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Почитувани читатели.
Во Вашите раце го имате првиот број на научно списание
„Педагошка ревија“. Досегашната структура и физиономија на
„Педагошка практика“ сеге е со нов концепт и ново руво. Тоа
претставува умислен, изворен и автентичен растеж на досегашната
концепциска поставеност на ова списание.
Редакцијата на списанието беше на повидок на
предизвиците дали да се задржи стандардниот модел на
„Педагошка практика“ не само како форматско и дизајнерско
решение, туку многу повеќе од аспект на неговото внатрешно,
програмско, тематско, концепциско и стручтурално дефинирање и
надградување. На една страна се имаше во вид стандардната
поставка на списанието на друга предизвикот на времето и новите
опсервациски подрачја, новото разгранување на темите, прашањата
и областите што би биле предмет на третирање во списанието.
Новите предизвици проникнуваа од новите и современи потреби на
пошироката димензионираност на научното перципирање и
реципирање на прашањата во чиј средиштен интерес се поставува
стожерниот интерес на списанието.
Преовлада повикот на времето. Редакцијата по опфатно и
темелно проценување и одмерување на бројните аспекти, се
определи да го редизајнира постојниот композициски концепт на
„Педагошка практика“, давајќи му релативно поинвентивен,
попроширен и поопфатен тематски регистер на прашањата и
проблемите што го тангираат новото време. Редакцијата со тоа ја
антиципира својата заложба и определба концептот на списанието
да го одразува и идентификува поширокиот научно-истражувачки,
методски и педагошки спектар на прашања. Во тој дух редакцијата
се определи списанието „Педагошка практика“ да го добие својот
дооформителен атрибут со кој сакаме да го трасираме новиот
поширок стручно-научен опсервациски зафат. Со тоа сакаме да
анимираме поголем број на автори на трудови, потврдени
авторитети и перспективен подмладок. Колку сме поголем тим на
креатори на списанието, толку ќе биде побрз и растежот на
списанието во неговиот квалитет. Колку се посветени на него,
толку тоа ќе ги афирмира и нашите интереси. Затоа ја очекуваме
Вашата подршка. Затоа ја исчекуваме и соработката со Вас.
Списанието да биде наша заедничка придобивка.

Од редакцијата
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I ТЕОРЕТСКИ ПОГЛЕДИ
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Божна ГАГОВСКА
СТРУЧНОТО УСОВРШУВАЊЕ – ПОТРЕБА ЗА РАБОТНА
ОРИЕНТАЦИЈА И ЕГЗИСТЕНЦИЈА ВО ПРОМЕНЛИВИ
ЖИВОТНИ УСЛОВИ

АПСТРАКТ
Ниту едно училиште, ниту еден факултет, денес, кога сè се
менува толку брзо, не може да претендира дека формира образовани
луѓе со целосни и конечни знаења во струката. Основна задача на
образовните установи е нивните завршени ученици и студенти да
научат да учат во текот на целиот свој живот, како услов за работна
ориентација и егзистенција во променливи животни услови.
Клучни
зборови:
преквалификација

образование,

стручно

усовршување,

ВОВЕД
Процесот на образованието се организира како потсистем во
рамките на општествениот систем. Образованието овозможува
стекнување на знаења и умеења во вршењето на работата и
усогласување на сопственото однесување со однесувањата на
другите членови во општествената заедница.
Поради важната улога на образованието за човекот и за
развојот на општеството, општеството настојува образованието да
го претвори во целоживотен процес, за да може човекот целиот
свој живот да стекнува знаења и вештини, кои се од значење за
негова продуктивна работна активност, вклучувајќи ја и
промената на струката (преквалификација) и стручното усовршување
- сè со цел успешна работна ориентација и квалитетна егзистенција
во променливите животни услови.
За да може да се вработи и продуктивно да ги извршува своите
работни задачи, човекот треба да има одредено занимање или
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професија. Секое занимањe1 и професија2 имаат објективен и
субјективен аспект.
Објективниот аспект ги опфаќа вработувањето и работите и
работните задачи на работното место заради стекнување надница
или плата.
Субјективниот аспект го опфаќа поседувањето на потребни
способности (психо-физички) и стручни квалификации3 на поединецот
за вршење потесни или пошироки групи работи од одреден вид, без
разлика дали поединецот ги врши или бара вработување за да ги
врши.
Овие аспекти на занимањето и професијата ги изнесувам со
цел да помогнам во надминувањето на педагогизмот, кој занимањето
и професијата ги сведува на субјективниот аспект, односно на
субјективна ментална категорија и на поедноставеното актуелно
разбирање на занимањето и професијата, кои ги редуцира само
на работното место. Занимањето и професијата имаат објективна и
субјективна поврзаност и условеност.
НОМЕНКЛАТУРА И КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЗАНИМАЊАТА
Забрзаната динамика на развојот на производството го
разорува тра-диционалниот систем на занимања и професии, како
во поглед на работите и работните задачи на работното место,
така и во поглед на неговата квалификациска структура. Многу
работни места го губат значењето, а се јавува потреба од нови и
различни работи и работни задачи и заради тоа се распаѓаат и губат
значење многу занимања или се дробат на тесно-специјализирани,
а се јавува потреба од нови и различни. Но, занаетчиската
квалификација темелена на нечие искуство и вештина станува
1

Под терминот „занимање" треба да се разбере релативно трајна структура на
работи со различен обем, содржина и сложеност, а за нивно вршење
потребно е да се поседува психо-физички способности и соодветен вид и степен
на теориски знаења и практични вештини. Занимањето по правило е условено од
техничко-технолошките промени во производството. Тој термин е доволно
широк и ги опфаќа занимањата на сите техничко-технолошки нивоа во
производството и другите дејности, како и разликите во занимањата по вид и
сложеност.
2
,,Професијата" стои во поповолна положба од занимањето. Таа е надредена
над занимањето и е релативно постабилна. Терминот „занимање" првенствено ја
означува техничката поделба на работата, а терминот „професија" го одразува
степенот на општествената поделба на трудот.
3
Под стручна квалификација треба да се разбере одреден вид занимање,
способност и вештина, како целина што му допушта на поединецот да врши
работа од одреден вид во технолошка и содржинска смисла, без разлика на
неговото моментално учество во поделбата на трудот. Види: Sirc, S. Nomenklatura
poklicev, Zvezda delavskih univerz Slovenija, Ljubljana 1969.
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недоволна, дури и непотребна, означена со изразот „приучен
мајстор". На производната сцена стапуваат квалификации темелени
на природно - научни и технички содржини.
Значи, потребни се квалификации со теориски и
„инженерски" знаења на хоризонтално ниво. По вертикала, исто
така, настанува потреба од промени на квалификациските степени.
И уште нешто во овој контекст. Брзата промена на занимањата
(предизвикана од модерниот индустријализам), ја намалува
психолошката мотивација за работа, системот на вредности кај
вработените
се
менува.
Вработените
тежиштето
на
задоволството не го ставаат врз добро извршената работа, туку
врз добрата заработувачка и подобрите работни услови.
Дополнителен фактор што влијае врз работната сила се намалените
гаранции за постојаност на вработувањето и видот на работата.
Денес се поставува прашање: Како да се усогласат барањата за
продуктивно вршење на работата и видовите и квалитетот на
занимањата и професиите? За постигнување на овие цели потребно
е:
- првенствено, изработка и постојано обновување на
номенклатура и класификација на занимања.
Со номенклатурата и класификацијата на занимањата се
постигнува следново:
- статистичко следење и известување за кадровските
потенцијали на земјата;
- посредување во вработувањето;
- професионална ориентација во образованието;
професионална ориентација при преквалификација на
невработените.
Според ова, номенклатурата и класификацијата на
занимањата треба да бидат ставени во функција за оспособување
за занимање и професија, заради рационално вработување. Тоа
подразбира прецизирање на профилите за занимање и
професија и соодветни образовни планови и програми врз
основа на профилите.
Денес состојбата во Македонија со номенклатурата и
класификацијата на занимања и професии се состои од список на
занимања со соодветни квалификациски степени и служи само за
статистичко следење и известување за кадровските потенцијали на
земјата и за посредување при вработувањето. Тој список не
кореспондира со потребите на стопанството од одредени занимања,
не се иновира и воопшто не е ставен во функција на професионална
ориентација и професионална преквалификација и воопшто не
поставува барања за развој на образовниот систем и изработка на
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соодветни образовни планови и програми во редовното образование
и во образованието за преквалификација и стручно усовршување.
Системот на образованието на Република Македонија, настанат
во крилото на државата, повеќе од 60 години, функционира
исклучиво во сенка на нејзината моќ и зависи од нејзините пари.
Поради тоа, тој систем е полигон на кој се манифестираат
противречности. Денес противречностите на образовната сцена се
засилени поради бавните промени.
Општествената и економската положба на образовните
институции, што им ја наметнува државата, не дозволува системот
на образованието позабрзано да се развива во дејност доволно
отворена и способна да ги задоволи општествените потреби за
знаење и оспособеност за работа. Тој систем нема ниту концепт,
ниту методологија за да може да ги осознава потребите и без
посредници да ја усогласува својата содржина и организација на
работа. Поради тоа, редовното образование, средното и високото не е
во состојба да ја совлада скудноста од разни специјалности, која го
сопира националниот развој. Постојниот систем на образование
создава кадри со средно и високо образование. Но, дали
стопанството може да создаде доволно такви работни места кои
одговараат на стручноста на завршените ученици и студенти? Овој
проблем денес, а и во иднина ќе создава тешки политички
последици. Младите луѓе кои завршуваат училиште или факултет и
се стекнуваат со свидетелство или дипломa и не наоѓаат работно
место, неминовно е да манифестираат огорченост. Општественоекономскиот систем, преку образованието, наместо да создава
образовани и продуктивни граѓани, да создава непријатели. На тој
начин и системот и луѓето се изложени на ефект на бумеранг.
Овој бумеранг неминовно е да создаде бура што ќе резултира
со неусогласеност на образовниот систем и потребите на
националниот развој на релација вработеност - невработеност.
Невработеноста на младите, и покрај образованието кое го
стекнуваат, станува сè потежок јавен проблем. И на
разрешувањето или неразрешувањето на овој проблем Владата
треба да се одржува или да паѓа.
И овде се поставува суштинското прашање - дали редовното
образование го нуди она што му треба на стопанството и дали
стопанството на продуктивен начин ја апсорбира постојната
работна сила? Времињата на „акциите за вработување“, без
критериум за стручност, се минато. Времето на промени во исто
време е и време на расчистување на превработените, на нестручните
- како технолошки вишоци. Што натаму? Преквалификација.
Овие кандидати ќе мораат да ја сфатат реалноста и да ги сведат
своите претензии на она ниво на кое можат да најдат работно
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место. На крајот на краиштата ќе мораат да ја совладаат
одвратноста кон мануелната работа во фабричките хали и
земјоделските и сточарските стопанства.
Ако класификацијата на занимањата ја детерминира
целокупната организација на образованието, што мора да се
прави? - Да се изработи методологија за научна анализа на
занимањата со помош на здруженијата на работодавците и
ангажирање на најстручните кадри за таа проблематика во земјата.
Врз основа на таа методологија да се изработи
номенклатура и класификација на занимањата и образовни
планови и програми во редовното образование и во образованието
за преквалификација и стручно оспособување, ставени во функција
на општествено - економскиот развиток на земјата.
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА И УСОВРШУВАЊЕ
Факт е дека редовното образование, заради образование на младите
и образованието за преквалификација 4 и стручно усовршување
заради оспособување на возрасните5 со специјална обука, се
формирани како два релативно независни потсистеми.
Редовната образовна активност се карактеризира со релативен
ред и цврстина на организацијата.
Образованието
за
преквалификација
и
стручно
усовршување е неповрзано, неоценето и најчесто недоволно
вреднувано. Ова беше особено изразено во бившите
социјалистички држави кои успехот на поединецот го темелеа на
диплома, а не на знаење. Во денешни услови на темелни
општествени промени „нејзиното величество - дипломата“
постепено го губи сјајот ако не му припаѓа на доволно образован
поединец, способен дипломата да ја практикува.
Стекнатото редовно образование во текот на работниот век на
поединецот бара да биде надополнувано, односно потребно е
постојано стручно усовршување.
Неможноста за вработување на одделни профили кадри бара
преквалификација. Овие активности исклучиво можат да се
реализираат низ, условно да го наречам, вонредното образование.
И тука морам да констатирам дека редовното и вонредното
образование мораат да се надоврзуваат и меѓусебно да се
4

Преквалификација значи промена на занимањето, заради движење на
поединците по хоризонталата на професионалниот систем. Тоа не значи промена
на степенот на стручната оспособеност, односно квалификација.
5
Оспособувањето на возрасните се врши заради остручување за нови занимања
или за стручно усовршување во занимањето кое поединецот го практикува
во вршењето на работата.
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надополнуваат. Во современи услови тоа е услов за успех во
струката и за промена на положбата на поединците во
општествената поделба на трудот. Затоа, напорот за добра
композиција на системот на образованието во целина мора да биде
постојана грижа на надлежните - државата, високообразовните
организации, научно - истражувачките организации, училиштата,
јавните институции, за преквалификација и усовршување.
Образованието во целина (редовно и вонредно) го мотивира
поединецот и предизвикува побрз напредок на нацијата во целина.
Меѓутоа, вонредното образование е оставено на маргините во
општеството. Не дека е заборавено или дека е непотребно. Многу
се зборува дека е потребно, дека е неопходно, дека е важен
фактор при вработувањето и општествениот развиток. Но, не е
поставено на цврсти темели, односно за него недостасува:
1) основна регулатива - како начела врз основа на кои ќе
функционира;
2) планови и програми за потребни струки и профили кај
преквалификацијата и за стручно усовршување на одредени
занимања усогласени на национално ниво и
3) организациска рамка за тој вид образование, исто така,
на национално ниво.
Ако образованието за преквалификација и стручно
усовршување има стратешко значење за развојот на општеството,
неговите поцврсти темели не може да ги постават центрите за
образование во претпријатијата, работничките универзитети или
средните стручни училишта.
Стратегијата на овој облик на образование мора да се гради на
национално ниво. Извесен напор во овој правец, на регулативно
ниво, е направен кај стручното и педагошкото усовршување на
директорите, наставниците и стручните соработници во јавните
училишта. Имено, за директорите, наставниците, стручните
соработници и воспитувачите е создадена обврска во текот на својот
работен век перманентно стручно да се усовршуваат. Регулативните
основи за таа важна активност се содржани во Законот за
основното образование и во Законот за средното образование.
Очигледно, државата има грижа за перманентното
образование на кадрите во основните и во средните училишта, за
да не се случи тие (наставниците), на учениците важни за
иднината на општеството да им го пренесуваат само минатото и
така општеството, полека, но сигурно, да останува без иднина.
Со законската можност наставничките факултети
самостојно да организираат и да реализираат перманентно стручно
и педагошко усовршување срушени се вештачките бариери што
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премногу долго го поддржуваа толку штетното одвојување на
редовното и перманентното образование за стручно усовршување.
На задача се ставени државата и универзитетот преку
наставничките факултети. Соработката меѓу државата и
универзитетот во оваа сфера мора да биде темелна, осмислена,
долгорочна, за да резултира со успех.
Што да се направи на овој план или што треба да содржи
планираната активност?:
Прво, да се назначат содржините важни за стручното,
педагошкото и психолошкото усовршување на директорите,
наставниците, стручните работници и воспитувачите;
торо, облиците низ кои ќе се реализираат тие содржини;
трето, начинот на реализација и времетраењето на секој облик
одделно;
четврто, временскиот период на опфатеност на кадрите со
перманентно образование во текот на работниот век;
петто, оценување на постигнатиот успех во секој облик
одделно;
шесто, вреднување на постигнатиот успех при напредување во
струката и
седмо, наградување.
ГЛАВНИ ПРЕПОРАКИ ЗА ОБУКА НА НАСТАВНИЦИТЕ
Во поглед на перманентното стручно и педагошко
усовршување на наставниците во Република Македонија од
страна на консултанти на Светската банка и Канцеларијата на
УНИЦЕФ во РМ, изготвен е „Преглед на обука на наставници“ со
барање за порадикални промени на тој план. Имено, Прегледот
содржи:
ГЛАВНИ ПРЕПОРАКИ
Организациски прашања:
1) Да се основа Совет за обука на наставници кој ќе го
спроведува и следи развојот на наставната програма и обуката на
наставниот кадар.
2) Министерството да обезбеди фиксен буџет за
воспоставување и спроведување на обука преку работа.
3) Да се изврши преструктурирање на Педагошкиот завод на
Македонија во две главни насоки со еден директор и два заменика
на директорот, по еден одговорен за следниве главни агенции:
а) Агенција за развој и проценка на наставни планови и
програми;
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б) Агенција за поддршка на наставници.
4) Што е можно поскоро, да се именува директор кој ќе го
спроведе преструктурирањето.
5) Да се основа соодветно опремена „Информативна
канцеларија" за подготовка на материјали и публикации за
поддршка на овие две агенции.
Препораки за иницијалната обука на наставници
Општи препораки:
1) Да се воведе пробна година за сите нови наставници.
2) Да се утврди јасна програма за понатамошна обука во
текот на пробната година.
3) Да се утврдат општи критериуми за проценка на
компетентноста на наставникот за време на обуката и во текот на
пробната година.
Препораки во врска со обуката на предметни наставници
или педагози:
1) Да се продолжи времето на обука на наставницитестуденти во училиштата.
2) Наставниците-студенти да бидат запознаени со повеќе
наставни модели и стратегии.
3) Да се обезбеди специјална обука за инструкторите од
овие факултети.
Препораки за стручно усовршување
Стратегии за обука:
1) Треба да се изврши радикална ревизија на постојните механизми
за обука, а приоритет да им се даде на новите наставни содржини и
методи.
2) Да се изготви ефикасна програма за улогата на
наставниците-ментори, како дел од каскадниот механизам за
обука, а нивната обука да претставува приоритет.
3) Министерството да ја гради стратегијата врз основа на
позитивните искуства од досегашните пилот - проекти, а
резултатите од нив да ги направи пошироко достапни.
Општи препораки:
1) Едно од првите приоритетни прашања, кое треба ургентно да
го разгледа Советот за обука на наставници, ќе биде соодветно
структурирање на наставната професија.
2) Училиштата треба да имаат пристап до широк избор инструктори
за стручно усовршување, и евентуално сите средства за стручното
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усовршување да бидат ставени на располагање на училиштата,
оставајќи им слобода сами да ги утврдат најдобрите извори за
задоволување на сопствените потреби.
3) Да се создаде поголема можност за размена на експертизи
помеѓу потенцијалните инструктори за настава, со поголема
искористеност на капацитетите во рамки на универзитетите.
4) Попрецизно дефинирање на улогата на директорите, особено
во поглед на нивниот договор за вработување.
5) Обуката на директорите да биде предуслов за нивно
назначување, а нивното континуирано усовршување да претставува услов за работното место.
6) Директорите да бидат одговорни за изработка на развојниот
план на училиштето, во чии рамки ќе се утврди и приоритетот на
потребите од обуката во самото училиште.

ЗАКЛУЧОК
Моето залагање е за „размножување“ на „паралелни“
облици на образование, во однос на редовното образование,
обмислени и планирани, што ќе резултираат со успех.
Ниту едно училиште, ниту еден факултет, денес, кога сè се
менува толку брзо, не може да претендира дека формира образовани
луѓе со целосни и конечни знаења во струката. Основна задача на
образовните установи е нивните завршени ученици и студенти да
научат да учат во текот на целиот свој живот. Овој предлог
имплицира сосем нешто друго од она што денес се случува во
училиштата и на факултетите.
Мора да се признае дека ниту развиените земји не можат да се
пофалат дека го довеле во согласност редовниот образовен систем со
вонредното образование за преквалификација и стручно
усовршување. Република Македонија е далеку од целта на овој
план. Сепак вреди да се обидеме.
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Емина КОПАС ВУКАШИНОВИЌ
УНИВЕРЗИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ФУНКЦИЈА НА
НЕГУВАЊЕ НА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ

АПСТРАКТ
Од најрана возраст, преку личен развој и учење, поединецот се
стекнува со специфични норми на однесување, коишто, исто така,
подразбираат и негување на мултиклултурализам во заедницата.
Универзитетското образование претставува само една алка во
синџирот на системот на доживотното учење, која значително
може да придонесе во образувањето на младите луѓе за разбирање
и прифаќање на разликите. Докажано е дека во текот на студиите
содржината на курикулумот и образовните активности кои им се
нудат на младите луѓе го дефинираат нивниот сет на вредности и
ставови. Тоа ги вклучува образовните ефекти, што значи
прифаќање на алтруистичкиот модел на однесување, со цел да се
развие слободен граѓанин кој прифаќа, почитува и цени различност
на сите поединци во неговото потесно опкружување и пошироката
средина. Кои се активностите кои поттикнуваат развој на оваа
идеја кај младите луѓе? Дали мултиклултурализмот може да биде
конкретен во системот на курикулумските активности? Преку кои
форми на соработка може да се вклучат активностите на
универзитетските студенти од пошироката средина со цел да се
поттикне и да се негува лична афирмација и ненасилна
комуникација во заедницата? На кои начини ставовите и
активностите на универзитетските професори влијаат на развојот
на сетот на вредности на своите студенти? Преку изнаоѓањето на
одговор на овие орашања во статијата ќе претставиме модел на
соработка помеѓу универзитетите во регионот, со цел за
образување на млади луѓе во духот на мултикултурализмот.
Клучни збороцви: мултиклултурализам, универзитетско
образование, ненасилна комуникација, универзитетски систем,
доживотно учење.
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ВОВЕД
Доколку си добар со себе си,
добрината ќе стане твој
инстинктивен одговор на другите луѓе
(Д-р Вејн В.Дајер)
Во денешно време универзитетското образование
претставува сложен систем кој влијае на младите луѓе. Со цел да се
стави теоријата во практика, се воведуваат современи модели на
учење, знаење и вештини, како и соодветна подготовка на младите
за нивната идна професија. Поаѓајќи од фактит дека има се повеќе
примери на злоупотреба, запоставување, насилство и закани на
основните човекови права низ универзитетското образование. Исто
така, можно е да се создаде внимателна образовна работа со
младите луѓе. Полето на воспитание и образовно влијание е
широко и вклучува комплементарни активности од различни
фактори, кои развојот и нормите на однесувањето на личноста го
дефинираат од најраната возраст. Зборувајќи за развој на навики,
градење на сет на вредности, образовното влијание на младите луѓе
претставува еден дел од системот кој врши влијание. Тоа значи
дека училиштето (во поширока смисла на зборот, институционалното воспитание и образование) е само еден извор на знаење и
индикатор на начини. Сетот на вредности на младиот човек се
дефинира преку семејството, образовната институција, природната
и општествена средина.
Мултикултурата во образованието како идеја и вредност
не значи реализација на целите, задачите и активностите само
преку дефиниран број на училишни предмети во системот на
институционалното образование. Секој од споменатите образовни
фактори ги дефинира резултатите. Кога зборуваме за образование
од аспект на мултикултурализмот, важно е младите луѓе да научат
за неговите ефекти врз нивното однесување и пошироката
општествена заедница. Само на тој начин е возможно да се развие
систем на вредности кои секој член од општеството ќе го постави
во улога на поединец кој ги почитува другите и е почитуван од
страна на другите. Ваквата личност има јасна претстава за целите и
резултатите од одредено влијание од рамноправни членови,
настаната од прифаќањето на разликите.
Дали знаеме што значи мултикултурализам?
Колку ни е јасна споменатата визија? Колку истата ни е
прифатлива? Колку го негуваме
мултикултурализмот во
образовниот систем и кои се ефектите? Дали младите се
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запознаени со значењето на мултикултурализмот? Со цел да
дадеме одговор на овие и други прашања, неопходно е да се
идентификува теоретскиот контекст на мултикултурализмот.
Во современото општество,
мултикултурализмот ја
вклучува не само можноста за развој на сопствениот културен
идентитет на поединецот во рамките на заедницата, туку
истовремено е и знаење, прифаќање и почит на културниот
идентитет на другите членови од општеството и на квалитативно
заедничкиот живот во истото (Делорс, 1996;Флере, 2002; Валцер,
1994). Со тоа високото ниво на хуманизам и емпатија помеѓу
луѓето е очигледно. Секако, високото мислење за сопствената
личност, прифаќањето на другите членови во општесвото и
почитта кон нивните култури и други карактеристики треба да
бидат виталната димензија во животот на младиот човек и
однесувањето во заедницата. Не би било соодветно личноста која
не знае да ја цени преостанатата популација да биде ценета во
поширокото опкружување. Почитувањето на личниот идентитет,
личните вредности и активности значи дека тие се во сооднос со
сетот на вредности на заедницата.
Во домашната литература мултикултурализмот вообичаено се опишува како форма на културна политика, концепт на општеството во кој различни култури постојат рамноправно, каде
децата учат за странски култури и учат толерантност, прифаќање и
ценење на различностите (Враниќ, 2002; Ѓуришиќ-Бојановиќ, 2003;
Зуковиќ, 2006). Учењето за културите на другите луѓе значи и
создавање на врска помеѓу нив. На тој начин, еден човек ги
открива различностите и сличностите помеѓу нив. Со добивање на
вакво знаење, младите луѓе учат повеќе за заемното разбирање,
како да ги почитуваат потребите на другите луѓе и како слободно
да ги изразуваат своите потреби во средината која е поразлична од
нивната. Следствено, се поттикнува отвореност, вештина на
комуникација во заедницата и насочено (култивирано) однесување
(Копас-Вукашиновиќ, 2008).
Ефективните образовни програми се значителни за развојот
на мултикултурализмот кај младите луѓе и за оддалечувањето од
очигледната културна празнина кај популацијата. Во тој процес,
улогата на наставникот (професорот) е неопходна за реализација.
Многу е важно тие да ги истакнат нивните лични ставови за
различните етноси, јазикот, регионалните и културните групи.
Дополнително, многу е важно професорот да има знаење за
историјата и културата на различните групи во општеството, како и
надвор од него. Стекнатото знаење и вештини за реализација на
„објективната педагогија“ се од помош за создавање на истите

15

Педагошка ревија – Година 1, бр.1/2010
(Научно списание за образовни прашања)

можности за напредок и постигнување на училишни и
општествени успеси на секој ученик (Бенкс, 2001).
Универзитетското образование е неопходен дел од
системот во кој е можно да се постигне виталната цел на
демократското и плуралистичко општество на различни начини, во
однос на различностите. Чекор понатаму од споменатото знаење,
прифаќање и почит за културниот идентитет е способноста на
поединецот да препознае различни начини на кои културната,
националната и регионалната припадност, јазик и општествен
статус заедно влијаат на општеството, однесувањето на поединецот
и на развојот на заедницата. Откако ова ниво ќе се постигне
успешно, можеме да зборуваме за реализирани крајни цели на
европската димензија на образование, со што ќе се задоволат не
само личните и национални потреби, но и европските општествени
потреби. Во таа смисла, можно е да се подготват студентите за
„повисоко образование, работа и секојдневен живот во рамките на
мултикултурна и демократска Европа“ (Аврамовиќ, 2003).
Кога зборуваме за мултикултурализмот како потреба во
системот на универзитетското образование, исто така, треба да ја
вклучиме и гледната точка на младите луѓе и нивното место во
општеството, бидејќи тие треба да бидат следните иницијатори во
европските интеграции и афирмацијата на различни култури во
општеството. Насочени кон проверката дали оваа идеја може да се
реализира, ги анализиравме ставовите на студентите од четврта
година на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Ниш,
Србија (отсек Педагогиија) со цел да добиеме информации за
нивните мислења и знаење во однос на мултикултурализмот. Се
покренаа следните прашања: Како тие годефинираат овој збор и
колку мислат дека е популарен во современите општествени
врски? Како навистина се справуваме со развојот на
мултикултурализмот во системот на универзитетското образование
и дали има потреба од тоа? Ова се само две прашања кои се
потрудивме да ги одговориме со помош на анкета пополнета од 54
студенти.
Не интересираше како студентите во последна година на
педагошките студии го опишуват поимот мултикултурализам и
каква е врската помеѓу нивните мислења и модерните верувања.
Кога знаеме дека зборуваме за млади луѓе кои учат општествени
науки и добиваат теоретски знаење за морален развој, општествена
комуникација и култивација на емоции, претпоставивме дека тие
лесно и точно ќе го дефинираат мултикултурализмот. Нивните
одговори ги поделивме во три категории. Првата категорија е
сочинета од најчесто користени клучни зборови од страна на
студентите за опишување на поимот
мултикултурализам.
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Зборовите од оваа категорија беа во анкетата на секој студент.
Втората категорија е сочинета од зборови кои студентите не ги
пишуваа толку често, но сепак се препознаени како сегмент на
мултикултурализмот. Клучни термини, синтагми и мислења
претставени во третата категорија биле споменати само еднаш,
(Табела 1)
Доколку направиме споредба на одговори на студенти со
основен теоретски концепт, може да видиме дека младите луѓе
знаат што значи поимот мултикултурализам. Тие ги истакнаа
следните термини: заедница, различност, толеранција, разбирање,
почит, соработка, припаѓање итн. (Табела1). Во таа смисла,
интелектиалната компонената се постигнува во системот на
активности (се постигнува нивото на знаење на нешто) и тоа
претставува прв чекор кон реализација на мултикултурализмот во
заедницата. Одговорите на студентите од третата категорија се
многу интересни. На некој начин тие се уникатни и според тоа
комплексни. Секој од нив карактеризира мултикултурализам, но
истовремено ги опишува ефектите од образовната работа со
младите луѓе, нивниот стил на живот и одлуките кои ги направиле.
Општествената интелигенција, љубопитност за разлчностите,
отвореноста, богатството на различности, се широки термини кои,
исто така, негуваат мултикултурализам.
Табела 1: Опис на терминот „ мултикултурализам“


МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ Е....
1.категорија
2.категорија
заедница во која 
еднакви права на луѓето;
живеат различни 
морал; соработка;
култури;
соодветно функционирање
различност;
на различностите;
прифаќање;
вклучување на членови од
разбирање;
различни култури во една
знаење за другите
област;
култури, јазици и
традиции; почит и
љубезно
однесување кон
различни култури,
миксот на култури;

3.категорија
различно, но исто во
рамките на заедницата;
компромис;
чувство на припадност;
љубов кон луѓето;
еднаквост на сите луѓе;
разлики како богатство, но
не и недостаток на
можности;
училиште со толеранција;
космополитанизам;
патување и соработка;
општествена интелигенција;
љубопитност за
различностите;
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Зошто да има образование чија цел е да негува
мултикултурализам?
Се разбира, добиеното знаење не е доволно за користење на
теоријата во практика. Ако некој знае што е мултикултурализам,
тоа не ги вклучува неговите постапки во таа област. Вториот
чекор во реализацијата на мултикултурализмот во заедницата
има потреба од емоционална компонента (да се биде задоволен од
сопствените постапки).
При испитувањето на ставовите на студентите ние
отидовме еден чекор напред, и преку прашалник побаравме да
одговорат дали во универзитетите денес има потреба за
образование на младите луѓе во полето на мултикултурализмот или
не, и што значи тоа за нивниот личен развој. Со критикување на
современите медиуми, кои се бават со овие прашања површински,
на едноставен или погрешен начин, само еден студент смета дека
споменатото образование не е потребно. Меѓутоа, останатите
истакнаа дека во днешницата ова прашање е многу важно.
Студентите ги поддржаа своите одговори со различни аргументи.
(Табела 2)
Табела 2: Аргументи за образованието на младите луѓе за
мултикултурализмот

-

Зошто да има образование за мултикултурализмот
за ширење на идејата за еднакви права на различните луѓе;
за проширување на сопственото знаење и искуство;
за да се научи повеќе за странските култури преку
пријателство;
за да се надминат стереотипите и предрасудите за другите
култури;
за надминување на проблемот за постоечката дискриминација
за одредени личности во заедницата;
за надминување на отфрлањето на луѓето со различни култури;
за да се почитува конвенцијата за еднакви права;
за да се создаде здрава околина за развој на младината;
за преземање на превентивни мерки и за да се избегнат можни
конфликти;
за да се создадат услови за младите луше да го применат
нивното знаење и нивните информации во практика во локалните
заедници.
Одговорите на учениците ја потврдуваат важноста на
емоционалната компонента во системот на постапките на
индивидуата во негувањето на мултикултурализмот. Акецентот е
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ставен на задоволувањето на потребите на младите луѓе за живот
во заедница на луѓе со еднакви права во општеството кое не знае за
отфрлање, нетолеранција, конфликти и борби.
Студентите со тоа што се свесни дека знаењето за
мултикултурализмот не е доволно за промена на ситуацијата на
индивидуата, го поддржуваат понатамошното образование, кое
вклучува конкретни предлози и употреба на стекнатото знаење во
практика на локално ниво. Ова ги вклучува чувствата на среќа и
задоволство на секоја индивидуа со нивната активна
партиципација и нивната улога во промовирањето на „здрава“ и
успешна заедница, која само на тој начин може да стане дел од
мултикултурна и демократска Европа. Со такви ставови
„когнитивната компонента“ е реализирана во системот на заемни
постапки и ефекти на членовите на заедницата. Оваа компонента е
третиот, еднакво важен чекор во процесот на реализација на
мултикултурализмот.
Колку
всушност
студентите
се
заинтересирани за учество во активностите (проектите). Со кои се
промовираат идеите што се однесуваат за развојот на нивниот
сопствен културен идентитет во заедницата и прифаќањето и
почитта на културниот идентитет на другите членови?
Студентите беа прашани дали или не се информирани за
проектите во кои младите луѓе работат на развојот на
мултикултурализмот. Повеќе од 96% од студентите одговорија
дека тие ја немаат таа информација, и дека не биле вклучени во
тактви проекти. Еден студент учествувал во отворањето на
романскиот културен центар во Крагујевац (РИЦ), и еден студент
стекнал знаење за такви проекти преку телевизиски емисии. На
прашањето дали се заинтересирани да учествуваат во такви
проекти, 95% од студентите одговорија со „да“. Јасно, овие
индикатори се добра основа за планирањето на активностите со
младите луѓе. Имајќи ги предвид нивните желби да патуваат, да
склопуваат пријателства, да разменуваат искуства и понекогаш да
ја менуваат суровата реалност, универзитетското образование
може и треба да ги обезбеди потребните услови. Оваа изјава е
поддржана од фактот дека од студентите кои биле анкетирани,
дури 20% проценти одговориле дека тие никогаш не патувале во
странство, но би сакале. Ова се аргументи кои би требало да ги
мотивираат универзитетските професори и нивните соработници
да започнат проекти кои заедно со студентите ќе промовираат идеи
за мултикултурализмот.
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Како да се образуваат младите луѓе за мултикултурализмот?
Универзитетското образование е „круна“ во специфичниот
систем на влијанија на младите луѓе, кои се спремаат за живот и
работа во општеството. Покрај тоа што ги спремаат за идните
професии, заедно со нивните професионални компетенции,
универзитетските професори и нивните соработници мора да
придонесат во развојот на општите човечки вредности на овие
млади луѓе. Една таква вредност е почитта на мултикултурализмот
во заедницата. Факултетите за филозофија, педагогија и слични
науки, најпрвин со нивниот курикулум директно влијаат на
најразличните развојни аспекти на младите луѓе, од нивниот
интелектуален потенцијал, до социо-емоционалниот и морален
развој. За време на универзитетското образование, младите луѓе
можат да го остварат нивното право на добивање знаење, вештини
и навики. Истовремено, образованието претставува метод за
добивање на лични и општествени вредности, како на пример, мир,
еднаквост, непристрасност, толеранција, мултикултурализам.
Поаѓајќи од целите и задачите на универзитетското
образование, како и од потребите и можностите на секој студент,
неопходно е да се остварат услови за научна, курикуларна и
културна соработка помеѓу универзитетите во регионот и
пошироко. Во овој процес, треба да се има предвид историскиот
факт дека целите на образованието секогаш биле остварувани
однадвор, имено, надвор од образовната институција. Владата на
една земја донесува одлуки за целите, приоритетите и
реализацијата (Аврамовиќ, 2003:101). Како и да е, постојат
различни категории на цели. Кога зборуваме за општествени цели
во педагошката теорија, мислиме на создавање на општествени
врски помеѓу младите луѓе кои се студенти, подготвувајќи ги за
општествена улога, и поделба на правата и одговорностите.
Културните цели на образованието се постигнуваат преку
општествен развој на поединецот (интелектуален потенцијал,
физички способности, чувства, општествена комуникација,
креативност, морални вредности) како и чувството на задоволство
да се биде општествено битие. Образовните цели придонесуваат во
стекнувањето на знаење, способности и навики, развој на јасна
слика за себе, афирмација на поединецот во групата, формирање
навики, развој на компетентост, способност за ненасилна
комуникација во група и слично. Модерните барања во однос на
глобализацијата на образованието вклучуваат остварување на
интернационални цели: еднакви права на секој поединец за
образование, интернационални норми за образование, доживотно
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учење, учење за мир, демократија и остварување на човековите
права.
Овие и други образовни цели треба да се остварат во
системот на универзитетското образование. Секоја од овие
категории на цели теоретски може да се претстави одделно. Како и
да е, во вистинскиот живот, тие меѓусебно се испреплетуваат и се
надополнуваат постојано. Според тоа, не е можно една или друга
цел да биде поприоритетна. Уште повеќе, тие се важни за нивото
на квалитетот на животот на секоја личност, член на заедницата, и
според тоа, поттикнуваат развој на општествената заедница.
Доколку овие цели се постигнат, условите за негување на
мултикултурализам помеѓу младите луѓе ќе се створат, што е, исто
така, една од глобалните цели.
Знаеме дека студентите сакаат да учествуваат во
активности, да учат, да разменуваат искуства и да ги избришат
предрасудите кон културите на другите нации. Треба да им дадеме
можност да го сторат тоа преку разни проекти, истражувања и
локални активности. Која е улогата на универзитетските
професори и соработници во сето ова? Најпрво, тие се иницијатори
на активностите. Тие планираат и организираат активности заедно
со студентите, со што нивната активна посветеност расте од ден на
ден. На овој начин, студентите учат како да ја „водат“ работата. Со
текот на времето, како што растат, тие ја преземаат иницијативата
и стануваат независни во донесувањето на одлуки. На тој начин,
преку искуствено учење, тие се подготвени за различни
предизвици во животот и ситуации низ кои ќе ги потврдат своите
лични
квалиетети
и
вредности.
Промовирањето
на
мултикултурализмот е само еден предизвик.
Наместо заклучок
Наместо заклучок, на читателот му нудиме список на
можни форми на соработка помеѓу универзитетите во регионот, со
цел младите луѓе да се едуцираат во духот на мултикултурализам;

