вп ушилищтата. 

Секпја земја ушеснишка ушествуваще сп примерпк ппмеду 4000 и 8000 ушеници пд 

150 слушајнп избрани ушилищта, пднпснп вкупнп пкплу 600 000 ушеници. Сппред 

прпцедурата за избпр на примерки најнапред беа избрани 150 репрезентативни 

ушилищта вп кпи ќе се спрпведе мереоетп имајќи ги вп предвид фактприте кпи влијаат 

какп щтп се: лпкацијата на ушилищтетп (град/селп), нивната сппственпст 

(државни/приватни) и нивптп на пбразпвание (нижп среднп пбразпвание или среднп 

пбразпвание). Пптпа вп следната фаза пд секпе ушилищте пп слушаен избпр беа 

избрани пп 35 ушеници пд малите ушилищта и пп 70 ушеници пд гплемите ушилищта. 

Пппулацијата на ушеници за пваа студија пд Република Северна Македпнија беа 

сите ушеници на петтнаесетгпдищна впзраст (без разлика дали се вп пснпвнп или вп 

среднп пбразпвание) вп кпи наставата се изведува на македпнски и/или на албански 

јазик. Скпрп сите ушеници на петтнаесетгпдищна впзраст вп нащата држава се вп 

среднп пбразпвание, па затпа и скпрп сите ушеници вп примерпкпт беа пд среднп 
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пбразпвание. Примерпкпт ппфати 107 средни ушилищта и 22 пснпвни ушилищта сп 

вкупна пппулација пд 6122 ушеника. Пд нив самп 31 ушеник беще пд пснпвнп 

пбразпвание, а пстанатите 6091 пд средните ушилищта. На тестираоетп присутни беа 

5569 ушеници, пднпснп 91% пд ушениците ппфатени сп примерпкпт.  

Пд присутните ушеници 43,6% се пд гимназискп пбразпвание, 53% пд струшнп 

пбразпвание, 3,2% пд уметнишкп пбразпвание и 0,2% пд пснпвнптп пбразпвание.  

 

Табела 1. Карактеристики на учениците кпи се тестирани вп ПИСА 2018 

 
Ппл 

Наставен јазик/ 
јазик на тестираое 

Женски Машки македпнски албански 

N 2596  2973  4306 1263 

% 46,6% 53,4% 77,3% 22,7% 

 

Тестираоетп се реализираще на македпнски јазик и на албански јазик. Пд 

присутните ушеници 77% (или 4306 ушеници) пппплнувале тест на македпнски јазик, а 

пстанатите 23% (или 1263 ушеници) на албански јазик. При избпрпт на ушеници се 

кпристеще специјална прпграма за пваа намена KeyQuest.  
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ППСТИГАОА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 

 

Вп пвпј извещтај направени се длабински анализи и ппсебнп се дадени резултатите 

за ппстигаоата на ушениците пд земјите ушеснишки вп студијата за секпе пд трите 

ппдрашја. Ппстигаоата на ушениците пд РС Македпнија се мнпгу ниски, пднпснп пд 79 

држави ушеснишки вп студијата (вп математика и наука се рангирани 78 држави, а вп 

шитаое сп разбираое 77 држави), вп писменпст вп прирпдните науки се напдаме на 62 

местп, а вп шитаое сп разбираое на 66 местп, а вп математишка писменпст на 67 местп. 

 
Табела 2: Прпсечни ппстигаоа на учениците пп ппдрачје  

 
Наука Читаое Математика 

ПЕЦД прпсек 493 493 490 

Б-С-Ј-З (Кина) 555 591 590 

Сингапур 549 569 551 

Макап (Кина) 525 558 544 

Хпнг Кпнг (Кина) 524 551 517 

Естпнија 523 523 530 

Канада 520 512 518 

Финска 520 507 522 

Ирска 518 500 496 

Кпреја 514 526 519 

Пплска 512 516 511 

Шведска 506 502 499 

Нпв Зеланд 506 494 508 

Спединети Американски Држави 505 478 502 

Пбединетп Кралствп 504 502 505 

Јаппнија 504 527 529 

Австралија 503 491 503 

Кинески Тајпеј 503 531 516 

Данска 501 509 493 

Нпрвещка 499 501 490 

Германија 498 500 503 

Слпвенија 495 509 507 

Белгија 493 508 499 

Франција 493 495 493 

Ппртугалија 492 492 492 

Република Чещка  490 499 497 

Хпландија 485 519 503 

Австрија 484 499 490 
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Швајцарија 484 515 495 

Хрватска 479 464 472 

Латвија 479 496 487 

Русија 479 488 478 

Италија 476 487 468 

Унгарија 476 481 481 

Литванија 476 481 482 

Исланд 474 495 475 

Белпрусија 474 472 471 

Израел 470 463 462 

Луксембург 470 483 477 

Украина 466 453 469 

Турција 466 454 468 

Република Слпвашка 458 486 464 

Грција 457 451 452 

Чиле 452 417 444 

Малта 448 472 457 

Србија 439 448 440 

Пбединети Арапски Емирати 432 435 434 

Рпманија 428 430 426 

Уругвај 427 418 426 

Кпстарика 426 402 416 

Кипар 424 451 439 

Мплдавија 424 421 428 

Црна Гпра 421 430 415 

Мексикп 420 409 419 

Бугарија 420 436 424 

Јпрдан 419 400 429 

Малезија 415 440 438 

Бразил 413 384 404 

Кплумбија 412 391 413 

Брунеи 408 430 431 

Катар 407 414 419 

Албанија 405 437 417 

Бпсна и Херцегпвина 403 406 398 

Аргентина 402 379 404 

Перу 401 400 404 

Саудиска Арабија 399 373 386 

Тајланд 393 419 426 

Република Северна Македпнија 393 394 413 

Баку (Азербејчан) 389 420 398 

Казахстан 387 423 397 

Грузија 380 398 383 

Панама 377 353 365 
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Индпнезија 371 379 396 

Марпкп 359 368 377 

Либан 353 393 384 

Кпспвп 353 366 365 

Дпминиканска Република 342 325 336 

Филипини 340 353 357 

Шпанија m 481 483 

 

Резултатите пд ПИСА ппкажаа дека македпнските среднпшкплци вп сите три 

ппдрачја статистички значајнп запстануваат пп сите мерни кпмпетенции пд прпсекпт 

на земјите на ПЕЦД. Пва знаши дека нащите ушеници излегуваат пд пбразпвнипт 

систем без дпвплнп спвладани пснпвни пбразпвни кпмпетенции, пднпснп дека не се 

псппспбени стекнатите знаеоа да ги применат вп пракса. Вп ПИСА2018 тестираое за 

прв пат ушествуваат сите држави пд пвпј дел пд Балканпт. Сппреденп сп нив 

ппстигаоата на ушениците пд нащата држава вп сите три ппдрашја се ппдпбри самп пд 

ушениците пд Кпспвп и вп наушна писменпст пд ушениците пд Бпсна и Херцегпвина. 

Пптпшнп, ппстигаоата на земјиве пд регипнпв се следни: 

 писменпст (псппспбенпста) вп читаое: Слпвенија има 495 ппени, Хрватска 479, 

Србија 439, Црна Гпра 421, Албанија 405, Бпсна и Херцегпвина 403, Р. С. 

Македпнија 393, а Кпспвп 353;  

 математичка писменпст: Слпвенија има 509 ппени, Хрватска 464, Србија 448, 

Албанија 437, Црна Гпра 430, Бпсна и Херцегпвина 406, Р. С. Македпнија 394, а 

Кпспвп 366; 

 научна писменпст: Слпвенија има 507 ппени, Хрватска 472, Србија 440, Албанија 

417, Црна Гпра 415,  Р. С. Македпнија на 413, Бпсна и Херцегпвина 398, Кпспвп 

365. 

Пспбенп загрижуваат ниските резултати вп ппдрашјетп Писменпст (псппспбенпста) 

вп читаое, кпе ги мери вещтините кпи им ппмпгнаат на ушениците да спвладуваат 

спдржини пд други наставни предмети какп и да стекнуваат вещтини за примена на 

знаеое вп другите ппдрашја. 
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Графикпн 1: Ппстигаоата на учениците пд РСМ вп нашетп дпсегашнптп учествп вп 
ПИСА 

 

 

 

 

 

 

 

Ппстигаоата на нащите ушеници вп сите три ппдрашја на ПИСА тестираоетп вп 2018 

се ппвиспки пд ппстигаоата вп ПИСА2000 и ПИСА2015. Сепак, и ппкрај згплемуваоетп 

на ппстигаоата тие се сѐ ущте прилишнп ниски и се далеку ппд ПЕЦД прпсекпт. 

Резултатите укажуваат на фактпт дека над пплпвина пд ушениците, не умеат „да се 

вклушат вп активнпсти вп кпи е неппхпдна писменпст за ефективнп функципнираое вп 

групата и заедницата и за пвпзмпжуваое да се кпристи шитаоетп, пищуваоетп и 

пресметуваоетп за лишен и развпј на заедницата”. Вп ппглед на шитаоетп, тпа знаши 

дека ушениците мпжат да се занимаваат самп сп пснпвните прпцеси на шитаое, т.е. 

буквалнп разбираое на решенците или пасусите пд текстпт, нп не умеат да ги 

интегрираат и применат пвие вещтини на ппдплги текстпви или да дпнесуваат нпви 

заклушпци.  

 
Табела 3: Прпсечни ппсигаоа на учениците вп трите дпсегашни циклус на ПИСА 

мереое кај нас 

Гпдина Наука Читаое Математика 

ПЕЦД прпсек 493 493 490 

2018 413 393 394 

2015 384 352 371 

2000 401 373 381 

разлики 

2018-2015 +29 +41 +23 

2018-ПЕЦД прпсек -76 -94 -95 
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Разликата е пспбенп изразена дпкплку се сппредат ппстигаоата пд ушениците пд 

нащата држава вп 2015 и 2018. Таа е највиспка за ппдрашјетп Читаое (41 ппен), а 

најниска за ппдрашјетп Математика (23 ппени). Сппред резултатите пд ПИСА2018 

ушениците вп нащата држава запстануваат пкплу 3 ушебни гпдини зад свпите врсници 

пд земјите на ПЕЦД. На скалата пд ПИСА пкплу 30 ппени сппдветствуваат на 

пбразпвание на ушениците за една ушебна гпдина. 

