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Корелацијата во наставата, трајните и применливи знаења 

при преминот од пониско во повисоко ниво во една област, како 

и корелацијата од една во друга или во повеќе научни области, 

поконкретно во содржините од еден во друг или во повеќе нас-

тавни предмети, се дел од главните цели на образовниот процес.                                                                                                           

Во основата на многу евалуации кои се спроведуваат во нас-

тавата во училиштата, најчесто од самите наставници, е токму 

евалуацијата која дава информации за врските меѓу најсродните 

природни науки, во конкретниов случај  математика и физика. 

Самото истражување со одредени заклучоци може да придонесе 

за унапредување како на процесот на поучување, така и на проце-

сот на учење и постигнување подобри резултати и тоа не само 

при усвојување на знаењата, туку токму во применливоста на зна-

ењата и стекнување на трајност и квалитет. Неретко самоевалуа-

цијата спроведена од самите наставници е процес кој наставни-

кот го спроведува за да изврши проценка на својот начин на ра-

бота, со цел собраните информации и изведувањето заклучоци од 

нив да му послужат како коректор на сопствената настава во на-

сока на нејзино подобрување.         

            Во ова истражување спроведено од предметни наставници 

по математика и физика за основно образование, изведени се за-

клучоци за зависноста меѓу успехот на учениците по: математика 

во VIII и во IX одделение; по физика во VIII и во IX одделение; по 

математика и физика во VIII и во IX одделение, како и  зависнос-

та на општиот успех на учениците во VIII и во IX одделение од 

полот на учениците. Како алатка е користено сумативното оцену-

вање на учениците на примерок од 36 ученици од две основни 

училишта во Скопје. 
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