размена на студенти и време поминато во студирање во
странство, каде што ќе се посетуваат предавања и ќе се учествува
во други активности, во зависност од личните одлуки на
студентите;

размена на професори и нивни искуства како гости на
странски универзитети, образовна работа со студентите од тие
земји, промовирање на мир, култура и толеранција;

организирање на заеднички екскурзии, изложби и
презентации, вклучувајќи неколку универзитети од регионот;

организирање на посети на студенти, професори и
соработници;
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заедничка работа на интернационални проекти;

учество на студенти кои покажуваат интерес во
организацијата на различни културни манифестации во неколку
градови и различни земји; подготовка на централна и завршна
манифестација;

организација на активно истражувања на теми поврзани со
развојот на културниот идентитет на секој член на заедницата;

промовирање на идеи за еднаков соживот на различни
култури на глобално ниво.
Со оглед на презентираните ставови на студентите, на пример
дека универзитетското образование треба да ја афирмира идејата за
почитување на сопствената личност, прифаќање на други членови
од заедницата и почитување на нивните култури и карактеристики,
во однос на улогата на универзитетските професори останува
задачата да мислиме дека е можно остварувањето на некои од овие
активности. Квалитетот на животот ќе ни даде одговор на
прашањето колку сме успеале во тоа.
Забелешка: Оваа статија е резултат на нашата работа на
проектот „Образование за општество на знаење“, бр.149001
(2006-2010), финансиран од Министерството за наука на
Република Србоја.
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Розалина ПОПОВА-КОСКАРОВА
РЕАЛИТЕТНАТА ТЕРАПИЈА (ГЛАСЕРОВ МОДЕЛ)
И НЕJЗИНАТА ПРИМЕНА ВО ЕДУКАТИВНИОТ ПРОЦЕС
АПСТРАКТ
Во трудот се обработуваат најзначајните карактеристики на
Гласеровиот модел, познат под името реалитетна терапија, или
теорија на изборот, како еден современ модел за воспоставување
дисциплина на часот.
Основната карактеристика на Гласеровиот модел е дисциплина без
присила, односно поттикнување на ученикот сам да го реши
проблемот во врска со недисциплинираното однесување, како и да
направи сопствен план за промена на таквото однесување. Затоа,
суштината на реалитетната терапија, или уште позната под името
„дисциплина без присила“ е можноста ученикот секогаш да може
да одбере однесување кое што ќе му помогне успешно да ги
задоволи своите потреби.
За разлика од бихевиористите, кои сметаат дека надворешните
случувања, односно надворешната мотивација може да го
стимулира човековото однесување, Гласер има спротивставени
размилсувања. За него, однесувањето е секогаш внатрешно
мотивирано и претставува избор кој го прави самиот човек, за да го
направи тоа во што верува дека најмногу ќе ги задоволи неговите
внатрешни потреби. За да ги задоволи внатрешните потреби,
човекот мора да: делува, да мисли, да чувствува. Спречувањето,
или контролирањето на која било од наведените компоненти,
делуваат негативно врз личноста
Клучни зборови: реалитетна терапија, избор, ученик, квалитетно
училиште.
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ВОВЕД
Вилијам Гласер е американски психијатар, кој во 1960 година
вовел нов пристап во психијатријата, познат под името реалитетна
терапија, која денес спаѓа меѓу десетте најраспространети форми
на советување и психијатрија во САД.
Реалитетната терапија е позитивен пристап, насочен кон делување
со кое им се помага на проблематичните деца подобро да го
контролираат својот живот. Во суштината на реалитетната терапија
лежи мотивираноста на човекот да избира, и затоа е позната под
името и како „теорија на изборот“ или „теорија на контрола“, што,
всушност, е и најстар назив на оваа терапија.
Во 1990 година, Гласер го создал концептот за квалитетно
училиште, во кое нема присила и нема неуспешни ученици,
бидејќи наставната програма е така структуирана да одговара на
потребите на сите ученици. Всушност, за Гласер во квалитетното
училиште постои соработка и пријателски однос помеѓу
наставникот и учениците. Во таквото училиште дисциплината, во
традиционална смисла на зборот, не претставува цел и задача на
училиштето. Всушност, Гласеровиот модел се заснова на
меѓусебен договор помеѓу наставникот и учениците.
Зборувајќи за дисциплината, како составен дел на училиштето,
Гласер истакнал дека не сака да биде запомнет како личност кој ја
вовел дисциплината во училиштата, туку како човек кој помогнал
училницата да постане место каде дисцплината не е воопшто
потребна.(Сл.Гашиќ,Павишиќ, 2005,129). Тоа тој го постигнал
преку свјата теорија на изборот, односно реалитетната терапија.
1.ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ НА РЕАЛИТЕТНАТА ТЕРАПИЈА
Во својата „теорија на изборот“, Гласер поаѓа од внатрешните
потреби на личноста. Однесувањето секогаш е внатрешно
мотивирано. За појаснување на ваквата состојба, Гласер наведува
некои примери од секојдневието на човекот. На пр., човекот
застанува кога на семафорот свети црвено светло не поради бојата
на светлото, туку поради одлуката да се избегне ризикот од
сообраќајна незгода. Слично е и со ѕвонењето на телефонот.
Одговарањето на телефон не е условено од звукот, туку од нашата
одлука да комунцираме со луѓето. ( Сл.Гашиќ- Павишиќ, 131)
Според теоријата на изборот, нашето однесување секогаш
претставува избор кој го прави човекот, за да го реализира она што
верува дека најмногу ќе ги задоволи неговите внатрешни потреби.
За разлика од Маслов, Гласер наведува 5 подеднакво важни
човечки потреби кои го мотивираат целокупното однесување на
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човекот. Тоа се потребите за: сигурност, припаѓање, моќ, слобода и
забава. За да ги задоволи овие основни потреби, човекот мора да
мисли, да дејствува и да чувствува. Или, поконкретно, потребно е
активирање на човековата когнитивна, конативна и емотивна
страна на личноста. Во задоволувањето на своите потреби, луѓето
не прифаќаат да бидат контрoлирани од страна на другите, затоа
што се во состојба сами да ги исполнат своите потреби.
Преку реалитетната терапија, човекот учи како да го насочи
сопстевниот живот, со цел истиот да биде успешен, а притоа
човекот да биде задоволен. За да стане одговорен за своите
постапки, како и да направи потесен избор на однесувањето,
личноста треба да се запраша:

Што сакам?

Што треба да направам да го постигна тоа што го сакам?

Кои се моите планови и можности? (Wubbolding, 1999, 32)
Главно, суштината на реалитетната терапија е идејата човекот
секогаш да одбере однесување кое ќе му помогне успешно да ги
задоволи своите потреби. Според Гласер, кога луѓето се однесуваат
на неадекватен начин, не треба да им помагаме да го оправдуваат
таквото однесување туку, напротив, да признаат дека тоа е
несоодветно и да научат како да го променат однесувањето во
насока на продуктивно решавање на проблемите. Кога човек ќе
воочи дека другите не го оправдуваат негативното оденсување, или
дека другите реагираат негативно на она што тие го прават или
кажуваат, тогаш нормална реакција на сето тоа е желбата на
човекот да се промени.
2.ПРИМЕНАТА
НА
РЕАЛИТЕТНАТА
ЕДУКАТИВНИОТ ПРОЦЕС

ТЕРАПИЈА

ВО

Веќе споменавме дека реалитетната терапија е особено делотворна
во работата со проблематични деца, или деца кои на прашањата од
страна на наставникот одговараат со:„Не знам“, или, пак, воопшто
не сакаат да одговорат. Со внимателно поставување на прашањето,
му помагаме на детето само да одлучи за сопственото однесување.
Во почетоткот, наставникот е тој кој ги поставува прашањата, а
потоа детето научува само да си ги поставува прашањата од типот:

Што сакам?

Што правам?

Помага ли тоа?

Сакам ли нешто да сменам?

Како можам тоа да го сменам?
Со примената на оваа терапија им помагаме на децата, а преку тоа
и на нивните родители да сфатат дека секој има потреба да биде
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сакан и да биде почитуван, преку тоа што ќе биде успешен. Да има
слобода на изборот, но и да биде одговорен, и што е посебно
важно, сето тоа да не претставува потешкотија, туку задоволство.
Со помош на овој пристап, децата научуваат дека вознемираноста,
како и конфликтите доаѓаат од незадоволените потреби (мотиви),
односно од ограниченоста на ресурсите.
Според Гласер, во воспитно-оразовниот процес најважно е да се
води грижа за задоволување на, според него, основните
психолошки потреби на учениците, а тоа се: сигурност, припаѓање,
моќ, забава и слобода.
1. Учениците сакаат да имаат чувство дека припаѓаат во
одделението, што подразбира нивно активирање и вклучување
во работата на часот. Учениците сакаат внимание и почитување
од страна на наставникот, а тоа можат да го добијат доколку се
вклучуваат во дискусии, како и во донесување на значајни
одлуки за одделението. На тој начин и можностите за појава на
неадекватно однесување кај учениците, во драстична мера се
намалува.
2. Учениците сакаат да имаат моќ во оддлнието, а тоа се
овозможува доколку бидат вклучени во донесувањето на разни
одлуки, на правила и договори за разни нешта. Само на тој
начин правилата ќе станат блиски до нив, ќе ги сфатат и ќе ги
почитуваат како свои, а не како наметнати однадвор.
(Р.Попова- Коскарова, 2004, 37). Тоа помага однесувањето на
учениците наместо негативно, да биде позитивно.
3. Учениците најмногу од сè сакаат да се забавуваат, односно да
доживуваат забавни моменти во училиштето, кое само по себе
веќе долго време не претставува место за забава, туку повеќе е
место за стрес. За да се надмине таквата ситуација, потребно е
наставата да биде многу поинтересна и занимлива.
Монотоните и досадни часови сами по себе предизвикуваат
недисиплинирано однесување.
4. Учениците сакаат и слобода во училницата. Затоа треба да им
се допушти самите да прават избор на содржините кои треба да
се изучуваат, да имаат можностда ги избираат начините на
презентирање на содржините, како иа активно да бидат
вклучени во сопствената евалвација, односно оценување и
вреднување на целокупниот процес на учење.
Доколку се исполнат сите претходно споменати услови, тогаш
учениците ќе бидат сосема одговорни за сопственото
однесување. Всушност, тие се одговорни за изборот кој го
прават во однос на сопственото однесување. Во спротивно,
доколку отсуствува одговорноста, тие треба да научат да се
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прилагодат и да научат да бидат одговорни. Одговорноста се
учи низ грешки и преку промена на однсувањето, со цел
грешките да се исправат.
3. УЛОГАТА НА НАСТАВНИКОТ ВО РЕАЛИТЕТНАТА
ТЕРАПИЈА
Врз основа на претходно наведените психолошки потреби на
учениците, лесно може да се одреди и улогата на наставникот.
Всушност, за наставникот е особено важно да направи договор со
учениците заеднички да одредат кое однесување во одделениеот е
прифатливо и адекватно. Тој треба да ги почитува учениците, да
им влее верба во сопствените способности, да ги насочува кон
адекватно однесување, да им дава можност за сопствено
размлсување, да создава стимулативна средина за учење и за
активност на учениците.
Во контекстот на претходно кажаното, ќе наведиме неколку
основни правила за однесување на наставникот: ( R,Wubbolding,
1999, 17)
Секогаш биди љубезен!
Секогаш биди доследен!
Не прифаќај извинување!
Биди етичен!

Секогаш биди одлучен!
Биди ведар, применувај
хумор!
Дај шанса грешката да се
поправи!
Не критикувај и не обвинувај!

Претходните правила служат како основа за успешно
спроведување на постапките кои водат кон промена на
однесувањето на учениците. Те постапки не се во вид на чекори,
туку како мрежа, скратено означена како ЖРЕП постапка, при што
Ж значи –желба, Р-работа, Е-евалуација или проценка и Ппланирање.
Ж- истражување на желбите и потребите
Со цел да се промени неадекватното однесување на детето,
односно ученикот, од особена важност е јасно да се одредат и да
се дефинираат неговите желби и барања. Од детето се бара точно
да го означи тоа што го бара. Пример, на прашањето: „Што бараш
од училиштето“, најчесто децата одговараат со: „Не знам“ или
„Ништо.“ Меѓутоа, на прашањето: „Што бараш од родителите,
адолесцените најчесто договараат : „Нека ме остават на мир.“
Во почетокот децата не можат да ги опишат своите желби детално
и јасно, па затоа наставникот, кој ја познава реалитетната терапија,
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му помага на детето во дефинирањето на желбите. Jасното и
прецизно дефинирање е од особена важност, исто како и начинот
на кој децата го набљудуваат светот околу себе.
Во реалитетната терпија е особено важно да се направи план за
дејствување и да се биде искрен и отворен.
Р-работа е следната постапка. Притоа, карактеристично е
истражувањето во насока преку поставување на прашања од типот:
Каде те води неуспехт во училиштето? Каде те водат тепачките во
одделението? Што ќе правиш ако така продолжиш?
Е-евалуација- Без проценка, односно без евалвација, целиот
процес би бил осуден на пропаст. Никој, без оглед на тоа дали е
возрасен или дете, не го менува своето однесување ако пред тоа не
направи макар и минимална проценка дека и самиот не е задоволен
од неговото дотогашно однесување.
Всушност, поимот евалвација во реалитетната терапија има
подруго значење отколку во останатите теории. Тука не се
подразбира проценка на нечии способности, туку збир на
вредносни проценки, одлуки и промена на начинот на
размислување.
Евалвацијата ги има следниве компоненти: ( Wubbolding, 18)
1)
Евалвација на насоката на однесување, при што од
ученикот бараме да ја рагледа насоката на својот живот. Пример,
родителите кои работат по 12-13 часа на ден, и притоа немаат
време за своите деца, можеме да ги прашаме: „Како влијае вашиот
начин на живеење врз вашето психичко и физичко здравје? Или:
„Каде ве води таквиот начин на живеење?“
Детето, пак, кое прави проблеми во одделението, не пишува
домашни задачи и слично, го прашуваме: „Дали таквото
однесување ти користи тебе?“
2)
Евалвација на одредено постоечко однесување. Пример:
„Ако со своите родители само се караш, ако не си добар во
училиште, дали тоа ќе те доведе до она што ти го сакаш?“. Ваквиот
начин на комуницирање е пресуден, бидејќи му овозможува на
ученикот да ја сфати врската меѓу неговото однесување и желбите.
3)
Евалвација на желбите преку следниве прашања: „Колку е
реално да очекуваш од твоите родители да не бараат од тебе во
училиштето да бидеш добар и да не правиш проблеми?“ Колку е
реално да очекуваш дека ќе добиеш сè што сакаш, пр. да не
пишуваш домашни задачи, или да те остават родителите на мир“.
4)
Евалвирање на нови насоки: пример: „Сега, кога веќе цела
седмица носиш домашни заачи, дали го забележуваш начинот на
кој наставникот разговара со тебе?“ Или: „Дали забележуваш како
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родителите разговараат со тебе, кога веќе цела седмица ја
одржуваш собата уредно“.
5)
Евалвирање на планови: „Што си испланирал?“ „Кога?“ „Те
молам, опиши ми ги околностите“.
П-планирање
Планот треба да е едноставен, остварлив, што значи реално
изведлив, веднаш спроведлив, контролиран од страна на планерот,
задолжителен и повторлив-конзистентен.
Според тоа што досега го кажавме за реалитетната терпија,
карактеристични се два пристапи: едниот е советодавен пристап од
страна на наставникот, кој му помага на детето да го процени
своето однесување, но и да направи план како да го промени
неадекватното однесувањето. Втората карактеристика е, всушност,
воспоставувањето на пријателски, топол однос меѓу наставникот и
ученикот. Тоа е начин за подобрување на комуникацијата меѓу
наставникот и учениците. Тоа, пак, е многу значајно за градење на
меѓусебната доверба.
Најдобар начин за реализација на реалитетната терапија е
редовното одржување на одделенски состаноци. За време на тие
состаноци, проблеми изнесуваат не само наставникот, туку и
учениците. Дискусиите треба да бидат насочени кон изнаоѓање
прифатливо решение, а не утврдување на вина.
Многу наставници и родители грешат во размислувањето дека
децата можат да се насочат кон подобро однесување само доколку
постојано се обвинуваат, или ги потсетуваат на непримерното
однесување. Меѓутоа, чувството на вина не може да биде
позитивно и не води кон конструктивно решавање на проблемите.
Исто така, обвинувањето не го гради карактерот. Затоа, многу е
поважно доколку учениците се насочат да разработат план како да
го поправат своето однесување. Доколку не се придржуваат кон
тоа, тогаш според Гласер, треба да следат негативни последици,
како на пример: ограничување на слободата, одземање на некои
привилегии и слично. Наставникот никогаш не треба да прифати
извинување од ученикот доколку постапувал лошо, туку треба да
му даде можност да стори нешто за да ја поправи грешката.
Всушност, главната улога на наставникот во реализирањето на
реалитетната терапија е постојаното помагање на учениците да
направат избор на своето однесување. Наставникот треба да му ги
поставува следниве прашања на ученикот:
- Зошто си го направил тој избор?
- Зошто се однесуваш на тој начин?
- Дали ти се допадна резултатот?
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- Што научи?
Познати стручњаци од областа за дисциплината се согласуваат со
мислењето на Гласер дека одделенските состаноци се особено
добар начин учениците да ги развиваат, но во исто време и да ги
подобруваат своите вештини на решавање на проблеми и
развивање на демократска средина во одделението.
ЗАКЛУЧОК
Од досега изнесеното за реалитетната терапија, може да се
констатира дека овој пристап овозможува подобрување на
однесувањето на учениците.Притоа, тие се ставени во насока сами
да избираат однесување кое ќе им помогне успешно да се
задоволат внатрешните потреби. Исто така, многу е важно
наставникот да се гледа како помагател во целата ситуација, а не
како лице кое има надредена положба. На тој начин учениците се
повеќе мотивирани да ги решат проблемите, се чувствуваат
одговорни, имаат чувство дека припаѓаат во одделението, се
чувствуваат корисни и рамноправни членови на одделението и
слично. Меѓутоа, така како што ниту еден пристап не може да се
идеализира, истото важи и за реалитетната терапија. Таа не нуди
можност да биде применета на деца кои имаат потешкотии во
развојот или, бидејќи тие не секогаш се во состојба да го
контролираат своето однесување, односно својот избор на
однесувањето. Тоа е, всушност, и најслабата страна на
реалитетната терапија.
За да можат наставниците да делуваат советодавно и успешно да ја
спроведуваат реалитетната терпија, неминовно е да поминат
соодветна обука за овој модел на педагошка комуникација.
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II ЕМПИРИСКИ СОГЛЕДУВАЊА
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Сузана НИКОДИНОВСКА - БАНЧОТОВСКА
ПОТРЕБА, НАЧИНИ И ФОРМИ НА СОРАБОТКА МЕЃУ
УЧИЛИШТЕТО И ОПШТЕСТВЕНАТА СРЕДИНА

АПСТРАКТ
Училиштето како јавна и едукативна институција има
потреба од постојана соработка со општествената средина. Во
основното училиште се реализираат разновидни активности.
Нивната содржинска одреденост и општествена заснованост ја
актуелизираат потребата од соработка меѓу училиштето и
општествената средина. Најзначајни причини поради кои се
планира и реализира соработката се педагошките кои, првенствено,
се однесуваат на повеќекратниот развој на ученикот.
Соработката меѓу училиштето и општествената средина
треба да биде програмски регулирана и структуирана. Улогата на
наставникот во организацијата, реализацијата и евалуацијата на
соработката е незаменлива.
Формите на соработка на училиштето со општествената средина во
глобален пресек ги определуваме како: консултативнокомуникативни и набљудувачко-истражувачки. Овие форми во
практиката, најчесто, се комбинираат.
Наставникот е одговорен за избор на партнери за соработка,
воспоставување на контакти, договори
и реализирање на
активности. Партнери можат да бидат разновидни организации,
институции, здруженија, субјекти и сл. Комуникацијата меѓу
училиштето и општествената средина функционира во интерес на
двете страни што се вклучени во соработката.
Клучни зборови:
партнерство.

училиште, општествена средина, соработка,
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I Потреба од соработка
Воспитно-образовниот систем претставува суштинска алка
во глобалниот систем што е наречен општество. Воспитанието и
образованието се израз на највисок степен на цивилизацијата,
категории што ја создале и категории што ја воздигнуваат
цивилизацијата кон повисоки инстанци. Училиштето е институција
од посебен општествен интерес и има исклучително значајна улога
во развојот и унапредувањето на воспитно-образовните процеси во
една држава. Во нашето општество законски е регулирано
основното училиште да биде задолжително за сите граѓани. Според
тоа, неговата суштинска неопходност уште повеќе се нагласува.
Училиштето, како јавна и едукативна институција, има
потреба од постојана соработка со општествената средина. Имајќи
ја предвид определбата на поимот средина (Enciklopedijski rečnik
pedagogije - книга 2, стр.384), “Средината е се она што го
окружува некој систем, што не му припаѓа а коегзистира со него.
Средината влијае на состојбата и однесувањето на организмот
(тоа влијание може да има привремени или трајни последици), а
организмот, со своето однесување, намерно или ненамерно, ја
менува средината што го окружува“, можеме иницијално да ја
сфатиме и прифатиме соработката. Имено, училиштето го сфаќаме
како организам кој е во симбиоза со средината која го окружува.
Разновидноста на активностите кои се реализираат во
основното училиште, нивната содржинска одреденост и
општествена заснованост ја актуелизираат потребата од овој вид на
соработка. Училиштето, всушност, е директно одговорно за
пренесување на историското и на културното наследство. Според
тоа, за да може автентично да се реализира оваа негова функција,
меѓу останатите видови соработка, значајна е и соработката со
институциите и субјектите поврзани со нашата историја и култура.
Соработката се планира и се реализира од повеќе причини,
меѓу кои, секако, најзначајно место заземаат педагошките. Под
педагошки причини или педагошка оправданост на соработката,
пред сè, го подразбираме развојот на ученикот: интелектуален,
социјален, морален. Понатаму, се развиваат работните и физичките
активности кај ученикот. Се влијае врз развојот на неговите
комуникациски способности и креативни потенцијали.
Кај
ученикот се градат и развиваат естетски, уметнички и патриотски
чувства.
Потребата од соработка меѓу училиштето и општествената
средина првенствено е иницирана од следните состојби:
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 Родителите на учениците треба да бидат запознаени со животот
и работата на нивното дете во училиштето;
 На учениците треба да им се овозможи непречен и продуктивен
премин од еден образовен степен на друг;
 Учениците треба да бидат дел од културните настани во
средината во која живеат;
 Обработката на некои наставни содржини од повеќе наставни
предмети бара да биде реализирана надвор од училиштето;
 Физичката активност на учениците;
 Тековни настани, активности и манифестации, условени од
особеностите на локалната средина во која се наоѓа училиштето и
др .
Неопходноста од таа интеракција е заемна, суштинска и
функционална. Zna~eweto na ovoj vid sorabotka e golemo, bidej}i
direktniot kontakt na u~enikot so izvorot na sodr`inata e nezamenliv. Во
рамките на училиштето се воспитуваат и образуваат ученици идни граѓани на општеството. Од таа причина неопходно е врската
меѓу училиштето и општествената средина да функционира и во
интерес на училиштето и во интерес на општеството.
II Начини и форми на соработка
Начините и можностите за комуникација меѓу училиштето и
општествената средина можат и треба да бидат полифункционални
и полифакторални. Соработката меѓу нив треба да биде
програмски регулирана и структуирана: да постојат посебно
определени и дефинирани методи и форми на дејствување.
Во наставниот план и програми на основното училиште
соработката е регулирана, но тој регулативен третман е недоволен.
Недостасува посеопфатна категоризација на формите и
содржините, со што реализацијата на соработката би добила нови
димензии.
Од исклучително значење за соработката меѓу училиштето и
општествената средина е улогата на наставникот. Преку неговите
дејствувања и движења се реализира најголемиот дел од
активностите поврзани со соработката. Тој, врз основа на
содржините од наставните програми, како и врз основа на
сопствената проценка за потребата и ефектите од соработката,
иницира, бара, предлага и воспоставува првични контакти со
можните партнери за соработка. Наставникот ја осмислува, ја
планира, ја организира и ја реализира соработката, при што во
последната фаза се вклучени и учениците. Во одредени случаи,
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соработката се планира и реализира и во рамки на поширокиот
круг училишни активности, односно активности кои не се во
најтесна врска со наставните содржини. На крајот, наставникот ги
сумира сите релевантни фактори и ја евалуира и соработката како
процес и постигнатите ефекти.
Интеракцијата на училиштето со општествената средина е
многустрана и таа првенствено треба да се остварува меѓу
училиштето и:











семејството, како основна клетка на општественото живеење;
останатите степени од воспитно - образовниот систем;
културните институции во потесната и пошироката околина;
процесот на производство;
стопанските и вонстопанските дејности;
спортските клубови и друштва;
разни здруженија и активи;
формите на локалната управа;
државните институции од посебен општествен интерес итн.

Формите на соработка на училиштето со општествената
средина зависат од карактерот на соработката и од видот на
институциите, односно субјектите со кои се соработува. Според
тоа, формите во глобален пресек, ги определуваме како:
1. консултативно-комуникативни и
2. набљудувачко-истражувачки.
1. Консултативно-комуникативните форми на соработка
најчесто се од субјективна природа и се реализираат во директен
контакт на учениците и наставникот или само на наставникот со:
семејството, воспитувачкиот и наставниот, кадар и стручните
служби во останатите степени од воспитно - образовниот систем,
со други стручни профили од најразлични организации и установи,
зависно од видот на проблематиката која се третира. Основната цел
на овој вид соработка е да се дојде до сознанија, податоци, совети и
информации за одредени состојби, поврзани со животот и работата
во училиштето. Карактеристични консултативно-комуникативни
форми се:






разговор;
информирање;
известување;
консултација;
советување.
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2. Набљудувачко-истражувачките форми на соработка се
реализираат со цел што поуспешно да се обработат одредени
наставни содржини. Овие форми овозможуваат блиска и
непосредна средба со објектот, институцијата, состојбата,
ситуацијата, природниот ресурс, растителниот и животинскиот
свет што се изучува. Притоа, зависно од целите, потребите и
можностите, ученикот е ставен во улога да набљудува, проучува,
согледува, истражува, анализира. Карактеристични набљудувачкоистражувачки форми се:











набљудување;
истражување;
следење на состојби;
вреднување на состојби;
анализирање на документација;
евидентирање на постигнувања;
анализирање на резултати;
вклучување во постоечки активности;
иницирање на активности;
поттикнување на влијанија.

Во практиката постои можност наведените глобални форми
на соработка да се комбинираат. Така, на пример, дел од
консултативно-комуникативните и набљудувачко-истражувачките
форми може да се применат за реализирање на една цел. Многу
често за добивање поконкретни резултати од активностите
комбинирањето на формите на соработка е неопходно.
III Партнери за соработка
За да може соработката да се планира и реализира, основен
услов е постоење на партнер за соработка. Партнерите потекнуваат
од општествената средина и се одредуваат во зависност од целта и
задачите на соработката. Наставникот е одговорен за избор на
партнер, воспоставување контакти, првични договори
и
реализирање на финалните активности поврзани со соработката.
Видови на организации, институции, здруженија, субјекти
и сл. со кои се реализира соработката:



трговски дуќани;
занаетчиски дуќани;
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занаетчиски здруженија;
фабрики;
стопански организации;
работни организации;
јавни претпријатија;
продавници од различен вид;
животински фарми;
зоолошка градина;
зеленчукова и овошна градина;
пазар;
железница;
аеродром;
здравствен дом;
стоматолошка ординација;
медицински лица;
разни стручни профили кадри;
телекомуникациски фирми;
општина;
сообраќајна полиција;
културни установи;
театар и театарски претстави;
кино и кино претстави;
музеи;
ликовни галерии;
здружение на ликовни педагози;
библиотеки;
невладини организации;
други основни училишта;
забавен парк;
детски фестивали;
семејни куќи;
родители - професионалци;
саемски изложби и манифестации;
културно-историски институции;
културно-историски споменици;
здружение на екологисти;
здруженија за заштита на правата на децата;
хидрометеоролошки завод на Македонија;
планетариум;
центри за изучување на странски јазици;
хуманитарни организации;
образовни институции;
културно-уметнички друштва;
уредништва на повеќе електронски и пишани медиуми;
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еколошки друштва ;
литературни здруженија;
разни детски здруженија;
спортски објекти;
центар за социјални грижи;
Министерство за образование на РМ;
Бирото за развој на образованието на РМ и друго,
зависно од локалните и актуелните потреби и
можностите.

III Заклучни согледувања и насоки

-

-

Соработката меѓу училиштето и општествената средина е
неопходна, суштинска и функционална. Во училиштето се
воспитуваат и образуваат ученици - идни граѓани на општеството.
Поради тоа, комуникацијата меѓу училиштето и општествената
средина функционира и во интерес на училиштето и во интерес на
општеството.
Соработката на наставникот во училиштето и во пошироката
општествена средина треба соодветно да се вреднува. Еден од
основните критериуми при вреднувањето треба да биде ефектот,
односно резултатите кои се постигнуваат со соработката. Поради
тоа, се наметнува потребата од запознавање и вреднување на
целокупната активност во соработката. За квалитетна и успешна
наставна работа потребно е постојано изнаоѓање на оригинални
решенија за видовите на соработка меѓу училиштето и
општествената средина. На тој начин ќе се даде придонес во
развојот на:
воспитно-образовниот систем во целина, бидејќи учениците
во следните степени на образование ќе настапат поподготвени за
нови предизвици;
општеството, бидејќи крајна цел на поврзаноста е формирање
на креативна личност, способна да се вклучи во општествениот
живот, пред сè како индивидуа, но и како член на глобалната
заедница.
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д-р Мариета ПЕТРОВА
ВИРТУЕЛНИ УЧИЛИШНИ ПАРТНЕРСТВА

Abstract
Програмата за европските училишта организирана од Европската
комисија, оперира од 2006 година како дел од e Learning
програмата. Таа регистрира постојано зголемување на
партиципирањето на училиштата. E Learning програмата има за
цел:



повисоко ниво на користење на компјутерите за комуникација
помеѓу училиштата
промовирање на интеркултурен дијалог

Европската комисија во доменот на едукацијата, не доделува
грантови на партиципиентите, туку овозможува слободен пристап
(free access) до компјутерската инфраструктура e Twinning Portal
која го олеснува естаблишментот од партнерство помеѓу
училиштата низ Европа.
Училиштата се целосно слободни да го одберат типот на
соработка: од краткорочни проекти (со траење до неколку
седмици), до долгорочна колаборација и здружени курикулуми.
Слободата во акцијата и минималните административни тешкотии
се клучните карактеристики на оваа шема. Шемата може да ги
пренесе сите агли на Европа во детските училници.
Key words:
e Learning - електронско учење или учење подржано со
технологија
e Learning programme - програма за учење преку електронски пат,
подржано со технилогија
интеркултурен дијалог - дијалогот кој опфаќа повеќе култури кои
живеат во една заедница
e Twinning Portal - електронски влез, пристап за создавање на
виртуелно партнерство
Што овозможува партиципирањето во e Twinning програмата
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Преку партиципирањето во e Twinning програмата, училишните
деца се учат да ги ценат другите култури и другите јазици, додека
ги усовршуваат и подобруваат нивните компјутерски вештини. На
овој начин e Twinning програмата ја приближува Европа низ
целиот континент. Исто така e Learning програмата не само што
продолжува туку станува дел од новата програма за доживотно
учење (Lifelong Learning Programme) 2007-2013.
Секоја година најдобрите e Twinning проекти се наградуваат, а
постојано се зголемува и бројот на регистрираните училишта кои
партиципираат со проекти. Секоја година и конкуренција станува
сè поголема.
Поделени на три возрасни категории - од 4 до 12 години, од 13 до
15 години и од 16 до 19 години, наградите на проектите се базираат
на:
 педагошка иновација: како проектот и користа од ITC го
менува секојдневниот живот на партнерските училишта;
 курикулумска интеграција: како проектот и користа од ITC се
вклопува во националните полиси и испитните барања;
 креативно искористување на ITC:
пронаоѓање преку
електронска пошта
 долгорочност на проектот:
инволвирањето на цели
училишта е ефикасен начин на постигнување на долгорочност;
 трансферзибилност: споделување на бенефициите од проектот
со останатите.
Финалистите за трите награди ќе бидат избрани од независен
панел од експерти, составен од претставници од Европската
комисија. Педагошкиот совет е Совет за e Twinning Сервис, за
централна поддршка и националните министерства за едукација.
Професионални развојни работилници за развивање на
вештини и соработка преку користење информации и
комуникациски технологии (ITC)
Работилниците вклучуваат партнерство на различни европски
земји мрежно, со споделување на искуства. За умрежувањe и
пронаоѓање на партнерства, потребен е само контакт со
Националниот сервис за поддршка (National Support Service).
Проектот e Twinning е една од бројните едукациски иницијативи
кои можат да придонесат за интеркултурно разбирање и културна
интеграција на Европските деца и нивните наставници, преку мали
чекори:

да ги едуцираат идните европски граѓани и да им помогнат на
европските наставници да го инкорпорираат културното
разбирање и да го интегрираат во нивното подучување,
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европската култура да се дефинира како придонес за
интеркултурно разбирање и интеграција на e Twinning
иницијативата и ELOS проектот (Europe as a learning
environment in schools) или Европа како средина за учење во
училиштата,
европски компетенции и e Twinning помош во нивно
практикување. Како e Twinning помага во подучување и
достигнување на културно разбирање,
свесност и отвореност, развој на способност за индивидуално
изразување и развој на менаџерски компетенции за учење.
Менаџирање на училишно ниво.
e Тwinning портал

Постои богатство содржини кои можат да се најдат на овој
портал. Пристап до сите новости, инспирација за партиципација
која подразбира: модули, блог за наставници, десктоп алатки,
алатки за партнерство, контакти за поддршка, награди, ниво на
квалитет и многу други нешта.
Модулите се кратки активности кои можат да бидат
инкорпорирани во e Twinning проектите, без разлика на предметот.
Може да се избира помеѓу:
кршење на мраз:








кој е кој?
запознај ме
нацртај ме
online пронаоѓање
математички омилени ликови
точки и кутии
кој сум јас?
свест за култура:









најди споменик
нашиот град
креирање на идеален град
што чувствуваш?
корпа за пазарење (готви со мои продукти)
тура за прошетка
што има за ручек (храна и навики за јадење)
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пролетта доаѓа
креативност:









следува концертот...
интересна приказна
интересна песна
училиште на иднината
што има на каналот? (зборуваме за ТВ)
кои се новостите? (зборуваме за весниците)
користење на online алатки (net пребарување, пишување
есеи, web придонес)
Европски награди
Прогласени победници за 2008 г.

