Општа методика
во хемијата
(термин 5)

6.

ПРОВЕРУВАЊЕ И
ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗНАЕЊАТА
И УМЕЕЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

ПОИМ





Оценување – обезбедување информации што се
користат за донесување одлуки за учениците,
наставните планови и програми и за образовната
политика
Стандарди на оценување на постигањата на
учениците – БРО
Оценки:
◦ нумерички: од 1 до 5, од 5 до 10, со букви A, B, C, …
или изразени во бодови или проценти од 1 до 100
◦ описни (до III одд.)



Три приоди кон оценувањето:
◦ нормативен – споредба со дадени норми што се
применуваат за сите ученици во образовниот
систем
◦ внатрешно-споредбен – споредба на знаењата и
умеењата на ученикот пред и по обучувањето,
односно се оценува напредокот на ученикот
◦ надворешно-споредбен – споредба на
достигнувањата на даден ученик со оние на
другите ученици; резултатите на сите ученици се
подредуваат во низа и од местото во низата се
оформува оценката



Три вида евиденција од страна на училиштата:
◦ секојдневни белешки што ги водат наставниците
◦ досие за ученикот
◦ ученичка книшка



Зошто?
◦ да се следат ефектите од наставата
◦ да се стимулираат учениците за понатамошна
работа
◦ заради преминување на учениците во повисоки
одделенија или класови
◦ заради нивниот професионален развој



Кога?
◦ на почетокот на учебната година или на нова тема
◦ во текот на наставата (тековно, оперативно)
◦ на крајот на наставата, етапно (по завршување
темата, тромесечјето, полугодието) или завршно
(на крајот на учебната година)

ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО
ОЦЕНУВАЊЕ


Четири функции на оценувањето:
◦
◦
◦
◦



формативна
сумативна
евалвациска
дијагностичка

Главни приоди во оценувањето:
◦ оценување заради учење (ОЗУ)
◦ оценување на наученото (ОНН)







Сумативно оценување или оценување НА
наученото – давање оценка за учењето и
постигањата во текот на одреден период
Формативно оценување или оценување ЗА
учењето – давање повратна информација на
учениците, а наставниците го подобруваат
поучувањето и учењето во наредниот период
Оценувањето за дијагностички цели – на
почетокот на учебната година

ОБЈЕКТИВНОСТ НА
ОЦЕНУВАЊЕТО


Проверувањето и оценувањето:
◦
◦
◦
◦
◦




планско
навремено
внимателно
психолошки издржано
објективно

Експеримент на англискиот психолог Вуд
Експеримент на македонскиот психолог
Р. Ѓорѓиевски



Заклучоци:
◦ Хомогена група задачи (или ученици) ги прави
наставниците подисриминативни.
◦ Критериумот се менува во зависност од
квалитетот на задачите (или учениците). Тој е
построг кога квалитетот е повисок, а поблаг кога
квалитетот е понизок.
◦ Кај хетерогени задачи (или ученици) постои
влијание на контрастот поради што подобрите
задачи се оценуваат повисоко, а послабите
пониско.

ФАКТОРИ ШТО ВЛИЈААТ НА
ОЦЕНУВАЊЕТО


При усно и при писмено проверување и
оценување:
◦ секој наставник има свој критериум на оценување
◦ квалитетот на одделението/класот влијае на
оценувањето
◦ „ало ефект“, односно оценување на ученикот врз
некои поранешни познавања на неговите
квалитети
◦ страв или трема (во блага форма се
стимулативни, но во изразена форма го
намалуваат ефектот на одговорот)



Дополнителни фактори за усно оценување:
◦ интеракција помеѓу наставникот и ученикот
(прашања и потпрашања, давање знаци на
одобрување или неодобрување на одговорот)
◦ некои ученици се вербално флуентни
(разграничување на вербализацијата од
знаењето)
◦ насочувања од наставникот (не може да не ја
погоди темата)
◦ наставникот не може да ги споредува
одговорите на учениците (помала објективност)

МЕТОДИ НА ОЦЕНУВАЊЕ

7.

