ПОЛАГАЊЕ НА МАТУРАТА – УЧИЛИШНА И ДРЖАВНА!!!
УЧИЛИШНА МАТУРА
Ученици кои не планираат да продолжат со образованието понатаму, на
високообразовните институции може да пријават училишна матура која ќе се полага само
на интерно ниво , значи во рамки на училиштето со матичните наставници кои ќе бидат и
тестатори и оценувачи на сите делови од училишната матура,а на тестовите на знаење ќе
се бараат информации од понизок степен на знаење. Таа ќе се состои од :
1. тест на знаење по 1 задолжителен предмет- македонски јазик и литература за
сите ученици кои ќе пријават ова матура;
2. тест на знаење по 1 изборен предмет ( подолу ќе ја имате листата на можните
понудени предмети ).
3. проектна задача – ученикот сам ја избира и изработува самостојно , од било кој
наставен предмет или пошироки наставни области .
ДРЖАВНА МАТУРА:
Ученици кои планираат да одат понатаму со образованието треба најдоцна до 29.12.2018
год. да ја пријаваат оваа матура и да почнат да се подготвуваат заедно со своите ментори.
Таа ќе се полага во јуни и август 2018 година и тоа еден дел на екстерно ниво , што значи
матичните предметни наставници немаат удел околу тестирањето, прегледувањето и
оценувањето на тестовите, како и приговорите ;во однос на еден дел од матурата која ќе
биде на интерно ниво, што значи дека целокупната организација и реализација , како и
приговорите во врска со полагањето е во рамки на училиштето. Државната матура ќе се
состои од :
1. тест на знаење од 3 задолжителни предмети- македонски јазик и литература,
математика или странски јазик, а третиот екстерен предмет може да се избере од
понудените: биологија, хемија, физика, историја,филозофија, односно математика
или странски јазик, ако не е претходно веќе изберен. Понудени се 4 странски
јазика:англиски, француски, германски и руски, со конкретна програма за
полагање. Ученикот сам избира кој јазик ќе полага без оглед на тоа дали е прв или
втор странски јазик низ 4-те години. Во колку ученикот избере еден јазик да
полага, нема право да полага друг јазик на било кое ниво.
2. тест на знаење по 1 изборен наставен предмет од понудена листа . – се полага
на интерно ниво;
3. проектна задача – ученикот сам ја избира и изработува самостојно, од некој
наставен предмет или пошироки наставни области ( дополнителни инструкции ќе
ги добиете од Вашите ментори),-се брани на интерно ниво.
ЛИСТА НА ПОНУДЕНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ЗА ДВАТА ВИДА НА
МАТУРА ( УЧИЛИШНА И ДРЖАВНА)
1.
Латински јазик
7. Историја
2.
Биологија
8. Филозофија
3.
Физика
9. Социологија
4.
Хемија
10. Ликовна уметност
5.
Информатика
11. Музичка уметност
6.
Географија

ВАЖНО: ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТ на интерно ниво не смее да биде претходно избран, на
екстерно ниво.
1). Информатика може да ја изберат само оние ученици кои имале изборен предмет во
втора година –информатичка технологија;
2)Социологија може да ја изберат ученици кои се од општествено-хуманистичко подрачје
А и Б, другите ученици немаат право;
3). Музичка и ликовна уметност може да изберат само ученици од јазично-уметничкото
подрачје –Б, другите ученици немаат право.
4). Латински јазик – да се слуша барем две учебни години ( втора/трета, трета /четврта).
ВАЖНО: ученикот може да полага и повеќе предмети во интерниот дел,(до 2 изборни
предмети, што ќе му овозможи поголема проодност при запишување на факултет. Што се
однесува до проодноста за упис на факултет, учениците ќе мора да ги следат листите што
факултетите ќе ги истакнат во електронска форма веќе од наредниот месец. Тоа значи;
УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОРА УБАВО ДА ПРОУЧАТ( следејќи што бара факултетот како услов ),
ШТО ТРЕБА ДА ПОЛАГААТ , ЗА ДА КОНКУРИРААТ ПРАВИЛНО НА ФАКУЛТЕТ.
ПРОЕКТНА ЗАДАЧА: важи и за двете матури:
Таа може да се изработи во 4 типа стандардизирани проектни задачи и тоа :
1. проектна задача - есеј- тоа е пишувана форма на изразување, ученикот
проучува , истражува, формира сопствени ставови и мислења, најчесто се користи
во мајчиниот јазик, странските јазици, уметности, општествените науки,
математиката, спортот.
2. проектна задача – извештај од емпириско истражување-ученикот спроведува
некое истражување, проучување, кое не мора да има научен карактер и дава
извештај од истото. Ученикот треба да стекне истражувачки способности и да ја
практикува методологија на истражувачката работа. Обично се практикува во
природните науки, хемија, биологија, физика но може да биде и во општествените
науки.
3. проектна задача – извештај од експериментално истражување- ученикот
спроведува елементарни истражувања или одделни истражувачки активности од
експериментален карактер и набљудување. Најчесто се користи при истражување
во хемија, биологија, физика .
4. проектна задача – продукт-творба – таа може да биде писмена творба, продукт
од конкретен материјал или изведба. Обично се практикува во уметностите, а
освен продуктот ученикот изработува и писмена документација за тоа како ја
изработил продукт- творбата.
За сите подетални работи ќе бидете известени од Вашите наставници. Задолжена за
следење на матурата
психолог
КОСТИЌ ЛИДИЈА