календарска возраст: 4 до 10 години
проект: Мојот град; твојот град; значајни датуми за нашите
животи
училишта: Backworth Park Primary Schools; UNITED KINГDОM (Обединето Кралство)
Clip Vivxe da Luz; SPAIN- (Шпанија)
наставници: Susie Arnott (UK) and Aurora Gay (ES)
Проектот е базиран на испишување сличности помеѓу две
култури: Обединетото Кралство и Шпанија низ обичаи, фолклор,
значајни датуми во текот на годината, навики за јадење итн.
коментар од жири - комисијата: добар проект со едноставни цели
и лесно постигнати резултати, изгледа дека учениците навистина
уживале...
календарска возраст: 11-14 години
проект: Нови Европејци; Проект на две дрвени кукли
училишта: Hässelbygårdsskolan; SWEDEN
Siegerland – Grundschule; GERMANY
наставници: Brigitta Flodén (SE) and Christiane Meisenburg (DE)
Користејќи различни техники; кукли, мимики и театар за
испитување на опкружувањето и преселување во нова земја.
коментар од жири - комисијата: проектот изобилува со
креативност и обработува значења кои се тешки за учениците на
забавен начин...
календарска возраст: 15-19 години
проект: Планета@dos
училишта: Sint - Janscollege; BELGIUM
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Liceo Scientifico - „F. Cecioni“ ; ITALY
Lucée Genevieve de Gaulle Anthonioz; FRANCE
наставници: Ria de Wilde (BE), Marina Marino (IT), Brigitte
Vaudoric (FR)
Можеби овие млади луѓе доаѓаат од различни земји, но тие ги
откриваат нивните заеднички корени низ историјата, традицијата и
животот на луѓето на брегот на Медитеранот и Северното Море.
коментар од жири - комисијата: многу богат проект, во кој не
само што овие млади луѓе учат многу едни за други туку содржи и
креативно изразени мислења и разновидност од медии,
вклучувајќи цртани филмови, блогирање...
проект: Наука и математика; Физиката е интересна и важна
училишта: Kaunostatybiniku Rengimo Centras; LITHUANIA
Publiczne Gimnazjum. Im. Jana Pawla IIW Tyczynie; POLAND
наставници: Kudina Kaunas (LT) and Elizabieta Gawron (PL)
Разбирање за тоа како законите од физиката влијаат и владеат во
нашиот секојдневен живот и како овие закони можеме да ги
искористиме за да ги збогатиме и подобриме нашите животи.
коментар од жири - комисијата: овој проект е насочен кон
практични начини за претставување на комплексни идеи на
ученици, правејќи ги релевантни во секојдневното животно
искуство...
Аплицирање
Аплицирањето се доставува до e Twinning Quality Labels, поточно
до National Quality Label и European Quality Label. Тие го
проверуваат квалитетот на национално и европско ниво. Ако
најмалку два партнера имаат веќе одобрение за квалитет на
национално и европско ниво, им следува второ оценување за успех
од Централниот сервис за поддршка (Central Support Service).
Наградувањето се врши двапати годишно преку e Twining Portal.
Заклучок
Технологијата дозволува едукациски искуства од електронска
пошта до виртуелни патувања преку интернет. Како едукатори
бараме достапни патишта за користење на технологијата, за
промена на процесот на подучување и подобрени искуства од
учење.
Педагошките факултети би требало да ги подготват
идните наставници за ефикасно користење на технологијата.
Програмската подготвеност за наставници не само што треба да ја
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интегрира технологијата низ курикулумот туку треба да обезбеди и
вештини за снаоѓање на студентите за справување со проблеми во
актуелната поставеност на училиштата и за интегрирање на
разновидни технолошки алатки.
Совладувањето на одредени технолошки вештини и успешното
користење на технологијата во педагогијата бара повеќе од
совладани вештини. Подеднакво важни се и перципирањето и
верувањето во технологијата, кое студентите-практиканти го
добиваат во нивните подготвителни програми. Да се направи
разлика како учениковото искуство од учењето бара наставниците
да го модифицираат нивниот концепт за ефикасно и неефикасно
подучувачко однесување, да применуваат различни видови
инструкциски содржини и да ги сменат навиките за преземањето
на водењето во училница и училишните менаџерски стратегии.
Ваквите гледишта имаат значајни импликации во програмите за
наставници кои се соочуваат со пречки во подготвувањето на нови
наставници. Се јавува расчекор во многу случаи помеѓу
педагошкото знаење стекнато на факултетот и практичната
апликација на теоријата и искуството. Тоа е резултат на недостаток
од фокус и насочување помеѓу специфичното аплицирање на
теоријата. Едуцирањето на наставници не треба само да се
моделира, да се обликува технолошкото практикување, тоа мора да
гарантира и обезбедува можности за набљудување и
партиципирање и давање на соодветна технолошка практика од
одредени практични области и искуства во подучување.
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Киро ПОПОСКИ
ПРОМЕНИТЕ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И НИВНИТЕ ЕФЕКТИ

АПСТРАКТ
Авторот поаѓа од фактот дека секоја промена (иновација)
во образованието, во суштина, значи разрешување на некој
проблем, што секогаш, неминовно, треба да води кон позитивни
ефекти - подобри, поквалитетни од претходните. Мегутоа,
повеќегодишната практика на воведување на промени во
образованието не го потрдува таквиот став. Тоа е затоа што голем
дел од промените (проектите) се водат на традиционален начин: не
се базираат на темелни проучувања на проблемите, се реализираат
(воведуваат) набрзина, без темелни подготовки и сеопфатно
планирање, не се следат и не се вреднуваат ефектите, нема добра
координираност на одделните промени, а и нивните носители не се
доволно мотивирани и солидно стручно подготвени. Ефектите од
промените недоволно се артикулирани - се наѕираат само елементи
(првични никулци) на новиот (посакуваниот) дидактички концепт,
сè уште не се препознатливи за да се доживеат како нешто што
нуди ново - поквалитетно образование.
Клучни
иновации.

зборови:

промени,

проблеми,

дидактички
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ВОВЕД
Промени, промени и, пак, промени Промените, навистина,
се константни. Нивна основна координата е времето. Како што тоа
постојано тече, така и промените се случуваат постојано.
Промените се белег на нашето време. Тие се еден вид разлики меѓу
претходната и новонастаната состојба, која настанала во
контекстот на времето. Секоја промена, по правило, е
предизвикана од некој проблем и, во исто време, таа значи негово
решавање.
А, што е проблем? Едноставно кажано, проблем – тоа
секогаш е знаење за незнаењето, односно свест, сознание кај
единката за недостаток од знаење за задоволување на сознајната
потреба (да го реши проблемот). Проблемот се јавува во вид на
прашање или задача од теориска или практична природа, и не
постои надвор од нашето сознание. “Настанувањето на проблемот
е акт на мислењето“ – пишувал рускиот психолог Рубинштајн.
Решавањето, пак, на секој проблем се состои во
изнаоѓањето на начин како постојната неповолна (несакана)
состојба да се преобрази во посакувана состојба на нештата. Значи,
решавањето на проблеимите води кон промени. Но, секоја
промена, во исто време, е извор на нови проблеми, кои, исто така,
бараат решение. И пак; решавањето на проблемот создава нови
промени, а тие нови проблеми.
За промените во образованието
Како во сите други области од животот во нашето
општество, така и во образованието, веќе петнаесетина години се
одвиваат значајни промени, се разрешуваат проблеми. Ги има
многу (и промлеми и промени). Во врска со нив се поставуваат
многу прашања, кои можат да се сведат на едно општо - заедничко:
Се менува ли нашето образование – нашето училиште кон подобро,
се разбира?
Сите промени во образованието, врз основа на неколку
нивни поважни карактеристики, може да се поделат во три групи:
промени во потесна смисла на зборот или промени од типот на
“приспособување“ и “осовременување“, реформски промени и
дидактички иновации или промени. (К. Попоски, 1998, с. 198).
Последниве се најбројни и, по својата природа, развојни.
Во овој труд авторот се обидува, барем делумно, и само на
некои прашања, да даде свои одговори, свои видувања во врска со
приодот, главно, кон дидактичките иновации (промени) во нашето
образование и ефектите од нив.
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Како се воведуваат и одвиваат промените
Како што е важно што се менува, какви промени се
воведуваат, исто толку е важно и како се прави тоа. Во наши
услови, овојпат, тоа е посебно важно, особено за развојните
промени. Поточно, тоа значи дека треба да сме свесни за процесот
на воведување на промените, а не само за значењето на самата
промена. Затоа, ова поглавје го посветуваме исклучиво на
прашањето: „Како им се приоѓа на промените во образованието?“
Во куси црти се осврнуваме на неколку, според нас,
значајни карактеристики на досегашната доминантна практика на
воведување на промените6.
а) Потребите од промени недоволно се проучуваат. Една
од основните карактеристики на досега практикуваниот пристап на
воведување на промените, е недоволното анализирање на
постојната состојба - онаа што се сака да се менува. Тоа, во исто
време, значи дека недоволно се проучуваат и не се осознаваат
причините за потребата од промена. Примери за таквиот пристап
има повеќе. Многу илустративен пример е законската измена за
скратување на наставниот час од 45 на 40 минути, што беше
направена, прво во 1995, а потоа и во 2004 година. За среќа, и
двете скратувања имаа кус век. Меѓутоа, истото, по трет пат, се
случи и во 2008 година. Образложението за последново скратување
(ако воопшто и го имало) не ми е познато, но знам дека
временската димензија на образованието никако не е за
потценување.
б) Промените се воведуваат набрзина. Недоволната
осознаеност на постојната состојба остава многу простор не само
за површен пристап во планирањето на промената, туку и за
нејзино брзоплето воведување во практиката. Се разбира, тоа не е
случајно. Се чини дека, по навика, рутински и без потемелно
размислување, се поведуваме според често (зло)употребуваната
наша вообичаена изрека: „нема проблем“. Така, се добива впечаток
дека не само што „добро се познава постојната проблемска
состојба“, (затоа и не се чувствува потреба од нејзино потемелно
проучување и осознавање), туку (и токму затоа) уште полесно се
започнува со промената. Веројатно, тоа е само една (но не и
6

Убедени сме дека свои видувања за истиот проблем има секој од нас. Потребно
е само да ги искажеме, размениме или, евентуално, и да ги спротиставиме. Така,
искрено веруваме, заедничките одговори на многу прашања ќе бидат
посоодветни, поцелосни, пообјективни – а решенијата поквалитетни. Авторот ќе
биде задоволен ако овој труд само поттикне такви размислувања кај неговите
читатели, а кај надлежните ќе побуди и размисла за организирање на стручнонаучна дебата за промените (проблемите) во образованието.
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единствена) причина за отсуство на процесно-развојно планирање
на промените во училиштата, иако добро се знае дека планирањето
е процес во кој се имаат во вид заемните врски мегу
дијагностицирањето на постојната состојба, прогнозирањето на
посакуваниот напредок со промената и
проектирањето на
нејзината изведба во практиката. Тоа значи дека промените се
воведуваат недоволно објаснети, нерасчленети, неконкретизирани.
На пример, кој и какви објаснувања им даде на првата генерација
средношколци кога се запишуваа во средното образование, но и на
наставниците, кои требаше да ги подготват учениците за матурата?
Посвежи примери на експресно воведување на промени се:
воведувањето на деветтолетката, проектот – компјутер за секое
дете и екстерното оценување на постигањата на учениците со
примена на стандардизирани тестови на знаење.
в) Отсуствува следење и вреднување на промените и на
ефектите од нив. Клучна улога при воведувањето, особено на
развојните промени, какви што се дидактичките иновации, има
систематското следење и вреднување на процесот на одвивање на
истите и на ефектите од нив. Наспроти тоа, не е непознато дека во
практиката тие недоволно систематски се следат и се вреднуваат.
За еден број промени вреднувањето и во целост отсуствува, а им
недостасува и саморефлексивно преработување на стекантите
искуства и групна дискусија за истите во училишните колективи,
како начин на самовреднување. За такво нешто како да се нема
желба, понекогаш и услови, но најважно е што не се чувствува
потреба за тоа, Едноставно, како да нема подготвеност за
искуствено учење, а да не говориме и за учење низ супервизија.
Токму поради отсуството на саморефлексивно размислување за
промените, многу искуства неповратно се губат. Сето тоа се смета
за системска, методлошка слабост на стратегиите на водење на
промените, односно за нереализирање на една суштествена
компонента од секој проект.
Во овој момент тешко е да се каже зошто е така (дали е во
прашање недостаток на средства, или недоволна обученост на
кадрите за тоа или, можеби, и за потценување на потребата од
вреднување итн. итн.), но факт е дека реализторите и надлежните
органи и установи не располагаат со доволно и релевантни
изнформации за степенот на успешност (постигнатост) на целите
на промените.
г) Дел од промените се неодржливи – кусорочни. Во
последно време сè почесто се слушаат искажувања дека само
помал дел од промените, или само одделни нивни компоненти
остануваат како трајни, одржливи, односно дека по завршувањето
на официјалното проектно водење и поддржување од
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надворешните фактори, процесот на промените не само што
спласнува, туку во многу случаи и сосема згаснува. Промените не
се трајни – не се одржливи. Иако мислам дека ваквите оценки се
престроги, сепак, треба да се запрашаме: „Зошто е така?“ Дел од
причините за ваквата појава треба да се бараат во претходно
искажаните слабости - на нивното недоволно осознавање,
непланирање,
несоодветното
водење
на
изведбата,
невреднувањето. Кон нив може да се додаде и, не секогаш,
задоволителниот степен на стручна подготвеност на реализаторите
на промените. Но, кога се говори за ова прашање, треба да се биде
многу внимателен. Тоа е прашање (проблем) што бара студиозен
пристап, заслужува темелно проучување и уште потемелни
подготовки во градењето на стратегијата за неговото разрешување.
Дел од причините за недоволната одржливост на промените можат
да се бараат и во следните две карактеристики, а за дел ќе стане
збор и подоцна.
д) Носителите на промените не се доволно мотивирани.
Тврдењето дека добар дел од носителите на промените не се
доволно мотивирани за (квалитетна) изведба на истите, не е
спорно. Прашање е само како да се објасни. Голема е веројатноста
дека тоа се случува затоа што и вклучувањето во одделни проекти
(промени) не било по нивна желба – не биле консултирани, не
учествувале во планирањето и подготовката на истите и слично.
Тоа значи дека изведувачите, често, се надворешно мотивирани,
наместо внатрешно. Таквата мотивираност трае онолку колку што
е присутен и надворешниот поттик. Надворешната мотивација
(принудата, наградата или казната), едноставно, не е вистинската
мотивација за нашето работење. Во такви услови мала е или сосема
отсуствува одговорноста на изведувачите за квалитетот на
изведбата и на резултатите од промените. Ангажирањето со таква
мотивација е толкаво, колку да не се рече дека не се работи. Таа е
инструментална мотивација и води кон постигнување на некоја
друга цел, а не целите на промената – на она што се работи.
ѓ) Промените се недоволно координирани. Една од
карактеристиките на досегашниот процес на воведување на
промените во образованието е отсуството на нивното меѓусебно
координирање, усогласување. Впрочем, тоа и не е можно во
отсуство на стратешки долгорочен план за развој на образованието
и на непостоење на тело или орган кој би ги координирал
промените. Ова особено важи за проектите што се нудат однадвор,
а не оние што сами ги планираат училиштата. Притоа, го имаме во
вид и фактот што, во исто време, се воведуваат поголем број
промени (проекти). Со тоа, воопшто, не сакаме да кажеме дека ги
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има премногу (камо да ги има уште повеќе), туку дека за нивното
усогласено воведување малку се води сметка. Сето тоа, признале
или не, сакале или не, води кон дестабилизација на системот, а со
тоа и кон неефективност на бројни иновативни зафати и, што е
најважно, кон неодржливост на истите. Таквиот пристап го гуши
процесот на дидактичко иновирање на воспитно-образовната
работа во училиштата, односно – многуте промени за кусо време,
како што вели Жак Делор, “не му даваат доволно време на
системот да се напои со нов дух и да ги придобие сите партнери на
соработка“ (1996, с. 26). Образовниот систем е гломазен и затоа
тешко е подложен на брзи, фронтални и крупни промени.
Освен изнесените забелешки, за постојниот приод кон
промените, за него се карактеристични и следниве нешта: дел од
реализаторите на промените, не ретко, имаат и критизерски и
одбивен однос кон истите, не се расположени да ги слушаат
аргументите, недоволно соработуваат во процесот на изведбата.
Притоа, “наоѓаат“ и искажуваат свои аргументи за одржување на
постојната состојба (како на пример: „Ова веќе сме го испробале познато ни е. Уште еднаш нека се размисли“. Или: „За такво нешто
ние не сме доволно платени. Само копираме туѓи нешта, иако
имаме подобро образование од нив. За сето тоа ни требаат и
подобри материјални услови“ итн.). Сето тоа, заедно со претходно
искажаното, говори дека во нашата образовна практика
преовладува традиционален, наместо современ приод кон
промените, за каков што авторот на овој труд се залагал (види: К.
Попоски, 1998, с. 193-197).
Какви се ефектите од промените
По сè, што беше речено за промените, повторно го
поставуваме прашањето: „Се менува ли нашето училиште
(образование) кон подобро, се разбира?“ Наместо експлицитен
одговор на ова прашање, ќе изнесеме само неколку проценки и
видувања, наши констатации за суштината на промените и за
ефектите од нив.
 Прво, би рекле дека и покрај изнесените забелешки, како
и оние кои можат да се слушнат во образовната и другата јавност,
не може да се негира фактот дека повеќегодишното присуство на
бројни и разновидни иновативни зафати овозможи да се стекнат
многу и разновидни искуства. Многу кадри (наставници,
училишни педагози и психолози, директори на училишта,
инспектори, советници) се здобија со многу нови сознанија и идеи.
Сè поголем брј училишни колективи полека како да се оттргнуваат
од стегите на традицијата и од професионалниот конзервативизам
и постепено ги преиспитуваат сопствените имплицитни и,
понекогаш, стереотипни сфаќања и убедувања за образованието
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воопшто, за сопствената улога во него, за сопственото практично
однесување и за начинот на кој, сè уште, работат.
 Стекнатите нови искуства се доволни да се каже дека
процесот на преобразба на основното и на средното образование
(училиште) од дидактички аспект, е започнат. Навистина, засега тој
процес се одвива бавно и недоволно артикулирано – безизразно, но
со реална основа да се очекува во наредните години да се
артикулира и интензивира. Имено, досега реализираните
дидактички промени, вклучувајќи ги и програмските иновирања, сè
уште не се доволни за да може поголем број субјекти (и помалку
информираните) да ги доживеат како нешто што е навистина ново квалитативно различно од претходната состојба. Значи, сè уште не
е создадена критична маса на промени (според нивната бројност,
разновидност, распространетост, интензитет на реализација,
постигнат квалитет и со доволно траење) за да го претскажат
новото што доаѓа, што се наѕира и што треба да претставува
своевидна целина – видно различно од претходната состојба. Тоа
се само првите кревки никулци, зародишот на еден нов, современ
концепт на воспитно-образовниот процес – на ново и поквалитетно
образование. Тоа е концепт кој кореспондира со современите
филозофски, социолошки, психолошки и педагошки сознанија за
образованието. И – сето тоа јасно укажува на фактот дека
процесот на дидактичото иновирање на образованието е пат по
кој не може и не смее да се трча.
 Сето тоа е само уште еден доказ дека дидактичките
иновирања заговараат промени кои бавно настануваат. Тоа се
тивки, постепени внатрешни промени, незабележителни во кус рок.
Ретко кога се проследени со нагли напредувања (освен во
почетниот период), па и нивните ефекти се тешко мерливи на
покуси патеки. Периодот во кој тие се присутни не е доволен да се
осознае и прифати сета нивна суштина и од сите кои се вклучени и
од кои се очекува да го поддржат нивното реализирање. Ако,
притоа, се имаат предвид и сите претходно споменати тешкотии,
пречки и слабости во имплементацијата на промените, тогаш не би
требало да има место за нервоза, а уште помалку за разочарување
што некои од започнатите дидактички (квалитативни) промени во
нашето образование, сè уште не фатиле подлабоки корени.
 Затоа не треба да се потхрануваат лажни надежи за
некоја позабрзана динамика на воведување на посовремен –
поквалитетен психодидактички концепт на настава во нашите
училишта, кој би водел и кон поквалитетно образование.
Постојните објективни и субјективни услови, едноставно, та не го
дозволуваат. Нема и не може да има нов квалитет во работењето на
училиштата во отсуство на автономно одлучување и одговорност
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за преземеното, при запоставеност на стручната компететнтност,
во отсуство на систем за професионален развој и кариерен
напредок, во крајно лоша и материјална состојба и во услови на
недозволено сиромашен прилив на информации за светските
тенденции во настојувањето да се обезбеди квалтетно образование
за сите. Огромен хендикеп претставува и отсуството на современа
педагошка, психолошка и дидактичко-методска литература за
наставниците и стручните работници и директорите. Може ли да се
замисли каков било професионален развој на кадрите во
образованието без современи изданија за фундаменталните
дисципли на професијата (дидактика, педагошка психологија,
речник на термините од областа на професијата и сл.)? Не и, пак,
не!!! Нема и не може да има позабрзан квалитативен развој на
воспитно-образовниот процес сè додека училиштето, односно
креаторите, организаторите и водителите на образовниот процес не
се здобијат со потребната стручна компетентност, автономност,
материјална и социјална сигурност, со општествен статус што го
заслужуваат. Така ќе биде сè додека материјалната состојба е
крајно дестимулативна, се додека, едноставно, општеството
(државата) не покаже повеќе грижа за образованието – посебно за
воспитно-образовниот процес, во кој се создава неговиот квалитет.
 И уште нешто. Нашето училиште денес, во овој
невообичаено долг и тежок транзициски период, се наоѓа во
сложена и противречна состојба. Од една страна, општеството од
училиштето бара да образува и воспитува автономна, одговорна,
критичка но, пред сè, автентична личност, да ги воспитува
учениците во духот на демократските односи на новото граѓанско
општество, да ја поттикнува и поддржува креативноста, да ги
оспособува за живот во мултиетничко општество, да ја развива
внатрешната мотивација кај учените итн. итн. Од друга страна, пак,
токму тоа општество (кое на училиштето му ја определило таквата
мисија), односно “... општеството во транзиција се наоѓа во фаза на
формирање на нови вредности, кои се значајни за едно општество
од развиен граѓански тип“ (И. Ацески, 1998, стр. 28). Е, токму тоа,
сосема јасно укажува на фактот дека битката за квалитетно
образование не е грижа само на училиштето, односно дека тоа не е
само педагошки проблем. По многу свои димензии тоа е и
политички – државен проблем, тоа е стратешко прашање на
образовната политика на државата. “Од таа гледна точка,
подобрувањето на воспитно-образовниот систем од политичките
структури бара да ја преземат сета одговорност, бидејќи
училишните системи не можат да бидат препуштени сами на себе,
нити на пазарот, зашто кога работите ќе тргнат во погрешна насока
не ќе може да се средат“- вели Ј. Делорс (1996, стр. 29). Во битката
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за квалитетно образование подеднакво треба да се вклучат сите,
зашто, според истиот автор, и “образованието е јавно добро, кое
мора да им биде достапно на сите“.
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Елена МОЈСОВА
УЧИЛИШНИТЕ БИБЛИОТЕКИ И ВОСПИТНО ОБРАЗОВНИОТ
ПРЕОЦЕС
АПСТРАКТ
Презентираниот труд се бави со очекувањата од училишната
библиотека, поточно нејзината општествена обврска кон
корисниците / учениците која произлегува од законските прописи
за нивната библиотечна дејност. Најнапред се разгледани задачите
и улогата на библиотеките. Потребите се супстанцијални и
флуидни заради тоа што се формираат во сложени субјект (ученик)
и објект (библиотека) релации. Поаѓајќи од овие согледувања,
понатаму се разгледани патиштата и начините на артикулација на
целите и задачите на корисниците. Настојуваме да докажеме дека
потребите на корисниците донесуваат промени во организацијата
на училиштето, а со тоа и организирање на воспитно образовниот
процес, систематизација на работењето и задачите и успешна
реализација на наставните планови и програми.
Третирано е прашањето за мотивирање на учениците и можностите
за почест престој во библиотеката заради исполнување на задачите
во наставниот процес.
Клучни зборови: училишна библиотека, мотивација, образовен
процес

57

Педагошка ревија – Година 1, бр.1/2010
(Научно списание за образовни прашања)

ВОВЕД
Општествената улога на книгата има респективен карактер.
За остварување на оваа значајна улога во пошироки општествени
рамки постои институционално решение, постојат библиотеките.
Институционален сегмент кој се етаблира во севкупниот развој на
културата, науката, образованието и општеството во целост. Многу
одамна, уште со поделбата на трудот, на библиотеките им е
доверена задачата да ги набавуваат, чуваат, обработуваат книгите и
да ги даваат на користење. Но, во денешно време, библиотеките
овозможуваат пристап од современи научни и технолошки
информации, издигнувајќи го културното, образовното и научното
ниво не само во рамките на домицилното тло, туку и пошироко на
меѓународно планетарно ниво. Оттука, произлегува дека според
основните задачи на библиотеките постојат поедини видови
библиотеки
утврдени според Законот за библиотеки во Р.
Македонија како основен нормативен акт, кој што покрај тоа што
ја регулира библиотекарската дејност во класична смисла,
наложува библиотеките да дејствуваат како единствен
библиотечно - информативен систем.
Значаен сегмент од единствениот библиотечно информативен систем се училишните библиотеки, но истовремено
и дел од воспитно образовниот систем. Не може да се замисли
модернизација на воспитно образовниот процес без учество на
училишните библиотеки како битен фактор.
Денес училишната библиотека е ориентирана на
истражувачката и проблемска настава, тимско учење, самостојна
работа на учениците во стекнувањето на знаења. Таа е отворена
кон креативниот развоја на ученикот - поединец кој е во основното
училиште во периодот кога тој ги стекнува најинтензивно
знаењата, ги развива своите ставови и однесувања битни за
неговиот понатамошен развој. Па, оттаму, крајната цел на
библиотеката е воспино образовното делување / влијание врз
ученикот - активен учесник во општеството, која му нуди основи за
прием и давање информации и комуникациски вештини.
Констатацијата дека училишната библиотека е “еруптивен
вулкан”ќе ја добие оваа смисла само ако постои партнерство со
корисниците / учениците. Притоа е потребно корисниците да
негуваат и да развиваат однос кон училишната библиотека и
нејините потенцијали кои таа ги поседува. Единствено на тој начин
во потполност библиотеката ќе стане значаен фактор во
модернизација на наставниот процес.
Со непосредна работа во училишна библиотека се доаѓа до
сознанија дека треба да се вложи многу труд за да биде
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библиотеката центар за информации и комуникации, секогаш
отворена, достапна и доследна на својата мисија во воспитанието
на идните граѓани на светот.
УЛОГА НА УЧИЛИШНАТА БИБЛИОТЕКА ВО ВОСПИТНО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС
Задачи и цели на училишната библиотека
Одвивањето и рализацијата на воспитно - образовниот
процес во училиштето не може да се замисли без постоење и
функционирање на добро уредена, стручно организирана и
современо конципирана библиотека. Библиотечно информациско училишниот центар е современо организиран работен процес во
училиштето во кој се собираат, обработуваат и даваат на
користење библиотечните материјали. Библиотечниот училишен
центар ги снабдува свиоте корисници учениците, наставниците,
стручните соработници и другиот персонал со информации за
нивно перманентно учење и усовршување.
Според основното начело на Манифестот за училишни
библиотеки на UNESCO, тие обезбедуваат информации и
сознанија битни за успешна инклузија во современото општество
кое се темели врз знаења и информации. На учениците им
овозможува стекнување вештини за доживотно учење, развивање
на нивната фантазија и им помага тие да се изградат во одговорно
граѓани.
Гледано низ историјата, наназад, таа обезбедувала граѓа за
учениците и наставниците која им овозможувала успешна
реализација на наставните програми во нивните зацртани рамки, но
и за нивно проширување. Можеме да констатираме дека пстои
основен проблем во однос на недоволна информираност на
корисниците за можностите кои ги нуди училишната библиотека, а
истовремено и за нејзината улога и значање.
Последица на ова е и самиот досегашен однос на
учениците како крајни корисници на фондовите со кои
располага библиотеката чии фондови не поседуваат
материјали кои ќе ги задоволат нивните современи потреби.
Значи, постои голема дискрепанца помеѓу библиотечните
ресурси и корисниците.
Гледано од денешна дистанца, улогата на библиотеката
станува позначајна, а во иднина очекувањата би биле уште
поголеми, со што улогата на библиотеката би го зазела
најзначајното место во својата училишна заедница, доколку ги
исполнува битните предуслови за современа институција со
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примена на современите стандарди за нејзино функционирање. Би
требало да претставува место кое ќе обезбеди комуникација,
учење, стекнување знаења врз основа на истражувања, решавање
проблеми, пребарувања, добивање информации во сите достапни
медиуми.
ПРАВНА ЗАСНОВАНОСТ НА УЧИЛИШНИТЕ БИБЛИОТЕКИ
Организирањето, уредувањето на училишните библиотеки,
пред сè, е одредено со правни прописи: закони, правилници,
стандарди, упатства и сл. Ваквите документи се извори за
определената дејност на библиотеката, но истовремено тие го
одредуваат и нејзиното место во рамките на училиштето. Со
адекватна примена на законските и подзаконските акти може да се
обезбеди квалитетно исполнување на сите задачи кои се поставени
пред училишната библиотека.
Во упатствата на IFLA и UNESCO за училишните
библиотеки се истакнати целите и задачите. Основната цел во
содржината на упатствата за училишни библиотеки е дека таа е
составен дел на образовниот процес (Saetre, Willars, 2004, стр. 19).
Според тоа, библиотеката треба:
- да го подржува образовните цели и наставните планови и
програми на училиштето;
- да ги развива навиките да се користи библиотеката, навика за
читање и доживотно учење;
- да овозможи усвојување вештини за пребарување и употреба на
информации;
- да овозможи пристап до сите извори на информации и знаења;
- да го негува начелото на слобода во мислењето и
мултикултурност.
За да се остварат овие цели училишната библиотека треба
да има доволно материјални средтсва за набавка на библиотечна
граѓа, стручен кадар. Многу библиотеки денес се соочуваат со
недостаток од основните услови за нивно функционирање, па
токму заради тоа не можат ниту приближно да ги исполнат целите
и задачите. Тие библиотеки се ограничени во остварување на
функциите и ја обавуваат функцијата само на чување книги (во
најчест случај застарена граѓа) и не успеваат да го следат развојот
на современиот наставен процес.
Значи потребно е да нагласиме дека постигнувањето на
оптимални технички и материјални услови за работа е еден од
најсложените проблеми со кои се судруваат училишните
библиотеки во Р. Македонија.