ТЕСТОВИ НА ЗНАЕЊЕ

ЗНАЕЊЕ




Знаењето е систем или логички преглед на
фактите и генерализација за објективната
стварност
Степени на знаење:
◦
◦
◦
◦
◦

знаење на степен на присетување
знаење на степен на препознавање
знаење на степен на репродукција
оперативно знаење
креативно знаење

ТЕСТОВИ НА ЗНАЕЊЕ





Тестови на знаење – мерни инструменти со чија
помош се утврдува квалитетот и квантитетот на
знаењето
(во колкав обем и на кое ниво секој од
учениците успеал да го совлада материјалот)
Објективен тест на знаење – дадениот одговор
само се споредува со одговорот што е означен
како точен од страна на испитувачот на тестот



Вообичаени грешки при изработка на тестовите:
◦ несоодветна формулација на прашањата
(недоволно јасни, двосмислени и преопширни
прашања)
◦ занемарување на базичните принципи на
разбирање и примена на знаењата
◦ претерана застапеност на еднои тематски
подрачја на сметка на други
◦ пренагласување на небитни детали
◦ несоодветно оценување врз база на резултатите
од тестот (колку успешно наставникот го предал
материјалот и колку тежок тест составил)
◦ ...

ВИДОВИ ТЕСТОВИ НА ЗНАЕЊА




Нестандардизирани (неформални) тестови – ги
прави самиот наставник или во соработка со
училишниот психолог или педагог
Стандардизирани („вистински“) тестови –
направени од стручен тим (наставник,
методичар, психолог, педагог), пресметани се
метриските карактеристики на тестот и имаат
норми врз основа на кои се врши оценување
◦ нормативни тестови – колку еден ученик научил во
споредба со ученичката популација на таа возраст
◦ критериумски тестови – што и дo кое ниво еден
ученик научил

ПРЕДНОСТИ








Максимално објективно оценување (според
клуч)
Поцелосен увид во знаењата (се проверува
поголем дел од материјалот)
Доследно оценување
Временски економичен
Правичност и коректност (сите ученици во исто
време, под исти услови одговараат на исти
прашања)
Останува целосна писмена документација

НЕДОСТАТОЦИ
Повеќе и поуспешно го проверуваат
фактографското знаење, а помалку практичното
знаење и поврзаноста на знаењата
 Можност за случајно погодување на точниот
одговор
 Препишување и учење наизуст
 Ученикот не може да ги искаже своите идеи
 Ограничено време на работа
 Унифициран начин на одговарање без можност
за дополнителни прашања
 Не дозволуваат послободно искажување,
критичко и креативно размислување


ПЛАНИРАЊЕ НА ТЕСТОТ


Дефинирање на целта на тестот
◦ што ќе се испитува со тестот
◦ кому тестот ќе му биде наменет (на кои ученици)
◦ каква е намената на добиените резултати



Дефинирање на наставните содржини
◦ конкретизирање на наставните содржини
◦ определување на комплексноста (односно, обемноста) на
секоја наставна содржина (во колкав процент наставната
содржина треба да биде застапена во тестот)



Дефинирање на наставните цели
◦ проверка на цели што се повикуваат на когнитивните процеси
(честопати само оние пониско ниво)
◦ определување на важноста на секоја наставна цел посебно
(во колкав процент дадената цел треба да биде застапена во
тестот)



Подготовка на шематски план на тестот (табела на
спецификација)

Шематски план на тест што содржи 30 прашања

I
II
III
IV
V
Обемност

А–
познавање
3
3–4
2
2–3
1
12 (40 %)

Б–
разбирање
3
3–4
2
2–3
1
12 (40 %)

В–
примена
1–2
2
1
1
0–1
6 (20 %)

Обемност
7 – 8 (25 %)
9 (30 %)
4 – 5 (15 %)
6 (20 %)
3 (10 %)
30 (100 %)

ВИДОВИ ОБЈЕКТИВНИ
ПРАШАЊА
Прашања со кратки одговори
 Прашања со повеќечлен избор
 Прашања од двочлен избор
 Прашања со поврзување
 Прашања со понудени одговори и образложение
 Прашање за раскажување
 Прашање за дефинирање
 Прашања за проверка на знаењето при
изведување експерименти


ПРАШАЊА СО КРАТКИ
ОДГОВОРИ







заповед
пр. Наведи ги четирите основни типови неоргански
соединенија.
прашање
пр. Кои се четирите основни типови неоргански соединенија?
дополнување
пр. Четирите основни типови неоргански соединенија се
___________________________________________.
идентификување
пр. На празното место покрај формулата на соединението,
наведи го типот на неорганското соединение:
HCl
______________
CaCl2
______________
CaO
______________
Ca(OH)2
______________
Ca(OH)Cl
______________



Предности:
◦ нема погодување
◦ економични се и просторно и временски како при
задавањето, така и при одговарањето
◦ најлесно се составуваат
◦ најпогодни се за тестирање на помлади ученици
◦ најпогодни се за тестирање на способноста за
решавање математички проблеми
◦ прогодни се за проверка на фактографско знаење



Недостатоци:
◦ ја тестираат главно способноста за меморирање
◦ оценувањето е проблематично (подолго трае, не
може да се врши механички и не секогаш е
потполно објективно)