 
Табела 4: Преглед на држави или екпнпмии сппред разликите вп ппстигаоа пд 

ПИСА2015 вп пднпс на ппстигаоата пд ПИСА2018  
 

Средни 
ппстигаоа 

меду 
ПИСА2015 и 
ПИСА2018 

Читаое Математика Наука 

Знашителен 
ппраст 

Р.Северна Македпнија, 
Турција, Макап (Кина), 

Сингапур 

Турција, Албанија, Р. Северна 
Македпнија, Исланд, Јпрдан, 
Латвиа, Макап (Кина), Црна 
Гпра, Перу, Пплска, Катар, 

Република Слпвашка, Велика 
Британија 

Турција, Р. Северна 
Македпнија, Јпрдан, 
Пплска, Макап (Кина) 

Нема 
знашителен 

ппраст 

Албанија, Австралија, 
Австрија, Белгија, Бразил, 

Бугарија, Канада, Чиле, 
Кпстарика, Хрватска, 

Чещка, Данска, Естпнија, 
Финска, Франција, 

Германија, Грција, Хпнг 
Кпнг (Кина), Унгарија, 

Исланд, Ирска, Израел, 
Италија, Јпрдан, Кпреја, 

Кпспвп, Либан, Литванија, 
Малта, Мексикп, 

Мплдавија, Црна Гпра, 
Нпв Зеланд, Перу, Пплска, 

Ппртугалија, Катар, 
Рпманија, Република 
Слпвашка, Шведска, 
Швајцарија, Кинески 
Тајпеј, Пбединетите 

Арапски Емирати, Велика 
Британија, САД, Уругвај 

Австралија, Австрија, Белгија, 
Бразил, Бугарија, Канада, 

Чиле, Кплумбија, Кпстарика, 
Хрватска, Чещка, Данска, 

Дпминиканската Република, 
Естпнија, Финска, Франција, 
Грузија, Германија, Грција, 
Хпнг Кпнг (Кина), Унгарија, 
Индпнезија, Ирска, Израел, 
Италија, Јаппнија, Кпреја, 

Кпспвп, 
Либан, Литванија, 

Луксембург, Мексикп, 
Мплдавија, Хпландија, Нпв 

Зеланд, Нпрвещка, 
Ппртугалија, Русија, 

Сингапур, Слпвенија, 
Шпанија, Шведска, 

Швајцарија, Тајланд, 
Пбединетите Арапски 
Емирати, САД, Уругвај 

 Австрија, Белгија, Бразил, 
Чиле, Кплумбија, Кпста 
Рика, Хрватска, Чещка, 

Дпминиканска 
Република, Естпнија, 
Франција, Германија, 

Грција, Хпнг Кпнг (Кина), 
Унгарија, Исланд, 

Индпнезија, Ирска, 
Израел, Кпреја, Латвија, 

Либан, Литванија, 
Мексикп, Црна Гпра, 

Мплдавија, Хпландија, 
Нпв Зеланд, Перу, Катар, 

Рпманија, Русија, 
Сингапур, Република 
Слпвашка, Шведска, 

Тајланд, Пбединетите 
Арапски Емирати, Велика 
Британија, Спединетите 

Држави 

Намалени 

Кплумбија, Дпминиканска 
Република, Грузија, 

Индпнезија, Јаппнија, 
Латвија, Луксембург, 

Хпландија, Нпрвещка, 
Русија, Слпвенија, Тајланд 

 Малта, Рпманија, Кинески 
Тајпеј 

Албанија, Австралија, 
Бугарија, Канада, Данска, 
Финска, Грузија, Италија, 

Јаппнија, Кпспвп, 
Луксембург, Малта, 

Нпрвещка, Ппртугалија, 
Слпвенија, Шпанија, 
Швајцарија, Кинески 

Тајпеј, Уругвај 
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Знашителен ппраст вп средните ппстигаоа вп сппредба сп резултатите пд 

ПИСА2015 и ПИСА2018 вп ппдрашјетп шитаое имаат 4 држави/екпнпмии, вп 

математика 13, а вп наука 5. Меду нив вп сите три ппдрашја е нащата држава. Средните 

ппстигаоа меду 2015 и 2018 гпдина се намалени вп шитаое кај 12 држави, вп 

математика кај 4, а вп наука кај 20 држави/екпнпмии. Пстанатите држави/екпнпмии 

немаат знашителен ппраст вп ппстигаоата вп пднпс на ПИСА2015. 

Нащата држава вп сите три кпгнитивни ппдрашја е една пд државите/екпнпмиите 

сп најгплем ппраст вп пднпс на претхпднипт циклус на ПИСА мереое. Сепак 

ппстигаоата сè ущте се знашителнп ппд прпсекпт на ПЕЦД вп сите три кпгнитивни 

ппдрашја. Ппдпбруваоа меду 2015 и 2018 гпдина се забележани вп ппстигаоата на 

ушениците и кај најниските и кај највиспките ппстигаоа на ушениците. Нащата држава 

ушествуваще и вп мереоетп вп шитаоетп вп ПИСА2000, па акп се земат предвид пвие 

резултати ппстигаоата вп шитаое на ушениците пд нащата држава би биле 

класифицирани какп стабилни. 

На светскп нивп ппстигаоата на девпјшиоата вп пднпс на мпмшиоата  се ппдпбри 

самп вп ппдрашјетп шитаое. Вп нашата држава ппстигаоата на девпјчиоата се 

ппвиспки вп пднпс на мпмчиоата вп сите три кпгнитивни ппдрачја. 

  

Табела 5. Прпсечни ппстигаоа пп ппл на трите кпгнитивни ппдрачја на ПИСА 2018 

 Прпсечни ппстигаоа 

Наука Читаое Математика 

Женски 423 420 398 

Машки 404 368 391 

Разлика Ж-М +19 +52 +7 

 

Тпа е најгплемп вп ппдрашјетп шитаое и изнесува 52 ппени, а најмалп е вп 

математика и изнесува 7 ппени. Разликите се статистички значајни на нивп 0.01 вп 

секпе ппдрачје. На светскп нивп вп ппдрашјата прирпдни науки и математика 

мпмшиоата ппстигаат ппдпбри резултати вп пднпс на девпјшиоата.  

Ппмеду ушениците кпи ушат вп разлишни видпви на пбразпвание ппстпјат разлики 

вп ппстигаоата вп ПИСА2018.  
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Табела 6. Прпсечни ппстигаоа на учениците сппред вид на пбразпвание кпе гп 
ппсетуваат 

Вид на 
пбразпванние 

Прпсечни ппстигаоа 

Наука Читаое Математика 

Гимназискп 456 435 438 

среднп стручнп 392 372 372 

среднп уметничкп 452 434 437 
 

Пд Табелата бр. 6 мпже да се спгледа дека ушениците пд гимназиите и пд 

средните уметнишкии ушилищта ппстигаат највиспки резултати. Иакп ушениците пд 

уметнишките ушилищта не ушат математика и прирпдни науки, нивните резултати се 

мнпгу малку ппниски пд ушениците пд гимназискп пбразпвание. Дпдека пак ушениците 

пд средните струшни ушилищта вп сите три кпгнитивни ппдрашја ппстигаат пп пкплу 60 

ппени ппниски резултати пд ушениците вп гимназиските паралелки. Пва би знашелп 

дека ушениците пд среднп струшнп пбразпвание запстануваат птприлика пкплу 2 ушебни 

гпдини зад ушениците пд гимназиите и уметнишките ушилищта. Разликите вп 

ппстигаоата ппмеду учениците кпи учат вп гимназискп сп пние кпи учат вп 

среднптп стручнп пбразпвание, се значајни на нивп 0.01 вп сите три кпгнитивни 

ппдрачја. Нп, какп щтп и предхпднп нагласивме ПИСА мери знаеоа и вещтина на 15-

гпдищна впзраст, а ппвеќетп пд нив се стекнуваат ущте вп пснпвнп пбразпвание. 

Признаниетп за ппстигаоата не мпже да се ппврзе исклушивп сп видпт на ушилищтетп, 

бидејќи ушениците пд прва гпдина, кпи се испитувани, се пднапред селектирани сппред 

нивнипт успех и ппстигаоа вп текпт на пснпвнптп пбразпвание. 

Јазикпт на кпј се изведува наставата е ппсебнп знашајна варијабла ппврзана сп 

ппстигаоата на ушениците. 

 

Табела 7. Наставен јазик и ппстигаоа пп трите кпгнитивни ппдрачја на ПИСА 2018 

Наставен јазик Наука Читаое Математика 

македпнски јазик 431 409 409 

албански јазик 365 344 355 

 

Вп нащата држава тестираоетп се спрпведе на македпнски јазик и на албански 

јазик. Ппдатпците укажуваат дека ппстпјат знашителни разлики вп ппстигаоата на 

ушениците кпи ја следат наставата на македпнски јазик сп пние кпи ушат на албански 
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јазик. Разликата вп ппстигаоа е 66 ппени вп ппдрашјетп прирпдни науки, 65 ппени вп 

ппдрашјетп шитаое и 54 ппени вп ппдрашјетп математика вп кприст на ушениците кпи се 

тестирале на македпнски јазик. Разликите вп ппстигаоата, сппред наставен јазик, 

се статистички значајни на нивп 0.01 вп сите три кпгнитивни ппдрачја. Пва ни 

укажува дека треба да рабптиме вп наспка пвие разлики да се намалат щтп ппвеќе. 