60

Педагошка ревија – Година 1, бр.1/2010
(Научно списание за образовни прашања)

СТРУЧЕН КАДАР
Според Манифестот на училишни библиотеки” на IFLA /
UNESCO се очекува од училишниот библиотекар стручност,
квалификуваност, одговорност за планирање на работата и
менаџирање со училишна библиотека. Одговорното лице потребно
е да поседува општи знаења за книжниот фонд, за управување со
информации и да има подготвеност за подучување како и да
осмислува и даде делотворни услуги на корисниците на учлишната
библиотела.
Нему му е својствена и способноста да се согледаат
потребите на корисниците, да поседува теоретски знаења и
методолошки искуства за учењето, да ги познава вештините на
користење информации, да го познава материјалот од една
библиотечна збирка / колекција, како и начинот на кој на
материјалот му се пристапува, да се познава издавачката
продукција за деца во целост. Тоа се основни квалитети и вештини
кои се очекуваат од стручното лице кое менаџира со библиотеката.
Со оглед на тоа што денес дејностите во училишните
библиотеки се замрени и запоставени, неопходно е да се обезбеди
најнапред стручно лице библиотекар, што е подготвено за негово
континуирано стручно надградување. Треба да се отстрани
досегашната практика во училиштата да се постави библиотекар од
редовните наставници кои повремено ќе ја вршат улогата на
библиотечен работник.
Стручните семинари, курсевите и едукативните предавања
од областа на библиотечното работење, особено поврзани со
пооделните сегменти од работата во библиотеката се законска
обврска на библиотеките што треба да им ја овозможат на
училишните библиотекари за нивно непречено доусовршување.
Развивањето на културната дејност на библиотеката и
нејзината инклузија во сите културни случувања во училиштето е
една од приоритетните задачи според Манифестот. Долгорочната
стратегија за развој на писменоста, образованието, економскиот,
општествениот и културниот развој не може да се замисли без
пресудната улога на училишната библиотека.
Училишниот директор и библиотеката
Очекувањата од училишната библиотека се големи. Од неа
се очекува да ги задоволува најразличните потреби на
корисниците. Членството во библиотеката е ограничено, тоа се
само учениците и наставничкиот персонал во рамките на
училишната заедница. И токму заради ова, активностите кои се
обавуваат во училиштето треба да се осмислуваат во тесна
соработка со библиотекарот и училишниот колектив. Во овој
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контекст особено значајно место зазема директорот на
училиштето, кој е одговорен за изведување на наставата. Притоа,
не треба да ја занемарува улогата на библиотеката како важно
едукативно катче, туку, напротив, тој треба да дава сестрана
поддршка за нејзино осовременување, а истовремено и да го
поттикнува нејзиното користење. Паралелно, тој како главен и
одговорен менаџер треба да работи на анимирање и афирмација на
информатичката писменост на корисниците и да ги усовршува
програмските активности за промоција на читањето, како што и
информатичката писменост на сите граѓани потекнува, се развива и
се усвојува токму во оваа средина, низ системот на образованието.
БИБЛИОТЕЧНА ГРАЃА
Содржината на библиотечната граѓа зависи од наставниот
план и програма на основното училиште. Основата на граѓата ја
сочинуваат книгите, списанијата, весниците и сл., аудиовизуелната
граѓа, дијапозитиви, аудиокасети, видеокасети, микрофилмови,
DVD, CD - ROM. Во најново време тоа се и електронските
изданија, т.е. електронската граѓа (компакт дискови, дискети, бази
на податоци). Слободниот пристап до нив е приоритет во
библиотечното работење. Истата граѓа бара стручност и
компететност во обработката, а тоа значи класифицирање и
каталогизирање според Стандардот за нивна автоматска обработка
(UNIMARC), а според Стандардот за училишни библиотеки бр. 34 /
200 год.
Опфатот на граѓата би бил разновиден и зависи од
финансиските можности на училиштето. Не би можело да се
замисли библиотечен фонд кој не ги поседува сите лектирни
изданија на мајчиниот јазик, а во училиштата во кои наставата се
изведува на јазикот на националните малцинства, а треба да има и
лектири на тој јазик. Посебно внимание треба да се обрне на
застапеноста на референтние изданија (атласи, речници,
енциклопедии), научно популарни и стручни изданија за сите
наставни подрачја.
Напливот од нови изданија потребно е да ги исклучува од
употреба прекубројните застарени примероци од граѓата, книгите
кои веќе не се застапени во постоечките наставни планови и
програми и нивните содржини не се компатибилни со нив.
Поседувањето “умерена колекција на книжни извори”
подразбира 10 книги по ученик. Во училишниот фонд треба да има
најмалку 2500 битни, корисни и современи библиотечни единици
наменети за корисниците од сите возрасти, соодветни на нивните
способности и образовни нивоа, од кои 60% од фондот треба да го
сочинуваат некнижните извори, а кои се однесуваат на наставните
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планови и програми. Наставниот план, имплементиран во
електронска форма, треба да овозможи слободен пристап до
електронскиот извор, со што на тој начин би го одржувал
интересот на корисникот.
МОТИВАЦИЈАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ
БИБЛИОТЕЧНА ГРАЃА И ОБРЗОВНИОТ ПРОЦЕС
Предусловот библиотеката да поседува и располага со
богата книжна и некнижна граѓа, во исто време е предуслов за
фреквентна и осмислена работа со книгата и нејзиното користење
во наставните и вонаставните активности. Нераскинливата
соработка наставник - ученик - библиотекар поттикнува
активности кои доведуваат до континуирана мотивираност на
учениците да користат библиотечна граѓа. Можностите од
активирање на библиотеката и мотивирањето на учениците за
нејзино користење се повеќекратни.
Најсилната мотивација за користење нови едукативни
технологии ученикот ја добива директно во наставниот процес. Сè
уште сме во рана фаза на примена на современите медиуми.
Неспорно е дека современата технологија го зголемува интересот
на учениците кон нив, но сè уште ученикот нема толкаво
едукативно искуство самостојно да ги користи современите
технолошки нагледни средства.
Ќе посочиме неколку примери за успешна реализација на
процесот на мотивирање на учениците. Првиот контакт ученик библиотекар се одвива откако ученикот веќе доаѓа со предлог
селективен библиотечен избор на материјал кој сака да го
користи. Во оваа контактна фаза потребна е дискусија и разговор
околу неговиот избор и мотивираноста зошто токму тој избор. На
предлогот на изборот се посветува особено внимание. Можно е да
се дојде до промена на предлогот за избор по пат на не многу
тендециозна сугестија.
Сугестијата е потребна заради насочување на ученикот, но
истовремено и овозможува студиозна подготовка и навика од
максимално искористување на библиотеката, а со тоа и развивање
на истражувачките потреби кај субјектот. Притоа секој избран
извор, нивните структурирани содржини треба особено да се
истакнат, бидејќи на тој начин тие ќе остават траен впечаток.
Само со ваков активен однос се развива културата на заедничкото
взаемно работење но истовремено и афирмирање на самостојната
работа на ученикот.
Водењето разговор и методот на дискусија во просториите
на библиотеката по одделни теми, се исто така, е предизвик кој во
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поголем број случаи резултира со успешна мотивација. На пример,
да се разговара за лектирните изданија посочени како
задолжителна дополнителна литература, согласно наставните
курикулуми. Текот на разговорот би се одвивал на следниот начин:
Се задолжуваат учениците врз основа на списокот со лектири да
утврдат дали зададениот список одговара со наставниот план. Во
исто време во училишната библиотека би била организирана
изложбена постановка на книгите, согласно лектирните изданија.
Следната мотивирачка задача за учениците би била проверка на
насловите и авторите на изданијата на книги изложени на паноата
на изложбата и утврдување дали сите книги се изложени на
паноата или недостасуваат некои од нив. На таков начин ученикот
се стекнува со знаења од сферата на комплетирањето на
библиотечните фондови. Но, не треба да се застане до тука.
Предлозите за комплетирање на библиотечниот фонд потребно е да
продолжат и преку други форми на наставни и воннаставни
активности на учениците во соработка со наставниците и
библиотекарот. Современата училишна библиотека треба да му
помогне на ученикот без особени тешкотии да го запознае и
широкиот обем на граѓата која не е задолжителна според
наставните планови, туку е и надвор од нив. На тој начин
библиотеката го поттикнува и развива интересот на ученикот за
повеќе области од науката и уметноста подеднакво. Следствено се
развива потребата и желбата за отворање нови видици за
достигнување нови знаења и умеења. Не треба да се изостави
фактот дека ученикот во училиштето се наоѓа во фазата на
неговиот сензитивен развој, кога треба да се влијае да се
поттикнуваат, развиваат интересите и навиките, кога се формира
неговата личност и кога библиотеката како образовна институција
ќе му овозможи да „порасне“ во сестрана и комплетна личност.
Неопходно е да се овозможи континуирано комплетирање
и дополнување на фондовите според одредени параметри
согласнио постоечките стандарди. Според нив, почетниот основен
минимум фонд по ученик е 8-10 книги, со годишен прираст од 0.51 книга. Истовремено, треба да се работи на подобрување на
обемот и структурата на книжниот фонд (се мисли не само на
набавка на нови книги, туку и на обновување на постојниот фонд).
Во согласност со потребите на современото информатичко време,
неопходна е набавка на електронски публикации, овозможување на
слободен пристап до Интернет и користење на дигитални ресурси
на други библиотеки. Тоа подразбира поседување на компјутерска
опрема и на програма за автоматизирана обработка, како и обука
на библиотечниот кадар за практична работа во областа на
информатичката технологија. Само на таков начин ќе се овозможи

64

Педагошка ревија – Година 1, бр.1/2010
(Научно списание за образовни прашања)

изградба на модерни информатички инструменти и подигнување
на нивото на стручна обработка на библиотечната граѓа.
ЗАКЛУЧОК
Во секоја воспитно-образовна институција потребно е да
егзистира
библиотека
како
библиотечно-информациски
комуникациски центар.
Одвивањето
на
воспитни-образовната
работа
во
училиштето е незамисливо без добро опремена, стручно
раководена и современо организирана библиотека. Потребно е да
се востанови таков процес на воспитание и образование преку кој
секој ученик ќе ги стекне оние способности и ќе ги усвои оние
вештини кои се претпоставка за инвентивна, творечка работа и
успешно перманентно образование.
Во тој контекст, училишната библиотека станува навистина
составен дел на целиот воспитно-образовен процес, а нејзината
функција неизоставен елемент во примена на новите образовни
технологии. И, сосема на крајот што се очекува од ученикот кој ја
користи библиотеката?
Се разбира, поголеми усвоени вештини од информациската
писменост, испланирани и вреднувани од менаџерското работење
на библиотекарот / наставникот.
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Невена ПЕТРОВСКА
ПРОМЕНИТЕ ВО СОВРЕМЕНОТО СЕМЕЈСТВО И НИВНОТО
ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПОЈАВА НА МАЛОЛЕТНИЧКА
ДЕЛИКВЕНЦИЈА

АПСТРАКТ
Како примарна заедница во која се одвива процесот на воспитание
и социјализација на младите, семејството е едeн од перманентните
проблеми со кои се соочува нашата цивилизација и станува сè
поактуелна тема за анализирање. Неговото значење се зголемува
доколку се има предвид фактот дека семејниот систем, во голема
мера, е изложен и условен од влијанијата на целокупните
општествени збиднувања и промени кои, пак, од друга страна,
влијаат врз менување на неговата функција и воспитна улога.
Имено, сите промени што ги носи современиот, динамичен начин
на живеење, влијаат врз менување на семејните односи, културновоспитната клима на семејството и текот на целокупниот воспитен
процес, создавајќи нови лични и семејни проблеми,
предизвикувајќи негативни социјални појави и девијантни облици
на однесување. Младата генерација реагира на овие промени на
бурен и агресивен начин. Дисфункционалната семејна атмосфера
го отежнува процесот на интеграција на младиот човек во
општествената заедница, изразена преку прифаќање, односно
неприфаќање на системот на норми, обичаи, закони и правила, а се
случува човекот да дојде и во судир со општествените норми и
закони. Во вакви ситуации, покрај возрасните, сè почесто доаѓаат и
малолетниците кои се во процес на биолошко созревање и
општествено формирање. Значи, како сторители на кривични дела,
покрај возрасните лица се јавуваат и млади луѓе - малолетници до
осумнаесетгодишна возраст, како посебна категорија на лица во
општеството, што литературата ја определува како општествено
неприфатливо однесување на младите или малолетничка
деликвенција.
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ТРЕТМАН НА СОВРЕМЕНОТО СЕМЕЈСТВО
Во современата научна мисла поприфатливи и
подоминантни се оние теории и учења кои сметаат дека
семејството остава најсилен печат врз развој на личноста на
човекот, во сите животни циклуси. Аналогно на тоа, сите
позитивни или негативни обрасци на однесување на младите,
свесно или несвесно, се препишуваат на семејството и на односот
родител-дете. Сите научни сознанија упатуваат на тоа дека
семејството е незаменлив фактор во равојот на младата личност, во
него се одвива најсложената и најобемна интеракција и се
развиваат најблиските односи, релации и емотивни врски помеѓу
неговите членови.
Но, денес не може да се зборува за единствен вид на
семејство, како во економска и социјална, така и во воспитна и
културна смисла. Секое семејство различно го минува и доживува
овој период на транзиција на нашето општество, (која трае
предолго) период кога се рушат традиционалните семејни
вредности и односите во семејството и се менува системот на
мислења, вредности и ориентации.
Отвореноста кон западниот свет, покрај современите
тенденции и напредната мисла, во многу области, внесе низа
негативни елементи, изразени преку зголемен процент на
насилство, криминалитет и агресија кај младите луѓе,
експанзивност на наркоманијата, шунд литературата без
едукативни компоненти, филмска презентација на херои кои се
далеку од алтруисти, а со кои лесно се идентификува младиот
човек кој се опробува во животот или детето кое низ играта ги
манифестира тие облици на однесување.
Секако, нашето семејство кое до неодамна беше
обременето со низа дијаметрално спротивни елементи на
традиционалното, патријахалните односи, не беше подготвено за
ваков бран на новини и поинакви идеи и насоки, така што овие
состојби силно се одразија врз квалитетот и функцијата на
родителството и наметнаа потреба за преструктуирање на
семејниот живот.
Во реализација на својата воспитна улога, во криза
влегуваат посебно оние семејства чии деца се во адолесценсија,
што е критичен животен циклус и за малолетниците кои се наоѓаат
во оваа развојна фаза, а и за нивните родители. Оваа промена може
да го потресе семејството, неговата стабилност и да доведе до
редефинирање на односите меѓу членовите, нивните улоги, а со тоа
да се измени семејниот идентитет. Уште повеќе што семејството
има значајна трансмисиона улога во пренесувањето и во
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прифаќањето на морално-вредносниот систем, на социјализацијата
на личноста и на градењето на ставови и навики.
Не може да се инсистира на една причина, фактор или
влијание за појава на малолетничката деликвенција, туку низа
фактори влијаат врз нејзината појава. Но, сепак, имајќи го предвид
значењето на семејството, со право владее општо уверение дека
објаснувањето на малолетничката деликвенција не може да се
замисли без согледување на негативните услови и влијанијата на
кои децата се изложени во своето семејство.
Дали семејството ќе биде отпорно и отворено кон нови
искуства зависи од зрелоста, стабилноста и другите квалитети на
членовите, бидејќи семејниот идентитет се формира од елементи
од идентитетот на неговите членови. Најчесто семејства кои се
соочуваат со тешкотии, неповолни услови, на средината,стрес, се
исцрпуваат со борбата на сите полиња на животот и им останува
помалку енергија и волја за размислување и дејствување внатре во
семејството, за правилно градење на односите и меѓусебната
комуникација. Старите проблеми будат анксиозност, што
неповолно влијае на општата атмосфера во семејството, и тоа
најмногу го чувствуваат децата.
ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА ДЕВИЈАНТНОТО ОДНЕСУВАЊЕ
НА ДЕЦАТА
Економскиот статус на семејството е битен предуслов за
неговото функционирање. Сиромаштвото негативно се одразува
врз семејната стабилност и нејзината воспитна моќ. Оптовареноста
на родителите со грижа од материјална природа интензивно се
доживува, внесува немир и родителите не се во состојба да им
посветат доволно внимание на своите деца. Но, и благосостојбата
и изобилието не е посилна гаранција дека во однесувањето на
нејзините членови нема да дојде до девијации. Кога оваа состојба е
следена од разни морални деформации, и ако таквата материјална
положба не ја следи висок квалитет на семејни односи, младите
стануваат некритични, се јавува чувство на заситеност и досада,
лишеност од способноста за реално согледување на вредностите во
животот, се создаваат изопачени и нереални потреби кои, најчесто,
не може да се задоволат по легален пат, и затоа бараат, вентил во
асоцијалните постапки.
И вработеноста, односно невработеноста на родителите има
економско значење за семејството, бидејќи се одразува врз
стандардот на семејството, но и на зафатеноста и преокупираноста
на родителите со работа предизвикува негативни последици и се
доведува во врска со престапништвото на малолетниците.
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За разлика од материјално-статусните обележја на
семејството и, воопшто, на неговата социјална положба, семејната
атмосфера и односите помеѓу членовите е побитен индикатор и
покажува поголем степен на поврзаност со девијациите во
однесувањето на малолетниците. Всушност, неповолните
надворешни услови внесуваат немир во семејната атмосфера,
предизвикувајќи деформации во неа, но до таква состојба може да
дојде и без дејствување на неповолни материјални, станбени,
морални, општествено-политички и други објективни услови.
Најтешки последици врз децата, секако, оставаат лошите
меѓучовечки односи во семејството, нетолеранцијата меѓу
брачните партнери, проследена со несогласувања, па дури и со
физичко пресметување, нетрпеливост кон децата, недостатоци од
емотивна природа и присуство на директен, девијантен притисок,
изразен кај родителите во форма на алкохолизам, проституција,
скитање, наркоманија и др. На овој ризичен фактор укажуваат и
многу странски автори кои вршеле лонгитудинални истражувања
на широка популација, како Howkins (2000г.), кој ги испитувал
семејните фактори кои доведуваат до малолетничка деликвенција.
Тој идентификувал три ризични фактора и тоа: семејно насилство,
родители со антисоцијално однесување и намалена родителска
контрола и грижа над децата. (Kirk Heilbrun, 2005, стр.27).
Посебно до реорагнизација во семејството доаѓа кога
младите членови влегуваат во фаза на адолесценција и во обидот
да ја откријат сопствената личност се јавува критизерство,
преценување, мегаломански идеи, и сакајќи тоа да го остварат се
обидуваат во семејството да постават свои правила и односи. Во
овој период доаѓа до побуна против авторитетот, а интензитетот на
побуните се зголемува доколку ставовите на родителите се
поограничувачки.
Адолесценсијата е период кога младите се обидуваат да
влезат во светот на возрасните, но често пати тие врати им се
затвораат токму од страна на родителите, кои градат бариера со
која им се попречува на децата одговорно да учествуваат во
животот на возрасните. Од друга страна, во одредени сфери од
животот, за одделни прашања, од децата се бара голема
одговорност, зрело да постапуваат и адекватно да одговараат на
ситуацијата. Оваа состојба на неизвесност и неидентичност на
ставовите на родителите ги збунуваат децата, ги прави несигурни и
тешко ги прифаќаат вредностите на возрасните и што
предизвикува јаз меѓу генерациите. Ако семејството за детето било
извор на љубов, радост и сигурност, за адолесцентот и покрај
повремените конфликтни ситуации, семејството повторно е
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безбедно место во кое се враќа и вечно останува приврзан за него,
но и способен да замине и формира сопствено семејство.
Во студијата за развој на деликвенцијата работена на
Кембриџ (Cambridge Study in Delinquent Development) која што е
лонгитудонална истражувачка студија, работена на 400 машки деца
на возраст од 8 години, покажала дека 55% од децата кои имале
намален родителски надзор, биле евидентирани сторители на
кривични дела. Како заклучок е изведено дека деца кои имаат
намален родителски надзор имаат зголемен ризик да
манифестираат деликвентно однесување. Farrington and Loeber
(1999 г.) во нивните истражувања откриле дека намалената
родителска контрола и надзор е најсилен ризичен фактор за
престапи кај децата. (David P.Farrington and Brandon C.Welsh ,
2007, стр.17 и стр.62)
Патријахалните предрасуди сè уште се задржани во некои
наши семејства, и се верува дека таткото треба да е носител на
строгоста, авторитативна личност, чии основни методи за
воспитување се забраната, опомената, па дури и физичката казна.
Во некои семејства детето е отфрлено, занемарено, злоставувано од
страна на родителите, па дури има и секаков вид на злоупотреба.
Често пати воспитувањето на децата се остварува со
материјална стимулација, немасто со личен пример на родителот,
а живеејќи во вакви услови детето лесно може да пројави
девијации во однесувањето и да влезе во криминал.
Но, и девијантното однесување и асоцијалните навики на
еден или на двајцата родитела доведуваат до тешко пореметување
во семејните односи, и тоа може да ја загрози егзистенцијата на
целото семејство. Често пати родителите даваат негативне пример
на децата со својот неморален живот, склоност кон полна
настраност, насилство. Ваквите семејства постојано живеат во т.н.
семејни кризи, се живее несигурно, а децата стануваат конфузни,
емотивно нестабилни, рано чувствуваат потреба за бегање од дома,
немаат способност за диференцирање на позитивното од
негативното и се впуштаат во деликвенција.
Во овие семејства може да дојде до занемарување или
злоставување на децата од страна на родителите, и тоа, секако,
доведува до емоционално студенило. Емоционалниот развој се
пореметува, емоциите не може да се преведат во мисли, туку
адолесцентот ги изразува низ моториката, низ акција, низ
деликвентно однесување, кое е пропратено со импулсивност,
анксиозност и агресија.
Во секојдневната комуникација родителот делува и влијае
врз детето, ја согледува детската реакција и формира слика за
ефикасноста на своето однесување врз детето, што претставува
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можност за усовршување на овој однос. Од друга страна, пак,
социјалните односи што детето ги остварува со пошироката
социјална средина се, исто така, резултирани од квалитетот на
односот родител - дете. Значи односот на родителите кон детето се
проектираат во неговото социјално однесување, така што за секој
елемент на девијантно однесување што може да го манифестира
детето, причината треба да се бара во семејството .
Но, без разлика на сите промени кои ги претрпува
семејството и кои сè уште се интензивни, тоа мора да остане топло
и сигурно место за секое дете. Грубите зборови, застрашувања,
уцените, го загрозуваат детскиот мир и менталното здравје, а тоа
води кон осуда, конфликти, бес и барање на спас во нелегални и
деликвентни активности.
Денес постои мислење дека современото семејство е во
криза, дека постепено се губат семејните вредности и дека
семејството не е во состојба да си ја врши својата функција. Но,
кризата на семејната институција
истовремено води кон
осовременувањето на семејството, што е изразено преку неговата
изменета општествена улога и квалитетно поинакви семејни
односи. (Јашковиќ,1988,стр.182) Старото патријахално семејство
го отстапува местото на нуклеарното, но корените за моќ и немоќ
на воспитната улога на семејството се многу подлабоки и се
наоѓаат во внатрешната структура на односите во самото
семејство.
Со изменети услови и можности, семејството ја губи
идиличната слика на мир и спокој и поприма подинамични
елементи. За многу деца не постои среќно, безбедно и заштитено
детство. За многу деца не постојат безболни и постепени начини да
се порасне и да се напушти детството. Кај оваа категорија деца
чести се пореметувањата во однесувањето, што се изразени преку
агресивност, хиперактивност, болести на зависност, бегање од
дома, вршење на кривични дела. Агресивноста, која во почетокот
поизразено се манифестира низ играта, подоцна може да поприми
облици на релативно масовна деликвенција. Всушност, во
денешнинава децата станаа најзагрозена категорија на населението.
Не е редок случај семејството да не е во состојба да ги
надмине тешкотиите што произлегуваат од неговите односи и
структури, па на таквото семејство му е неопходна општествена
помош, во смисла на преземање на јасни и осмислено квалитетни
напори и активности за оспособување на семејството за вршење на
својата воспитна улога.
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СОРАБОТКА НА СЕМЕЈСТВОТО СО ДРУГИТЕ
ОПШТЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ
Во согласност со меѓународните конвенции и прописи,
сите воспитни фактори треба да бидат ангажирани во превенција
на малолетничката деликвенција преку различни активности и
меѓусебна соработка. Нејзиното спречување е суштински дел од
спречување на криминалот на општеството. Бидејќи семејството е
централна единица одговорна за примарната социјализација на
децата, треба во рамките на сите институции да се прават напори
за зачувување на интегритетот на семејството. Пред сè
општеството треба да му помага на семејството во обезбедување на
нега и заштита, физичка и ментална благосостојба на децата. Во
последните неколку години се сфати дека се потребни нужни
измени, темелна реформа, приклучување кон современите
тенденции, што продуцира нов модел и пристап кон малолетните
деликвенти со усвојување на посебен Закон за малолетничка
правда.
Законот за малолетничка правда во Р.Македонија е донесен
во јули 2007год. Се предвидуваше негова имплементација во
септември 2008год., но поради неподготвеноста на службите кои
требаа да го спроведат (од кадровски, технички, финансиски и
едукативен аспект), неговата имплементација тоа се одложи.
Донесувањето на овој Закон претставува голем напредок
во заштита на малолетнитниците, тој е во нивен интерес, за
заштита на децата, воспитување, нивно превоспитување и
правилен развој. Целта на системот на малолетничка правда е да се
произведе лојален граѓанин, затоа државата финансиски многу
вложува во овој дел и го поддржува. Ако навреме не можеме да
препознаеме дете кое е со девијантно однесување, тогаш
продуцираме криминалец. Мерките за помош и заштита,
воспитните мерки и санкциите кои се предвидуваат сè со цел
малолетникот да се врати на пожелната патека која ја посочува
општеството Тие се однесуваат не само на сторителите на
кривичните дела, односно малолетниците, туку и на нивните
родители, значи го засегаат и третираат и семејството. Ќе се оди на
неформално постапување, со примена на медијација, да се водат
вонсудски постапки, а судската постапка да се применува само
таму каде што се исцрпени сите мерки за корекција, а не е дојдено
до истата. Целта на Законот е нестигматизација, не виктимизација
и етикетирање на малолетникот, туку негово социјално
вклучување, брз проод низ системот, односно брз влез и брз излез.
Системот на малолетничка правда е широк, но има многу
столбови, многу подсистеми кои се меѓусебно поврзани и се
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упатени еден на друг, а тоа се полиција, основното јавно
обвинителство (Одделение за малолетници), Центарот за социјална
работа, Основниот кривичен суд (Одделение за малоленици),
заводи, семејството, локалната задница (училиште, културноспортски друштва, општините и секој граѓанин кој функционира
на локално ниво, потребно е да го вклучат и да го прифатат
малолетникот и да му помогнат). Без еден столб системот е осуден
на пропаст и не може да се спроведе постапката, затоа сите
фактори се упатени еден на друг и неопходна е нивна соработка.
Најмоќен сојузник на семејството за правилен развиток на
децата е образовниот систем, т.е. предучилишните установи и
училиштето. Тоа се најорганизирани воспитно-образаовни фактори
кои ги остваруваат пошироките општествени интереси што се во
согласност со интересите на семејството за правилен развој на
нивните деца. Затоа, семејството е упатено да бара помош од
училиштето на поширок план.
Во таа борба против малолетничката деликвенција, големо
значење имаат јавните гласила, т.е. средствата за масовна
комуникација, кои треба да ги прикажуваат позитивните
придонеси на младите, да даваат информации кои ќе им помогнат и
на родителите и на младите во кризните моменти, да упатуваат на
служби кои помагаат и работат со ризични категории на лица, без
разлика дали се со образаовне, социјален или медицински
карактер. Да се апелира и да се користат јавните гласила за
повторно заживување на детски - креативни организации,
младински центри, различни активи и здруженија на млади во кои
ќе се работи, учи, иновира, рекреира младиот човек кој е оптоварен
со многу проблеми од тешкото секојдневие. Ако се облагороди
слободното време на младите и ако се исполни со позитивни
влијанија, каде секој ќе има приспап до она што го нтересира, ќе
дојде до намалување на големите разлики меѓу младите, што
постојат поради различните материјално-статусни обележја на
нивните семејства и до намалување на ризикот за опробување во
недозволени дејства во криминал, дрога, проституција.
Досегашните искуства од практиката покажуваат дека кога
станува збор за деца во ризик и малолетни сторители на кривични
дела, општествената интервенција е незадоволителна и многу често
задоцнета. Од друга страна, некои родители сметаат дека ако
побараат стручен совет и се обратат во соодветна установа за
проблемите со своите деца, со тоа ќе покажат слабост и ќе си го
нарушат самопочитувањето. Има една голема група на родители
кои се лажно самоуверени, и верувајќи дека сè знаат, не сакаат да
признаат дека кај нивното дете постои сериозен проблем кој треба
да се надмине. Затоа е потребно формирање и работа на
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едукативни центри за родителите, во чии рамки родителите ќе
добиваат стручни совети и упатства за полесно справување со
развојните проблеми на своите деца, ќе усвојуваат
нови
родителски вештини и ќе станат поосетливи за потребите на своите
деца.
Тоа се формите кои мора да заживеат за да спасиме цели
генерации млади луѓе кои го одбираат погрешниот, подолгиот и
пострашниот пат за опстанок.
ЗАКЛУЧОК
Од досега презентираното може да се воочи дека
семејството и семејната надградба, односно нејзината морална и
културно-воспитна клима има големо значење во детерминирењето
и предизвикувањето на деликвентното однесување на младите во
нашата социо - културна средина.
Нашето општество, како и секое друго, е заинтересирано да
воспитува и да подготви млада генерација која ќе биде носител на
националната егзистенција, а за тоа, секако, е потребно здраво
семејство кое ќе функционира, соработува со другите воспитни
фактори и, пред сè ќе ја извршува својата воспитна функција и
улога. Може да се заклучи дека семејството кое добро
функционира може да неутрализира многу негативни ефекти и
влијанија од пошироката средина, а доколку постојат пукнатини во
семејството и несогласувања, децата лесно може да пројават
општествено неприфатливо однесување и деликвентни активности.
Carolyn Smith i Susan Stern (1997g) заклучиле:
„Знаеме дека децата кои растат во семејства кои се
карактеризираат со недостаток на топлина и поддршка, чии
родители имаат недостаток и непознавање на вештините на
воспитувањето и чии што животи се изложени на семејни
конфликти и злоставување, тие деца ќе бидат во голема мера
деликвенти. За разлика од овие семејства, семејствата со позитивна
семејна атмосфера може да ги заштитат децата дури и кога се
изложени на многу непријателски, штетни и разурнувачки
влијанија од надворешната средина. Воспитувањето што
родителите го применуваат кон децата е аспект од семејното
живеење кое најчесто се поврзува со малолетничката
деликвенција“ (Farrington and Welsh, 2007г. стр.56).
Сепак, отпорноста на семејството и неговата способност за
регенерација се докажала во многу историски околности.
Институцијата семејство ги преживеала големите преселби,
насилни режими и револуции, фаталистички и рационалистички,
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индивидуалистички, колективистички движења и екстреми, а да не
била битно ослабена. (Даниловиќ, 1986год.,стр.18)
Но, без разлика на сите промени кои ги претрпува
семејството, и кои сè уште се интензивни, тоа мора да остане топло
и сигурно место за секое дете, а тоа може да го обезбедат само
родителите, кои се најважните чинители во воспитниот процес.
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III ОД ТЕОРИЈА ДО ПРАКТИКА
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Неџат АБАЗИ,
ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ( 1945 – 1990г)
1. Вовед
После Втората светска војна образовниот систем во
Република Македонија беше интегрален дел на системот на
образованието и воспитувањето на бившата СФРЈ, со извесни
специфичности кои се однесуваа на развојните можности,
националниот карактер на образованието, наставните планови и
програми и сл.
Уште во август 1944 година Пресидиумот на АСНОМ
донесе значајни одлуки од областа на школството и просветата,
науката и културата кои дадоа поттик за побрзиот развој на овие
сфери. Меѓу најзначајните чекори кои беа направени треба да се
истакнат:
составување на македонското писмо;
составување на македонскиот правопис;
составување на македонскиот буквар;
отварање на училиштата на македонскиот јазик и на
јазиците на националностите (албански и турски) ;
борбата против неписменоста наследена од минатото;
организирање на издавачката дејност;
отварање на високошколски институции (виши школи,
факултети, институти и сл.) ;
отварање на културни институции;
создавање на организациски, материјални и кадровски
услови за образовен и културен развој на албанската и културната
народност и сл.
2.Етапите на развојот на образовниот систем
Според нашите научно утврдени критериуми, развојниот
пат на образовниот систем во Република Македонија се одвивал
низ овие четири главни етапи:
a) Првата етапа започна во 1945 година, и траеше до 1958 година,
до големата школска Реформа, која беше карактеристична за
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целиот образовен систем во СФРЈ. Структурата на образовниот
систем во овој период се состоеше од овие нивоа:
1. основно училиште ( I-IV одделение ), односно од 7-11 години;
2. нижи гимназии (V-VII,а подоцна до VIII), од 11 до 15 години;
3. прогимназии ( I - IV клас гимназија ), од 11 до 15 години;
4. виши гимназии (V-VIII клас гимназија), од 15 до 19 години;
5. учителски школи и други средни училишта во траење од 4 год;
6. училишта за ученици во стопанството (2-3 год) ;
7. виши школи во траење од 2 год. (19- до 21 год.возраст);
8. факултети и академии, во траење од 4 и повеќе години7).
б) Втората етапа започна во 1958 година и траеше до 1974 година,
кога се донесуваа новите устави на СФРЈ и СРМ. Со новиот Закон
за школство, од 1958 година, се извршија значајни промени во
образовниот систем: покрај предучилишните установи, во овој
систем се вклучија и институциите за образование за возрасни, се
постави нова концепција за основното и средното образование, се
создадоа нови наставни планови и програми. После сојузниот
Закон за школство, се донесе и републички закон за основното
училиште, со кој се дефинира положбата, целта, задачите,
принципите, и внатрешната структура на училиштето. Основното
училиште стана единствено според целта и задачите, задолжително
за сите деца од 7 – 15 год, и трае 8 години8)
Според Општиот Закон за школство и Републичкиот закон
за школство од 1958 година, образовниот систем во РМ го
сочинуваа следниве нивоа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

предучилишни установи (јасли, градинки, забавишта);
осумгодишно основно образование;
виши гимназии;
средни стручни училишта;
училишта за квалификувани работници;
виши школи;
факултети, академии и високи школи9)

7

Педагошка енциклопедија 2, Београд, Загреб 1989, стр. 495.
Републички завод за унапредување на образованието и воспитувањето: Основни
насоки за усовршување на концептот за основното образование, Скопје, јуни
1990.
9
OPŠTI ZAKON O ŠKOLSTVU, Beograd 1958, str. 46,474).
8
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Покрај ова, треба да се истакне дека во рамките на овој
систем беа вклучени и училиштата за припадниците на
народностите (албански и турски) до средно образование,
учителските школи и вишите педагошки школи за создавање на
наставен кадар; специјалните училишта за деца и младинци со
пречки во психо-физичкиот развој, образованието на возрасните и
стручното усовршување, работничките универзитети, народните
универзитети, разни видови на училишта за возрасни и др.10)
Во текот на овие две етапи, целта на воспитанието беше да
се формираат „образовани, културни, свесни и активни градители и
бранители на социјалистичкото општество...”
Во текот на овој период се донесуваат и низа други закони
од областа на образованието, како што се: Законот за просветнопедагошката служба, Законот за малцинските училишта, Законот за
финансирање на образованието и сл. Потоа, следуваат нови
наставни планови и програми со значително изменет лик и
содржина, проширување на мрежата на основните училишта,
бројот на паралелките, учениците и сл.11
в) Третата етапа започна од 1974 година и траеше до 1990 година,
кога и во Република Македонија започнаа демократските процеси.
Од 1974 година образовниот систем и реформата се базираа врз
Резолуцијата на X Конгрес на СКЈ за развој на образованието.
Оваа етапа се карактеризира со радикална и целосна
трансформација на воспитанието и образованието, формирајќи два
суштински елемента на училиштето: прво: базично образование
(предучилишно и основно образование, и второ: средно-насочено,
више и високо-насочено образование. Затоа, со право овој период
се нарекува „Насочено образование”, кое беше тесно поврзано со
здружениот труд.
3.Некои карактеристики на образовниот систем
до 1990 година
Во текот на овој период, како основа на образовниот
систем, беше поставено основното (осумгодишно) образование. Со
својата организациска поставеност, цел, задачи, и содржини
овозможуваше остварување на правата на граѓанинот за

10

Исто.
Милорад Крстически: Развојот на задолжителното школство во НР Македонија
од 1945 до 1960 год, „Просветно дело” 5-6, 1961, стр.294 (статистички податоци)
11
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стекнување на основно осумгодишно школување и оспособување
за натамошно школување во средното образование.12)
Во севкупниот образовен систем основното образование
беше тесно поврзано со предучилишното образование и со
средното насочено образование. За оваа цел, постоеше тесна
корелација помеќу целта, задачите и содржините со
предучилишното
воспитание
и
со
средното
насочено
образование13.)
Во рамките на основните училишта се даваше можност да
се организираат и воспитни групи – забавишта, паралелки за
образование на возрасни и специјални паралелки, што и сега е
практика.
Во овој период целта на воспитанието беше детерминирана
од карактерот на тогашното социјалистичко самоуправно
општество и од потребите за развојот на човекот во тој дух, поради
што и целта на воспитанието бараше „развивање на свестрана
социјалистичка личност. Впрочем, оваа цел беше поставена пред
целиот тогашен образовен систем во бившата СФРЈ.
За реализација на оваа цел пред образовните институции
беа поставени низа задачи, програмски содржини, напатствија и сл.
После 1958 година во осумгодишните училишта беше воведен и
предметот „Социјалистичко морално воспитание“, додека после
1974 година во средните училишта предметот „Марксизам и
самоуправување“. Но, и покрај тоа, целта на воспитанието, која
повеќе личеше на ИДЕАЛ, отколку на реална цел, тешко можеше
да се постигне. Исто така, покрај другите дидактички принципи,
централно место завземаше принципот на идејна насоченост на
наставата, кој често пати се косеше со другите дидактички
принципи, бидејќи сите програмски содржини не можеа да се
вклопат со овој принцип14.)
Сметаме дека и покрај сите овие идеолошки бои,
партискиот диктат и тенденциите за политизација, изградувањето
на култот кон определени личности, кон социјализмот и
самоуправувањето и сл., воспитно-образовните институции во
Република Македонија постигнаа значајни резултати во воспитнообразовната дејност со младата генерација15.)

