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ЗНАЧЕОЕТП НА ДЕМПКРАТСКИПТ СТИЛ НА ИЗУЧУВАОЕ НА НАСТАВНИТЕ СПДРЖИНИ ПП
ПРЕДМЕТПТ ППШТЕСТВП ВП IV ПДДЕЛЕНИЕ

Abstract
The principle of democracy can be realized if we have rich and stylistic didactic-methodological material at our
disposal. There are also things which are important for the process of education.
This is a very broad topic, which can be analyzed through the many relations it has. We are going to scrutinize the
educational procedures and actions that have one primary goal – to train the children, young people and the
adults to become active citizens in the modern democratic society. As far as the content of the subject society is
concerned, it is essential that the fourth grade students actively participate in the activities by “working smart”,
which is a valuable goal that leads to better results and efficiency, as well as greater flexibility and dynamic.
Interactive education facilitates the development of essential skills, such as: communication and information
literacy, achievement of the highest qualities, taking responsibility, thus introducing the democratic style of
learning.
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ДЕМПКРАТСКИПТ СТИЛ ВП НАСТАВАТА

Вп спвремени услпви на живееое, кпнцептпт на демпкратијата, а истпвременп и
граданскптп пбразпвание, вклушува активнп ушествп на граданинпт вп глпбални размери и впди кпн
нпви фпрми на ппщтествена (шпвешка) сплидарнпст, партиципација и прпщирени пдгпвпрнпсти (не
самп за актуелнптп, туку и за пна щтп следи вп иднина). Вп таа смисла, станува збпр за збир пд
впспитни и пбразпвни мерки, акција и активнпсти щтп имаат една пснпвна цел - псппспбуваое на
децата, младите и впзрасните за улпга на активни градани вп спвременп демпкратскп
прганизиранп ппщтествп.

Вп секпј слушај, ваквите прпмени вп впспитнп-пбразпвнипт прпцес неппхпднп е да се
разберат какп нужни и ппзитивни тенденции. Тие, вп свпјата сущтина, знашат прпцес на
прилагпдуваое и пспвременуваое на впспитнп-пбразпвната дејнпст, нп и прпцес на нејзинп
натампщнп дпизградуваое, унапредуваое вп духпт на актуелните пптреби и на нпвите
педагпщкп-психплпщки спзнанија (Амппв, 2000).
Демпкратизацијата, всущнпст, придава гплемп знашеое на ппдгптпвката на ефективни
наставници вп ппглед на нашинпт на кпј тие ги прганизираат наставните активнпсти, вп кпи
ушениците имаат мпжнпст да гп искпристат свпетп знаеое и, евентуалнп, да гп ппврзат сп другп.
Меду нив се следниве:


згплемуваое на наушните вещтини за резпнираое (ппставуваое на пращаоа, дизајнираое
на истражуваоа), умствени навики (желба за ушеое, скептицизам), какп и разбираое на
нашинпт на нивнптп приближуваое кпн ушениците;
 прилагпдуваое на знаеоетп и негпвп кпристеое на сппдветни нашини за приближуваое
на ушениците на наушната рабпта преку: сппредуваое, бараое слишнпсти и разлики,
експериментираое, демпнстрираое;
 ппзнаваое на сппспбнпстите на ушениците, квантумпт на нивните знаеоа и стекнатптп
искуствп, пспбенп вп нашинпт на нивнптп ппврзуваое сп наушните кпнцепти и
 сппспбнпст за искпристуваое на знаеоетп на ушениците преку кпристеое на разлишни
прганизаципни структури, вклушувајќи ги кппперативните групи.
Интерактивната настава, преку кпја се развиваат битни вещтини, какп щтп се:
кпмуникациска и инфпрматишка писменпст, пстваруваое на највиспките квалитети, какп и
преземаое на пдгпвпрнпст, ја пвпзмпжува демпкратскипт стил на изушуваое на наставните
спдржини.
Овпј стил вп наставата претставува надппплнуваое на фрпнталната рабпта преку
кпристеое на други пблици, фпрми, метпди, стратегии, и каде трансферпт на знаеоа и искуства се
сппделува пп пат на спцијални кпнтакти и акции вп кпи ушеоетп се пдвива прганизиранп или
сппнтанп, а какп резултат на истптп се ппјавуваат релативнп перманетни прпмени вп
размислуваоата, емпциите и пднесуваоетп.
Битни специфики на демпкратскипт стил на рабпта вп дидактишкп-метпдишка смисла се:










преднпст на фпрмалнипт кпмппнент на наставата - наспрпти материјалнипт; дпминација
на принциппт на интеграција вп наставата вп целпкупната впспитнп-пбразпвна рабпта;
тенденција кпн запкружени целини и теми;
надминуваое на предметнипт систем вп наставата;
укинуваое на 45-минутнипт расппред на времетп;
применуваое на активни метпди вп наставата;
истражувашки пристап вп рабптата на ушениците, заснпвани на нивната сампактивнпст,
приентација кпн прпушуваое на реалнипт живпт вп неппсредната живптна и рабптна
средина;
пптенцираое на принципите: интерес, активнпст, сппнтанпст, применливпст, целпснпст,
индивидуалнпст, сампстпјнпст, интерактивнпст, кпмуникативнпст;
инсистираое на максимална субјективнпст на ушеникпт вп впспитнп-пбразпвната рабпта;



негуваое на кппрдинативна и наспшувашка улпга на наставникпт и негпвата
стимулативнпст;
 демпкратизација на вкупните пднпси вп ушилницата, вп ушилищтетп, негпвата птвпренпст
кпн семејствптп и другите фактпри вп средината;
 расппред на ушениците пп центри, катшиоа, групи;
 дисциплината е рабптна сп слпбпдна кпмуникација ппмеду ушениците и сп рптација на
активнпстите вп групата, пднпснп центритe (Никплпвска, 2000).
Кпристеоетп на демпкратскипт стил на рабпта пвпзмпжува еден ппинакпв стил на
кпмуникација и ппмеду ушениците и ппмеду наставникпт и ушениците вп кпј се ппттикнуваат разни
пращаоа, интереси за разлишни нещта, сппделуваое на идеи, лишна иницијатива, пднпси кпи се
пдликуваат сп дпверба вп кпмпетенциите на ушеникпт, ппзитивнп влијание врз ушеоетп, на
активната кпнструкција на знаеоата и развиваое на свеста за себе какп пдгпвпрен ушеник вп
живптпт на една заедница.

ЗНАЧЕОЕТП НА НАСТАВАТА ПП ПРЕДМЕТПТ ОПШТЕСТВО ВП IV ПДДЕЛЕНИЕ

Кпга станува збпр за спгледуваоетп на знашеоетп на наставата пп предметпт Општество
вп IV пдделение, најпрвп треба да се ппјде пд придпнеспт щтп таа гп дава вп фпрмираоетп на
лишнпста на ушеникпт. Ппстпјат три аспекти на тпа знашеое на наставата пп пвпј предмет:
пбразпвнп, впспитнп и практишнп знашеое. Образпвнптп гп услпвува впспитнптп, впспитнптп гп
пдредува пбразпвнптп, а практишнптп ги спдржи и пбразпвнптп и впспитнптп знашеое на
наставата.
Пбразпвнптп значеое на наставата пп предметпт Опщтествп вп IV пдделение се пднесува
на:







прпцес на усвпјуваое на факти и генерализации за ппщтествптп;
фпрмираое умееоа и навики;
развпј на сппспбнпста за наушнп мислеое;
изградуваое на правилен ппглед кпн светпт;
сампстпјнп ушеое;
спзнаваое.
Впспитнптп значеое на наставата пп предметпт Опщтествп вп IV пдделение се пднесува



ппщтественп-мпралнптп впспитание (спзнанија за истприскптп минатп на нащипт нарпд,
културните традиции, изградбата на демпкратскптп ппщтествп, менуваое на услпвите за
ппдпбар живпт вп сегащнпста и вп иднината итн.);
интерактивна кпмуникација;
групнп рабптеое;
фпрмираое ппзитивен став кпн рабптните пбврски;
медусебнп ппшитуваое кај субјектите;
емпатија;

на:










шувствп на хуманизам;
други ппзитивни ставпви кај ушениците.

Практичнптп значеое на наставата пп предметпт Опщтествп вп IV пдделение се пднесува на:
 фпрми на практишни спзнајни активнпсти за ппврзуваое на тепријата и практиката;
 изградуваое ппзитивни ставпви и мислеоа;
 интерактивен пднпс сп предметите на истражуваое вп наставата (спбираое на разни
материјали и нивнп прпушуваое, уредуваое и пдржуваое на прпстпрпт на ушилницата и
ушилищтетп, ушествп вп сппбраќајпт какп пещаци, изведуваое на ппщтественпкприсна
рабпта) (Кплпнчпвски, 2003).
Табела 1. Значајни функции во наставата по Општество во IV одделение
Прпнапѓаое на ппдатпци
Абспрбираое на инфпрмации.
Манипулираое сп ппдатпците

Прпцесираое на инфпрмациите.

Разбираое, резпнираое

Успещнп сфаќаое на нещтата.

Објаснуваое

Шематска кпнструкција.

Планираое

Упптреба на знаеоетп вп следните
активнпсти.

Кпмуницираое

Сппделуваое на инфпрмации сп другите.

Интегрираое

Спединуваое на инфпрмации щтп имаат
смисла.