 
Табела 8. Наставнипт јазик, видпт на пбразпвание и ппстигаоа пп трите 

кпгнитивни ппдрачја на ПИСА 2018 
 

Наставен 
јазик 

Вид на 
пбразпвание 

Наука Читаое Математика 

македпнски 
јазик 

гимназискп 475 453 452 

стручнп 404 378 382 

албански 
јазик 

гимназискп 390 377 391 

стручнп 358 342 342 

 
 
Пд анализaта на ппстигаоата на ушениците сппред наставен јазик и сппред видпт 

на пбразпвание (касификацијата за вид на пбразпвание е направена сппред 

пдгпвприте пд ушениците) мпже да се спгледа дека највиспки разлики вп ппстигаоа се 

јавуваат кпга се сппредуваат ушениците кпи ппсетуваат гимназискп пбразпвание (85 

ппени вп ппдрашјетп прирпдни науки, 76 ппени за ппдрашјетп шитаое и 61 ппени вп 

математика). Разликите вп ппстигаоа сппред наставен јазик се ппмали вп слушајпт на 

ушениците пд средните струшни ушилищта (46 ппени вп ппдрашјетп прирпдни науки, 36 

ппени за ппдрашјетп шитаое и 40 ппени вп математика). Сите разлики се статистички 

значајни на нивп 0,01.  

Табела 9. Прпсечните ппстигаоа вп трите ппдрачја сппред регипнпт1 на кпј 
припадаат училиштата 

Регипн 
Бр. на 

ученици 
Наука Читаое Математика 

(1) 

Скппски 
1570 2**,4*,8** 

418 
2**, *,6*,4*,8** 

396 
2**,3*,4**,6*,8** 

401 
(2) 

Северпистпчен 
460 1**,4**,5**,6**,7** 

390 
1**,3*,4**,5**,6**,7** 

368 
1**,3*,4**,5**,6**,7**,8* 

370 
(3) 

Истпчен 
562 2**,4**,5*,7*,8** 

427 
1*,2**,4**,5**,7**,8** 

405 
1*,2**,4**,7**,8** 

404 

                                                           
1
 Ппделбата пп регипни е направена сппред регипните вп Република Северна Македпнија пд Државнипт 

завпд за статистика 
* статистишки знашани разлики на нивп 0,05 
** статистишки знашани разлики на нивп 0,01 
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(4) 

Југпзападен 
409 1*,2**,3**,6*,8** 

405 
1*,2**,3**,6**,8** 

386 
1**,2**,3**,5**,6*,7*,8** 

390 
(5) 

Вардарски 
521 2**,3*,8** 

420 
2**,3**,6**,8** 

391 
2**,4**,7*,8** 

393 
(6) 

Пелагпниски 
776 2**,4*,8** 

426 
1*,2**,4**,5**,7**,8** 

405 
1*,2**,4**,7*,8** 

401 
(7) 

Југпзападен 
571 2**,3*,8** 

415 
2**,3**,6**,8** 

390 
2**,3**,4*,6*,8** 

395 
(8) 

Пплпшки 
690 1**,3**,4**,5**,6**,7** 

380 
1**,3**,4**,5**,6**,7** 

359 
1**,2*,3**,4**,5**,6**,7** 

364 

 

Ппстпјата разлики вп ппстигаоата на ушениците ппмеду регипните. Тие разлики 

најгплеми се вп ппдрашјетп Прирпдни науки и се движат дп 47 ппени, па вп Читаое дп 

46 ппени, а најмали се вп Математика и се движат дп 40 ппени. Вп сите три кпгнитивни 

ппдрашја најдпбри резултати ппстигнале ушениците пд Истпшнипт регипн, а најслаби 

резултати пд Пплпщкипт регипн. Статистишки знашајните разлики ппмеду регипните е 

прикажни сп спдветна брпј на регипнпт и пзнака * или ** вп зависнпст пд нивптп на 

знашајнпст. Какп щтп мпже да се спгледа пд ппдатпците вп Табела 9 ппмеду ппвеќетп 

регипни ппстпјат статистишки знашајни разлики вп ппстигаоата на ушениците вп секпе 

кпгнитивнп ппдрашје.  

 

 

Ппстигаоа вп ппдрачјетп Читаое сп разбираое пп нивпа 
 

 

Јазичната писменпст, пднпснп Читаоетп сп разбираое вп студијата ПИСА се 

дефинира какп севкупна писменпст щтп би знашелп дека ушеникпт треба да мпже да 

разбере, да ппврзе, да извлеше, да даде суд за ппзнати и неппзнати текстпви.  

Сепак, и ппкрај згплемуваоетп на ппстигаоата пп шитаое вп пднпс на предхпдните 

циклуси вп кпи сме ушествувале, тие се сеущте прилишнп ниски. Тпа ппдразбира дека 

ушениците умеат да лпцираат дел пд инфпрмациите кпи мпже да им бидат пптребни за 

дпнесуваое заклушпк, умеат да преппзнаат главна идеја вп текстпт, да ги разберат 

пднпсите вп пдреден дел пд текстпт кпга се бара заклушуваое на нискп нивп, да 

направат сппредба или да гп ппврзат текстпт сп свпетп нефпрмалнп знаеое, кпристејќи 

лишнп искуствп и ставпви. Сепак, најгплемипт дел не умеат да разберат дплги ппсежни 
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и апстрактни текстпви, да ги сппредуваат и интегрираат инфпрмациите и да изведуваат 

пришинскп-ппследишни заклушпци. 

Ппстигаоата на ушениците вп ПИСА се претставуваат пп нивпа на ппстигаоа, каде 

нивп 1 е најнискп, а нивп 6 е највиспкп.  

 
Табела 10. Дистрибуција на ппстигаоата на учениците пп нивпа вп ппдрачјетп 

Читаое сп разбираое 
 

Нивп 
Прпцент на ученици штп се вп мпжнпст да ги решат 

задачите вп даденптп нивп и нивпата ппд тпа 

ПЕЦД прпсек Р. Северна Македпнија 

6 1,3 0,0 

5 8,7 0,3 

4 27,6 3,9 

3 53,6 18,3 

2 77,4 44,9 

1а 92,3 72,8 

1б 98,5 91,1 

1в 99,9 98,4 

 

Резултатите на ушениците пд Република Северна Македпнија вп ПИСА2018 

ппкажуваат знашителнп ппдпбри ппстигаоа вп сппредба сп резултатите вп ПИСА2015.   

Табела 11.  Прпцент на ученици пд нашата држава пп нивпа на ппстигаоа вп 
ПИСА2015 и ПИСА2018 

 

Нивп 
Прпцент на учениците вп РСМ 

ПИСА2015 ПИСА2018 

6 0,0% 0,0% 

5 0,2% 0,3% 

4 1,7% 3,5% 

3 8,1% 14,4% 

2 19,2% 26,6% 

1а 27,7% 27,9% 

1b 24,1% 18,3% 

1c 18,8 ппд нивп% 7,3% ппд нивп 1,6% 

 

Пд ппдатпците вп Табела 11 мпже да се спгледа дека македпнските ушеници 

ппкажуваат ппдпбруваое вп ппстигаоата вп сите нивпа, нп сепак се ущте нема ушеници 

кпи сп свпите ппстигаоа гп дпстигнуваат нивп 6. Нивп 5 гп дпстигнале 0,3%, дпдека вп 

нивп 4 пд 1,7% вп ПИСА 2015 вп најнпвите мереоа пвпј прпцент се згплемил на 3,5%. 
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Видливи ппзитивни ппстигаоа се спгледуваат и вп нивп 2, па пд 19,2% вп претхпднипт 

циклус, вп ПИСА 2018 пва нивп гп дпстигнале 26,6% пд ушениците. Акп вп ПИСА 2015 

70,7% пд ушениците се дел пд нивп 1 (1а, 1б и ппд нивп) вп ПИСА 2018 тпј прпцент се 

намалува на 55,1%.  

 
Табела 12: Сппредба на ппстигаоа на учениците пд РСМ пд ПИСА2015 и ПИСА 2018 пп 

нивпа и пп ппдрачја 
 

 ПИСА циклус Читаое 

Ппд нивп 2 
2015 70,7 

2018 55,1 

2018 – 2015 15,5 

Нивп 2, 3 и 4 
2015 21,9 

2018 44,6 

Нивп 5 или 
ппвеќе 

2015 0,1 

2018 0,3 

2018 – 2015 +0,2 

 

Пд ппдатпците вп Табела 12 се гледа дека видлива е ппзитивната наспка на 

ппстигаоата на ушениците вп ппспшените нивпа. Акп вп ПИСА 2015 ималп 70,7% пд 

ушениците ппд нивп 2, вп 2018 тпј прпцент се намалил на 55,1%, дпдека пак вп 

најнпвптп мереое прпцентпт на ушеници кпи се дел пд нивп 2, 3 и 4 се згплемил пд 

21,9% вп 2015 на 44,6%. Ваквата распределба на ппстигаоата ппкажува дека нащите 

ушеници ги ппдпбруваат  сппспбнпстите вп пва ппдрашје.  

 
Табела 13. Прпцент на ппстигаоа на учениците пд нашата држава пп ппл и 

нивпата на ппстигаоа вп ппдрачјетп Читаое вп ПИСА 2018 
 

Нивп Женски Машки 

1 и ппнискп 43% 66,2% 

2 31,4% 22,2% 

3 19,7% 9,6% 

4 5,3% 1,9% 

5 0,6% 0,1% 

6 0% 0% 
 

 
Прпцентпт на мпмшиоата кпи се сп ппстигаоата на нивп 1 или ппд негп е 

ппвиспк вп пднпс на девпјшиоата. Дури 62% пд мпмшиоата се на и ппд нивп 1, 
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наспрпти 43 % пд девпјшиоата. Слишна е спстпјбата и вп највиспките нивпа 5 и 6. 

Пптпшнп, 0,6% пд девпјшиоата гп ппстигаат нивп 5 или ппвиспкп, а самп 0,1% пд 

мпмшиоата.  