12

Dr. Xheladin Murati, Aspekte të sistemit arsimor në Maqedoni, Skopje 1997, fg. 19.
Републички завод за унапредување на образованието – Скопје: Општа
програмска структура со наставен план за основно воспитание, Скопје, 1981.
стр.5.
14
Републички завод за школско, Општа програмска структура со наставни
планови и програми, 1973, стр.5.
15
Поопширно. Општа програмска структура..... Скопје 1981.
13
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Покрај редовната настава (на задолжителни предмети) се
применуваше и наставата на изборните и факултативните
предмети, дополнителната настава (за учениците кои потешко
напредуваа), додатната настава за талентираните ученици,
слободни ученички активности, општествено корисната работа и
сл.
Посебно внимание му беше посветено на перманентностручното и на педагошкото образование и усовршување на
наставниот кадар на сите нивоа на образование.
Во образовниот систем беа вклучени и децата од
националностите кои наставата до средно образование ја следеа на
свој мајчин јазик (албански и турски), а покрај учителската школа
(до 1972 год.) постоеја и групи на Педагошката академија за
предметна настава на албански и турски јазик (до 1987).
4.Форми на наставна работа
Во текот на овој период, при реализацијата на наставата, се
применувале следниве форми на наставна работа:
a.
Фронтална форма, која се карактеризира со непосредната
врска на наставникот со целото одделение (паралелка), при што
наставникот предава, демонстрира, илустрира, објаснува и сл.,
додека учениците (целото одделение) го следат внимателно,
вклучувајќи се, по потреба, во разговор со наставникот,
поставувајќи прашања16.)
Оваа форма на работа, гледано од историски аспект,
доминирала во т.н. „стара школа“. Но, поради некои позитивни
ефекти, останало и до ден денеска. Поради поставеноста на
ученикот во „пасивен набљудувач“ и неактивен субјект, оваа
форма во последно време сè повеќе се заменува со групната форма.
b.
Групна форма се карактеризира со работата во
одделението со помали групи од 3 до 5, или 4 – 7 ученика, со исти
задачи, или посебни задачи со секоја група. Оваа форма сè повеќе
се актуелизира последниве години, односно се применува во
поголема мера во однос на минатото. Од следењето и
анализирањето на работата на поедини училишта и наставници е
констатирана предност и успешност, како на пример: поголема
активност, динамичност во работата, дисциплина, поголема
соработка и солидарност помеѓу членовите на групата, натпреварувачкиот дух помеѓу групите, применливоста на знаењата и сл.17)

16
17

д-р. Владимир Полјак, Дидактика, 1988, стр.156-162.
Исто.
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c.
Работата во парови (тандем) во досегашната практика се
употребува во мала мера, бидејќи нејзините ефекти сè уште не се
потврдени со научно утврдени критериуми.
d.
Индивидуалната форма на работа во практиката, исто така,
се применувала во доволна мера, а обично доаѓа до израз после
фронталната работа, кога учениците се активираат самостојно да
решаваат задачи (по математика, јазик, физика, хемија и сл), а исто
така и при практични работи и вежби.

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
Од изнесените факти и констатации во ова соопштение
можеме да изнесеме некои заклучоци:
По II Светска војна во Република Македонија се отворија
првите училишта на македонски јазик и на јазиците на
националностите. Со тоа постепено се создаде школски систем, кој
чинеше единствено на Југословенскиот образовен систем до 1990
год;
Образовниот систем се одвиваше во три главни етапи, со
многу развојни карактеристики кои се однесуваат на историското,
културното, националното, мултиетничкото наследство;
Во текот на овој период имаме брз квантитативен и
квалитативен развој на воспитно-образовните и на културните
институции: - зголемување и проширување на мрежата на
основните и средните училишта, зголемен број на ученици и
студенти, голем опфат на предучилишни деца, специјални
училишта, образование на возрасни, виши, високи школи,
факултети, два универзитета, многу научно-истражувачки
институти и Академија на науките и уметностите;
Во поглед на целта, задачите, наставните програми,
учебниците, наставните средства, методите и формите, како и
дидактичките принципи - беше воведена голема доза на
марксистичка идеологија, болшевизам и политизација, која ги
оптоваруваше и учениците со непотребни знаења и информации за
култни личности, настани, состојби и проблеми;
Во наставата доминира традиционални форми, методи и
постапки а, во голема мера, ученикот беше во положба на пасивен
субјект, недоволно се оспособуваше за самостојно учење, критичко
и творечко мислење;
После 1990 година во образовниот систем се внесоа доста
иновации, нови проекти, форми, методи, постапки, техники и
технологии, кои дадоа широки можности за активирање на
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учениците, самостојна работа и креативност. Наставните програми
и учебниците се растоварија од идеологијата и партискиот диктат.
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Соња ПЕТРОВСКА
ТЕНДЕНЦИИ ВО ИСТРАЖУВАЊЕТО НА
РОДИТЕЛСКО УЧИЛИШНАТА СОРАБОТКА
АПСТРАКТ
Низ овој труд се обидуваме да ги идентификуваме клучните
проблеми што истражувачите ги потенцирале во доменот на
соработката помеѓу училиштето и семејството со цел да им
помогнат и на родителите и на училиштата да работат заеднички
во интерес на училишната успешност на децата.
Некои значајни истражувачки сознанија претставуваат поттик да се
расправа за овој проблем и тие да се презентираат во форма на
синтеза:
 Прво - практиката во овој домен се движи без доволно
втемелени истражувачки знаења (иако постојат)
кои би
претставувале нејзина поддршка.
 Второ - наспроти некои ветувачки модели на соработка
во светот и кај нас и доказите за придобивките од соработката,
образовните политики, државните институции задолжени за
поддршка на образованието, па и невладиниот сектор кој дејствува
на ова поле не покажуваат доволно подготвеност за промовирање и
градење на практика на поврзаност и комплементарно дејствување
на двете најзначајни институции за развојот на децата и младите.
Анализата на повеќе десетици трудови, како и резултатите од едно
наше пообемно истражување на оваа проблематика укажува на
неколку значајни постулати кои би можеле да претставуваат
водилка во конципирање на ефективен модел на соработка.
Клучни зборови: модели на соработка, родителска вклученост,
училиштен успех
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Контекст на проблемот
Соработката помеѓу семејството и училиштето како интегрално
подрачје на воспитно-образовната дејност на секое училиште и
проблем на научното опсервирање, се чини, сè уште нема
детерминирано што точно и прецизно се подразбира под поимот
соработка/родителска вклученост. Нашето проучување на
литературата, библиографските референции, како и личниот
емпириски труд во доменот на оваа проблематика нè води до
заклучокот дека во последните дваесетина години се развива нова
истражувачка струја која најчесто се подведува под поимите:
родителска вклученост, родителски ангажман, родителска
поддршка и родителско-училишна соработка.
На тлото на американскиот континент до 1978 година, кога
е објавена книгата – Одвоени светови: Односите помеѓу
училиштата и семејствата, имало објавено само околу триесетина
научни трудови од оваа област, за во 1998 година бројот на вакви
публикации да се зголеми дури до 450. Според Рајан и Адамс
(Raуan & Adams, 1998, стр. 1-33) оваа тенденција најверојатно е
иницирана од нараснатата загриженост на стручната јавност
(особено во САД) дека американските ученици покажуваат
релативно пониски училишни резултати во меѓународните
споредби. Сепак, ова не може да се прифати како генерално
објаснување бидејќи истражувачите од многу делови од светот,
скоро истовремено, интензивно започнуваат да се занимаваат со
оваа проблематика. Ова интересирање би можело да биде
поттикнато и поради сè почестите забелешки на директните
учесници во образовниот процес (ученици, наставници, родители),
дека бариери помеѓу училиштето и семејството постојат и тие
негативно влијаат врз училишниот напредок на децата. Од друга
страна прифатливо е и објаснувањето на Бронфенбреннер
(Bronfenbrenner, 1979, стр.1) дека најзначајна поттикнувачка сила
за овој вид истражувања, е промената на истражувачкиот фокус на
психолошките науки од проучувањето на интрапсихичките
процеси како детерминанти на детскиот развиток, кон проучување
на контекстуалните и ситуациските фактори.
Стеинберг Лоренс во своето четиригодишно истражување
на примерок од 20000 тинејџери и нивните семејства заклучува
„...нискиот училиштен успех во Америка повеќе е условен од
животот на учениците што го поминуваат надвор од училиштето,
отколку од она што се случува внатре, во училишните ѕидови“
(Steinberg, 1996, стр. 184). Неговото истражување го потврдува
ставот дека помеѓу двете најодговорни институции во доменот на
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воспитанието и образованието на младите постојат бариери: двајца
од секој десетти родител немаат никаква врска со училишниот
живот на нивните деца; само еден на пет ја следи училишната
програма, а само 40% ја следат постојано; една третина од
учениците изјавиле дека нивните родители немаат никаква
претстава за тоа што работат тие во училиштето, а на нивните
родители им е сеедно дали ќе добијат добра или слаба оцена; една
половина од родителите се изјасниле дека оценката „С“(3) е
доволно добра; и само 30% од учениците изјавиле дека нивните
родители секој ден посветуваат доволно време за разговори со нив.
Ова сознание го надополнува Хендерсон Ана, која заклучува дека
кога родителите се вклучуваат во образовниот ангажман на децата
и соработуваат со училиштето, тие добиваат повисоки оцени,
постигнуваат повисоки резултати на тестовите, работат повеќе и
поуспешно на домашните работи, пројавуваат позитивно
однесување и имаат позитивни ставови, а и почесто го
продолжуваат образованието по средното училиште (Sexton, 1997).
И покрај доказите за придобивките од родителската
вклученост (во светски рамки) во нашите училишта сè уште на
оваа програмска и законска обврска се гледа како на периферна
задача, давајќи $ во континуитет приоритет на наставата, без да се
има предвид фактот дека училиштата, општеството и семејството
се нужно поврзани во исполнувањето на мисијата и
достигнувањето на визијата кои се однесуваат на воспитанието и
образованието на децата. Во тој контекст концепциите за
поврзување на семејствата и училиштата кај нас главно
претставуваат сепарати на годишните програми за работа на
училиштата и развојните планови. Во нив отсуствува прецизно
дефинирана мисија и визија, целите најчесто не се конкретизирани
и не отвораат можност за нивна операционализација и мерливост.
Едноставно кажано овие концепции имаат повеќе формален
отколку суштински карактер. Всушност градењето на споделени
вредности во заедницата наречена семејство и училиште,
заедничкото верување во придобивките од поврзаноста како и
третманот на оваа соработка како процес, мора да бидат основните
водилки во креирањето на училишни политики за ова воспитнообразовно подрачје.
Недостатоците во смисла на точно и прецизно
определување на поимот соработка, во смисла на отсуство на
согласност за тоа што и како ќе се вклучи во концептот за
соработка, како и во смисла на неефективните постојни практики,
можеби се и најголемиот предизвик за сите оние кои се обидуваат
да создадат модели втемелени на меѓусебно познавање и
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разбирање (семејство, училиште), со прецизно дефинирани
очекувани резултати, едноставно мерливи и споредливи.
Пристапи во проучувањето на проблемот
Родителско-училишна соработка и училишниот успех
Досегашните истражувања покажуваат дека постојат
мноштво активности кои ја создаваат врската помеѓу семејството и
училиштето. И покрај разновидноста на овие истражувања во
поглед на содржинските, филозофските и методолошките
концепции, генерално се диференцирале два приода:
 Првиот приод вообичаено се нарекува „внатрешносемеен“ (within- the- family stream) и е насочен кон проучување на
системите на интерперсоналните односи во семејството и начините
на кои тие можат да влијаат врз училишната успешност на
учениците, видена од социјален и воспитно-образовен карактер.
Истражувањата главно се втемелени врз достигнувањата во
областа на психологијата, но многу од нив, иако парцијално,
посветуваат внимание и на педагошките постапки на родителите
при извршувањето на нивната воспитна функција. Можеби
највисок дострел во рамките на овој приод е емпириски
втемелениот модел за родителска вклученост што го поставиле
Рајан и Адамс (Ryan & Adams, 1998, стр. 1-33). Во обидот да
создадат ред во претерано дивергентната литература што го
третира овој проблем, авторите во моделот ги вклучиле речиси
сите варијабли што истражувачите ги инволвирале, или пак би
можеле да ги инволвираат во нивната работа, посебно при
проучувањето на внатрешно-семејните процеси. Рајан и Адамс
(Ryan & Adams, 1998, стр. 1-33) испитале 17 студии користејќи
аналитички методи за да ги проценат односите помеѓу семејните
процеси и училишните резултати на децата. Во 16 од 17 студии
набљудуваните структури мошне тесно се вклопиле во она што
моделот го предвидува. Во нив, подредувањето на варијаблите е
конзистентно со нивоата во моделот (од 0 до 6), при што ефектите
на варијаблите оддалечени од училишните исходи (нулто ниво) се
нашироко посредувани преку другите варијабли кои се поблиску
до исходите:
 Ниво 0 – детски училишни резултати
 Ниво 1 – карактеристики на детската личност - компетенции и
особини
 Ниво 2 – училишно фокусирани интеракции меѓу родител дете
 Ниво 3 – општи односи родител - дете
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Ниво 4 – општи семејни односи
Ниво 5 – лични карактеристики на родителите
Ниво 6 – егзогени општествено-културни варијаблидемографија
Резултатите од истражувањето откриваат дека социоекономскиот статус води до зголемено ниво на социјална
поддршка, кое пак доведува до редукција на количината на
родителската депресивност. Од друга страна, пониското ниво на
депресивност
води
кон
намалување
на
семејната
дисфункционалност и го намалува родителското непријателство.
Ваквиот родителски однос иницира поголема училишна
фокусираност кај децата што доведува и до повисоки училишни
постигнувања. Вака коментираните резултати имаат еднонасочен
карактер, но авторите посебно ги коментираат и во контекст на
нивната обратна поврзаност.
Валидноста на моделот ја потврдуваат и резултатите од
истражувањата на R. Adams & Corville Smith (1994) и Ketsetzis,
Ryan & Adams (1998). Користејќи неслучајни примероци со
умерена големина, на деца од основно училиште и нивните
родители, овие истражувачи откриле дека семејните процеси и
детските карактеристики се комбинираат во шеми предвидени со
моделот при што, основните семејни процеси како, на пример,
конфликтите и кохезијата влијаат на училишно фокусираните
подражавачки или репресивни односи воспоставени на линија
родител - дете. Ефектите што резултирале од овие два типа односи
се манифестираат посредно преку детските карактеристики:
напори за учење и интелектуална ефективност (Adams & Ryan,
2000, стр. 1-5).
И покрај содржинската и методолошката комплексност во
проучувањето на семејните односи и нивната импликација врз
воспитно-образовните резултати на децата низ востановениот
модел, податоците од NLSCY (Национално лонгитудинално
истражување на деца и млади) кои биле истражувачка база не
овозможиле да се проучи влијанието на варијаблите кои се
однесуваат на училишно ориентираните односи меѓу родителите и
децата и воспитно-образовните исходи.
 Приврзаниците на другиот приод го проучуваат овој
проблем на институционално ниво, третирајќи ги и семејството и
училиштето како одвоени институции упатени на меѓусебна
соработка заради единствена цел. Водена од оваа ориентација, на
Сара Лајтфут (Lightfoot, 1978) во своето дело критички расправа за
недоволната и несодржајна соработка меѓу овие две институции.
Од една страна ја критикува неспособноста на училиштето да го
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вклучи семејството во своите активности, а од друга страна
укажува на семејната незаинтересираност за присуство во
училишниот живот. Овој пристап во проучување на проблемот,
насловен „помеѓу“ („between“), е насочен кон детектирање на
проблеми поврзани со образовната политика, административната
практика и советите за родителите. Училиштата се советуваат како
најдобро можат да ја остварат комуникацијата со семејствата и
како да ги привлечат на соработка (средби или позначајни
волонтерски активности). Еден дел, пак, од литературата е наменет
за родителите и основната цел е да се оспособат како да бараат
информации од училиштето и како него да го поддржуваат во
остварувањето на воспитно-образовните цели.
Можеби најпроминентни обиди за интегрирање на
семејството и училиштето (на американска почва) преку
оживотворување на нивните меѓусебни односи се Епштајновиот
модел (Jouce L. Epstein) на родителско-училишно партнерство и
моделот на ИДР за родителско лидерство (Montemayor, M. Aurelio,
and Romero, Alicia, Anna, стр. 1-8.).
ФИГУРА 1
Епштајнов модел
1. Родителство
2. Комуникација
3. Волонтерство
4. Учење во домот
5. Донесување на одлуки
6. Соработка со локалната
7. средина

ИДРА - модел
1. Родителите како учители
2. Родителите како ресурси
3. Родителите како одлучувачи
4.Родителите како лидери и
обучувачи

Секое од предвидените подрачја на вклучување на
родителите во образованието на нивните деца, во двата модела, се
конципирани како развојни процеси кои во суштина и не се
разликуваат.
Првото и четвртото подрачје на Епштајн се компатибилни
со подрачјето на ИДРА – моделот, означено: Родителите како
учители. Тука се реализираат образовни активности кои ќе ги
оспособат родителите за разбирање на развојот на децата и
младите и создавање на семејни услови кои го поттикнуваат и
поддржуваат учењето, но и образовни активности кои ќе им
помогнат на училиштата да ги разбираат семејните проблеми и
различности. Исто така овие подрачја ги покриваат и активностите
што училиштето ги презема за да ги вклучи родителите во
извршувањето на училишните обврски на децата во домот.
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Подрачјето од Епштајновиот модел означено како
„Комуникацијата“ се реализира низ сите четири фази од ИДРА –
моделот. Тука се вклучени активности преку кои родителите и
училиштата ќе разменуваат навремени и исцрпни информации за
реализација на програмите и напредокот на учениците.
Епштајновото „Волонтерство“ соодветствува со подрачјето
од ИДРА – моделот означено како „Родителите како ресурси“, а
вклучува активности насочени кон придобивање на родителите за
соработници, волонтери кои со своите знаења и способности ќе
помогнат во реализацијата на училишните програми.
„Соработка со локалната средина“ (Епштајн), како шесто
подрачје низ кое се одвива родителско - училишното партнерство,
ги покрива двете подрачја од ИДРА-моделот именувани како
„Родителите како ресурси“ и „Родителите како лидери и
обучувачи“. Овие подрачја вклучуваат активности кои имаат за цел
координирање на расположливите ресурси во домот, училиштето и
локалната средина и нивно ставање во функција на училишниот
успех.
И покрај широката прифатеност на посочените модели во
практиката на американските училишта во стотици трудови
посветени на вклученоста на родителите во образованието на
децата се апострофира потребата од унапредување на училишната
практика во ова подрачје.
Можеби добар дел од проблемите со кои се соочува
училишната практика, па и истражувачите кои се обидуваат да
изградат оптимален модел за родителско-училишна соработка, се
појавуваат и заради нивното дистанцирање од наодите
презентирани во бројни истражувања, а се однесуваат на мотивите
заради кои родителите ја прифаќаат улогата на партнери во
образованието на нивните деца. Тие едноставно не го земаат
предвид фактот дека доброто познавање на партнерот е првиот
услов за ефективна соработка.

Во тој контекст, посебно се значајни наодите (HooverDempsey, Kathleen V., Battiato, C. Angela, et. All, 2001; Петровска,
2005) кои откриваат зошто родителите се вклучуваат во
образовниот ангажман на децата:

Родителите се вклучуваат во извршувањето на домашните
работи на учениците бидејќи сметаат дека тие задолжително треба
да го прават тоа;

Убедени се дека нивната вклученост е значајна и
придонесува во унапредувањето на детската училишна успешност;

Се надеваат дека тоа од нив го очекуваат и децата и
наставниците;
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Родителите оваа своја улога ја гледаат како потреба и
одговорност која произлегува од самото родителство.
Biddle (1986, стр. 67-92) воспоставувањето на родителската
улога во процесот на вклучување во детскиот училиштен ангажман
ја објаснува како рефлексија на родителските очекувања и
верувања, за тоа што тие би требале да сторат во врска со
образованието на нивните деца. Применето врз родителското
учество во образованието на децата, воспоставувањето на
родителската улога треба да се темели на делокругот на
родителски активности за кои родителите веруваат дека се
значајни, неопходни и достапни за нивниот личен ангажман во тој
процес. Во таа смисла училиштата треба да имаат облигаторна
обврска да го осмислат процесот низ кој родителите сериозно би ја
прифатиле оваа улога.
Нашето верување дека училиштето ја носи одговорноста за
степенот и квалитетот на вклученост на родителите во
образованието на децата наоѓа поддршка во резултатите на повеќе
истражувања. Тие покажуваат дека поканата на наставниците и
добро осмислените активности од страна на училиштето имаат
висока мотивациска моќ, влијаат врз родителската одлука да се
вклучат во тој процес (Hoover-Dempsey, Kathleen V., Battiato, C.
Angela, et. All, 2001; Петровска, 2005). Училиштата не смеат да
очекуваат подеднаква достапност до сите родители заради
различни причини: социјални, културни, личносни. Резултатите од
едно наше пообемно истражување (Петровска, 2005) спроведено на
примерок од 578 седмо и осмоодделенци и нивните родители
покажуваат дека степенот на родителската иницијативност за
вклучување во образованието на децата го детерминира квалитетот
на соработка: Дури 78.16% од родителите се вклучуваат во
образовните активности само по иницијатива на наставниците или
децата (во домот или училиштето), 57.19%
го посетуваат
училиштето секогаш кога ќе бидат поканети, 29.29% од родителите
избегнуваат да го посетуваат училиштето во кое учи нивното дете,
а само 13.52% го посетуваат училиштето секогаш кога ќе
почувствуваат потреба за тоа. Иако дури 54.94% од родителите на
нашиот примерок соработката со училиштето ја оцениле како
незадоволителна, резултатите се оптимистички и го потврдуваат
родителскиот потенцијал во смисла на подготвеност за соработка.
Дури 75.74% изразиле позитивен став во однос на значењето на
родителско-училишната соработка за училишната успешност на
децата, а 78.16% од родителите се подготвени да учествуваат во
планирањето, организирањето, реализирањето и вреднувањето на
училишните активности.
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Наместо заклучок
Фактите говорат дека постои потреба од креативно и
критичко аплицирање на емпириските наоди во процесот на
градење на модели за вклучување на родителите во образованието
на децата. Подолго време, во светот и кај нас, родителскоучилишната соработка беше градена врз основа на парадигма
втемелена на ставовите: родителите треба да го посетуваат
училиштето само на покана на наставниците; тие ги посетуваат
училиштата само по повод организирани манифестации;
родителите можат да се користат само за обезбедување на
дополнителни материјални средства; жените домаќинки се само
мајки и не се способни за некој позначаен придонес во
образованието на нивните деца. Но, денеска, кога училиштето сè
повеќе ја губи улогата на единствен „медиум“ за образование и
воспитание на децата и младите, потребна е радикална промена во
приодот за анимирање на родителите во тој процес зашто начините
на кои училиштата се грижат за учениците се рефлексија на
начините на кои тие се грижат за нивните семејства. Во таа смисла
потребно е итно напуштање на старата филозофија врз која се
втемелува фасцилитацијата на процесот на соработка помеѓу
семејството и училиштето и прифаќање на нова, која е втемелена
на научни показатели.
Филозофија која ја отежнува
родителско-училишната
соработка
 Родителите кои ретко го
посетуваат училиштето не се
грижат
за
училишната
успешност на своите деца.

Филозофија која ја поттикнува
родителско-училишната
соработка
 Не може сите родители
подеднакво да го посетуваат
училиштето, можеби таму не се
чувствуваат добро, но тоа не
значи дека не се грижат за
своите деца.
 Родителите
 Родителите се мотивирани од
самоиницијативно треба да го училишната иницијатива за
посетуваат училиштето, па тие вклученост, училиштата се
се првите кои треба да се институции
задолжени
за
грижат за нивните деца.
моделирање на овој процес.
 Родителите кои се со ниско  Сите родители располагаат
образовно ниво или пак се со потенцијал кој може да
невработени не можат да им придонесе за подобрувањето на
помогнат на своите деца.
училишната
успешност
на
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децата.
 Не е толку вредно учителите  Родителската
вклученост
да
се
трудат
околу задолжително резултира со
воспоставување на соработката. напредок
на
детето
на
училиштен план и ја интензивира
соработката
меѓу
училиштето
и
локалната
средина.
 Кон сите родители треба да  Семејствата и родителите се
се има еднаков пристап.
секој за себе уникатни (од
различни
аспекти).
Индивидуалниот пристап е
задолжителен.
 Родителската
вклученост  Родителската вклученост е
треба да се остварува по процес и бара континуиран
потреба.
ангажман на училиштето
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Бујар САИТИ
КAKО ДА ГИ ОЦЕНИМЕ МОТОРНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА
УЧЕНИЦИТЕ И УЧЕНИЧКИТЕ ОД ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ

РЕЗИМЕ
Оценувањето на учениците во наставата по физичко
образование може да биде објективно доколку биде производ од
следните три компоненти: образовна компонента, воспитна
компонента и состојбата на биомоторичките способности на
ученикот.
Целта на нашето истражување беше третата
компонента, односно со помош на батерија од осум тестови да ги
провериме моторните способности на 226 ученици и 200 ученички
од второ одделение.
За поголема репрезентативност на резултатите, испитувањата
ги реализиравме во осум основни училишта од различни региони
на Р. Македонија.
Сите мерења беа реализирани во рамноправни услови,
односно, во претпладневната смена на училиштата и на ученици
кои редовно ја посетуваат наставата по физичко образование.
Добиените резултати со соодветни статистички методи ги
трансформиравме во општи табели за оценување кои би нашле
практична примена во унифицирана постапка за оценувањето на
моторните способности на второодделенците од Р. Македонија.
Со креираните нови табели за оценување на моториката, кои
би се дистрибуирале во сите основни училишта во нашата земја,
одделенските наставници многу лесно би можеле да ги оценуваат
моторните способности на сите ученици и ученички од второ
одделение.
Удк
Ученици, оценување,
Моторни способности
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ВОВЕД
Оценувањето во принцип претставува комплексна
постапка на која $ се посветува големо педагошко, психолошко и
општествено значење.
Кога станува збор за оценувањето во наставата по физичко
образование, се чини дека комплексноста доаѓа до поголем израз.
Објективноста во оценувањето по физичко образование е
многу тешко да се примени, затоа што оценувањето во основа
секогаш е субјективен чин, кој во голема мера е одреден и од
самиот оценувач, на кого дејствуваат голем број фактори.
Дали е поважен трудот и вложувањето на ученикот, неговото
напредување, редовноста и љубовта кон предметот, или оценката
пред сè треба да го рефлектира нивото на учениковите моторички
способности и технички резултатски достигнувања.
Во реализирањето на наставните содржини предвидени со
наставниот план и програма по физичко образование, со завршната
оценка
наставникот
треба
да
ги
оцени:
нивото на усвоените моторни знаења и навики, динамиката на
растот и општиот морфолошки развој на ученикот под влијание на
телесното вежбање, колку успеал да ја подобри личната
благосостојба во здравствено-хигиенски поглед, колку успеал да се
здобие со потребни навики за редовно телесно вежбање и како
последно, но не помалку важно, во процесот на оценувањето
претставува нивото на учениковите достигнувања во процесот на
социјализацијата.
Доколку оценката биде во функција на горенаведените
барања и поставени задачи, тогаш во голема мера ќе се редуцира
доминацијата на одличните и многу добрите оценки по физичко
образование, со што наставникот ја прикрива неспособноста за
правилно диференцирање на учениковата способност во различни
подрачја.
Поголемиот дел на методичарите се истомисленици дека
завршната оценка треба да ги содржи следниве три компоненти:
-Првиот дел на оценката треба да го опфати спортскотехничкото образование на ученикот и него наставникот го
формира од усвоените знаења од годишната наставна програма
(образовна компонента).
-Вториот дел на оценката ги инкорпорира: редовност на
часовите, хигиенски навики, спортска опрема, односот кон
соучениците,
залагањето,
активноста
и
учениковата
заинтересираност во наставниот процес.
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-Третиот дел на оценката по физичко образование треба да ги
содржи моторните способности на ученикот кои се манифестираат
преку реализација на разновидни вежби и движења. Овие
способности наставникот може да ги провери со соодветни
моторни тестови. Самата содржина на тестовите треба да
произлезе од структурата на елементи и движења предвидена со
годишната програма на учениците од второ одделение.
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Предмет на нашето истражување беше третата компонента на
оценувањето, односно со помош на моторни тестови да се креираат
универзални табели за оценување.
Од предметот на истражувањето произлегоа следните цели:
- Со помош на биомоторички тестови да се утврди
манифестниот моторички простор за учениците и ученичките од
второ одделение во Р. Македонија и утврдените вредности да се
трансформираат во универзални општи табели за оценување, кои
би им биле на располагање на сите основни училишта во нашата
земја.
-Секој одделенски наставник да биде во состојба со голема
објективност да ги вреднува моторните способности на учениците
со помош на унифицирани табели за оценување.
-Кај бројни наставници од одделенската настава ќе се
изедначат критериумите за оценување на моториката на
општинско и републичко ниво.
-Кај учениците ќе се создадат навики и мотивација за
употреба на моторни тестови во функција на самоконтрола на
моторичкиот простор.
-Практичната примена на моторичките табели може да биде
повод за иницирање на стручни дискусии меѓу наставниците на
ниво на курсеви, семинари или симпозиуми.
МЕТОД НА РАБОТА
Во нашето истражување беше опфатена популација на
ученици и ученички од второ одделение од неколку основни
училишта од Р. Македонија.
Со цел истражувањето да биде репрезентативно за целата
наша земја, извршивме мерења во основни училишта во
поголемите градови од различни региони и тоа: ОУ „Гоце Делчев”
- Тетово, ОУ „Братство Единство” - Дебар, ОУ „Санде Штерјоски”
- Кичево, ОУ „Елпида Караманди” - Битола, ОУ „Видое Подгорец”
- Струмица, ОУ „Никола Карев” -Кочани, ОУ „Блаже Конески” Велес и ОУ „Бајрам Шабани” - Куманово.
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Во сите горенаведени училишта со истражување опфативме
426 ученици од кои 226 машки и 200 женски од второ одделение.
Кај сите ученици реализиравме мерења во осум моторички
тестови и тоа:
-Динамометрија со посилната рака - дпр
-Трчање 5х10 метра – 5х10
-Вис во згиб - виз
-Подигнување на телото од тло - птт
-Тапинг со подобрата рака - тпр
-Скок во далечина од место - сдм
-Длабок претклон на клупа - дпк
-Рамнотежа на една нога со затворени очи - рзо.
Сите добиени резултати од ова истражување беа обработени
во вообичаена постапка за добивање информации за централни и
дисперзиски параметри за сите варијабли во манифестниот простор
(ариметичка средина, минимален-максимален резултат, стандардна
девијација и коефициент на варијабилност).
За утврдување на нормативните табели, за секој суппримерок
на испитаници според полот, беа земени предвид добиените
фреквенции на дистрибуциите, како и резултатите од пресметаните
перцентилни вредности за: 1, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75,
80, 90, 95, 97, 99 перцентил.
Перцентилната скала има 17 класи и практично е доволно
чувствителна што е најважно, не е условена од нормалната
дистрибуција на резултатите.
Финалните табели за оценување на моторните способности
за учениците и ученичките од второ одделение се добиени со
редуцирање на перцентилната дистрибуција на добиените
резултати, во 5 центилни класи и тоа:
-Од 86-100 перцентил, одлична оцена (5);
-од 66-85 перцентил, многу добра оцена (4);
-од 36-65 перцентил, добра оцена (3);
-од 7,6-35 перцентил, доволна оцена (2);
7,5 и помал перцентил, слаба оцена (1).
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Со инспекција на таб. 1, во која се дадени некои основни
дескриптивни статистички показатели, може да се забележи дека
од добиените аритметички средни вредности на резултатите, кај
пет тестови постои статистички значајна разлика помеѓу машките
и женските (кај тестот за проценка на силата на мускулите на
шепата - дпр, за проценка на експлозивната сила на мукулите на
нозете - сдм, за проценка на динамичната сила на стомачните
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мускули - птт, за проценка на статичката сила на мускулите на
рацете и раменскиот појас - виз, и кај тестот за проценка на брзото
трчање и агилноста - 5х10).
Во однос на хомогеноста на добиените резултати, таа е
изразена кај тестовите: тпр, сдм и 5х10.
Поголема хетерогеност може да се забележи кај тестовите:
дпр, дпк, птт и кај тестот за проценка на силата на раменскиот
појас и рацете - виз. Кај овој тест стандардната девијација има
поголема вредност од сопствената аритметичка средина, што
укажува на фактот дека се работи за позитивна асиметрија на
дистрибуцијата, карактеристична за потешките тестови.
Кај опфатот на резултатите, во сите тестови има разлика
помеѓу машките и женските. Најмала разлика кај опсегот може да
се забележи кај тестот за проценка на експлозивната сила на
мускулите на нозете-сдм.
Вреди да се одбележи и тоа дека во тестовите за проценка на
силата - птт и виз, и учениците и ученичките имаат почетен
негативен нула резултат.
Таб. 1. Општи статистички параметри за II одделение, женски
и машки N=426
Варијабли

H
Жен.-маш.

Минимум
Жен.-маш.

Максимум
Жен.-маш.

Стан. дев.
Жен.-маш.

Кв%
Жен.-маш.

DPR

6,337,39
18,9118,42
21,8518,86
106,5119,3
10,2611,62
4,589,87
27,0025,18
15,8515,17

1,001,00
13,0012,00
5,004,00
60,0070,00
0,000,00
0,000,00
21,3016,90
4,404,00

15,0013,50
26,5030,00
31,0034,00
175,0178,0
31,0024.00
30,0082,80
37,5033,40
47,8058,40

2,542,49
2,933,38
5,485,88
17,0616-92
5,976,06
4,9111,79
2,452,47
7,917,26

40,1433,72
15,4918,35
29,0731,17
16,0114,14
58,1852,15
107,2119,5
9,099,83
49,9048,13

TPR
DPK
SDM
PTT
VIZ
5h10
RZO

Графикон
1.
варијабилност за II одделение, женски

Коефициент

на
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120

VIZ

100
80
PTT
60

RZO
DPR

40

KFN

DPK
TPR

20

ATT

SDM
5x10

AVT

0
KV% zenski 2odd.

Варијабилноста на резултатите највпечатливо може
да се види преку коефициентот на варијабилноста, даден во
графиконите 1 и 2.
Графикон
2.
варијабилност за II одделение, машки
120

Коефициент

на

VIZ
100
80
PTT

60

RZO
DPR

40
20

KFN

DPK
TPR

ATT

SDM
5x10

AVT

0
KV% 2 odd-maski

Со највисок коефициент на варијабилност доминира
тестот за проценка на силата на рацете и раменскиот појас - виз. Со
најмала варијабилност се одликуваат тестовите за проценка на
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брзото и агилно трчање - 5х10, тестот за проценка на
сегментарната брзина - тпр и тестот за проценка на експлозивната
сила на мускулите на долните екстремитети.
Од прилог табела 2, во која се прикажани резултатите од
перцентилната дистибуција кај ученичките, може да се забележи
дека тестовите за проценка на статичката и динамичката сила на
мускулите - виз и птт, до 30-тиот перцентил бележи негативен
резултат 0. Очигледно дека анатомо-биолошките и физиолошки
карактеристики на оваа возрасна категорија ученички не одат во
прилог на примена на овие тестови кои, по нивната структура,
спаѓаат во тешки тестови за изведба.
Таб. 2. Перцентилна дистрибуција на моторните варијабли за
II одд. - женски
Перц.