ПРАШАЊА СО ПОВЕЌЕЧЛЕН
ИЗБОР


Предности:
◦ за мерење на сите наставни цели што се
подложни на тестирање
◦ оценувањето на одговорите е многу брзо и
едноставно (може да се прави механички)



Недостатоци:
◦ тешко се составуваат
◦ најнеекономични се и просторно и временски како
при задавањето, така и при одговарањето
◦ подложни се на погодување



со еден точен одговор
пр. Очекуваш ли дека соединенија во кои оксидациониот
број на елементот ќе биде +3 може да образува:
а) галиумот
в) селенот
б) германиумот
г) криптонот



со повеќе точни одговори
пр. Очекуваш ли дека соединенија во кои оксидациониот
број на елементот ќе биде +3 може да образува:
а) галиумот
в) арсенот
б) германиумот
г) криптонот



со најдобар одговор
пр. Најчесто, металите што се зад водородот во
електрохемиската низа на металите:
а) не реагираат со киселини
б) реагираат со киселини
в) реагираат со киселини и ослободуваат водород
г) реагираат со киселини и не ослободуваат водород

ПРАШАЊА ОД ДВОЧЛЕН
ИЗБОР


Точно–неточно
пр. Хемискиот знак за железо е Pb.





ДА

НЕ

T
T
T
T
T







Да–не
пр. Дали хемискиот знак за железо е Pb?



T

Кластерска (групна) варијанта
пр. За јаглерод моноксидот се знае дека:
а) може да се запали
б) може да се чува во гасометар
в) е отровен
г) има редукциони својства
д) е безбоен



Предности:
◦ најекономични се и просторно и временски како при
задавањето, така и при одговарањето
◦ оценувањето на одговорите е многу брзо и
едноставно (може да се прави механички)
◦ релативно лесно се составуваат
◦ за мерење на сите наставни цели



Недостатоци:
◦ најподложни се на погодување (50 %!)
◦ одговорот на прашањето не дава толку прецизна
слика за знаењето на ученикот како другите видови
објективни прашања
◦ проверуваат ниско ниво на знаење кај учениицте
(ниво на препознавање)

ПРАШАЊА СО ПОВРЗУВАЊЕ


Едноставно поврзување
пр. 1. NH4Cl
2. CO
3. HCN
4. KOH



А. Оксид
Б. Киселина
В. Хидроксид
Г. Сол

Класификација
пр. Вметни ги на соодветно место во табелата
следниве симболични ознаки:
а) О2
б) NaCl
в) I
г) Cu
д) NH4+ ѓ) H2SO4
е) P4 ж) CH3·
прости (елементарни)
супстанци

соединенија



Предности:
◦ временски се економични при одговарањето
◦ оценувањето на одговорите е многу брзо и
едноставно (може да се прави механички)
◦ најпогодни се за мерење на фактографско знаење



Недостатоци:
◦ релативно тешко се составуваат добри прашања
што не се ограничуваат со фактографско знаење
◦ постои можност за погодување

ПРАШАЊА СО ПОНУДЕНИ
ОДГОВОРИ И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Пр. За секој од долунаведените искази оцени
дали е вистинит (T) или невистинит ().
А) Водата е амфотерна супстанца бидејќи
нејзините молекули може да примаат или да
оддаваат протони.
T

Б) Јаглерод диоксидот е составен дел од чадот
затоа што CO2 настанува при непотполно
согорување на супстанците што содржат
јаглерод (горивата).
T


И МНОГУ ДРУГИ ...



Прашања за раскажување
Прашања за дефинирање
Прашања за проверка на знаењето при
изведување експерименти
...



Сликовни прашања





ПОДГОТОВКА И ЗАДАВАЊЕ НА
ТЕСТОТ






Ревизија на прашањата
Средување на прашањата
Составување упатства
Подготовка на тестовниот материјал
Задавање на тестот

ОЦЕНУВАЊЕ НА ОДГОВОРИТЕ





Утврдување дали одговорот што го дал
ученикот се софпаѓа со точниот одговор
на прашањето
Клуч за оценување на одговорите

БОДУВАЊЕ НА ОДГОВОРИТЕ
Наједноставно: за секој точен одговор – еден
поен, за секој друг одговор (неточен, делумно
точен или пропуштен) – 0 поени
 Проблеми во врска со бодувањето


◦ Погодување на одговорот
 казнување поради погодување
 наградување поради прескокнување
 принудување сите да погодуваат

◦ Диференцијално пондерирање на прашањата
 доделување различен број поени (пондери) на
одговорите дадени на различни прашања

◦ Бодување на полуточните одговори