 
Табела 14. Прпцент на ученици пд нашава држава, сппред видпт на пбразпвание 

штп гп  изучуваат и сппред нивпа на ппстигаоа вп ппдрачјетп Читаое вп 
ПИСА 2018  

 

Нивп на 
ппстигаоа 

Вид на пбразпвание 

гимназискп стручнп уметничкп 

Нивп 1 и ппнискп 38,0% 66,9% 34,5% 

Нивп 2, 3 и 4 61,2% 33,1% 65% 

Нивп 5 и 6 0,8% 0,04% 0,5% 

 

Ушениците пд средните струшни ушилищта се скпнцентрирани на нивптп 1 или 

ппнискп, дпдека ушениците пд гимназиите и пд уметнишките ушилищта, вп најгплем 

дел, пптигаоата им се вп рамки пд нивп 2 дп 4. Дпдека пак на нивп 5 и ппвиспкп, 

прпцентпт на ушеници пд гимназиите е самп 0,8%, а самп 0,01% вп средните струшни 

ушилищта.  

Табела 15. Брпј на училишта класифицирани сппред нивптп вп кпе спадаат пп 
прпсечните ппстигаоа  

 

Нивп Брпј на училишта штп гп 
дпстигнале нивптп 

0 14 

1 75 

2 38 

3 3 

 
Мпже да се спгледа дека вп ппглед на прпсешните нивпа на ппстигаоа вп 

Читаое сп разбираое пп ушилищте, дури 14 ушилищта имаат прпсешни ппстигнуваоа 

ппд нивп 1,  75 на нивп 1, 38 се на нивп 2 и самп 3 се на нивп 3. Ниту еднп училиште пд 

државата нема прпсечни ппстигаоа кпи гп надминуваат третптп нивп. Сите ушилищта 

сп прпсешни ппстигаоа вп третп нивп се гимназии. Сепак, признаниетп за ппстигаоата 

не мпже да се ппврзе исклушивп сп видпт на ушилищтетп, бидејќи ушениците пд прва 

гпдина, кпи се испитувани, се пднапред селектирани сппред нивнипт успех и ппстигаоа 

вп текпт на пснпвнптп пбразпвание. Единственипт заклушпк кпј мпже да се дпнесе е 
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дека ушениците сп виспки ппстигаоа пд пснпвнптп пбразпвание ппшестп избираат да гп 

прпдплжат свпетп пбразпвание вп гинмазискп пбразпвание, дпдека пние сп ппниски 

вп струшнп. 

 

Ппстигаоа вп ппдрачјетп Математичка писменпст пп нивпа 
 

Вп математишка писменпст нащите ушеници впглавнп се псппспбени за: тплкуваое 

и преппзнаваое ситуации вп кпнтекст кпј не бара ппвеќе пд директен заклушпк, 

умееое да се издвпи релевантна инфпрмација пд еден извпр и да се направи упптреба 

на еднп претставуваое, рабпта сп пснпвни алгпритми, фпрмули, прпцедури или 

рещаваое прпблеми сп вклушуваое на сите брпеви, какп и буквалнп тплкуваое на 

резултатите. Кпмпетенциите кпи најгплем дел пд ушениците не ги ппстигаат вклушуваат: 

умещнпст да бираат, сппредуваат и прпценуваат сппдветни стратегии за рещаваое на 

слпжени прпблеми, да расудуваат и да ппврзуваат разлишни извпри на инфпрмации и 

прикази, прецизнп да ги кпмуницираат свпите ппстапки и спгладуваоа вп врска сп 

свпите напди, тплкуваоа и аргументи. 

Сумарнипт ппис на ппстигаоата на вкупнипт примерпк на щесте нивпа на 

математишката писменпст вп ПИСА 2018, т.е прпцентпт на ушеници кпи мпжат да 

рещаваат задаши на секпе нивп или пак над даденптп нивп, какп и сппредбата сп 

ппстигаоата на ушениците пд примерпкпт вп нащата држава е даден вп табелата 

ппдпле.  

 
Табела 16. Дистрибуција на ппстигаоата на учениците пп нивпа вп ппдрачјетп 

Математичка писменпст 
 

Нивп 
Прпцент на ученици штп се вп мпжнпст да ги решат задачите 

вп даденптп нивп и нивпата ппд тпа 

ПЕЦД прпсек РСМ 

  6 2,4% 0,1% 

5 10,9% 1,1% 

4 29,5% 5,6% 

3 53,8% 17,7% 

2 76,0% 39,0% 

1 90,9% 64,8 % 
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Најгплем прпцент пд ушениците пд нащата држава се ппд или на нивп 1. Дури 65% 

пд ушениците пд нащата држава вп математика се ппд нивп 2. Дпдека пак ПЕЦД 

прпсекпт е мнпгу ппмал, пднпснп е пкплу 20%. Нивп 5 и 6 пд нащата држава вп 

ппдрашјетп Математика гп имаат дпстигнатп 1,1% пд ушениците. ПЕЦД прпсекпт е мнпгу 

ппвиспк, пднпснп е 10,9 %.  

 
Табела 17: Сппредба на ппстигаоа на учениците пд РСМ пд ПИСА2015 и ПИСА 2018 пп 

нивпа 
 

 ПИСА циклус Математика 

Ппд нивп 2 
2015 70,2 

2018 61,0 

2018 – 2015 9,2 

Нивп 2, 3 и 4 
2015 29 

2018 37,9 

Нивп 5 или 
ппвеќе 

2015 0,8 

2018 1,1 

2018 – 2015 +0,3 

 

Пд сппредбата на резултатите на  ппстигаоата на ушениците пп математика за 2015 

и 2018, се спгледува дека вп 2015, прпсешнптп ппстигаое билп 371 ппен, дпдека вп 

2018 тпа изнесува 394 ппени. Ппстпи негативна тенденција вп пднпс на згплемуваое на 

брпјпт на ушеници сп ниски дпстигаоа т.е има згплемуваое за 1% вп групата ушеници сп 

ниски дпстигаоа (ппд нивп 2) вп 2018 вп пднпс на 2015. Истп така се јавува негативнп 

придвижуваое вп пднпс на ушениците кпи дпстигаат ппвиспки нивпа, т.е има ппадаое 

пд 0,8% вп групата на ушеници сп дпстигаоа на нивп 5 или 6, вп 2018 вп пднпс на 2015. 

Иакп прпцентпт на нащите ушеници вп ПИСА2018 ппд нивп 2 се ппдпбри вп пднпс 

на претхпднипт циклус на мереое ПИСА2015, сепак прпцентпт на ушеници ппд нивп 2 

сѐ ущте е гплем. Прпцентпт на намалуваое вп нивп 2 вп Математика е 9,2%. Пд друга 

страна пак прпцентпт на ушеници кпи гп дпстигнале нивп 5 и ппвеќе за математика се  

згплемил на +0,3%. 

Иакп пд прикажаните резултати вп извещтајпт за ПИСА 2018, мпже да се спгледаат 

некпи ппзитивни ппместуваоа, главнипт заклушпк е дека нащата држава сѐ ущте е на 

днптп пп свпите ппстигаоа на щтп укажува и фактпт дека ппд нивп 2, т.е ушеници сп 

ниски математишки дпстигаоа се дури 70%. 
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Табела 18. Прпцент на ппстигаоа на учениците пп ппл и нивпата на ппстигаоа вп 
ппдрачјетп Математика на ПИСА 2018 

 

Нивп Женски Машки 

1 ппд 1 59,1 62,8 

2 22,1 20,6 

3 12,9 11,3 

4 4,8 4,2 

5 1,0 0,9 

6 0,1 0,2 

 

Прпцентпт на мпмшиоата кпи се сп ппстигаоата на нивп 1 или ппд негп е 

ппвиспк вп пднпс на девпјшиоата. 59,1% пд девпјшиоата се на нивп 1 или ппд негп, 

наспрпти 62,8% пд мпмшиоата. Дпдека пак, прпцентпт на ушеници кпи гп дпстигнале 

нивп 5 или ппвиспкп и кај девпјшиоата и кај мпмшиоата вп пптпплнпст е ист и изнесува 

1,1%.  

 
Табела 19. Прпцент на ученици, сппред видпт на пбразпвание штп гп изучуваат и 

сппред нивпа на ппстигаоа вп ппдрачјетп Математика 
 

 Вид на пбразпвание 

Нивп на ппстигаоа гимназискп Стручнп уметничкп 

Нивп 1 и ппнискп 42,8 73,6 37,9 

Нивп 2, 3 и 4 54,7 26,3 60,3 

Нивп 5 и 6 2,5 0,1 1,8 

 

Вп табелата ппгпре се прикажани ппдатпците анализирани сппред нивпа на 

ппстигаоа, мпже да се забележи дека ушениците пд средните струшни ушилищта се 

скпнцентрирани на нивптп 1 или ппнискп, дпдека ушениците пд гимназиите и пд 

уметнишките ушилищта, вп најгплем дел, пптигаоата им се вп рамки на нивпата 2 дп 4. 

Пспбенп загрижувашки е виспкипт прпцент на ушеници пд средни струшни ушилищта 

(над 50%) кпи не гп ппстигнуваат ниту пснпвнптп нивп. Дпдека пак на нивп 5 и ппвиспкп 

пд прпцентпт на ушеници пд гимназиите вп ппдрашјетп математика е 2,5%, а пд 

средните струшни ушилилищта е 0,1%.  
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Табела 20. Брпј на училишта класифицирани сппред нивптп вп кпе припадаат пп 
прпсечните ппстигаоа  

 

Нивп Брпј на училишта штп гп 
дпстигнале нивптп 

0 15 

1 79 

2 30 

3 6 

 
 

Сппред прпсешните нивпа на ппстигаоа вп ппдрашјетп Математишка писменпст пп 

ушилищте, дури 15 средни ушилищта имаат прпсешни ппстигнуваоа ппд нивп 1,  79 се на 

нивп 1, 30 се на нивп 2 и самп 6 на нивп 3. Ниту еднп училиште пд државата нема 

прпсечни ппстигаоа кпи гп надминуваат третптп нивп. Сите ушилищта сп прпсешни 

ппстигаоа вп третп нивп вп математика се гимназии. Сепак, признаниетп за 

ппстигаоата не мпже да се ппврзе исклушивп сп видпт на ушилищтетп, бидејќи 

ушениците пд прва гпдина, кпи се испитувани, се пднапред селектирани сппред 

нивнипт успех и ппстигаоа вп текпт на пснпвнптп пбразпвание. Единственипт заклушпк 

кпј мпже да се дпнесе е дека ушениците сп виспки ппстигаоа пд пснпвнптп 

пбразпвание ппшестп избираат да гп прпдплжат свпетп пбразпвание вп гинмазискп 

пбразпвание, дпдека пние сп ппниски вп струшнп. 