Дпр

Тпр

Дпк

Сдм

Птт

Виз

5h10

Рзо

1

20,00

132,01

50,10

60,050

,00

,00

215,07

57,01

3

25,00

138,00

60,30

68,000

,00

,00

229,03

59,06

5

30,00

146,00

80,00

74,000

,00

,00

233,10

65,10

10

30,50

153,10

110,00

86,100

,00

,00

241,10

76,10

20

40,00

162,00

150,00

95,000

5,00

,00

249,20

96,00

25

40,00

166,25

160,00

96,000

6,00

10,00

253,00

106,00

30

50,00

172,30

170,00 100,000

7,00

11,00

257,30

109,90

40

52,00

179,80

180,00 105,000

10,00

25,40

264,00

126,40

50

65,00

187,00

190,00 108,000

11,00

32,00

268,50

140,50

60

70,00

196,00

210,00 110,600

13,00

41,60

273,00

162,00

70

75,00

202,70

220,00 115,000

14,00

60,00

277,00

178,00

75

80,00

209,00

230,00 115,750

14,00

70,00

280,75

186,75
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80

84,00

213,00

230,00 117,000

15,00

78,60

287,80

203,80

90

99,50

226,00

260,00 125,000

17,00

110,00

305,00

257,80

95

110,00

243,95

270,00 128,950

20,00

139,75

314,00

341,05

97

114,85

253,88

280,00 135,910

20,00

172,61

321,91

382,31

99

149,80

262,98

300,00 155,990

24,97

239,90

335,96

467,55

Во перцентилната дистрибуција кај машките од второ
одделение (таб. 3), може да се забележи дека кај истите тестови
(птт и виз) машките имаат подобар резултат од ученичките,
односно, негативен резултат учениците имаат само до десеттиот
перцентил.
Таб. 3. Перцентилна дистрибуција на резултатите за II
одделение - машки
Перц.

Дпр

Тпр

Дпк

Сдм

Птт

Виз

5h10

Рзо

1

20,00

122,81

50,00

71,350

,00

,00

192,78

47,89

3

34,05

135,81

80,00

88,670

,00

,00

204,81

57,81

5

36,75

138,00

93,50

95,700

,00

,00

215,00

67,35

10

45,00

143,70

110,00

100,000

,70

,00

222,00

78,00

20

52,00

156,40

140,00

105,000

7,00

20,00

231,40

95,00

25

55,00

159,00

150,00

109,000

8,00

30,00

234,75

103,50

30

60,00

163,00

160,00

110,000

9,00

40,00

238,10

108,30

40

64,00

174,00

170,00

114,000

11,00

54,80

245,00

121,80

50

70,00

180,00

190,00

117,500

13,00

70,00

252,00

135,00
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60

75,00

189,20

202,00

124,000

14,00

90,00

258,00

151,00

70

90,00

198,00

220,00

128,000

15,00

110,00

263,90

168,90

75

90,00

203,25

230,00

131,000

16,00

130,00

267,00

184,50

80

100,00 208,60

240,00

134,000

17,00

150,00

270,00

202,60

90

110,00 229,60

270,00

140,000

19,30

189,30

284,00

239,00

95

115,00 255,55

286,50

148,000

20,00

276,50

297,95

302,00

97

125,95 266,19

300,00

153,190

21,19

458,62

300,38

329,19

99

133,65 287,30

324,60

165,000

23,73

671,46

318,65

394,87

Таб. 4. Перцентилни класи за II одделение - женски
Перц.

Дпр

Тпр

Дпк

Сдм

Птт

Виз

5h10

Рзо

7,5

30,00

148,15

90,00

78,150

,00

,00

310,00

72,15

35

50,00

176,00

170,00 103,000

8,00

20,00

275,00

119,70

65

70,00

199,65

210,00 113,000

13,00

50,00

261,00

169,65

85

90,00

217,85

240,00 122,000

16,00

89,10

245,00

231,65

Таб. 5. Перцентилни класи за II одделение-машки
Перц.

Дпр

Тпр

Дпк

Сдм

Птт

Виз

5h10

Рзо

7,5

40,00

141,00

100,00

100,000

,00

,00

289,00

74,00

35

60,00

169,45

160,00

112,450

10,00

47,25

262,00 115,45

65

85,00

194,00

210,00

126,000

14,00

100,00

242,00 157,10

85

100,00

215,00

250,00

137,000

18,00

169,65

225,00 213,90
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Од прикажаните дистрибуции во табелите 2 и 3,
формирани се редуцирани класи (таб. 4 и 5), кои нудат подобра
прегледност на граничните вредности кои имаат важна улога во
проценката на табелите за оценување на моторните способности.
Таб. 6. Моторички норми за оценување на ученичките од II
одделение
О
Варијабли

1
(недоволен)

DPR
kgr.
TPR
bod.
DPK - sm.
SDM - sm.

do

PTT
bod.
VIZ sek
5 h10 sek
RZO
sek.

-

Ц

Е

Н

2
(доволен)

3
(добар)

do 3,0

3,1-5,0

do

13

do

9,0

А
5
(одлич.)

5,1-7,0

4
(мн.
добар)
7,1-9,0

14-16

17-19

20-21

9,1-17,0

21,124,0
114-122
14-16

22
i
pov.
24,1 i
pov.
123 i
pov.
17 i pov.
9 i pov.

77

78-103

0

1-8

17,121,0
104113
9-13

0

1-2

2,1-5,0

5,1-8,9

27,6-31

26,227,5
12,016,9

24,6-26,1

31,1 i
pov.
do
7,2

7,3-11,9

17,023,1

9,1 i
pov.

Do
23,2
pov.

24,5
i

Врз основа на добиените фреквенции од перцентилните
дистрибуции (таб. 2 и 3) и на перцентилните класи (таб. 4 и 5),
креирани се финалните универзални табели за оценување на
моторните способности на учениците и ученичките од второ
одделение во Р. Македонија.
Кај распределбата на резултатите во табелите за оценување
(таб. 7 и 8), вредностите на тестот за проценка на брзото и агилно
трчање (5х10), се поставени инверзно, односно, пониските
вредности на резултатите подразбираат поголема способност за
брзо и агилно трчање.
Таб. 7. Моторички норми за оценување на учениците од II
одделение
О
Варијабли
DPR
kgr.

-

1
(недоволен)
do 4,0

2
(доволен)
4,1-6,0

Ц

Е
3
(добар)
6,1-8,5

Н

А
4 (мн.
добар)
8,6-10

5
(одлич.)
10,1 i
pov.
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TPR
bod.
DPK - sm.

do

14

do

10

SDM - sm.

do

100

PTT
bod.
VIZ - sek
5 h10 sek
RZO
sek.

14,116,9
10,1-16

1719,4
16,121
112,5126
11-14

19,521,5
21,1-25

0

100,112,4
1-10

0

1-4,7

4,8-10

10,1-16,9

26,3-29

24,3-26,2

22,6-24,2

7,511,5

11,615,7

15,821,3

29,1 i
pov.
do
7,4

126,1137
15-18

21,6
i
pov.
25,1 i
pov.
137,1 i
pov
19
i
pov.
17 i
pov.
do
22,5
21,4
i
pov.

Од причина што во поголемиот број тестови, постојат
значајни разлики помеѓу машките и женските, се одлучивме на
посебни табели на оценување за секоја полова структура.
Од дадените моторички тестови во прилогот може да се види
дека тие се селектирани според тоа што тие не бараат посебни
материјани вложувања, со цел да им бидат достапни на сите
основни училишта. Исклучок претставува тестот за мерење на
силата на мускулите на шепата (дпр), за чија реализација е
потребен рачен динамометар.
Постапката за употреба на табелите е многу едноставна.
Доволно е наставникот да реализира еден или повеќе тестови со
своите ученици и потоа добиените резултати од секој ученик да ги
спореди со резултатите и оцените од прилог - табелите 6 и 7, во
кои се дадени прецизни вредности на резултатите трансформирани
во соодветна оценка. Ваквото вреднување на моторните
способности е лишено од секаква доза на субјективност.
ЗАКЛУЧОК
Добиените резултати од истражуваниот моторички
простор кај учениците и ученичките од второ одделение укажуваат
на значајни меѓусебни разлики на резултатите во пет
биомоторички тестови. Во преостанатите три теста нема значајни
разлики во постигнатите резултати помеѓу машките и женските.
Од тие причини се одлучивме да креираме посебни табели за
оценување на моторните способности кај второодделенците по
полова структура.
Доколку во некое од училиштата нема услови за
реализација на некоја од композицијата на тестови дадени во
табелите, останува можноста за реализација на најмалку пет теста,
за да може коректно да биде покриен моторниот простор при
оценувањето по физичко образование.
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Со овие универзални табели за оценување, многу се
олеснува вреднувањето кое треба да го реализираат наставниците
од одделенската настава.
Со овие табели за оценување се покрива само едниот сегмент
од оценувањето. За севкупна оценка по физичко образование,
останува обврската да бидат инкорпорирани и другите две
компоненти од оценувањето.
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Мимоза ЧАРКА
ИСКУСТВА НА АВТОНОМИЈАТА И КОНТРОЛАТА МЕЃУ
АЛБАНСКИТЕ УЧЕНИЦИ

АПСТРАКТ
Оваа статија претставува три филозофски претпоставки кои
ја формираат почетната точка на теоријата на самоодредување. Од
овие метатеоретски основи се генерираа голем број хипотези и се
интерпретираше голема разновидност на емпириски наоди. Овие
претпоставки, исто така, биле центар на различни дебати и
контроверзии.
Понатаму, органистичките процеси на внатрешната
мотивација и усвојување се обработени, а тие ги рефлектираат
размислувањата на луѓето или мотивите за одредено однесување.
Според SDT, регулациите за однесување, кои се или вродени или
добро усвоени, претставуваат два различни типа на автономна
мотивација. Автономната мотивација се однесува на вклучувањето
во однесувањето, доброволно и по сопствена желба, и е спротивно
на контролираната мотивација, која подразбира однесување за да
се задоволат надворешни контролни стандарди или внатрешни
психички притисоци.
Диференцијата помеѓу автономната и контролираната
мотивација претставува обид да се концептуализираат
квалитетите на луѓето, видот или типот на мотивација. (Deci &
Ryan, 2000; Vansteenkiste, Lens, & Deci, Vansteenkiste, Lens, De
Witte & Feather). Најпосле, оваа студија ја истражи важноста на
автономната мотивација за учење или желбата која е
универзално важна и која треба да предвиди подобро учење и
повисока добро состојба, не само меѓу учениците на запад.
Наодите индицираа дека автономната мотивација за учење
позитивно предвидува приспособливи ставови на учење, академски
успех и лична добросостојба, додека контролираната мотивација е
поврзана со повисоки стапки на откажување, неприспособливи
ставови на учење и неуспех.
Клучни зборови: SDT (Теорија за самоодредување), внатрешна
мотивација, усвојување, автономна мотивација, внатрешна и
надворешна амотивација, внатрешна регулација, интегрирана
регулација, идентификувана регулација, надворешна регулација,
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поврзаност, автономна мотивација, контролирана мотивација,
самостојна поддршка, академски прашалник за саморегулација
(SRQ-A), инвентар на стратегии за учење и студирање (LASSI),
релативен индекс за автономно учење (RAI)
ТЕОРИЈА ЗА САМООДРЕДУВАЊЕ
SDT употребува органски поглед на човековата природа
(Deci & Ryan, 2000; Deci & Vansteekiste; Ryan & Deci, 2000a, 2002;
Sheldon & Vansteenkiste). Од оваа перспектива, луѓето се сметаат за
активни организми, а не за реактивни механизми. Поточно речено,
место да се смета дека се влечени и притиснати од надворешните
влијанија и сили, на луѓето се гледа како да имаат природен
капацитет и инклинација да бидат проактивни, а со тоа да се
движат кон посакуваните исходи. Однесувањето на луѓето не е
само функција на случајни стимулации, туку луѓето можат да им
дадат насока и значење на нивните животи и се одговорни за
нивното однесување.
Понатаму, како битија кои се самоорганизираат, луѓето
имаат во својата природа тенденција кон развивање и
поинтегрирано функционирање. Речено поинаку, иако постојат
значајни меѓуиндивидуални разлики помеѓу човековите битија, кои
се делумно одредени од околината и принципите на учење, сите
човекови битија се родени со основна тенденција да се движат кон
поинтегрирано ниво на функционирање (Ryan, 1995). Поради оваа
ориентираност кон
развивање и природната тенденција за
интегрирање, луѓето имаат постојан потенцијал да постигнат нови
нивоа на изразување и функционирање. Луѓето се високо уредени
системи кои го одржуваат нивниот структурален идентитет со
зголемување на комплексноста и редот на нивните структури и
процеси како одговор на предизвиците. (Deci & Ryan 1985a &
Vansteenkiste).
SDT тврди дека оваа тенденција за развивање е регулирана
од самата личност. Личноста како активна манифестација на
активната, интегрирана тенденција, се смете дека е центар на
активноста на оној што дејствува, која им овозможува на луѓето да
постигнат повисоки нивоа на интегрирано функционирање и
подобро да ги изразат и реализираат нивните потенцијали. За да се
постигне оваа цел, индивидуите ги регулираат нивните
однесувања, идентитети, вредности и емоции во обид да доведат
хармонија и синтеза со постојните регулации на однесување,
идентитети, вредности и емоции. Низ овој процес, личноста
станува поавтентична, унифицирана и елаборирана со текот на
времето: поголема е веројатноста индивидуите да влијаат на
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нивните лични вредности и интереси, да ги носат во хармонија и
кохезија нивните лични интереси и вредности едни со други (т.е.
унификација), и да развиваат попрефинети и диференцирани лични
вредности еден со друг (т.е. елаборација).
Значи, во перспективата на SDT, личноста не го
продолжува само активниот центар на однесување
и
синтетичниот центар на оваа интегрирана тенденција туку и го
претставува исходот на таа работа.
Во тој поглед, егзистенцијалните мислители ја делат истата
основна претпоставка како и оперантите (пр. Skinner, 1971, 1974) и
когнитивните теоретичари (Markus, Kitayama & Heiman 1996) кои
тврдат дека кога се раѓа новороденче, тоа е празен организам.
Меѓутоа, за разлика од раните теории на егзистенцијализам кои
тврдеа дека луѓето си даваат значење на нив самите, теоријата на
оперативците тврдеше дека важноста на луѓето ја одржува
околината. Слично, когнитивните теории, како што е теоријата за
самоефикасност (Bandura 1997; Pajares, 1996, Zimmerman, 1989) и
стилот на идентитет на Berzonsky (1986, 1990), кажуваат дека
важноста на луѓето доаѓа од тоа што социјалното опкружување
спроведува до луѓето за тоа кои се тие (Ryan & Deci, 2004b;
Soenenes, Berzonsky, Vansteenkiste, Goossens & Beyers, 2005).
Од социјално-когнитивна перспектива, развојот на
личноста е процес на учење во кој социјалното опкружување ги
програмира личностите на луѓето, кои како одговор го регулираат
однесувањето (Cushman, 1990). Како вакви, овие теории ја делат
претпоставката со теориите на Cooley (1902) и Mead (1934) кои се
појавија многу порано, а кои сметаат дека личноста е одраз или
„гледање во огледало“ на социјалните проценки. Од овие
перспективи, нема универзален, транзиториски концепт на
личноста како унифициран и унифицирачки склоп на процеси,
туку само локални личности кои се производ на заедничките
сфаќања на култура „што е да се биде човек“ (Heelas & Lock, 1981).
Таков поглед подразбира дека индивидуите ќе конструираат
концепт за личноста преку процеси на општествено учење, но
одрекува дека постоењето на тенденцијата на внатрешен развој
може да биде проценета наспроти овие концепти на личноста.
Да се појасни, замислете адолесцент чии родители секогаш
ја спроведувале пораката дека тој е личност која ќе стане вешт
адвокат. Родителите го потенцирале овој концепт на личност
редовно, и овој адолесцент најверојатно ќе создаде претстава за
себе или концепт за себе како иден професионален адвокат. Како
таков, концептот за личност на адолесцентот ги отсликува
пораките кои му се пренесени од социјалната околина. Овие
концепти за себе ќе го регулираат неговото однесување, па така, на
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пример, адолесцентот може да размисли да студира право и да
собере информации што се однесуваат на овие студии. Според
социјалните когнитивни теории, таквите типови на концепт на
личност, иако пасивно се преземени од социјалната околина,
активно ќе ги регулираат плановите за иднина на адолесцентот и
неговото однесување и со тоа ќе го претставуваат идентитетот на
личноста. Меѓутоа, бидејќи социјалните когнитивни теории немаат
никаква тенденција за развиток, нема доволно теоретска основа да
се процени дали конструираните концепти за личност и идентитети
се совпаѓаат со главните интереси и вредности на личноста. На
пример, во горенаведениот пример, претставата за себе на
адолесцентот како адвокат може да не биде во согласност со
неговите вистински потреби, цели и аспирации, бидејќи тој е
позаинтересиран за психолошки студии.
Овој пример илустрира дека иако социјалните когнитивни
теории ги сметаат себепретставувањето, идентитетите или
концептите за сопствената личност како дефинирачки
карактеристики на личноста, SDT тврди дека овие елементи на
себепретставување или идентитети може да „не бидат во допир“
наспроти „во хармонија“ со тенденцијата на личноста за
интеграција или себеактуализација, која е наречена „себе“ во
рамките на SDT. За SDT, но спротивни на социјалните когнитивни
гледишта, елементите на идентитетот се совпаѓаат со вистинските
потреби на луѓето, аспирациите и вредностите. Совпаѓањето
помеѓу концептот за себе или идентитетите и потребите, целите и
вредностите на личноста се сметаат како важни за добросостојбата
и оптималното функционирање на личноста. (Ryan & Deci, 2003).
Иако SDT тврди дека луѓето се надарени со основна
интеграциска и самоактуализирачка тенденција (Ryan & Deci,
2004b), SDT исто така тврди дека овој природен процес не се
случува автоматски. Движењето кон развој на унифициран
концепт за себе мора да биде одгледуван од социјалната околина.
Сепак, социјалните контекстуални влијанија, исто така, можат да
го прекинат процесот. Препознавањето на критичниот судир на
социјалниот контекст води кон третата метатеоретска
претпоставка: SDT тврди дека постојаниот интерфејс или
дијалектичка меѓуигра помеѓу активната индивидуа ориентирана
кон развој и социјалната околина може или да спречи и да
фрустрира или да олеснува и да ја храбри интеграциската
тенденција на личноста (Ryan & Deci, 2002). Според тоа, SDT
(Deci, 1980) сосема признава дека луѓето се изложени на пасивност
и дека се фракционирани структури, и го признава ова надолно
движење како функција на дијалектичката заемна игра со
социјалниот свет. Фундаменталното влијание на социјалната
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околина на „постанувањето“ на луѓето или негов недостаток исто
така беше препознаено од хуманистичките психолози во периодот
од 50-тите до 60-тите години на 20 век. На пример, Maslow
тврдеше дека „културата дозволува или одгледува или помага или
охрабрува што постои во ембрионот да стане вистинско и
актуелно“ (1959, како што е наведено во De Carvalho 1991).
Според SDT, психолошките процеси низ кои дијалектните
функции се задоволство наспроти спречување на трите
фундаментални, универзални психолошки потреби, а тоа е
потребата за компетентност, поврзаност и автономност (Deci &
Ryan, 2002; Ryan, 1995 Ryan & Deci 2000a). Во SDT се однесува на
тоа личноста да се чувствува ефикасно во своите постапки. (White
1959), автономноста се однесува на волјата и на самоодобрување
во однос на постапките на личноста (deCharms, 1968; Deci, 1975), и
поврзаноста имплицира грижа кон другите и чувство дека другите
кои $ се важни на личноста се грижат за неа (Baumaster & Leary,
1995; Ryan, 1995). SDT тврди дека интеграцијата, активноста и
добросостојбата се поддржани и охрабрени од задоволството на
овие три основни психолошки потреби, додека фрагментацијата,
пасивноста и лошата состојба имаат тенденција да резултираат
кога социјалната околина ги оневозможува овие основни потреби.
КОНКРЕТНИ МАНИФЕСТАЦИИ ИЛИ НАОДИ
SDT и хуманистичките теории имаат многу слична метатеорија
која ја нагласува тенденцијата на развој на индивидуите. Меѓутоа,
SDT отиде над теоретско спекулирање и употреби строги
статистички алатки кои, исто така, се користени од бихевиористите
и од когнитивните психолози за да се тестираат нивните теоретски
претпоставки (Sheldon & Kasser, 2001). Особено, природната
тенденција на луѓето за развој и саморазвивање се манифестира на
најмалку три конкретни начини кои се опишани во табела 1.
Табела 1.
Три наоди на тенденцијата за развој на луѓето
1. Луѓето по природа се ориентирани кон вклучување во
активности кои сами по себе носат задоволство, процес кој
се нарекува внатрешна мотивација;
2. Луѓето по природа имаат склоност постепено да
интегрираат надворешно најавени регулации, погледи,
вредности, емоции и идентитети во нивните структури на
вредности, процес кој е наречен интернализација;
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3. Луѓето по природа се ориентирани кон постигнување на
внатрешни, а не на надворешни цели процес кој се
нарекува потрага по внатрешни цели.
Како прво, луѓето имаат тенденција спонтано да се вклучуваат
во задоволства и во интересни активности, органистичен процес
наречен внатрешна мотивација (Deci, 1971, 1975; Deci & Ryan,
1985a). Внатрешната мотивација доведува до развој и
благосостојба, бидејќи луѓето слободно и доброволно се
вклучуваат во активности кои спонтано ги привлекуваат и бидејќи
внатрешната мотивација придонесува за изнаоѓање на оптимални
предизвици и развивање на вештините на личноста.
Како второ, луѓето по природа постепено „земаат“
бихевиористички регулации на личноста, идентитети, емоции,
вредности и цели кои на почетокот беа најавени од надворешни
сили во нивната личност и ги интегрираат нив во унифицирана и
кохерентна смисла на личноста, процес кој се нарекува
интернализација. (Deci & Ryan, 1985a; Ryan & Deci 2000a). Се
смета дека интернализацијата го олеснува развојот и оптималното
функционирање, бидејќи склопувањето на овие различни
надворешни елементи во кохерентно единство им помага на
индивидуите да функционираат на поавтономно и интегрирано
ниво. Исто така, ефективната интернализација на нормите на
групата и вредностите им овозможува на луѓето чувство на
компетентност и поврзаност, кои се културна храна за нивниот
развој (Ryan 1995). Процесите на внатрешна мотивација и
интернализација се поврзани со регулацијата на однесувањето
(„зашто такво однесување“), бидејќи тие се однесуваат на мислите
или мотивите на луѓето за правење на одредена активност. Многу
теоретски и емпириски истражувања во рамките на SDT се
посветени на овие процеси и регулации.
Како трето, за дополнувањето на природните процеси на
внатрешната мотивација и интернализација, SDT тврди дека е во
природата на луѓето да се трудат да ги задоволат внатрешните цели
(меѓучовечки врски, саморазвивање, придонес кон заедницата и
здравје), а не надворешните цели (пр.: богатство, слава, физички
изглед и моќ). Потрагата по внатрешните цели претставува трет
пример на организмот кој е ориентиран кон развој (Kasser, 2002;
Kasser & Ryan, 1993, 1996). Потрагата по надворешната во однос
на внатрешната мотивација се смета дека го смалува развојот и
добросостојбата, бидејќи индивидуите кои се ориентирани кон
надворешната, а не кон внатрешната мотивација ја доживуваат
нивната потрага како стресна, која ја загрозува нивната
автономност.
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Исто така, споредена со внатрешната, индивидуите кои се
водени од надворешна мотивација помалку е веројатно да се
чувствуваат компетентни во нивната потрага по целите, бидејќи
тие ретко имаат чувство да ги постигнат материјалните
амбиции.
Како последно, индивидуите кои се водени од надворешна
мотивација во однос на внатрешна мотивација имаат тенденција да
ги сметаат другите индивидуи како инструменти за постигнување
на нивните материјални амбиции, што ги спречува во развивањето
на врски кои ќе им овозможат задоволство (Kasser, 2002).
Органистичкиот процес на потрагата по целите со внатрешна
мотивација наспроти надворешна мотивација се занимава со
типот на целите кои луѓето ги бараат низ нивното однесување за
разлика од причините и мотивите на нивното однесување со
внатрешна мотивација и интернализација.
Внатрешна мотивација и интернализација: Две манифестации
на развојот
SDT се фокусираше на различните причини или мотиви
„зошто на однесувањето“, кое луѓето ги впушта во различни
однесувања. Според SDT (Ryan & Connel, 1989), причините на
луѓето можат да бидат опишани како повеќе и помалку одредени
од самите луѓе. Два различни типа на автономни регулации се
разликуваат, односно, внатрешната мотивацијата и добрата
интернализирана надворешна мотивација.
Внатрешна мотивација
Во согласност со теоретичарите како Harlow (1953) и White (1959),
SDT тврди дека луѓето имаат склоност да се вклучуваат во
активности кои им будат љубопитство и внатрешна мотивација, за
природно да бараат оптимални предизвици и да откриваат нови
перспективи. Deci (1975) аргументираше дека внатрешната
мотивација ја претставува внатрешната тенденција која е
евидентна кај бебињата и кај децата што проодуваат. Во тој случај
на внатрешна мотивација луѓето се вклучуваат во активност
поради нив самите, односно, бидејќи тие ја доживуваат активноста
како активност која сама по себе овозможува задоволство и
уживање, (Ryan & Deci, 2000b). Бидејќи луѓето слободно ги следат
нивните интереси кога се внатрешно мотивирани, Deci (1975)
смета
дека
внатрешно
мотивираните
активности
се
карактеризирани како внатрешно перципиран центар на
условеност.
Значајно е дека концептот на внатрешна мотивација може
да не биде релевантен во подрачјето на животот, бидејќи луѓето не
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се спонтано заинтересирани во сите однесувања. На пример, на
малку луѓе им е интересно да го менуваат нивното здравствено
однесување и затоа тие не се внатрешно мотивирани да ги
менуваат таквите однесувања (Vaanseenkiste, 2002; Vansteenkiste &
Sheldon, Vansteenkiste, Sonenens, & Vandereycken)
Интернализација
На многу луѓе секојдневните активности им се товар и не
им нудат забава и задоволство. За разлика, некои активности за
група луѓе се пријатни, а за други досадни. Иако, индивидуите не
сакаат одредени активности, може да биде неопходно да се вклучат
во такви активности. Кога отсуствуваат внатрешното задоволство и
забавата, правењето на една активност постојано бара надворешна
мотивација. Надворешната мотивација вклучува, како контраст на
внатрешната мотивација, да се прави активност за да се добие
резултат кој е одделен од самата активност (Ryan & Deci, 2000b).
Во пораното теоретизирање, внатрешната и надворешната
мотивација се гледаа како поделени и антагонистични (DeCharms,
1968). Внатрешната мотивација се сметаше за целосно внатрешно
одредена, а активностите кои беа надворешно мотивирани се
сметаа дека имаат недостаток од лични мотиви. Меѓутоа,
емпириските истражувања во раните 80-ти години на 20 век (пр.
Ruan, 1982, Ryan, Mims, & Koesntenr 1983) индицираа дека
надворешната мотивација не е секогаш неавтономна. Ова ги
водеше Ryan, Connel, и Deci (1985) да ги идентификуваат типовите
на надворешна мотивација кои варираат во степенот до кој тие се
автономни и самоодредени.
Кажано со други зборови, извршувањето на однесувањето
со надворешна мотивација ќе биде доживеано како автономно до
степенот до кој ние целосно сме го одобриле значењето на овие
постапки за самите нас. Навистина, луѓето се способни да
извршуваат активност поради надворешни причини, но
истовремено да имаат чувство на поседување и желба за
активноста, бидејќи тие ја прифатиле вредноста на причината за
спроведување на активноста како сопствена.
Овој процес на земање на вредноста и регулацијата од
надворешно мотивирано однесување се нарекува интернализација
(Schafer, 1968). Според SDT, луѓето имаат природна тенденција да
ги трансформираат социјалните норми и правила во вредности кои
самите ги одобруваат и регулираат за да се развие поелаборирано и
поунифицирано чувство за себе (Ryanm 1993; Ryan, Connel, & Deci
1985).
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Диференциран поглед на надворешната мотивација
Четири видови на надворешната мотивација
Во случајот на надворешната регулација луѓето се
вклучуваат во активност за да добијат награда или да избегнат
казна. Кога е надворешно контролирана, потребната надворешна
регулација, или наметнатата вредност, не била усвоена воопшто и
луѓето едноставно ги прифаќаат барањата. Надворешно
регулираните активности се карактеризирани од надворешно
перципиран центар на причинско последничните врски (E-PLOC;
deCharms, 1968). Дури и според оперативната теорија,
однесувањето контролирано од присилени протоколи ќе постои сè
додека постојат протоколите. Затоа, нема причина да се очекува
дека однесувањата ќе бидат присутни подолго време или
трансферирани на нови ситуации кога протоколите нема да бидат
присутни. Од гледна точка на SDT оваа непостојаност се случува
бидејќи регулацијата на однесувањето не е усвоена (Deci, Koestner
и Ryan, 1999).
Во случајот на внатрешно насочена регулација, која го
претставува вториот вид на надворешна мотивација, луѓето
прифаќаат некои делумно усвоени барања кои се темелат на
можност за вина и срам или на протоколи за самовреднување.
Кога регулацијата е внатрешно насочена, внатрешна е за личноста
на тој начин што однесувањето не е наметнато од надворешни
протоколи. Како и да е, однесувањето зависи од усвоени протоколи
кои се сè уште разделени или надворешни од чувството на
личноста за самата себе. Регулацијата, до одреден степен, била
усвоена, но однесувањето сè уште не произлегува од чувството на
личноста за самата себе.
Спротивно на тоа, релативната автономна надворешна
мотивација, етикетирана како идентификувана регулација, во
рамките на SDT вклучува прифаќање на постапките на личноста.
Кога луѓето се идентификуваат со вредноста на активноста, тие се
автономно надворешно мотивирани да го направат тоа... Кога
луѓето ја разбираат релевантноста на нивното однесување, тие ги
прифаќаат регулациите на однесување како сопствени, т.е. тие во
целост
ги
усвоиле
регулативите
на
однесувањето.
Идентификуваните норми кореспондираат со принципите на
егзистенцијалното мислење, на тој начин што спроведувањето на
идентификуваните причини вклучува пронаоѓање на значење и
чувство на избор, дури и кога се соочуваат со несакани последици
(Ryan и Deci, 2004b). Бидејќи во овој случај луѓето го спроведуваат
нивното однесување со чувство на желба, нивното однесување е
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проследено со внатрешно перципиран центар на причинско
последични врски (I-PLOC; deCharms, 1968).
Интегрираните норми се однесуваат на процесот на
спојувањето на различните лични вредности и нивното поврзување
на значаен начин, што може да бара значителен труд и високо ниво
на рефлексија и самосвесност. Однесувањата кои се интегрирани
не се само вреднувани и значајни, туку се асимилирани од
личноста и се подредени на други вредности и цели на личноста.
Меѓутоа, понекогаш луѓето се идентификуваат со важноста на
активноста за личноста, но идентификацијата е сè уште делумна и
непостојана со други аспекти на интегрираните самододадени
концептуални сфаќања.
Уште неколку концептуални забелешки се гарантирани во
оваа фаза.
Прво, да се биде внатрешно мотивиран за изведување на
некоја активност не бара усвојување на причината за правење на
таа активност. Во случај на интристичка мотивација, однесувањето
спонтано произлегува од личноста, бидејќи личните интереси го
регулираат однесувањето, така што регулацијата на однесувањето
не треба да биде интернализирана во личноста, бидејќи
регулацијата на однесувањето потекнува од личноста.
Второ, како што е покажано на табела 1, SDT не ја
наведува крајната точка на усвојувањето како внатрешна
мотивација. Активностите кои првично биле надворешно
поттикнати, може да бидат усвоени од личноста и потоа ќе бидат
спроведувани со целосно чувство на желба. Меѓутоа, ова не
имплицира дека ваквите однесувања на крајот ќе бидат искусени
како пријатни, интересни и удобни. Според SDT, кога станува
збор за внатрешна мотивација, се мисли на интерес за
активноста, додека кога станува збор за усвојувањето, се мисли
за важноста на активноста, за целите и вредностите на
личноста (Chandler и Connell, 1987).
Трето, внатрешната мотивација е интересен облик на
надворешна мотивација, бидејќи повеќето теории за мотивацијата
и усвојувањето (пр.DiClimente, 1993 и Geller, 2002) сметаат дека
ваквиот тип на регулација за градење на самомотивацијата
рефлектира потполно успешна интернализација. Меѓутоа, од
гледна точка на SDT, овој тип на мотивација ја претставува
внатрешно насочената мотивација која се смета за релативно
неефикасен вид на интернализација чии квалитети се многу слични
на тие на регулацијата од надворешни протоколи. Навистина,
концептот за внатрешна насоченост е база на диференцијацијата
помеѓу лице и личност (Ryan и Deci, 1991). Според SDT,
психолошкиот материјал може да биде прифатен од индивидуата и
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може да биде дел од личноста и нечиј идентитет (Ryan и Deci,
2003). Внатрешно насочената мотивација прецизно ги гради
регулациите за внесување на личноста, но не според чувството на
личноста за самиот себе, бидејќи внатрешните психички
притисоци, а не личните обврски ги втурнуваат луѓето во акција.
Четврто, SDT смета дека интернализацијата го
рефлектира процесот на развој. Како што растат децата, повеќето
општествени однесувања стануваат регулирани на поавтономен
начин (Chandler и Connell, 1985; Ryan, 1995). Луѓето имаат
тенденција да ги надминат надворешните или внатрешните сили
кои вршат притисок и имаат склоност да дејствуваат според
нивните идентификации и интегрирани вредности како што
стареат. На пример, додека адолесцентите се занимаваат со
одредени активности, за да остават добар впечаток кај другите и да
ја зголемат нивната вредност, други индивидуи попрво би
дејствувале според тоа што за нив е интересно и што тие го
вреднуваат. Слични претпоставки се направени од други
истражувачи кои се фокусирале на концепти како его-идентитет
(Erikson, 1968), лично изразување (Waterman, 1993), развој на егото
(Hy и Loevinger, 1996). Согласно со тврдењето дека
интернализацијата го рефлектира процесот на стареење, Sheldon и
колегите докажаа дека постарите индивидуи го регулираат нивното
однесување на автономна основа, а не на контролирани мотиви,
наспроти помладите индивидуи (пр. Sheldon и Kasser, 2001).
Петто, и најважно, најпрефинетата разлика помеѓу
различните типови на надворешната мотивација, признавањето на
некои видови на надворешно мотивирано однесување се релативно
автономни и по избор, што резултираше со концептуална промена.
Додека разликувањето помеѓу внатрешната и надворешната
мотивација беше најважно во раното теоризирање (deCharms,
1968), овој концепт сега е заменет од диференцијализацијата
помеѓу автономната и контролираната мотивација (види слика
2.1;Rigby, Deci, Patrick и Ryan, 1992). Автономната мотивација
значи спроведување на активност со чувство на желба, психолошка
слобода и можност на избор; однесувањето е претставено од IPLOC (Deci и Ryan, 2000). Бидејќи идентификуваните интегрирани
регулации се совпаѓаат со овие концептуални критериуми, тие
често биле земани заедно со концептот на внатрешната мотивација
за да формираат спој на автономна мотивација во емпириските
истражувања (пр. Vansteenkiste, Lens, Dewitte и Deci, 2004).
Автономната мотивација понатаму се споредува со контролираната
мотивација, што значи дека се има чувство на принуденост или
наведеност за вклучување во активноста.
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Според SDT, и автономната и контролираната мотивација
може да рефлектираат висока мотивација и вклученост во
активност, но овие два типа на мотивација се од сосема различна
природа и квалитет. Автономната мотивација се однесува на норми
на однесување од сили кои се дел од личноста, т.е. од интересите и
вредностите на луѓето. Во спротивно, контролираната мотивација
се однесува на однесување кое е регулирано од сили кои не се дел
од личноста, т.е. однесувања регулирани од надворешни или
внатрешни притисоци. Со други зборови, автономната
мотивација ја претставува саморегулацијата, додека
контролираната мотивација претставува недостаток на
саморегулација.
Автономија и автономна регулација
Како што е наведено, првичната дистинкција помеѓу
внатрешната и надворешната мотивација е заменета со
диференцијацијата помеѓу автономна и контролирана регулација.
Со тоа, признавајќи дека некои типови на однесување, иако
надворешно мотивирани, се релативно автономни (Deci и Ryan,
1985a, 2000). Терминот автономност и автономна регулација, се
разбира, не е ексклузивно поврзан со SDT. Овој концепт е
дефиниран и употребен и во другите теории, исто така,
вклучувајќи и меѓукултурни (Markus и Kitayama, 1991, 2003),
општествени и лични (Murray, 1938), организациски и работни
(Karasek, 1979, Karasek и Theorell, 1990), образовни (Eccless и
Wigfield, 2002 ) и развојни (пр. Steinberg, 1989) истражувања.
Бидејќи овие концептуализации во некои случаи се многу
поразлични од гледиштето на SDT, концептот за автономијата
предизвика многу дебати.
Концептите за автономност и автономна регулација се
разгледани на два начина како додаток на концептуализацијата на
SDT.
Теоријата за самоефикасност на Бандура (1989, 1997)
стекнала многу емпириско и теоретско внимание во литературата
во последните две децении. Во неговата општествено когнитивна
теорија, Bandura (1989) го оцени концептот на автономност како
безначаен со дефинирањето на автономноста како активност која е
целосно независна од околината. Ако околината влијае на
однесувањето на луѓето, тој тврди дека автономни постапки не
може да постојат. Значи, со дефинирање на автономноста на начин
на кој никогаш не постои (т.е. како дејствување независно од
надворешните влијанија), тој беше во можност да го отфрли
концептот без да го посочи концептот на тој начин на којшто SDT
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го дефинира. Автономноста во рамките на SDT не се грижи за тоа
дали околината влијае на постапките, туку за тоа дали личноста
целосно ги прифатила надворешните влијанија кои го поттикнале
однесувањето.
Во овие меѓукултурни концептуализации, потрагата по
автономија или независност се смета за антагонистичка на
тенденцијата за конформирање со постојните норми, правила и
општествени влијанија. Како што е истакнато од Witkin и Berry
(1975), „континуираната засилена ориентација кон надворешните
референтности го отежнува постигањето на одделување од
останатите“ во „општествено конформистичките општества“.
Доследно со овие тврдења, неколку студии (пр. Cialdini, Wosinka,
Barrett, Bunter и Gornik-Durose; 1999; Fieldman и Rosenthal 1990,
1991) покажаа дека конформноста т.е. следењето на надворешни
влијанија (Bond и Smith 1996; Chirkov, Ryan, Kim и Kaplan 2003),
повеќе се цени во споени, отколку во разделени модели. Слично на
ова, индивидуите кои живеат во општества со споен модел, е
поверојатно да се однесуваат на конформистички начин, за разлика
од индивидуите кои живеат во општества со разделен модел (Kim и
Marcus, 1999). Врз основа на овие набљудувања, следствено се
расправаше дека концептот на автономија ќе биде помалку
користен за разбирање и предвидување на учењето на источните
ученици и нивниот напредок (Пр. Cross и Gore, 2003). На пример,
Oishi (2000) ја измери автономијата преку проценка на
индивидуалните вредности на луѓето, очигледно претпоставувајќи
дека тие ја претставуваат автономијата. Врз основа на овие мерки
Oishi дошол до заклучок дека освен неколку многу високо
индивидуалистички западни нации, „автономните индивидуи не
биле многу позадоволни со нивните животи од тие кои имале
помала автономност“. Следствено Miller (1997) наведе дека SDT
дава пример за западен поглед на интернализацијата и посочи дека
во некои култури, придржувањето кон притисоците на контрола
предизвикува повеќе сатисфакција отколку автономија, второто
дефинирано како отсуство на какви било егзогени влијанија.
Спротивно на овие меѓукултурни видувања SDT (Deci и
Ryan 2000; Ryan и Deci 2000а) тврди дека позитивните влијанија
од искусувањето на автономија не се однесуваат на одредена
култура, туку се универзално важни. Ова тврдење се темели на
претпоставката дека, универзално, луѓето се соочуваат со норми
или барања кои помалку или повеќе можат да ги прифатат и
асимилираат како легитимни и значајни, и според тоа да
дејствуваат во согласност со нив. Во критиката дека SDT е типично
западна теорија, се прават две грешки.
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Прво,
меѓукултурните истражувања покажале дека
индивидуите кои живеат во колективни култури или прифаќаат
интерзависен концепт за нивната личност, може повеќе да
прикажат конформистичко однесување и помалку да дејствуваат на
независен
начин,
за
разлика
од
индивидуите
во
индивидуалистичките култури, или да прифатат независен концепт
за личноста (пр. Kim и Мarкus 1999).
Второ, како дополнување на оваа логична грешка и, уште
поважно, меѓукултурните истражувачи не успеваат да признаат
дека нивниот концепт на автономија, дефиниран како потрага по
независност и уникатност, не е ист како концептот на автономија
во SDT. Додека независноста се однесува на интерперсоналното
мислење, да не се потпираме на другите, автономијата, како што е
дефинирана во SDT, го отсликува интерперсоналното и
феноменолошкото искуство на внатрешна желба и можност на
избор. Со други зборови, автономијата не мора да имплицира
одбивање на помош од другите и не бара задолжително
одделување од врските (Ryan и Deci 2003), како што е посочено од
некои меѓукултурни сфаќања (пр. Iyengar и DeVoe, 2003; Marcus и
Kitayama 2003). Од друга страна, чувствата на автономност и
поврзаност со другите се целосно компатибилни според SDT
(Butzel и Ryan 1997; Koestner и Losier, 1996).
На сличен начин, SDT посочува дека автономијата и
поврзаноста не се спротивни краеви на биполарен континум, туку
се две централни човечки потреби кои коегзистираат во животот
(Hodgins, Koestner и Duncan, 1996). Според SDT автономното
функционирање не значи, по секоја цена, слобода од владеење на
другите (негативна дефиниција), туку слобода самите да владееме
(позитивна дефиниција). Самовладеењето се однесува на
способноста да се направат избори врз основа за свесноста на еден
човек за неговите потреби и вредности, така што тој да дејствува
на таков начин што вклучува волја и слободен избор. Способноста
автономно да владееме како и да е, не значи дека еден човек треба
да го избегнува влијанието на близината кон останатите. Како
спротивно, саморегулираното, интегрирано и самоволно
функционирање зависи од континуирани, но трансформирани
врски и приврзаности со останатите (Grolnick, Deci и Ryan, 1997;
Soenenes и Vansteenkiste, 2004).
Накратко автономијата дефинирана како самовладеење не
значи избирање помеѓу одржувањето на блиска врска со
родителите и загуба на родителските врски за да се стане
поприврзан со врсниците.
Да сумираме, SDT ја дефинира автономијата како
рефлективно прифаќање на однесувањето по процес на
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интроспективна свест, така што однесувањето да одговара со
личните вредности, потреби и интереси на еден човек. Вака
дефинирано станува очигледно дека автономното однесување е
феномен кој не е ограничен на западните култури, на адолесценти
во пубертет, на модерната ера или на мажите. Навистина, и
индивидуи кои живеат во источната култура, возрасни и жени
можат да се обидат целосно да го прифатат нивното однесување
така што тоа би било по слободен избор.
Значи, личноста во саморегулацијата се однесува на
процесите на набљудување коишто се употребуваат од личност да
се стигне до некоја цел. Спротивно, SDT концептуализацијата на
саморегулација се однесува на релативната автономност за изборот
на луѓето во потрагата по одредена цел. Во случајот на автономна
регулација однесувањето целосно потекнува од чувството за
личност на луѓето, или затоа што луѓето имаат природен
интерес да постигнат некоја цел, или затоа што ја сфатиле
личната важност на таа цел.
Двата начина на дефинирање на саморегулацијата,
најверојатно се, поврзани. Автономијата на луѓето или
саморегулацијата, наспроти контролираните и несаморегулирани
причини за учење, најверојатно се, поврзани со саморегулаторните
процеси кои се појавуваат за време на време на учење. Едноставно
кажано, причината за однесување, како што е дефинирано во
органистичкиот поглед во теоријата на SDT, најверојатно ќе го
предвиди начинот на однесување како што стои во системскиот
поглед. Од оваа гледна точка автономната иницијација и
регулација на однесувањето (учењето) е поверојатно да биде
подложна на адекватен метамониторинг на однесувањето на еден
човек. Во спротивно, контролираната иницијација и регулација на
однесувањето на еден човек (учењето) е поверојатно да го поткопа
оптималниот метамониторинг на однесувањето на еден човек.
Согласно со ваквите ставови, Vansteeinkiste, Zhou (во печат)
покажале дека автономната мотивација за учење позитивно ги
предвидува справувањето со времето, концентрацијата и
обработката на информациите, додека контролираната мотивација
е генерално негативно поврзана со овие саморегулаторни процеси
(исто така, погледнете Sierenes, Soenens и Vansteeinkiste, 2005).
Овие студии покажаа многу постојана шема на релации со
автономната регулација која е поврзана со пооптимално
функционирање, поголема издржливост и поголема добробит и
контролираната регулација која е поврзана со лошо адаптивно
функционирање.
SDT како дополнување на квантитетот го истакнува и
квалитетот на мотивацијата (автономна наспроти контолирана