Науката сп сигурнпст напредува истп тплку какп и техниката и технплпгијата. Дпдека
ушениците ушат, пкплнпстите и кпнцептите вп ппщтествптп секпјдневнп се менуваат. Без разлика
дали самп ќе стпиме и ќе набљудуваме или динамишнп ќе интервенираме, мпраме да реагираме
рефлективнп. Ппради тпа e неппхпднп за ушениците активнп да практицираат вп реализираоетп
на активнпстите пп Општество, вклушувајќи гп слпганпт ,,пппаметнп рабптеое”, какп вредна цел
за ппстигнуваое на ппдпбри резултати, ппгплема ефективнпст, флексибилнпст и динамишнпст.
Наставните спдржини пп предметпт Општество вп IV пдделение, сп кпи се заппзнаваат
ушениците, имаат ппвеќекратна функција. Какп првп, тие ги задпвплуваат пптребите и
интересираоата на ушениците; пвпзмпжуваат ппдпбрп заппзнаваое и разбираое на сппствената
средина и ги ушат ппимите за рещаваое на ппщтествените прпблеми. Денещнипт ушеник не треба
самп да ппзнава низа на наушни факти, туку треба да гп знае и нашинпт какп да дпјде дп
пптребните инфпрмации и истите сппдветнп да ги искпристи. Ппради тпа, вп реализацијата на
спдржините пп пвпј предмет, наставникпт ја игра клушната улпга. Тпј треба да впди сметка за тпа
кпи спдржини ќе пвпзмпжат прпдлабпшуваое на интересите на ушениците за светпт пкплу нив,

спдржини кпи имаат ппщтествена вреднпст и имаат спцип-културнп, етишкп и екпнпмскп знашеое
за заедницата вп кпја живее ушеникпт. На такпв нашин тпј ќе мпже да спздаде пснпва за единствп,
севкупнпст и кпнтинуитет на тие знаеоа, кпи треба ппнатаму да се пдржуваат и да се
систематизираат.
„Сппред Кпнцепцијата и наставнипт план за деветгпдищнптп впспитание и пбразпвание,
предметпт Општество е застапен вп IV и V пдделение. Наставната прпграма пп предметпт
Општество ппфаќа цели и спдржини пд ппвеќе ппдрашја: гепграфија, спциплпгија, истприја,
етнплпгија, психплпгија, екпнпмија, пплитика, етика и сл. Сп изушуваоетп на наставнипт предмет
Општество се спздава пснпва за наставата пп истприја, гепграфија и граданскп пбразпвание,
кпищтп ќе ги изушуваат ушениците вп ппгпрните пдделенија на пснпвнптп ушилищте.
Важнп е наставнипт прпцес да биде заснпван на:






секпјдневните реални спстпјби и пращаоа кпи прпизлегуваат пд неппсредната лишна и
ппщтествена пкплина на ушесниците;
хплистишка, интердисциплинарна и интерактивна пбрабптка на наставните спдржини;
наспшуваое кпн ппврзуваое на спзнанијата за ппимите сп кпнкретните пднпси и ппјави вп
семејствптп, лпкалната заедница и ппщтината;
наспшуваое кпн планираое и преземаое на активнпсти вп неппсредната пкплина и
ппттикнуваое на сппредбен пристап вп пбрабптката и презентираоетп на инфпрмации за
ппјавите и другите спзнанија на ушениците” (Oбразпваниетп, 2009).

ЗАКЛУЧПК
Принциппт на демпкратизација би мпжел да се реализира дпкплку ппстпи бпгата
дидактишкп-метпдска ппнуда пд стилски и пд материјален аспект и други мали, нп знашајни нещта
за впспитнп-пбразпвнипт прпцес. Наставниците, кпи играат мпщне знашајна улпга вп целпкупнипт
тпј прпцес би требалп да прпдплжат да се успврщуваат вп таа наспка, сп цел да мпжат да ги
псппспбат сегащните и идните генерации на еден ппбрз и пплесен нашин да ги рещаваат
прпблемите на лишнп, прпфесипналнп, лпкалнп и глпбалнп нивп. Тпа не знаши нищтп другп, туку
задпвплуваое на пптребите и интересираоата на ушениците; пвпзмпжуваое нашини за ппдпбрп
заппзнаваое и разбираое на сппствената средина и ушеое на ппимите за рещаваое на
ппщтествените прпблеми. Истп така, неппхпднп е сите ушесници вп впспитнп-пбразпвнипт прпцес
да се пхрабрат вп преземаоетп на нпвите улпги вп прпцеспт на демпкратизација и да се
мптивираат вп спвладуваоетп на знаеоата, вещтините и сппспбнпстите за критишка примена на
функципналните знаеоа вп системпт на пбразпваниетп, негпвипт пблик и сущтина.
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