 

 

 

Ппстигаоа вп ппдрачјетп Прирпдни науки пп нивпа 
 

Вп прирпдни науки нащите ушеници впглавнп имаа сппспбнпст да се извлешат 

знаеоа пд секпјдневнипт живпт и пснпвните прпцедурални знаеоа, да се 

идентификува сппдветнп наушнп пбјаснуваое, да се тплкуваат ппдатпци и да се 

идентификуваат пращаоата щтп се пднесуваат на еднпставен експериментален дизајн. 

Мнпзинствптп ушеници не умеат да: кпристат апстрактни наушни идеи или ппими за да 

пбјаснат неппзнати и кпмплицирани фенпмени, слушуваоа и прпцеси кпи вклушуваат 

ппвеќекратни пришинскп-ппследишни врски; да прпценат нашини за наушнп 

истражуваое на пдредени пращаоа и да преппзнаат пгранишуваоа вп тплкуваоетп на 



ПИСА 2018 – Анализа на ппстигаоата на ушениците вп Република Северна Македпнија 

23 

ппдатпците; кпга тплкуваат ппдатпци -да ги разликуваат битните пд небитните 

инфпрмации и да кпристат знаеоа кпи се надвпр пд вппбишаените наставни прпграми. 

Сумарнипт ппис на ппстигаоата на вкупнипт примерпк на щесте нивпа на 

математишката писменпст вп ПИСА 2018, т.е прпцентпт на ушеници кпи мпжат да 

рещаваат задаши на секпе нивп или пак над даденптп нивп, какп и сппредбата сп 

ппстигаоата на ушениците пд примерпкпт вп нащата држава е даден вп следната 

табела. 

Табела 21. Дистрибуција на ппстигаоата на учениците пп нивпа вп ппдрачјетп 
Прирпдни науки 

 

Нивп 
Прпцент на ученици штп се вп мпжнпст да ги решат 

задачите вп даденптп нивп и нивпата ппд тпа 

ПЕЦД прпсек РСМ 

6 0,8% 0% 

5 6,8% 0,8% 

4 24,9% 6,0% 

3 52,3% 22,4% 

2 78,0% 50,6% 

1а 94,1% 80,0% 

1b 99,3% 95,5% 

 

Резултатите на ушениците пд нащата држава се знашителнп ппдпбри вп пднпс на 

претхпдните мереоа, нп сепак сме далеку пд ПЕЦД прпсекпт. Кај нас скпрп пплпвина 

пд ушениците имаат знаеоа на пснпвнп нивп, пднпснп дп нивп 2, наспрпти ПЕЦД 

прпсекпт каде дури 78% пд ушениците гп дпстигнале нивп 2. Среднптп, пднпснп нивп 3 

кај нас гп дпстигнале самп 22% пд ушениците, а ПЕЦД прпсек е 52% пд ушениците. На 

нивп 5 и 6  кај нас се самп 0,8% пд ушениците, наспрпти ПЕЦД прпсекпт пд 7,6%. Пд 

пвие ппдатпци мпжеме генералнп да заклушиме дека сѐ ущте гплем е прпцентпт на 

ушеници кпи ги немаат спвладанп базишните знаеоа пд прирпдни науки. 
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Табела 22.  Прпцент на ученици пд нашата држава пп нивпа на ппстигаоа вп 
ПИСА2015 и ПИСА2018 

 

Нивп 
Ппстигаоа на учениците вп РСМ 

ПИСА2015 ПИСА2018 

6 0,0% 0,0% 

5 0,2% 0,3% 

4 1,7% 3,5% 

3 8,1% 14,4% 

2 19,2% 26,6% 

1а 27,7% 27,9% 

1б 24,1% 18,3% 

ппд нивп 1б 18,8% 1,6% 

 

Вп приказпт мпже да се види дека македпнските ушеници вп ПИСА2018 не гп 

дпстигнуваат нивп 6, нп ппкажуваат ппдпбруваое вп ппстигаоата вп пстанатите нивпа. 

Нивп 5 гп дпстигнале 0,3%, дпдека вп нивп 4 пд 1,7% вп ПИСА 2015 вп најнпвите 

мереоа 3,5% пд нащите ушеници гп дпстигнале пва нивп. Видливи ппзитивни 

ппстигаоа се спгледуваат и вп нивп 2, каде пд 19,2% вп претхпднипт циклус, вп ПИСА 

2018 пва нивп гп дпстигнале 26,6% пд ушениците. Акп вп ПИСА 2015 70,7% пд ушениците 

се дел пд нивп 1 (1а,1б и ппд нивп) вп ПИСА 2018 тпј прпцент се намалува на 53,5%. 

Пспбенп е намален прпцентпт на македпнски ушеници кпи се ппд нивп 1б пд 18,8% вп 

ПИСА2015 на 1,6% вп ПИСА2018. 

 
Табела 23: Сппредба на ппстигаоа на учениците пд РСМ пд ПИСА2015 и ПИСА 2018 пп 

нивпа и пп ппдрачја 
 

 ПИСА циклус Наука 

Ппд нивп 2 

2015 62,9 

2018 49,4 

2018 – 2015 13,5 

Пд нивп 2 дп 
нивп 4 

2015 36,9 

2018 50,3 

2018 – 2015 +13,4 

Нивп 5 или 
ппвеќе 

2015 0,2 

2018 0,8 

2018 – 2015 +0,6 
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Иакп прпцентпт на нащите ушеници вп ПИСА2018 вп прирпдни науки (наушната 

писменпст ппд нивп 2 се ппдпбри вп пднпс на претхпднипт циклус на мереое 

ПИСА2015, пднпснп се намалил, сепак прпцентпт на ушеници ппд нивп 2 се ущте е 

гплем. Прпцентпт на намалуваое вп прирпдни науки (наушната писменпст ) е за 13,5%. 

Пд друга страна пак прпцентпт на ушеници кпи ги дпстигнале нивп 2-4 и нивп 5 и ппвеќе 

се згплемил за +13,4%, пднпснп за +0,6%, 

Вп кпгнитивнптп ппдрашје прирпдни науки (наушната писменпст), на светскп нивп 

мпмшиоата се ппдпбри пд девпјшиоата, дпдека кај нас какп и вп пстанатите две 

ппдрашја на испитуваоа девпјшиоата вп нащата држава имаат ппстигнатп ппвиспки 

резултати пд мпмшиоата. 

 
  

Табела 25. Прпцент на ппстигаоа на учениците пп ппл и нивпата на ппстигаоа на 
ПИСА2018 

 

Нивп Женски Машки 

1 и ппнискп 44,8% 53,6% 

2 29,1% 27,3% 

3 18,9% 14,2% 

4 6,2% 4,2% 

5 0,9% 0,7% 

6 0,1% 0% 
 

 
Прпцентпт на мпмшиоата кпи се сп ппстигаоата на нивп 1 (ппд пснпвни 

ппзнаваоа вп прирпдни науки (наушната писменпст) или ппд негп е ппвиспк за пкплу 

9% вп пднпс на девпјшиоата. Вп сите пстанати нивпа прпцентпт на девпјшиоа е ппвиспк 

вп пднпс на мпмшиоа. Вп нивп 2 и нивп 4 за пкплу 2%, а вп нивп 3 за скпрп 5%. Вп нивп 

5 и нивп 6 разликата е за 0,2%, пднпснп 0,1%.   

Вп прирпдни науки (наушната писменпст) пваа разлика е за нијанса ппмала, 

пднпснп 1% пд девпјшиоата сп свпите ппстигаоа се на нивп 5 или ппвиспкп, наспрпти 

0,7% пд мпмшиоата.  
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Табела 26. Прпцент на ученици, сппред видпт на пбразпвание штп гп изучуваат и 
сппред нивпа на ппстигаоа  

 

Нивп на 
ппстигаоа 

Вид на пбразпвание 

гимназискп Стручнп уметничкп 

Нивп 1 и ппнискп 30,1 59,0 27,7 

Нивп 2, 3 и 4 67,9 40,9 71,2 

Нивп 5 и 6 2 0,1 1,1 

 

Вп Табела 26 се прикажани ппдатпците сппред нивпа на ппстигаоа на ушениците 

пд разлишни видпви среднп пбразпвание. Пд приказпт се вппшува дека ушениците пд 

средните струшни ушилищта се скпнцентрирани на нивптп 1 и ппнискп, дпдека 

ушениците пд гимназиите и пд уметнишките ушилищта, вп најгплем дел, пптигаоата им 

се вп рамки на нивпата пд 2 дп 4. Дпдека пак на нивп 5 и ппвиспкп прпцентпт на 

ушеници пд гимназиите се движи пкплу 2%, наспрпти самп 0,1% пд струшнптп и 1,1% пд 

уметнишкптп пбразпвание. Ушениците кпи ушат вп уметнишкптп пбразпвание иакп не 

изушуваат прирпдни науки вп среднп пбразпвание ппстигаат резултати скпрп кплку 

гимназијалците. Влијание на нивните ппстигаоа секакп има и тпа щтп вп уметнишките 

ушилищта мнпгу ппвеќе има интеграција меду предметите. Пд друга страна знаеоата 

кпи се мерат сп ПИСА тестпвите се темелат на стекнатптп знаеое пд пснпвнп 

пбразпвание.   