123

Педагошка ревија – Година 1, бр.1/2010
(Научно списание за образовни прашања)

мотивација), што е уникатно во полето на мотивација. Доколку
впуштањето во некоја активност од интерес или лична посветеност
(т.е. автономна мотивација) има толку многу предности, станува
релевантно прашањето за влијанието на средината во
поттикнувањето на ваков адаптивен квалитет. Како што беше
споменато погоре, индивидуите постојано имаат интеракција со
средината што, или ќе промовира автономно и самоволно
функционирање или ќе отвори пат за поконтролирани регулации.
Слично на оваа поделба, SDT сугерира дека општествената
средина може да се карактеризира или како автономна или како
контролирачка.
Според SDT, и квалитетот и квантитетот на мотивацијата
се важни во разбирањето и предвидувањето на однесувањето.
Vansteeinkiste, Lens, De Witte, директно ги истражуваат овие
проблеми преку проверка, дали SDT концептите за автономна и
контролирана мотивација која ги претставува квалитетите на
мотивацијата, објаснуваат дополнителни разлики во резултатите
помеѓу однесувањето на невработените луѓе кои бараат работа,
искуството со невработеност и нивното расположение вон нивното
очекување да најдат работа, и важноста која тие $ ја придаваат на
работата, како што е посочено од теоретичарите за вредноста на
очекувањето. Концептите за очекување и вредности го оценуваат
нивото за мотивација на луѓето: колку повеќе очекуваат добро да
завршат некоја работа, толку повеќе го ценат резултатот од
работата, дотолку повеќе ќе бидат мотивирани да се впуштат во
активност.
Поддршка на автономијата
SDT посвети значително внимание на влијанието на
општествената средина на мотивацијата на индивидуите. Како
и да е, SDT, исто така, обраќа внимание на влијанието на
факторите за релативна стабилност на личноста кои се развиле низ
времето преку интеракции со општеството, на мотивацијата на
индивидуите во одреден контекст или ситуација. SDT (Deci и Ryan
1985b; Hodgins и Knee 2002) го употреби терминот ориентации за
да ја пренесе идејата дека постојат интериндивидуални разлики во
начинот на кој индивидуите го регулираат нивното однесување во
ситуациите. Аналогно, со правење разлика помеѓу автономната
мотивација, контролираната мотивација и амотивацијата, SDT го
воведе концептот на автономна ориентација, контролирана
ориентација и имперсонална ориентација, и овие различни
ориентации се поврзани со различни резултати, вклучително и
расположението, справувањето, формирањето на идентитет,
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одбранбеното функционирање итн. (Soenens, Berzonsky 2005;
погледнете Hodgins и Knee 2002).
ИСКУСТВА НА АВТОНОМИЈА И КОНТРОЛА КАЈ
АЛБАНСКИТЕ УЧЕНИЦИ
Сегашната студија ги истражи значајноста на автономната
мотивација за учење и поддршката на родителите за автономност
за резултатите од учењето и приспособувањето кај албанските
ученици. Повеќе меѓукултурни истражувачи тврдат дека
автономијата не се цени во источните култури, така што тешко е да
се предвиди оптималното учење и расположение. Како спротивно,
SDT (Ryan и Deci 2000) тврди дека автономната или доброволната
мотивација за учење е од универзална важност и предвидува
подобро учење и подобро расположение дури и кај учениците од
истокот. Целта на сегашната студија беше тоа да се придонесе за
оваа контроверзност. Наодите покажуваат дека автономната
мотивација за учење позитивно влијае на адаптивното учење,
академскиот
успех
и
личното
расположение,
додека
контролираната мотивација се поврзува со високи стапки на
отпишување, неприспособено учење и лошо расположение.
ВОВЕД
Истражувањето за мотивацијата игра голема улога во
едукативната психологија во последната декада (Pintrich 2000).
Збир на мотивациски теории се покажаа корисни во
предвидувањето и разбирањето на мотивациската динамика кај
учениците од Западот. Како и да е, во процесот на генерализација,
некои од овие теории беа подложени на големи критики од
меѓукултурните психолози (пр. Brickman и Miller 2001; Lyengar и
Lepper 1999; Markus и Kitayama 2003), според кои теориите се
ограничени на западни општества и дека наодите нема да држат
место во другите култури. Една од овие критички теории беше
SDT (Deci и Ryan 2000; Ryan и Deci 2000), која ја формира
концептуалната основа на денешното истражување. Круцијален
концепт во SDT се осврнува на степенот до кој учењето е
автономно мотивирано. Според SDT автономните дејства се тие
што се регулирани и прифатени од личноста (Deci и Ryan 1985) и
според тоа се придружени од чувство на психолошка слобода и
добра волја (Butzel и Ryan 1997). Теоријата тврди дека искуството
на автономија и средини кои промовираат автономија (пр.
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Родители, наставници итн.) се круцијални за оптимално учење и
постигнување, дури и за индивидуите кои не се од Запад (Chirkov и
Ryan, 2001). Меѓутоа, повеќе истражувачи на различните култури
(Heine, 2003; Iyengar и DeVoe, 2003; Oishi, 2000), тврдат дека
искуството на автономијата не е толку вреднувано од учениците на
Истокот, и дека таквите искуства се помалку поддржувани од
нивните инструктори и родители (Rothbaum, Weisz, Pott, Miywake
и Morelli, 2000; Tseng, 2004). Значи, концептот на автономија е
помалку применлив во источните култури. Овие критики го
поттикнаа растот на контроверзност која ја предизвикува
универзалноста на SDT и целта на сегашното истражување е да
даде поголемо објаснување за оваа контроверзија. Ние прво го
истакнуваме концептот на SDT за автономија и потоа подетално ги
дискутираме критиките со кои е соочен.
Актуелно истражување
Заедно со другите меѓукултурни психолози, SDT признава
дека постои значајна разлика во типот на вредности и шемите на
живеење во културите и во начинот на автономно функционирање
и бирање во тие култури (Ryan и Deci, 2003). Меѓутоа, додека
меѓукултурните психолози тврдат дека искуството на автономност
може да не биде од полза (пр. Markus и Kitayama, 2003) или дури и
да биде онеспособувачко (пр. Oishi, 2000) за индивидуите кои не се
од запад, SDT тврди дека искуството на сопствената волја и избор
во однос на учењето треба да овозможи пооптимално учење во
сите култури (Ryan и Deci, 2003). Слично SDT тврди дека
принудувањето од надворешни или внатрешни притисоци и
барања во однесувањето при учење, најверојатно, нема да биде од
корист. Овој став е во конфликт со опсервацијата на Markus и
Kitayama, 2003 и тврдењето дека луѓето од Азија и децата од
западна Индија „не страдаат од некои очигледни негативни
последици од огромниот притисок кој е упатен кон нив за да
постигнат нешто; всушност тие цветаат“.
Овие контрадикторни хипотези беа тестирани во една
студија, со користење на саморегулацијата на SDT за учење на
прашалник (Ryan и Connell, 1989) која била претходно успешно
користена во претходно истражување кај учениците од Исток. Јас
проверив дали автономната, наспроти контролираната мотивација
за учење ќе даде стратегии за учење, самопријавено однесување
при учењето, отпишување и академски успех кај албанските
ученици.

126

Педагошка ревија – Година 1, бр.1/2010
(Научно списание за образовни прашања)

СТУДИЈА
Целта на студијата беше да се испита врската помеѓу
автономната и контролираната мотивација за учење и низа на
резултати, т.е. (а) способноста на ученикот да остане
сконцентриран при учењето (т.е. концентрација), (б) ефикасната
употреба на времето за учење (т.е. справување со време), (в)
општиот позитивен став кон учењето (т.е. однос), (г) степенот до
кој се под стрес пред тест и грижата за резултатите од тестот (т.е.
анксиозност), (д) нивното доброволно и активно учество во
дополнителните активности поврзани со учењето (на пр.
одговарање на прашања на час) и (ѓ) нивно лошо адаптирање и
избегнување во врска со учењето (на пр. бегање од часови). Како
дополнување на овие резултати јас, исто така, ја истражував
поврзаноста со академската изведба и отпишувањето. Врз основа
на концептот за автономија SDT, предвидовме дека искуствата со
автономија во однос на учењето предвидуваат адаптивно учење и
академско постигнување, додека чувството на контролираност се
поврзува со ограничено учење, помало постигнување и поголема
стапка на испишување.
Метод
Учесници и процедура
Сто педесет и три Албанци од јужна Албанија учествуваа
во студијата. Деведесет и три учесници (62%) беа женски, и
педесет и седум (38%) беа машки; три учесника не дадоа
информација за нивниот пол. Сите учесници учествуваа во
специјална англиска програма за обучување во времето на
оценувањето. Во рамките на училиштето, пет од 11 одделенски
групи беа избрани по случаен избор, со просечна големина од 30
ученици. Учеството беше доброволно, но сите ученици во тие
одделенија одлучија да учествуваат. Учениците беа на возраст од
14 до 24, со просечна возраст од 19 години.
При доставувањето на пишана согласност, на учениците им
беа врачувани прашалници кои ги пополнуваа или на почеток, или
на крајот на часот, во време од 20 минути. Прашалниците
вклучуваа демографски прашања, прашања за нивните стратегии за
учење, нивната мотивација за учење и однесување на часот.
Бидејќи учесниците беа примени да учествуваат само во
англиската програма за обука, доколку имаа веќе постигнато
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средно ниво на познавање на англискиот јазик, можеше да се
примени англиска верзија на скалите.
Учесниците кажаа дека учеле англиски отприлика осум
години во просек и ниту еден од нив немаше проблеми со
пополнување на англиските мерки. За жал, недостатокот на
податоци на некои од прашалниците доведе до исклучување на 21
учесник, со што финалниот број изнесуваше 131 за повеќето
анализи. Резултатите од тестовите и информациите за откажување
се собираа три месеци подоцна. Од 153 учесници, 107 ги истакнаа
своите резултати од тестот (70%), 15 го одложија тестот (10%), 5 се
повлекоа од курсот (3%) и 26 не дадоа каква било информација за
нивниот моментален статус или резултат од тестот (17%).
Мерки
Моментално и очекувано ниво на англиски јазик.
Учесниците го рангираа на 5-бодовна Ликертова скала од 1
(екстремно ниско) до 5 (екстремно високо) нивното моментално
ниво на ТОЕФЛ англиски и нивното очекувано ниво на ТОЕФЛ
англиски на крајот на курсот. Четири различни вештини беа
рангирани, т.е. читање, пишување, слушање и зборување. Бидејќи
овие четири рангирања формираа интерна постојана мерка на
моментално (α = .82) и очекувано ( α = .91) ниво на англиски,
тие беа просечни.
Self-Regulation Questionnaire-Academics
Малку поинаква верзија
на академскиот прашалник за самостојно регулирање (СРЉ-А)
развиен од Ryan и Conell (1989) беше употребена за оваа студија.
Наместо учениците да бидат прашани за нивните причини за
учество во различните активности во училницата, им беше дадена
само една воведна изјава, т.е. „Зошто учите англиски?“.
Валидноста и сигурноста на овој инструмент се добро
документирани во два западни примероци (на пр. Ryan и Conell,
1989) и источните примероци (на пр. D’Aili, 2003). Мерката се
состои од четири потскали, кои се однесуваат на четири различни
типови на мотивација за учење на англискиот јазик, т.е.
надворешна регулација (т.е. мотивираност од надворешен
притисок, како награди, очекувања и казни; на пр. „бидејќи се
чувствувам принуден од останатите“; 4 предмети); внатрешна
регулација (т.е. мотивација од внатрешни компулсивности и
обврски; на пр. „бидејќи ќе се чувствувам лошо доколку не
научам“; 5 предмети); идентификувана регулација (т.е. мотивација
од лични обврски; на пр. „бидејќи учењето англиски е нешто што
јас лично го ценам“; 4 предмети) и интристичка мотивација (т.е.
мотивација од задоволство и сатисфакција, на пр. „бидејќи уживам
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во часовите по англиски“; 3 предмети). Учесниците требаа да го
посочат нивното размислување на предметите на 5-бодовна
Ликертова скала од 1 (апсолутно не се согласувам) до 5 (апсолутно
се согласувам). Во согласност со SDT и претходните студии (на пр.
Wansteinkiste, 2004), создадовме автономен мотивациски композит
преку изведување на просек на резултатите за идентификувана и
интристичка мотивација r (143) = .62, p <.001; α = .85 и композит
за контролирана мотивација преку изведување на просек на
резултатите за надворешна и внатрешна регулација
r (143) =
.30, p <.01; α = .60.
Мисли при учење и стратегии. Мисловниот процес на
учениците и стратегиите за учење беа оценети со четири скали од
инвентарот на стратегии за учење (LASSI; Weinstein, Palmer, &
Schulte, 1987): однесувањето го проценува генералниот став на
учениците кон и интересот за курсот ТOEFL (пр:. „според моето
мислење, она што се предава на моите часови не вреди да се учи“;
8 предмети; α = .67); справувањето со време го оценува степенот
на кој учениците прават и употребуваат распореди за организација
и контрола на напредувањето во работата (пр: „Кога одлучувам да
учам, одредувам точно време и се придржувам до него“; 8
предмети; α = .52); концентрацијата ја мери способноста на
учениците за концентрација и насочување на вниманието кон
академските задачи (пр. „Лесно ми се свртува вниманието од
учењето“; 8 предмети; α = .74) и анксиозноста го оценува
степенот на загриженост на учениците за учењето и нивните
резултати (пр: „Грижата дека нема да знам, ја нарушува мојата
концентрација на тестовите“; 8 предмети; α = .60). Сите предмети
беа поставени на 5-бодовна Ликертова скала, почнувајќи од 1
(Воопшто не е типично за мене) до 5 (Многу типично за мене). На
крајот, исто така, направивме збирна скала за учење со просечните
резултати од четирите различни скали на учење (α = . 87).
Однесувања во училиштето. Како додаток на LASSI кој примарно
ги мери ставовите и перцепциите, конструиравме шест предмети
кои се стремат, да ги оценат активното и доброволното учество во
однесувањата на училиште („Дали доброволно одговараш на час?“;
„Дали доброволно се впушташ во активности кои ги надминуваат
потребите на предметот?“ ; „Дали учиш англиски во слободното
време, без тоа да ти биде побарано од некој друг?“ α = .60) и
пасивно одбегнувачко и одложувачко однесување („Дали досега си
испуштил некој час?“; Дали ги завршуваш обврските
во
последната минута пред започнувањето на следниот час?“; „Дали
бараш изговори да не присуствуваш на час?“ α = .60). Учениците
пополнуваа Ликертова скала со пет точки, со рангирања од 1
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(Никогаш) до 5 (Секогаш), колку често се впуштале во секое од
овие однесувања.
Академски постигнувања. Академското постигнување се мери
преку самоизвештај на ученикот за Предавање на англиски како
странски јазик (TOEFL=лбт) (http://www.toefl.org ). Кандидатите
можат доброволно да го направат тестот на кое било место, во
согласност со индивидуалните преференции, и да добијат резултат
за секој модул од тестот (слушање, читање, пишување и
зборување). Овие резултати се доведени до просек за да се добие
целокупен резултат за постигањата. Самоизвештајните резултати
се сметаат за добри проценки на ефективните резултати од
тестовите на учениците (Herman, Dornbush, Heron и Herting, 1997).
Испишување. Сите учесници биле повторно контактирани три
месеци подоцна по првичното учество во студијата и било
забележано кои ученици се повлекле од курсот (=1) и кои ученици
продолжиле со курсот (=0).
Резултати
План на анализа
Овие хипотези биле тестирани на два различни начини.
Прво, проверивме дали севкупните чувства за релативна
автономија во однос на учењето ги предвидуваат различните
резултати од учењето. Индексот на релативна автономија (РАИ) е
конструиран преку додавање на тежина на секоја мотивациска
потскала, во зависност од рангирањето на самодетерминирачкиот
континуум
(надворешна регулација
-2, внатрешна
-1,
идентификација +1, интристичка мотивација +2;) и сумирање на
овие мерни резултати, така што повисоките резултати да
отсликуваат појака самоодлучувачка мотивација за учење. Оваа
стратегија била употребена во многу пригоди (на пр. Валеранд,
1997). Второ, бидејќи РАИ не расчистува за некои можно
независни ефекти од двата примарни типа на мотивација во
рамките на СДТ, т.е. автономна мотивација (т.е. идентификувана и
интристичка) и контролирана мотивација (т.е. надворешна и
внатрешна) ние, исто така, ги испитавме преку серија на
повеќекратни регресивни анализи нивните независни ефекти.
Конечно, преку употреба на структурно моделирање, испитавме
дали кој било директен ефект на релативната автономна
мотивација на изведбата на тестовите и испишувањето би бил
влијателен на позитивниот став за учење на учениците.
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Прелиминарна анализа
За да ја започнеме нашата анализа, беа пресметани
Пирсоновите коефициенти на корелација. Резултатите може да се
видат во табела 2. РАИ беше во позитивна корелација со
очекуваното ниво на англискиот, композитната скала на учење,
ставот, концентрацијата, време, справувањето со време, активното
однесување на часот, и академско постигнување, додека е во
негативна корелација со анксиозноста и пасивното/избегнувачкото
однесување. РАИ има тенденција да биде во негативна корелација
со испишувањето од курсот, иако ефектот е само маргинално
значаен. Автономната мотивација е во позитивна корелација со
композитната скала на учење, став, активно/доброволно
однесување и изведба на тест, и има тенденција да биде во
позитивен однос со очекуваното ниво на англискиот,
концентрацијата и справувањето со време, но не е во сооднос со
анксиозноста и испишувањето од курсот. Од друга страна, пак,
контролираната мотивација беше во негативна корелација со
композитната скала на учење, ставот, концентрацијата и
справувањето со време, додека, пак, позитивно беше поврзана со
пасивното однесување и испишувањето од курсот. Контролираната
мотивација не беше поврзана со сегашното и очекувано ниво на
англискиот и академскиот успех.
Приказ 2
Интеркорелации помеѓу варијаблите на резултатот - студија 1
(Н=132)

1
11
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14

1. Години на англиски
2. Индекс на релативна автономија
.05
3. Автономна мотивација
.07 .74** 4. Контролирана мотивација
-.04 -.49** .17*
5. Моментално ниво на англиски
.13 .16
.16
.06
6. Очекувано ниво на англиски
.03 .19* .14
-.09
.43** 7. Оптимален композит на учење .01 .48** .21* -.42** .18* .03
8. Став
.03 .41** .21* -.32** .10
.01 .84**
9. Концентрација
-.03 .38** .17
-.32** .19
.02 .85** .65** 10. Справување со време
-.01
.42** .16
-.38** .12 -.01 .80** .53** .64**
11. Анксиозност
.03 -.35** -.13
.33** -.17* -.08 -.78** -.49** -.52** -.55**
12. Активно/доброволно однесување
.15
.32** .45** .12
.19* .02 .04
-.12
.05
.14
-.07
13. Пасивно/избегнувачко однесување
.05
-.27** -.05
.34** -.02 -.05 -.55** -.41** .55** -.50** .39** .15
14. Изведба (N = 105)
.30** .25*
.24*
.01
.29** .19
.32** .32**
.24* .21* -.24* .23* -.09
15. Испишување (N = 127)
-.07
-.17
-.01
.23* .02 .09 -.24* -.26** -.17
-.17
.17
.15
.14
___________________________________________________________________________________________
_________________
Note: *p < .05, **p < .01
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Автономната и контролираната мотивација релативно се во
позитивна корелација една со друга. Моменталното ниво на
англискиот е во негативна корелација со анксиозноста, додека е во
позитивната корелација со активното/доброволно однесување и
изведбата. Очекуваното ниво на англискиот е маргинално во
позитивната корелација со изведбата.
На крајот, независен примерок т-тест, покажа дека машките
учесници имаат помалку бодови на релативниот автономен индекс,
т (130) = 3.29, р<.001, помалку бодови на автономната мотивација т
(130) = 2.61, р<.01, и ставот за учење т (130) = 1.96, р<.05, додека,
пак, повеќе бодови кај анксиозноста т (125) = 3.29, р<.001, а исто
така, покажаа поголема веројатност да се отпишат од курсот т
(125) = 3.29, р<.001, во споредба со женските учесници, така што,
го имавме земено предвид полот при предвидувањето на
резултатите врз база на мотивациските варијабли во
последователните анализи.
Примарна анализа
Анализа за повеќекратна регресија. Извршивме серија на
анализи за повеќекратна регресија за да го истражиме независниот
ефект на автономна и контролирана мотивација за резултатите од
учењето и академскиот успех. Интеракцискиот термин беше
измислен со фокусирање и на варијаблите на мотивација и со
зголемување на средствата за фокусирање.
Ова ни овозможи да утврдиме дали да се биде автономно
мотивиран како албански ученик може да има различен ефект ако
некој е под додатен притисок и контрола за тоа дали да учи или не.
Секој исход потоа беше вратен наназад кон овие три мотивациски
показатели. Резултатите може да се видат во табела 3. Автономната
мотивација позитивно го предвиде ставот (по извршена контрола
на пол), концентрација, справување со време и активно учење,
додека беше негативно поврзана со анксиозноста (по извршена
контрола на пол). Беше неповрзана со пасивното-избегнувачко
однесување на училиштето и отпишувањето. Речиси наполно
спротивна шема на наоди произлезе за контролираната мотивација:
негативно го предвиде ставот, концентрацијата и справувањето со
време, додека позитивно беше поврзана со анксиозноста, пасивноизбегнувачкото однесување и отпишувањето, а, сепак, неповрзана
со активното-доброволно учење и академскиот успех. Ниту еден од
ефектите на интеракција не беше значаен. Количината на објаснета
варијабла во исходите беше помеѓу .06 и .21 (сите промили <.05).
Сите претходни ефекти на автономна и контролирана мотивација
останаа значајни.
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Табела 3
Бета-коефициенти на анализа на повеќекратна регресија со
автономна, контролирана мотивација и
интеракција како
показатели за резултатите од учењето - Студија 1 (N=132)
___________________________________________________________________________________________
_
Автономна мотивација
контролирана мотивација
Интеракција R²
___________________________________________________________________________________________
__
Самопријавено учење
Став
29**
-.39**
-.00
.19**
Концентрација
.24**
-.37**
-.02
.16**
Справување со време
.22*
-.45**
-.07
.21**
Анксиозност
-.19*
.34**
.06
.17**
Самопријавено однесување во наставата
Активно/доброволно однесување
.41**
.02
-.08
.21**
Пасивно/избегнувачко однесување
-.14
.37**
-.03
.13**
Конкретно однесување
Резултати од тест (N = 105)
.21*
-.04
-.07
.06*
Отпишување (N = 127)
-.03
.25**
.08
.06*
___________________________________________________________________________________________
_
Забелешка: *p < .05, **p < .01

Структурно моделирање. Финалната цел се однесува на
испитувањата на оптималниот композит на учење како медијатор
во врската помеѓу релативната автономија и резултатите на тестот
и отпишувањето. За оваа цел, ние извршивме две серии на
структурни модели - едната вклучува резултати од тестот, а
другата отпишување, како зависна варијабла. Очигледно, овие
зависни варијабли не можат истовремено да бидат вметнати во
структурен модел, бидејќи учесниците кои се отпишаа од
предавањата не го положија тестот. Прегледот на податоци со
користење на Prelis 2.54 (Joreskog и Sorbom, 1996), покажа делумна
абнормалност на податоците. Значи, како додаток кон матрицата,
во сите следни модели ние, исто така, ја користевме матрицата на
асимптотични коваријанти и го проверивме Satorra-Bentler чиквадратот за да ја поправиме оваа абнормалност. Решенијата беа
генерирани врз основа на проценка за најголема веројатност,
бидејќи овој метод е најупотребуван за добивање на проценки на
параметри во LISREL анализите, или структурно моделирање
(Bollen, 1989). За да се процени дали одговара моделот со
податоците, употребивме статистика на чи-квадрат на SatoraBentler и GFI (Joreskog & Sorbom 1996). Дополнително
употребивме компаративен индекс (CFI; Bentler 1990) и SRMR
(Steiger 1990), кои се важни индикатори за адекватност на мали
големини (Hu и Bentler 1999). Незначителен чи-квадрат покажува
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модел кој добро се совпаѓа (Bollen 1989); показатели над .90 се
значително прифатливи како во SRMR под .09 (Browne и Cudeck,
1993).
Во однос на анализата со резултатите на тестот беа
задоволени првите две барања за медијација, бидејќи релативната
автономна мотивација беше во позитивна релација со резултатите
од тестот и оптималното учење. Потоа го тестиравме моделот со
SEM. На овој начин, исто така, ги додадовме бројот на години на
учење англиски и самопријавеното актуелно ниво на англиски на
учениците, како коваријанти во моделот, бидејќи и двете беа во
позитивна корелација со резултатите од тестот. Напоредно со
препораките на Holmbeck (1997), беа споредени два модела, еден
во кој релативната автономна мотивација е само индиректно
поврзана со резултатите од тестот преку композитот за оптимално
учење (т.е. целосен медијативен модел) и еден модел во кој има
дополнителна значителна патека од релативната автономија до
композитот за оптимално учење (т.е. делумен медијативен модел).
Целосниот медијативен модел добро одговараше на податоците
SBS-χ² (3, N = 96) = 4.12, ns; GFI = .98; CFI = .97; SRMR = .055.
Значителна шема ги поддржа сите хипотетизирани врски.
Повлекувањето на директна патека од релативната автономија до
резултатите од тестот не резултираше со значително зголемување
во моделот: SBS-χ² diff (1, N = 96) = 1.88, ns, што покажува дека
целосниот медијативен модел е застапен повеќе од делумниот
медијативен модел. Во приказ 2 се гледа целиот медијативен
модел.
.42**
Индекс на релативна
автономија

Композит
на оптимално учење

.29**

.27**
Број на години на учење
на англиски јазик
of Studying English

Резултати од тестот
.18**

Актуелно ниво
на англиски јазик
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Приказ 2
Структурен модел на врските помеѓу индексот на
релативна автономија, бројот на години на учење на англиски
јазик, актуелното ниво на англиски јазик, композитот на
оптимално учење и резултати од тест *p < .05, **p <.01.
Со оглед на медијативните анализи со отпишувањето како
зависна варијабла, првите две барања за медијација беа задоволени.
Релативната автономија беше значително поврзана со
отпишувањето и значително го предвидуваше ставот кон учењето.
Во овие анализи не контролиравме за други варијабли, како што се
годините на учење на англискиот јазик, и нивото на англискиот
јазик, бидејќи овие варијабли не се поврзани со отпишувањето.
Потоа, споредивме целосен и делумен медијативен модел.
Целосниот медијативен модел добро одговараше на податоците:
SBS-χ² (1, N = 113) = 1.54, ns; GFI = 1.00; CFI = 1.00; SRMR = .015.
Додавањето на директната патека од релативна автономија до
отпишување не го подобри значително совпаѓањето во моделот:
SBS-χ² diff (1, N = 96) = 1.54, ns, што укажува на тоа дека треба да
се преферира целосниот медијативен модел во однос на делумниот
медијативен модел. Во приказ 3 се гледа целосен медијативен
модел.
.46**
-.24**