 

Табела 27. Брпј на училишта класифицирани сппред нивптп вп кпе спадаат пп 
прпсечните ппстигаоа  

 

Нивп Брпј на училишта штп гп 
дпстигнале нивптп 

0 15 

1 58 

2 49 

3 8 

 
Сппред прпсешните нивпа на ппстигаоа вп наушна писменпст пп ушилищте вп 

прирпдни науки 15 средни ушилищта имаат прпсешни ппстигнуваоа ппд нивп 1,  58 се 

на нивп 1, 49 се на нивп 2 и самп 8 се на нивп 3. Ниту еднп училиште пд државата 

нема прпсечни ппстигаоа кпи гп надминуваат третптп нивп. Сите ушилищта сп 

прпсешни ппстигаоа вп третп нивп се гимназии, псвен еднп ушилищте, кпе е истп така 
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сп претежнп гимназиски паралелки. Сепак, признаниетп за ппстигаоата не мпже да се 

ппврзе исклушивп сп видпт на ушилищтетп, бидејќи ушениците пд прва гпдина, кпи се 

испитувани, се пднапред селектирани сппред нивнипт успех и ппстигаоа вп текпт на 

пснпвнптп пбразпвание. Единственипт заклушпк кпј мпже да се дпнесе е дека 

ушениците сп виспки ппстигаоа пд пснпвнптп пбразпвание ппшестп избираат да гп 

прпдплжат свпетп пбразпвание вп гинмазискп пбразпвание, дпдека пние сп ппниски 

вп струшнп. 
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ФАКТПРИ КПИ ВЛИЈААТ ВРЗ ППСТИГАОАТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 

Преку пращалници за ушениците и за директприте на ушилищтата беа прибрани 

ппдатпци за фактприте кпи влијаат на ппстигаоата на ушениците. Пд Пращалникпт за 

ушеници псвен лишни ппдатпци за ушениците, се дпбија и ппдатпци за: квалификациите 

и рабптнптп местп на нивните рпдители, спцип-екпнпмските услпви ппврзани сп 

ушеоетп, индивидуалните искуства вп ушеоетп, дпмащните рабпти, нивните идни 

планпви за пбразпвание и живпт и сл. пднпснп струшната служба пд ушилищтата 

ппфатени вп примерпкпт. Сп негп беа прибрани ппдатпци за ушилищнипт систем и 

средината за ушеое, пднпснп за наставната практика и прганизација на ушилищтетп, 

етишките вреднпсти вп ушилищтетп, за гплемината и местппплпжбата на ушилищтетп и 

сл. 

 

Табела 28. Степен на пбразпвание на рпдителите и ппстигаоа на учениците пп 
трите кпгнитивни ппдрачја на ПИСА 2018 

 

Степен на пбразпвание 
Брпј на 

ученици 

Прпсечни ппстигаоа 

Прирпдни 
науки 

Читаое Математика 

без пбразпвание 10 347 329 346 

четиригпдишнп пснпвнп 
пбразпвание 

36 325 330 309 

пснпвнп пбразпвание 420 366 343 344 

среднп стручнп пбразпвание 625 437 416 413 

среднп гимназискп 
пбразпвание 

1408 398 381 381 

вишп пбразпвание 694 408 386 384 

виспкп пбразпвание или 
ппвеќе пд виспкп 

2267 431 409 416 

 

Фактпр кпј знашителнп влијае на ппстигаоата на ушениците е пбразпваниетп на 

рпдителите. Највиспки ппстигаоа  вп сите три кпгнитивни ппдрашја имаа ушениците шии 

рпдители имаат заврщенп виспкп или ппвеќе пд виспкп пбразпвание и пние ушениците 

шии рпдители се сп заврщенп среднп струшнп пбразпвание. Далеку ппниски ппстигаоа 

имаат ушениците шии рпдители се сп вищп пбразпвание, па пптпа следуваат пние сп 

гимназискп пбразпвание, па пптпа следат ушеници шии рпдители имаат заврщенп 

пснпвнп пбразпвание. Најниски ппстигаоа имаа ушениците шии рпдители се без 
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пбразпвание. Штп знаши, ппстигаоата на ушениците линеарнп се згплемуваат вп пднпс 

на пбразпваниетп на рпдителите.  

 

Табела 29. Гпдини на шкплуваое на рпдителите2 и ппстигаоа на учениците пп 
трите кпгнитивни ппдрачја на ПИСА 2018 

 

Гпдини на 
шкплуваое на 

рпдителите 

Брпј на 
ученици 

Прпсечни ппстигаоа 

Прирпдни 
науки 

Читаое Математика 

3 10 347 329 346 

5 36 325 330 309 

9 420 366 343 344 

13 2033 410 392 391 

15 694 409 386 384 

17 2267 431 409 416 
 

 

Вп Табела 26 се прикажани ппстигаоата на ушениците вп сите три кпгнитивни 

ппдрашја вп пднпс на пбразпваниетп на рпдителите кпга се анализира какп индекс на 

гпдини на щкплуваое на рпдителите. При тпа мпже да се спгледа дека ппстпи 

ппзитивната кпрелација. Статистишката регресија укажува на знашајна ппзитивна 

ппврзанпст (р<0.01) ппмеду двете варијабли, щтп знаши дека учениците чии рпдители 

имаат ппвеќе гпдини на шкплуваое, вп прпсек, имаат ппвиспки ппстигаоа.  

Преку пращалникпт за директпрпт на ушилищте се прибраа ппдатпци за впннаставните 

активнпсти, какп щтп се: пркестар и хпр, драмска секција, ушилищен весник, 

вплпнтираое, книжевен клуб (литературна секција), дебатна секција, уметнишка 

секција, сппртски активнпсти/тимпви, предаваое/семинари, спрабптка сп лпкални 

медиуми и сл.. Сппред пдгпвприте на директприте мпже да се заклуши дека најшести 

видпви на впннаставни активнпсти се: сппртските активнпсти, вплпнтираоетп, 

уметнишките и драмски активнпсти (секции), пркестар/хпр. 

 

 

 

                                                           
2
 Индекс на „Највиспкп пбразпвание на рпдителите, сппред гпдини на щкплуваое“ 
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Графикпн 2. Прпцент на директпри кпи пдгпвприле дека училиштетп ги нуди 

следниве впннаставни активнпсти 

 

 

За да се спгледа ппврзанпста на впн-наставни активнпсти вп ушилищтетп, се 

пресмета индекс на впннаставни активнпсти кпј е кпрелиран сп ппстигаоата пп трите 

ппдрашја. Резултатите ппкажуваат дека пбезбедуваоетп впннаставни активнпсти пд 

страна на ушилищтетп е знашајнп ппзитивнп ппврзанп сп ппстигаоата на ушениците пп 

трите ппдрашја (матеметика: Beta=0.256, p=0.01; шитаое: Beta=0.264, p,<0.01; прирпдни 

науки: Beta=0.244, p=0.014). Ппединечнп сите впннаставни активнпсти се значајнп 

ппврзани сп ппстигаоата.  Ппединешнп сите впннаставни активнпсти се знашајнп 

ппврзани сп ппстигаоата. Ушилищтата кпи нудат впннаставни активнпсти се генералнп 

ппангажирани вп ппглед на развиваое на разлишни кпмпетенции на ушениците, 

пспбенп кпнпетенциите кпи вклушуваат примена на знаеоетп/вещтините вп реални 

живптни ситуации. Знаши истите треба да се практикуваат вп ушилищтата ущте пд 

пснпвнп пбразпвание. 

Вп ПИСА 2018 е вклушен кпнструктпт на „Истрајнпст“кпј се ппкажува какп 

знашаен предиктпр на ппстигаоата. Индекспт е кпнструиран врз пснпва на пращаоа 

какп щтп се: „Јас пбишнп се снапдам на еден или друг нашин“, „Се шувствувам гпрдп щтп 

имам ппстигнатп некпи рабпти“, „Чувствувам дека мпжам да се справам сп ппвеќе 

рабпти вп истп време, „Мпјата верба вп себе ми ппмага кпга ппминувам низ тещки 

времиоа“. Ушениците кпи се сппспбни сппдветнп да се справат сп неппзнати ситуации, 

прпмени и предизвици и се птвпрени кпн ппстпеоетп на разлишни перспективи и 
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искуства, имаат ппвиспки ппстигаоа. Нащетп пбразпвание треба да ги науши ушениците 

да бидат щтп ппвеќе истрајни и да имаат верба вп себе и свпите знаеоа. 

Ушениците кпи веруваат дека нивните сппспбнпсти се нещтп щтп е менливп, 

влпжуваат ппвеќе труд, развиваат ппефикасни нашини на мптивација и следственп 

имаат ппвиспки ппстигаоа. Вп примерпкпт ушеници пд Северна Македпнија, 

мнпзинствптп пд ушениците (¾) сметаат дека интелигенцијата е карактеристика кпја е 

непрпменлива. Сепак, ушениците кпи не се спгласуваат сп тврдеоетп дека 

интелигенцијата е непрпменлива, имаат знашителнп ппвиспки ппстигаоа пп прирпдни 

науки, шитаое и математика. Пвие ппдатпци укажуваат дека ушениците сп адаптивни 

стилпви на мптивација и перцепција на интелигенцијата какп прпменлива имаат 

ппдпбри ппстигаоа вп сите кпгнитивни ппдрашја. 

Самп-ефикаснпста се пднесува на вербата на ушенците дека преку нивните 

акции тие мпжат да ги ппстигнат ппсакуваните ресултати, какп щтп е рещаваоетп на 

тещки прпблеми или ппстигаоетп на лишна цел. Пва претставува мптивација да се 

истрае вп тещки ситуации. Пращаоата кпи се ппставени за мереое на пвпј кпнструкт вп 

ПИСА 2018 се пднесуваат на перцепираната самп-ефикаснпст вп ппглед на глпбални 

пращаоа (на пр. Кплку мислищ дека е леснп сампстпјнп да ги изврщищ следните 

задаши: Да предвидищ какп прпмените на живптнта средина ќе влијаат на ппстанпкпт 

на пдредени видпви, Да пбјаснищ какп емисијата на јаглерпден дипксид влијае на 

глпбалните климатски прпмени, и сл.). Индекспт на самп-ефикаснпст вп ппглед на 

разбираое на глпбалните пращаоа е знашајнп ппзитивнп ппврзан сп ппстигаоата вп 

сите три кпгнитивни ппдрашја. Пвпј ппдатпк укажува дека ушениците кпи прпценуваат 

дека умещнп ги разбираат глпбалните пращаоа, имаат ппвиспки ппстигаоа.  

Спцип-екпнпмскипт статус на ушениците најшестп силнп влијае врз ппстигаоата 

на ушениците. Тпј се прпценува преку индекспт на екпнпмски, спцијален и културен 

статус, кпј се пресметува врз пснпва на некплку варијабли ппврзани сп семејната 

ппзадина на ушеникпт: пбразпвание на рпдителите, рабптен статус на рпдителите, брпј 

на материјални ствари вп дпмпт кпи мпжат да се кпристат за прпценка на имптната 

спстпјба, брпј на книги и други пбразпвни ресурси вп дпмпт. Дппплнителнп, врз пснпва 

на истите критериуми се пресметува и ЕСКС на ушилищтетп. 
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Табела 30. Индекс ЕСКС пп училиште и прпсечни ппстигаоа на ученици 

Екпнпмски, спцијален и 
културен статус на училиштетп 

Прпсечни ппстигаоа 

Прирпдни 
науки 

Математика Читаое 

Најнизпк ЕСКС 368 355 346 

Среден ЕСКС 401 379 379 

Највиспк ЕСКС 460 448 440 
 

Анализата прикажана вп Табела 27 ппкажа дека ЕСКС индекспт на ушилищтетп е силнп  

ппврзан сп ппстигаоата на ушениците вп сите трите кпгнитивни ппдрашја, пднпснп 

кплку е ппвиспк ЕСКС индекспт на ушилищтетп, тплку се ппвиспки ппстигаоата на 

ушениците. Нивп 3 пп прирпдни науки и шитаое, и нивп 2 пп математика гп 

ппстигнуваат самп ушениците кпи ппсетуваат ушилищта сп највиспк ЕСКС, дпдека пак 

ушениците пд ушилищтата сп низпк и среден ЕСКС ппстгаоата им се за еднп нивп 

ппдплу вп сите ппдрашја. 

 

 

 

Графикпн 3. Ппстигаоа пп математика, пп училиште и ЕСКС индекс на училиштетп 
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Графикпн 4. Ппстигаоа пп прирпдни науки, пп училиште и ЕСКС индекс на 
училиштетп 

 

 
 

 

Графикпн 5. Ппстигаоа пп читаое, пп училиште и ЕСКС индекс на училиштетп 
 

 
 

 

 

Дистрибуцијата на ушилищтата, сппред прпсешните ппстигаоа пп математика, 

прирпдни науки и шитаое, и ЕСКС на ушилищтетп се прикажани на графикпните 9а-9в. 

Се забележува дека дисперзијата е ппгплема вп пднпс на ппстигаоата (х-пска), пткплку 

вп пднпс на ЕСКС на ушилищтетп (y-пска). Сепак, ппстигаоата на ушениците се знашајнп 

ппврзани сп ЕСКС на ушилищтетп. Кпнкретнп, 39% пд варијацијата на резултатите пп 

математика, 42% пд варијацијата на резултатите пп прирпдни науки и 35% пд 

варијацијата на резултатите пп шитаое ппмеду ушилищтата, мпже да се пбјасни сп 
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спцип-екпнпмскипт прпфил на ушилищтетп. Ппзитивната вреднпст на нагибпт на спцип-

екпнпмскипт статус ппкажува дека ушениците сп ппппвплни услпви, вп ПИСА 2018 

ппстигнале ппдпбри резултати пд ушениците сп неппвплни успви. Нагибпт на спцип-

екпнпмскипт градијент се мери сп влијаниетп на варијансата на ппстигаоата кпи се 

пбјаснуваат сп разликите вп спцип-екпнпмскипт статус. Кпга врската меду спцип-

екпнпмскипт статус и ппстигаоата слаба, мнпгу други фактпри верпјатнп влијаат на 

резултатите на ушениците. 

Анализата на ЕСКС и ппстигаоа, на нивп на ушеник, укажува на силна ппзитивна 

ппврзанпст на спцип-екпнпмскипт статус на ушеникпт сп ппстигаоата вп сите 

кпгнитивни ппдрашја: математика (Beta=0.365, p<0.01), шитаое (Beta=0.328, p<0.01) 

прирпдни науки (Beta=0.338, p<0.01). Спцип-екпнпмскипт статус е знашаен предиктпр 

на ппстигаоата. Сите ппд-индекси кпи вклушуваат аспекти пд ЕСКС се статистишки 

знашајнп ппврзани сп ппстигаоата вп трите ппдрашја, щтп знаши дека кплку ппвеќе импт 

(културни предмети вп дпмпт, пбразпвн предмети вп дпмпт, ИКТ ресурси) има 

семејствптп на ушеникпт, тплку се ппвиспки ппстигаоата. Највиспка е ппврзанпста 

ппмеду имптпт вп дпмпт и ппстигаоата, а најниска ппмеду семејнптп бпгатствп и 

ппстигаоата, иакп и двете се знашајни.  

Ппседуваоетп на брпјпт на книги вп дпмпт е знашајнп ппврзан сп навиката за 

шитаое кај ушениците, заинтересиранпста за шитаое и  ппстигаоата пп шитаое и 

најшестп силнп влијае врз ппстигаоата на ушениците.  

 

Табела. 31. Брпј на книги вп дпмпт и и прпсечни ппстигаоа пп кпгнитивни ппдрачја 

Брпј на книги вп 
дпмпт 

 Прпсечни ппстигаоа 

Брпј на ученици Прирпдни науки Читаое Математика 

0-10 1674 381 358 363 

11-25 1449 409 389 385 

26-100 1357 435 418 421 

101-200 460 460 432 440 

201-500 247 463 445 444 

> 500 202 427 418 426 
 

Анализата на пвпј фактпр ппкажува дека ппстпи статистишки знашајна врска 

ппмеду брпјпт на книги вп дпмпт и прпсешните ппстигаоа вп сите три ппдрашја, нп дека 

врската е линеарна дп ппседуваоетп пд 201 дп 500 книги вп дпмпт, а пптпа ппада. 
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Најдпбри прпсешни ппстигаоа (нивп 3 пп сите кпгнитивни ппдрашја) имаа ушениците 

кпи изјавиле дека имаат пд 101 дп 500 книги вп дпмпт. 

Ппсетата на предушилищните устанпви, пднпснп ранипт детски развпј вп сите 

истражуваоа најшестп знашителнп влијае на ппнатампщнипт успех вп пбразпваниетп на 

ушениците.  

 

Табела 32. Гпдини на предучилишнп пбразпвание и прпсечни ппстигаоа пп трите 

кпгнитивни ппдрачја на ПИСА 2018 

  Прпсечни ппстигаоа 

N Прирпдни науки Читаое Математика 

Не ппсетувал/а 1646 420 405 402 

1 гпдина 428 415 392 395 

2 гпдини 481 430 403 413 

3 гпдини 619 427 411 411 

4 гпдини 474 421 402 397 

5 гпдини 429 412 390 391 

6 гпдини 198 370 341 338 
 

Најдпбри прпсешни ппстигаоа имаат ушениците кпи ппсетувале две дп три 

гпдини градинка. Ппсетуваоетп на градинка ппдплгп пд 2-3 гпдини (предушилищнп 

пбразпвание), не е ппврзанп сп ппвиспки ппстигаоа. Пд друга страна пак и ушениците 

кпи изјавиле дека не ппсетувале градинка имаат релативнп дпбри ппстигаоа, вп рамки 

на прпсекпт, вп трите ппдрашја. 
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ЗАКЛУЧНИ СПГЛЕДУВАОА И ПРЕППРАКИ 
 

 

Пбразпваниетп треба да прпдуцира млади лица кпи свпетп вклушуваое вп 

ппщтествптп, ќе гп темелат на знаеое и умееое и ќе бидат кпнкурентни на пазарпт на 

трудпт кај нас и вп светпт. Тие треба да се ппдгптвени за живпт вп мпдернп ппщтествп, 

кпристејќи применливи знаеоа и стекнати вещтини, пднпснп кпмпетенции за шитаое и 

размена на инфпрмации. Пд младите, вп спвременипт нашин на живееое ппвеќе се 

пшекува ппдгптвенпст да рещава предизвици вп нпви и неппзнати ситуации, наспрпти 

прпста репрпдукција на фактпграфскптп мемприранп знаеое. 

Ппради свпите карактеристики студијата ПИСА денес е индикатпр за квалитет на 

пбразпвните системи и пплитики. Спвременптп ппщтествп бара градани кпи ппседуваат 

низа нпви вещтини и знаеоа пптребни за спздаваое на нпви инпвативни знаеоа и 

технплпгии. Тпа упатува на заклушпкпт дека најквалитетнп пбразпвание треба да биде 

важна пплитишка цел кпн кпја треба да тежнее секпја држава.  

Резултатите пд ПИСА2018 за нашата држава ппкажаа дека: 

- Македпнските среднпщкплци вп сите три ппдрашја статистишки знашајнп 

запстануваат пп сите мерни кпмпетенции пд прпсекпт на земјите на ПЕЦД.  

- Прпцентпт на ушеници кпи не гп дпстигнале пснпвнптп нивп (нивп 2 вп ПИСА) вп 

ппдрашјетп шитаое сп разбираое е 55,1%. Пд претхпднипт циклус на мереое 

ПИСА2015 сме се ппдпбриле за 15,5%. 

- Прпцентпт на ушеници кпи не гп дпстигнале пснпвнптп нивп (нивп 2 вп ПИСА) вп 

ппдрашјетп математика е 61%. Пд претхпднипт циклус на мереое ПИСА2015 

сме се ппдпбриле за 9,2%. 

- Прпцентпт на ушеници кпи не гп дпстигнале пснпвнптп нивп (нивп 2 вп ПИСА) вп 

ппдрашјетп наушна писменпст е 49,5%. Пд претхпднипт циклус на мереое 

ПИСА2015 сме се ппдпбриле за 13,5%. 

- ппстигаоата на девпјшиоата се ппвиспки вп пднпс на мпмшиоата вп сите три 

кпгнитивни ппдрашја. Разликата вп ппстигаоата ппмеду девпјшиоата и 

мпмшиоата пспбенп е нагласенп вп ппдрашјетп шитаое сп рабираое сп 52 
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ппени. Вп наука таа разлика е 19 ппени, а вп математика изнесува 7 ппени. 

Разликите се статистишки знашајни на нивп 0,01 вп секпе ппдрашје.  

- ушениците пд средните струшни ушилищта вп сите три кпгнитивни ппдрашја 

ппстигаат пп пкплу 60 ппени ппниски резултати пд ушениците вп гимназиските 

паралелки. Пва би знашелп дека ушениците пд среднп струшнп пбразпвание 

запстануваат птприлика пкплу 2 ушебни гпдини зад ушениците пд гимназиите и 

уметнишките ушилищта. Разликите вп ппстигаоата ппмеду ушениците кпи ушат вп 

гимназискп сп пние кпи ушат вп среднптп струшнп пбразпвание, се знашајни на 

нивп 0,01 вп сите три кпгнитивни ппдрашја. 

- ппстпјат знашителни разлики вп ппстигаоата на ушениците кпи ја следат 

наставата на македпнски јазик сп пние кпи ушат на албански јазик. Разликата вп 

ппстигаоа е 66 ппени вп ппдрашјетп прирпдни науки, 65 ппени вп ппдрашјетп 

шитаое и 54 ппени вп ппдрашјетп математика вп кприст на ушениците кпи се 

тестирале на македпнски јазик. Разликите вп ппстигаоата, сппред наставен 

јазик, се статистишки знашајни на нивп 0,01 вп сите три кпгнитивни ппдрашја. 

- ппстпјата разлики вп ппстигаоата на ушениците ппмеду регипните (вп ппвеќетп 

се статистишки знашајни). Тие разлики најгплеми се вп ппдрашјетп Прирпдни 

науки и се движат дп 47 ппени, па вп Читаое дп 46 ппени, а најмали се вп 

Математика и се движат дп 40 ппени. Вп сите три кпгнитивни ппдрашја најдпбри 

резултати ппстигнале ушениците пд Истпшнипт регипн, а најслаби резултати пд 

Пплпщкипт регипн.  

- пбезбедуваоетп впннаставни активнпсти пд страна на ушилищтетп е знашајнп 

ппзитивнп ппврзанп сп ппстигаоата на ушениците вп трите кпгнитивни 

ппдрашја. Сите впннаставни активнпсти ппединешнп, се знашајнп ппврзани сп 

ппстигаоата.  

- екпнпмски, спцијален и културен статус (ЕСКС индекспт) на ушилищтетп е силнп 

ппврзан сп ппстигаоата на ушениците вп трите кпгнитивни ппдрашја, щтп знаши 

дека кплку е ппвиспк ЕСКС индекспт на ушилищтетп, тплку се ппвиспки 

ппстигаоата на ушениците. Самп ушениците кпи ппсетуваат ушилищта сп 

највиспк ЕСКС, вп прпсек, ппстигнуваат на нивп 3 пп прирпдни науки и шитаое, 
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и нивп 2 пп математика; дпдека ушениците пд ушилищтата сп низпк и среден 

ЕСКС ппстиаоата им се за еднп нивп ппдплу вп сите ппдрашја. 

- ушениците сп ппппвплни услпви, вп ПИСА 2018 ппстигнале ппдпбри резултати пд 

ушениците сп неппвплни успви. 

- ппстпи знашајна ппзитивна ппврзанпст ппмеду ппстигаоата на ушениците вп сите 

три кпгнитивни ппдрашја и гпдините на щкплуваое на рпдителите. Ушениците 

шии рпдители имаат ппвеќе гпдини на щкплуваое, вп прпсек, имаат ппвиспки 

ппстигаоа.  

- ппстпи статистишки знашајна врска ппмеду брпјпт на книги вп дпмпт и прпсешните 

ппстигаоа вп сите три ппдрашја. Врската е линеарна дп ппседуваоетп пд 201 дп 

500 книги вп дпмпт, а пптпа ппада. 

- ппсетуваоетп на градинка ппдплгп пд 2-3 гпдини, не е ппврзанп сп ппвиспки 

ппстигаоа. Пд друга страна пак и ушениците кпи изјавиле дека не ппсетувале 

градинка имаат релативнп дпбри ппстигаоа, вп рамки на прпсекпт, вп трите 

ппдрашја. 

- Прпсешните ппстигаоа на нивп на ушилищте не се ппврзани сп гплемината на 

класпвите (прпсекпт кај нас вп ПИСА е 25 ушеници). 

- Нема знашајни разлики ппмеду прпсешните ппстигаоа на урбаните и руралните 

ушилищта. 

- Степенпт за ппкажан интерес пд страна на рпдителите за напредпкпт на 

ушеникпт е ппзитивнп ппвзана сп негпвите ппстигаоа. 

- Прпценетата ппддрщката на рпдителите кпја ја даваат на ушеникпт за 

надминуваое на пптещкптиите и ппстигнуваое на целите пд страна на 

рпдителите е пзитивнп ппврзана сп ппстигаоата вп сите три ппдрашја. 

- Пбезбедуваоетп впннаставни активнпсти (пркестар и хпр, драмска секција, 

ушилищен весник, вплпнтираое, литературна секција, дебатна секција, 

уметнишка секција, сппртски активнпсти/тимпви, предаваое/семинари, 

спрабптка сп лпкални медиуми и сл.) пд страна на ушилищтетп е знашајнп 
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ппзитивнп ппврзанп сп ппстигаоата на ушениците пп трите ппдрашја. 

Ппединешнп сите впннаставни активнпсти се знашајнп ппврзани сп ппстигаоата. 

- Ушениците кпи веруваат дека нивните сппспбнпсти се нещтп щтп е менливп, 

влпжуваат ппвеќе труд, развиваат ппефикасни нашини на мптивација и 

следственп имаат ппвиспки ппстигаоа (Вп РСМ ¾ сметаат дека интелигенцијата 

е карактеристика кпја е непрпменлива). 

- Самп-ефикаснпста се пднесува на вербата на ушенците дека преку нивните 

акции тие мпжат да ги ппстигнат ппсакуваните ресултати, какп щтп е 

рещаваоетп на тещки прпблеми или ппстигаоетп на лишна цел. Пва 

претставува мптивација да се истрае вп тещки ситуации. Индекспт на самп-

ефикаснпст вп ппглед на разбираое на глпбалните пращаоа е знашајнп 

ппзитивнп ппврзан сп ппстигаоата вп сите три кпгнитивни ппдрашја 

- 14 средни ушилищта имаат прпсешни ппстигаоа вп Читаое сп разбираое ппд 

нивп 1,  75 на нивп 1, 38 се на нивп 2 и самп 3 се на нивп 3.  

- 15 средни ушилищта имаат прпсешни ппстигаоа вп Математишка писменпст ппд 

нивп 1,  79 се на нивп 1, 30 се на нивп 2 и самп 6 на нивп 3. 

- 15 средни ушилищта вп наушна писменпст имаат прпсешни ппстигаоа ппд нивп 1,  

58 се на нивп 1, 49 се на нивп 2 и самп 8 се на нивп 3. 

- ниту еднп ушилищте пд државата нема прпсешни ппстигаоа кпи гп надминуваат 

третптп нивп вп ниту еднп кпгнитивнп ппдрашје; 

 

Врз пснпва на напдите пд анализата пд ПИСА2018, Државнипт испитен центар 

преппрашува вп нареднипт перипд да се рабпти вп наспка на: 

- да се впсппстави наципнална стратегија кпја би се пднесувала на згплемуваое 

на шиташките, математишките и наушните кпмпетенции на ушениците. Вп пваа 

статегија врз база на интернаципнални и наципнални мереоа да се ппстават 

таргет кпнкретни мерливи и пстварливи цели за Република Северна 

Македпнија сп кпи би се евалуирала имплементацијата на стратегијата; 
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- дпнесуваое на наципнални стандарди на ппстигаоа на ушениците пп мајшин 

јазик, математика и пп прирпдната група предмети базирани врз реални 

емпириски ппказатели дпбиени пд интернаципнални и наципнални мереоа на 

ппстигаоата на ушениците пп мајшин јазик, математика и прирпдната група 

предмети; 

- згплемуваое на прпцентпт на ушеници кпи гп дпстигнале пснпвнптп нивп (нивп 

2 вп ПИСА) за секпе пд трите кпгнитивни ппдрашја;  

- згплемуваое на прпцентпт на ушеници кпи гп дпстигнале нивп 5 и ппвеќе вп 

секпе пд трите кпгнитивни ппдрашја; 

- намалуваое на разликата ппмеду ппстигаоата на ушениците пд среднптп 

струшнп пбразпвание и пд гимназискптп пбразпвание; 

- намалуваое на разликата ппмеду ппстигаоата на ушениците кпи ја следат 

наставата на македпнски и на албански наставен јазик; 

- намалуваое на разликите ппмеду ппстигаоата на ушениците пд разлишни 

регипни вп државава; 

- намалуваое на разликата ппмеду ппстигаоата на девпјшиоата и мпмшиоата; 

- згплемуваое на впннаставните активнпсти на ушениците; 

- згплемуваое на вербата на ушениците вп свпите сппспбнпсти. 

 

 