Индекс на
релативна
автономија

Композит на
оптимално
учење

Отпишува

Приказ 3
Структурен модел на односот помеѓу индексот
на
релативна автономија, композитот на оптимално учење и
отпишувањето.
*p < .05; **p < .01
ЗАКЛУЧОК
Првата студија даде почетни докази за SDT. Прво,
севкупните чувства за релативна автономија во однос на учењето
предвидоа повеќе стратегии за адаптивно учење и беа во позитивна
корелација со академскиот успех.
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Второ, сеопфатната мерка на автономија беше поделена на
две примарни поткомпоненти, т.е. автономна и контролирана
мотивација, анализата на повеќекратната регресија укажа дека
двете композитни скали на мотивација имаат уникатен и
диференцијален ефект на повеќето резултати од учењето кај оваа
група на албански ученици, дури и по контролата за години за кои
учениците учеле англиски јазик и нивното самопријавено ниво на
англиски јазик.
Автономната
мотивација
позитивно
ја
предвиде
концентрацијата, ефективното справување со време и позитивниот
став кон учењето, додека, пак, беше во негативна релација со
анксиозноста.
Понатаму, албанските ученици кои учеле англиски јазик
поради надворешни или внатрешни облигации, имале понегативен
став, биле помалку концентрирани, покажувале повеќе знаци на
анксиозност и биле помалку успешни во справувањето со нивното
време за учење.
Што се однесува до самопријавените и актуелни
однесувања на учениците, се откри дека автономната мотивација
предвиде позитивни резултати како што се акти/доброволни
однесувања на училиште и академски успех, додека
контролираната мотивација предвиде негативни резултати како
што се пасивно/избегнувачко однесување на училиште и
отпишување од курсот.
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Билјана КАМЧЕВСКА

МОЖНИ СЦЕНАРИЈА ЗА ЧАСОВИТЕ ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА
ОКОЛИНАТА ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

АПСТРАКТ
Унапредувањето на воспитно-образовната практика подразбира и
нова улога на ученикот. Тоа подразбира преферирање на
самостојната активност на ученикот како најважна дидактичка
категорија. Преку активните односи во кои влегува со предметите,
луѓето околу себе, повратните информации кои ги добива како
последица на неговите активности, ученикот од една страна ја
сознава стварноста која го опкружува, а од друга страна ги
испитува своите можности на дествување, односно го остварува
сопствениот идентитет. Остварувањето на многу цели,
стекнувањето на многу сознанија, развојот на многу социјални
компетенции не се можни без различни облици на активна
партиципација на ученикот во воспитно-образовниот процес.
Наставниците мораат да бидат свесни дека ако непостои
континуирана практика на активна партиципација на учениците во
воспитно-образовната работа, тие на неа ќе гледаат како на отуѓена
активност во која учествуваат без сопствена желба.
Клучни зборови: настава по Запознавање на околината, часови,
сценарија, стратегии, наставник, ученик.
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Сведоци сме на динамични општествени промени. Ваквите
промени нужно бараат промени во образовната сфера т.е. во
методите на подучување и учење. Ретко имало толку
согласувања за тоа што треба да е цел на образовниот процес;
имено, ученикот да се развие во силна личност со подготвеност
за учење и способност за одговорно општествено однесување.
Таквата личност не може да се изгради ако цело време остане во
пасивна улога во образовниот процес. Од тука активното учење
мора да биде приоритет.
Активното учење - предуслов за успешна наставна работа по
Запознавање на околината
Прашањето околу активноста на учениците во
наставниот процес е едно од најдискутираните прашања во
последно време од страна и на теоретичарите и на
практичарите на образованието. Но и покрај големиот
публицитет што го има оваа тема во реалниот наставен процес, и
понатаму останува впечатокот дека нашите ученици се
информирани за сè и сешто, но многу малку од тоа знаат, немаат
јасни и прецизни знаења, немаат сигурни вештини и развиени
цврсти навики, сè уште учат со импровизации наместо да бараат
трајни решенија. Неспорен и многу пати повторуван е фактот
дека на ученикот не смеат да му се пласираат готови
информации до кои се дошло како резултат на туѓо искуство, а
од него да се бара само да ги меморира и репродуцира, туку за
материјалот кој го учи да изнесува некои спротивни мислења, да
бара или дава дополнувања, да поставува прашања, да
дебатира и сл. Продуктивни, применливи, флексибилни и
квалитетни знаења можат да се стекнат само по пат на
самостојна мисловна активност. Активноста на секој ученик,
за да биде на високо ниво, треба да се смени во целост
досегашниот начин на практикување на учењето. Учењето е
процес на активна конструкција на знаењата. Тоа поаѓа од
претходното искуство на ученикот, го развива и гради ново низ
постојани негови интеракции со наставните содржини,
наставникот, другите ученици и сл. Учењето треба да ангажира
повеќе нивоа на мислење на ученикот.
Ако се има предвид дека учењето е еден од најсложените
психички процеси, за да постигне резултати во учењето, ученикот
треба:

да има изградено навики за учење;

да е оспособен да користи најразновидни извори на
знаења;

да ги совладал ефикасните методи и техники на учење.
Ефикасни методи и техники на учење:
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паралелно со читањето ученикот да бележи, да ги
потцртува најважните податоци, факти, информации;

да ги средува податоците и информациите, да ги
класифицира, да ги проценува (повисока аналитичка
мисловна активност);

да први табели, скици, шеми, графикони во кои ќе ги
систематизира податоците и информациите со цел да ги
поврзе во поголеми мисловни целини;

да прави преглед, резиме на градивото, да презентира
сопствени идеи.
Можни активности на учениците на наставните
часови по Запознавање на околината
Во средиште на наставата по Запознавање на околината
треба да бидат самостојните активности на ученикот во
стекнувањето на знаења, вештини, вредности, ставови итн.
Активната настава по Запознавање на околината нуди
широки можности за разновидни активности на ученикот
кои се
условени од активностите на наставникот, од целта што се
сака да се постигне и од воспитно-образовната ситуација.
Активности на ученикот:
 пронаоѓа разновидни извори на знаења, способности,
вештини, ставови, вредности;
 диференцира материјали, извори на знаење, способности,
вештини, ставови, вредности по свои критериуми;
 одредува редослед на изведување на активностите;
 одредува темпо на работа;
 врши проценка;
 идентификува;
 споредува;
 открива сличности и разлики;
 апстрахира;
 воопштува;
 класифицира врз основа на физичките карактеристики на
објектите;
 воочува причинско-последични врски;
 конкретизира;
 стегнато ги изнесува усвоените сознанија,
 заклучува по аналогија;
 формира сопствен став
 трага по можни решенија;
 истражува;
 навлегува во длабочина на нештата;
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 набљудува.
Ваквите активности на учениците бараат време-смалување на
бројот на часови за презентирање на новото градиво и
зголемување на времето за анализирање и утврдување на
градивото. Во тој процес многу е важно да се уважуваат
индивидуалните разлики и различните стилови на учење на
учениците. Со постојано мотивирање, поттикнување, вежбање на
наведените активности, ќе се обезбедат услови секој ученик
интелектуално да се осамостои, со што ќе се подготви за
самообразование што всушност претставува крајна цел на
наставниот процес.
Улогата на наставникот ири осмислување на можните
сценарија за часовите по Запознавање на околината
Пред да се спроведе какво било сценарио за наставен
час по Запознавање на околината, мора да се знае целта што се
сака да се постигне. Секој наставен час мора да започне со цел.
Целта мора да биде јасна, реална
и прецизна. Заедничкото дефинирање на целта е најдобар
начин на активирање на учениците на самиот почеток на часот
и за побудување на нивните интереси. Целите можат да
имаат и истакната мотивациска функција. Ако целта за
учениците е привлечна, тогаш таа го мобилизира ученикот, ја
поттикнува неговата активност.
>
Многу е важно да се прави план на работа. Секој
наставник мора да си одреди линија како основна замисла која
логички ќе ги поврзе комплетните активности на учениците,
линија по која ќе се развива сценариото за часот. Таа треба
да биде правецот кој ќе ги спои почетната состојба и
крајната цел што се сака да се постигне. Тој модел треба да
ги содржи следниве чекори:
1. утврдување на појдовната состојба во класот (реалната
состојба);
2. утврдување и прецизирање на идеалната состојба (што
сакаме да постигнеме);
3. планирање на чекорите на учење со помош на кои
реалната состојба што побрзо ќе се претвори во идеална
посакувана состојба;
4. овозможување на различни можности на подучување и
учење со примена на примерни материјали, методи и
медиуми;
5. потребно е да се спроведе контрола на учењето, односно
споредување на реалната и идеалната состојба за да се
дојде до податоци за степенот на постигнување на целта и
да се утврдат следните чекори за планирање на
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понатамошниот процес на подучување и учење.
> Наставникот при осмислувањето на сценаријата за часовите
по запознавање на околината треба секогаш да поаѓа од
искуствата кои учениците ги носат од секојдневниот живот.
Акцентот треба да се стави на нивно дополнување и
систематизирање. Така ќе се овозможи:
• ученикот подобро да ги разбира новите содржини
бидејќи
ќе
се
потпира на она што му е познато;
• да најде смисла во она што учи, со што се развива
сознајната
мотивација, ќе се поттикне спремноста за учење во
различни
ситуации,
ќе се поттикне самовреднувањето и негувањето на
знаења;
• полесно да изгради реална слика за себе;
• полесно да го применува наученото во секојдневниот
живот.
>
Наставникот треба да обрне внимание на правилно
дозирање на подучувањето. Да се подучува добро, значи да се
овозможи што поактивно ангажирање и што поактивно учење
на секој ученик. Поучувањето се однесува на практична и
мисловна активизација на ученикот, на упатување што да
направи и помагање како да ги организира и реализира
активностите за да ги вклопи знаењето, способностите и
вештините
во
сопствената
шема
на
однесување.
Наставникот мора да знае правилно да ги степенува
упатствата за работа (да го дозира подучувањето) според
потенцијалните можности на секој ученик. Плуралноста на
облиците на учење бара и плуралност на методите на
подучување. Со правилното избирање на методот на подучување
за секој посебен случај, треба да се осигураат услови во кои
остварувањето на посакуваните квалитети на учењето ќе бидат што
поверојатни. Директното подучување треба да се намалува за
сметка на самостојното учење. Така поучувањето постепено
ќе се трансформира од директно во индиректно со што ќе се
постигне целта детето да се осамостои во учењето.
>
Секое сценарио треба да се засновува на партиципативни,
активни и искуствени методи на учење. Примената на
партиципативни и активни методи во наставата овозможува
различни видови на активности на учениците кои
придонесуваат за подобар и поквалитетен развој на
нивните знаења, способности, вештини и искуства.
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>
Треба да се моделираат различни облици на работа
(индивидуална, работа во парови, групна работа на разни
проблемски и истражувачки задачи со различен степен на
сложеност).

Целите на воспитно-образовната работа не смеат да се
ограничат само на тоа ученикот да стекне некој поим или да
усвои некоја вештина и навика. Воспитанието и образованието
мора да се ориентира кон поопшти и пофундаментални цели, кон
развој на најважните особини и фундаментални цели, кон развој на
најважните способности и карактерни црти на личноста, а секоја
содржина да се проценува според тоа колку придонесува за
развојот на детските индивидуални способности.
>
Секое сценарио треба да биде во насока на создавање на
креативност и нова енергија кај секој ученик, во краток
временски период.
Упатства за развивање на можни сценарија за наставни
часови по Запознавање на околината
Нема образовен готвач во кој може да се најде рецепт кој
директно ќе се примени во практиката. Ние ќе дадеме само идеја,
а суштината е секој наставник сам да ја дизајнира својата
работа во согласност со своето искуство и условите во кои
работи.
Секое сценарио за наставен час по Запознавање на околината
може да се развива со помош на неколку чекори:
Подготовка за наставен час
Прв чекор што треба да се преземе е постигнување на услови
и атмосфера за работа. Тоа ќе се направи ако се случи договор
помеѓу наставникот и учениците околу:
•
планирање на изворите на знаења, вештини, ставови
вредности кои учениците ќе ги користат за време на наставата.
(Секој наставник треба да си ги поставува следниве прашања: Што
имам на располагање? Кои од материјалите и изворите на
знаења со кои располагаме можам успешно да ги искористам на
овој час? Какви насоки да им дадам на учениците со цел да
пронајдат дополнителни извори?);
•
селекција на готовите или изработка на нови дидактички
материјали за работа.
Контекст
1. Оваа етапа треба да започне со одредување на цел кон која ќе се
стремиме.
2. Наставникот треба добро да размисли како ќе го започне
наставниот час.
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Од тоа директно зависи дали ќе успее да ја подигне мотивацијата
на највисоко ниво. Ќе понудиме неколку предлози за почеток на
наставниот час. Наставникот може да примени:

почетен разговор, при што треба да се води сметка за
првото поттикнувачко прашање од кое зависи квалитетот и текот
на разговорот. Во текот на разговорот улогите треба постојано да
се менуваат и ученикот постепено да ја презема
самоиницијативата во понатамошното водење на разговорот.
Разговорот треба да варира во преземање на улоги со цел да се
вклучат помалку самостојните деца. Мора да се обрне внимание на
негување на парламентарноста на водење на разговорот (двајца да
не зборуваат во исто време, да се ислушува до крај оној што
говори).

Може да се употреби и brain storming методот како почетен.
Со неа се врши реконструкција на претходното знаење на ученикот
затоа што учениците градат нови знаења врз претходно стекнатите.
Наставникот задава прашање, поим или тема поврзани со
наставната содржина. Учениците треба слободно да се изразуваат, а
нивните изјави не треба да се коментираат или оценуваат. Изјавите
можат да се запишат на табла или хамер.;

дидактичка игра. Наставникот треба добро да ги проучи
правилата во играта и нејзините задачи, да ги подготви потребните
средства за играње, да предвиди разни варијанти за повторување на
играта и да го предвиди времето за игра. Играта создава интерес, го
активира вниманието и на тој начин го овозможува процесот на
учење.
З. Потоа се пристапува кон организирање на работата (се прави
избор на форми и методи на работа). Предност имаат оние методи
и форми кои ангажираат разбирање, заклучување, решавање на
проблеми, смислување, проценување, дискутирање и сл.
4. Се провоцира активност на ученикот (активно размислување,
зборување, дебата, пишување со свои зборови, илустрирање и сл.).
5. На крајот од оваа фаза следи развивање на темата со
поединечни упатства за работа.
Напомена: При избирањето на методите и техниките на
наставна работа наставникот треба да се раководи од:
• од наставната ситуација;
• од возраста на учениците;
• од видот на наставната материја;
• од спремноста на наставникот и учениците за нивна
употреба.
Организирање
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Ученикот пристапува кон самостојно учење. За таа цел
самостојно изработува план по кој ќе се движи. Ова е особено
важно за самостојната работа. Кога ја распоредуваме работата
сами, тогаш обврската доаѓа од нашите внатрешни мотиви при што
се развива чувство на сигурност дека предвиденото ќе го
доведеме до целта. Во оваа етапа улогата на наставникот е
најмала. Ученикот е во директен контакт со наставната содржина.
Тој го усвојува материјалот преку самостоен избор на метод на
работа, техника на учење, темпо и брзина на работа, самостојно
врши избор на средства итн. Во оваа етапа е важно да се одржи
мотивираноста, интересот и активноста на учениците кои се
јавуваат во подготвителната етапа.
Рефлексија
Учениците ги презентираат резултатите кои ги оствариле.
Всушнос, тогаш се врши консолидација на новите знаења, вештини,
ставови и сл. Во оваа фаза треба да се настојува новото знаење
ученикот да го искажува со сопствени зборови бидејќи најдобро
се помни она што е разбрано во сопствен контекст. Се дискутира
за важноста на продуктот. Во оваа етапа се разменуваат идеи, треба
да се води дискусија, да се спротивставуваат мислења затоа што
сето тоа води кон стекнување на попродуктивни и попрактични
знаења. На тој начин ученикот се оспособува да ги
самовреднува сопствените постигнувања. Се планираат следни
чекори.
ЗАКЛУЧОК
Целокупната наставна работа по Запознавање на
околината треба да биде пред сè насочена кон оспособување на
ученикот за самостојна работа и кон совладување на ефикасни
техники за самостојно учење. Ученикот треба да биде оспособен
да анализира, да проценува, да донесува одлуки, да изведува
акции, да ги вреднува резултатите од своите активности и секогаш
да настојува неговите следни активности да бидат поуспешни од
претходните. Исто така ученикот треба да биде оспособен за
користење на различни извори на информации, и за заземање
на критички однос во нивното примање, разбирање и размена.
Самостојната работа на учениците на мултимедиски извори на
знаења, вештини, ставови треба да стане примарна активност на
ученикот во учењето.
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Весна МАКАШЕВСКА
ФОРМИРАЊЕ НА МАТЕМАТИЧКИТЕ ПОИМИ ПРЕКУ
ДЕФИНИРАЊЕ НА МЕТОДИЧКИ КОНЦЕПТИ
АПСТРАКТ
Современите научни достигања во почетната настава по
математика бараат создавање на предуслови за активно учество на
ученикот во наставниот процес. Во тој контекст, почетната настава
по математика треба да овозможи процес на учење и поучување
усогласен со индивидуалните потреби на учениците. За ученикот
кој се наоѓа на предоперационално ниво од развојот на мислењето,
карактериситчни се перцептивни (сензорни) процеси во
усвојувањето на математичките поими. Процесот на усвојување на
апстрактните математички поими започнува со сензорно сознавање
и формирање на перцепции и претстави за предметите и појавите,
за нивните својства и односи. Во фокусот на интересот на
учениците, често пати, се наоѓаат навидум нематематички
карактеристики на проучуваните предмети и појави, но кои се од
суштинско значење во сфаќањето на квантитетот и меѓусебната
поврзаност, како носечки категории во математичкото мислење. Од
тие причини, кај ученикот се развиваат механизми и концепти за
идентификација на бои, споредување на величини и положби,
именување на предмети според форма и сл. Тоа од методиката на
наставата по математика бара дефинирање на методските
концепти,
кои ќе овозможат развивање на математичкото
мислење, како една од целите на почетната настава по математика.
Клучни зборови: формирање на математички поими, активно
учење и почување, методски концепт.
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Техничко – технолошкиот развој, проследен со брз развој
на научните достигнувања, го определува местото на математиката
во современиот живот на човекот. Скоро секоја организирана
дејност е поврзана со примена на математички знаења и методи,
што резултира и со соодветно место на математиката како наставен
предмет во современите образовни системи. Имено, од
математиката се бара креирање на курикулуми кои ќе овозможат
брзо и лесно разбирање на апстрактните математички поими. За
таа цел, наставата по предметот Математика треба да обезбеди
свесно и активно усвојување на математичките поими од страна на
учениците, со што се овозможува интелектуален развој и развој на
сознајните интереси и можности.
Во тој контекст, едно од позначајните прашања на
Методиката на почетната настава по математика е колку
математичките содржини претставуваат совладување на
математиката или систем од постапки ученикот да мисли
математички. Ученикот од раноучилишна возраст воочува
квантитативни аспекти и димензии на околината во вид на објекти
со различни, слични и идентични својства. Тој е на ниво на
конкретни операции, и поради тоа во перцепирањето на својата
околина не воочува наставни предмети или научни дисциплини.
Неговото внимание е насочено кон разбирање на согледаните
својства и обележја, кои често немаат математички карактер но,
сепак, имаат суштинско значење во сфаќањето на количината и
нивната зависност како носечки категории во математичкото
мислење. Од тие причини, ученикот развива концепти на
идентификација на бои, споредување на величини, именување на
предмети според форма и сл.
Формирање на математичките поими
Методиката на почетната настава по математика во
формирањето на математичките поими поаѓа од карактеристиките
на мислењето учениците од 6 до10 годишна возраст. Имено, за
овие ученици, според периодизацијата на интелектуалниот развој
на Пијагет,, кои се на стадиум на конкретни операции,
карактеристично е симболичкото претставување на предметите и
појавите од околината. Во решавањето на проблемски ситуации
тие се фокусираат само на еден аспект од проблемот, што укажува
на центрираност на мислењето. Поради тоа, често пати учениците
се фокусираат на некоја перцептивна карактеристика и не се во
состојба да изведуваат точни заклучоци. Значајна карактеристика
на овој стадиум е и појавата и натамошниот развој на логичкото
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мислење. Ученикот е способен логички да мисли само ако
мислењето е поткрепено со перцептивни податоци или активности
со конкретни предмети.
Според тоа, во почетната настава по математика се
потенцира етапното формирање на математичките поими. Овој
процес започнува со акт на набљудување и манипулирање со
конкретни предмети. На тој начин, учениците преку сензорно
сознание формираат претстави за предметите и појавите, за
нивните својства и односи. Во рамките на овие активности,
манипулирајќи со конкретни предмети, учениците ги сознаваат
својствата на предметите и појавите со нивно споредување по боја,
форма, големина, положба во просторот и сл., или со нивното
претходно искуство. На тој начин со помош на сетилното искуство
се конкретизира содржината на идната мисловна дејност, односно
поимот, и се олеснува разбирањето на истиот.
Сфаќањето на апстрактните математички поими е
условено од сетилното сознавање. Така, доколку сетилните
претстави се побогати, преминот од претстави кон поим е полесен.
На пример, при формирање на природните броеви, учениците
најнапред оперираат со конкретни предмети, ги споредуваат и ги
утврдуваат нивните својства. Оперирањето со конкретни предмети
овозможува согледување на својствата на множествата, но и
издвојување на квантитетот како нивно суштествено својство, што
е основа за формирање на апстрактниот поим природен број.
Дефинирање на методски концепти
Согласно со напред изнесеното, од почетната настава по
математика се очекува да обезбеди учениците од мала возраст да се
здобиваат со математички знаења, на ниво на претстави. Тоа може
да се постигне само ако наставата поттикнува соодветно ниво на
интелектуален развој на учениците, нивните сознајни интереси и
способности. Една од можностите за обезбедување на соодветен
интелектуален развој на учениците е примената на активно и
сознајно учество на учениците во наставниот процес.
Активното и сознајно учество на учениците во наставниот
процес бара сознајна активност на учениците, согледана низ
здобивање на нови знаења, засновани на порано здобиени знаења
или лични искуства, практична применливост на новите знаења,
особено при здобивање на други знаења. За таа цел, во почетната
настава по математика се применува на микрометодска стратегија
на учење и поучување, кој се реализира во три етапи, именувани
како:
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1.
2.
3.

сознајна ретроспектива;
учечко - поучувачка акција;
сознајна перспектива.

Сознајната ретроспектива претставува навраќање на порано
усвоените содржини и лични искуства на учениците, на кои може
да се заснова обработката на новите содржини, како и нивната
актуализација. Со тоа се создаваат подготовки за активно и
сознајно учество на учениците во здобивањето на новите знаења.
Ретроспективата не може да се стандардизира во поглед на
начинот, времето или содржината. Имено, наставникот планирајќи
ја оваа етапа од наставниот час, посветува доволно време за секоја
содржина, водејќи сметка за нејзиниот карактер, обем и длабочина.
Притоа, применува соодветни постапки и начини за актуализација
на претходно усвоените знаења. Во тој контекст ќе ги напоменеме
повторувањата во вид на разговор, решавање на задачи, практични
работи и самостојна работа од репродуктивен или продуктивен
карактер. Во рамките на овие активности свое место заземаат и
разни игровни активности, драматизации и сл.
Оваа етапа не се однесува само на обезбедување на
релевантни предзнаења, туку и на воспоставување на поволна
психолошка состојба за учење. Со надоврзувањето на порано
усвоените знаења, кај ученикот се поттикнува внатрешната
мотивација и неговите интереси за учење, се создаваат позитивни
емоционални чувства, кои водат кон создавање на позитивна
емоционална клима за учење.
Натамошните активности продолжуваат во наредната етапа
од наставниот час, а тоа е учечко – поучувачка акција. Таа е
најдолгата етапа во која се остваруваат воспитно-образовните
задачи, се формираат новите поими и начини на дејствување,
односно се усвојуваат новите знаења. Значи, акцијата подразбира
усвојување на нови знаења со активно и сознајно учество на
учениците, а преку акт на учење и поучување. Усвојувањето на
знаењата во себе вклучува и акт на присвојување на новото знаење
или на начините на работа. Со присвојувањето на новите знаења и
начини на работа се овозможува формирање на убедувања на
учениците, како крајна цел на воспитно-образовниот процес.
Во реализацијата на учечко – поучувачката акција треба да се
детерминираат активностите на ученикот и на наставникот. Имено,
наставникот треба да го организира процесот на усвојување на
новите знаења и да овозможи активно и творечко учество на
учениците во него. Така учениците ќе имаат можност за самостојно
откривање на новите поими, што треба да биде нивна доминантна
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активност во оваа етапа на наставниот час, а наставниот процес ќе
добие карактер на учечко –поучувачки процес.
Во оваа етапа доминираат образовни активности, со
сознајни, доживувачки и психомоторни аспекти. Така
усвојувањето на новото знаење започнува со акт на набљудување,
доколку тоа не е започнато во ретроспективата. Натамошните
активности се реализираат како процесот на сознавање,
осмислување на новите поими или начини на работа. Притоа
ученикот изведува самостојна истражувачка работа, во соработка
со наставникот или со групата ученици, мери, споредува,
анализира, синтетизира, апстрахира, заклучува. Вршејќи ги
наведените активности ученикот ги усвојува новите знаења или
начини на работа и истите ги преобразува во лични убедувања и
начини на мисловна активност.
Усвојувањето на знаењата не е крајна цел на воспитнообразовниот процес, туку се оди чекор понатаму, и тоа се врши со
нивно повторување и примена во нови ситуации на учење. Овие
активности ја одредуваат наредната етапа на воспитно-оразовниот
процес - сознајна перспектива. Сознајната перспектива подразбира
оценка на применливоста на здобиените знаења во нови ситуации
на учење и во решавање на проблеми од практичен карактер, а
особено од аспект на нивниот придонес за интелектуалниот развој
на учениците. Се решаваат различни типови задачи, се анализира
текот на решавањето и решенијата на задачите, се поставуваат
нови проблеми и сл. На тој начин се применуваат тукушто
усвоените знаења и начини на работа, се врши нивна проверка,
воопштување и систематизирање.
Извршувањето
на
овие
активности
овозможува
применливост на знаењата во различни ситуации на учење, а од
особено значење е нивната применливост во усвојувањето на нови
знаења, каде тие ќе претставуваат основа за нивно усвојување. На
тој начин доаѓа до надоврзување на претходно усвоените знаења со
новите знаења, што е мошне значајно во поглед на мотивирањето
на учениците за здобивање на нови знаења. Имено, учениците
наоѓаат основа од која се поаѓа при усвојувањето на новите знаења,
и истите ги вклопуваат во веќе изградениот систем на математички
поими.
Врз основа на напред изнесеното, за секоја од етапите на
наведената микрометодска стратегија на учење и поучување може
да издвоиме некои активности на ученикот. Носечките активности
во овие етапи подолу ги претставуваме во табелата:
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Сознајна ретроспектива→
селекција на знаења и умеења:








Учечко – поучувачка акција→
усвојување на нови знаења, умеења и
способности:



Сознајната перспектива→

проценка на новоздобиените знаења:


врши аритметички операции;
вербално објаснува постапки;
прави осврт и анализа на претходно
усвоени знаења;
самостојно истражува.
набљудува и анализира суштесвени
својства;
открива релации меѓу елементите на
еден или повеќе поими;
воопштува суштесвени својства на
поими, а понекогаш и дефинира
математички поими;
самостојни или во соработка осознава
постапки и вербално ги објаснува.
врши проценка на ново здобиените
знаења;
примена на знаењата во нови ситуации
на учење;
практично ги применува знаењата во
решавање
на
проблеми
од
секојдневниот живот;
ги поставува новите знаења во систем
со порано здобиените знаења.

Примената на наведената микрометодска стратегија
претпоставува дефинирање на методски концепти во почетната
настава по математика. Методскиот концепт има програмска и
содржинска димензија, но таа не ја изразува неговата суштина.
Имено, тој се однесува на различните микрометодски
стратегии кои се применуваат во усвојувањето и разбирањето на
законитостите и принципите на почетната настава по математика
на ниво на претстави и поими. Истовремено, тој се однесува и на
елементите кои се застапени во наставните програми по
математика, кои се состојат во усвојување и разбирање на:






математичките поими и нивната примена;
релациите, симболите и термините на математичкиот јазик;
моделите на решавање на текстуалните задачи;
квантификацијата на просторот;
мерењето во геометријата и сл.

Значи, методскиот концепт претставува микрометодска
стратегија, која има своја содржинска и програмска димензија и го
одразува начинот на одвивање на процесот на учење и поучување
на математичките содржини во почетната настава по математика.
Поаѓајќи од интелектуалните можности на учениците, во
усвојувањето на математичките поими, меѓу другите се дефинира и
концептот на примена на мисловни операции во формирање на
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математички поими. Формирањето на математичките поими
започнува со сетилното (перцепциите и претставите) и завршува
со рационалното (мисловното).
На патот од сетилното до
мисловното, значајна улога има вербалното опишување на
сетилната дејност. Кога станува збор за дескрипција во почетната
настава по математика, таа се однесува на опишувањето како
форма на вербалното искажување, а се применува кога се сака
вербално да се изразат надворешните својства на објектот,
предметот, појавата. Во наставата може да се опишува сето она
што се доживува сетилно. Појдувајќи од бројноста на сетилните
подрачја, можат да се евидентираат бројни сетилни квалитети, што
се од значење за сознајната дејност на учениците.
Со вербалното изразување или опишување на својствата на
проучуваните поими, по пат на набљудување, се стимулира
развојот на мислењето и се овозможува надворешната,
материјалната дејност да се трансформира во внатрешна,
мисловна. Бидејќи дескрипцијата се однесува на вербалното на
надворешните својства на математичките објекти што се
проучуваат, тоа во наставата е нужно поврзано со набљудувањето,
како организирано и раководено перцепирање. Сетилното сознание
создава претпоставки за активна аналитичка дејност и
споредување, за опишување на воочените својства и формирање на
содржајни претстави, врз основа на кои се поедноставува процесот
на
усвојување
на
апстрактни
математички
поими.
Несуштествените својства на поимот се апстрахираат, а
суштествените се генерализираат.
Со анализа може да се разгледува, проучува се она што треба
да се запознае во неговата внатрешна структура. Бројни
дидактичари укажувале дека анализата е карактеристична
мисловна операција со големо методско значење, и нејзината
примена во наставата е нужна, затоа што создава бројни можности
за успешна сознајна и активна работа на учениците. Анализата
често може да биде проследена со практична работа на учениците
и со различни форми на вербално изразување, што ја зголемува
нејзината методска вредност.
Појдувајќи од суштествените својства на поимот, добиени со
мисловните операции анализа и синтеза, се создаваат можности за
утврдување на еднаквоста и разликата на некои својства на поимот
што се проучува и својствата на порано усвоените поими, што
имаат некаква врска со него. Со примената и утврдувањето на
еднаквоста и разликата, проучуваниот поим се става во системот
на претходно усвоени математички поими. Сознајната активност
на учениците се продлабочува и со примена на споредувањето во
наставата. Така, стекнатото знаење сознајно се продлабочува и се
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систематизира. Кога вршат споредување, учениците оперираат,
главно, со својства на различни математички објекти. Тоа
придонесува кај нив да се формираат поквалитетни претстави и
поими. Во тој процес учениците ги применуваат порано
здобиените знаења во нови ситуации на учење, се развива
мисловната операција класификација, а и способноста за
воопштување се издига на повисоко ниво.
Концептот на примена на мисловни операции во формирање
на математички поими укажува и на примена и на логичките
операции апстракција и генерализација. Апстракциите се
формираат и егзистираат во свеста на учениците, и тие треба да
придонесат за сфаќање, разбирање на поимот. Тоа може да се
оствари ако апстракцијата е во склоп на разновиден и богат
инструментариум, кој се искажува во бројни мисловни операции.
Со апстракција се одвојуваат и елиминираат несуштесвените
својства на објектот на проучување. А, пак, суштесвените својства
се поврзуваат во една целина, и преку генерализација се врши
нивни воопштување или нивно дефинирање, доколку учениците се
на поголема возраст. Значи, генерализацијата е мисловен процес на
воопштување врз основа на сознавањето на низа единечни факти.
Додека фактите се сознаени поединости за математичките објекти
(поимите), генерализацијата е мисловна надградба на тој сознаен
процес во свеста на учениците и формирањето на поимот, кој
овозможува негово дефинирање.
Во формирањето на математичките поими од големо значење
е и утврдувањето на суштествените, односно несуштествените
својства на поимите. Одредувањето на суштествените својства на
математичките поими е основа за одредување на еднаквоста и
разликата на поимите според својствата, поставување на поимите
во систем, нивно воопштување и дефинирање, како и
класифицирање. Од тоа произлегува и потребата од дефинирање на
концептот на еднаквост и разлика. Еднаквоста е постапка за
утврдување на еднаквите својства на проучуваните објекти, додека
пак, разликата е постапка за утврдување на различните својства на
објектите. Утврдувањето на еднаквоста и разликата е заснована на
повеќе мисловни операции, а пред се анализа, синтеза, синтеза,
споредување. Нивната примена овозможува да се утврдат
суштествените својства на поимите што се проучуваат, а истите да
се споредуваат со порано усвоените поими, значајни за поимот што
се изучува.
Дефинирањето на математичките поими особено се олеснува
ако се сознават еднаквоста и разликата на поимот што се проучува
и порано усвоените поими. При оваа постапка учениците доаѓаат
до дефиниција со најблизок родов поим и видова одлика. Така, на
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пр., при дефинирањето на поимот со постапката на еднаквост се
утврдува неговиот родов поим – четириаголникот е многуаголник,
правоаголникот е четириаголник, квадратот е правоаголникот,
додека со разликата се утврдува видовата одлика – четириаголникот е многуаголник со четири страни, правоаголникот е четириаголник со прави агли, квадратот е правоаголник со еднакви
страни и сл.
Со утврдување на еднаквоста и разликата можат да се
одредат и некои својства на математичките објекти, особено на
аритметичките операции, како што се комутативноста и
асоцијативноста на собирањето и на множењето, дистрибутивноста
на множењето и делењето во однос на собирањето и на
одземањето, зависноста на збирот од промената на собироците и
др.
Дефинирањето на математичките поими укажува и на
потребата од дефинирање на концепт на математичка
терминологија и симболика. Воведувањето на терминологијата и
симболиката ја збогатува лексиката на математичкиот јазик на
учениците, овозможуваат сознајно усвојување на математичките
знаења, како и замена на обемното искажување на говорниот јазик
да се замени со кратко, симболично, и да се прошират неговите
изразни можности. Во математичкиот јазик еден знак – цифра,
буква, знак за операција или релација, се означува со збор или
група зборови, односно со определена крајна низа од знаци, кои се
букви од азбуката.Таквото искажување со симболи во
математичкиот јазик, е една од карактеристиките која го
ослободува од обемноста природниот јазик и го оправдува називот
симболички јазик.
Значењето на математичкиот јазик претпоставува и
посветување на соодветно внимание на одредување на термините и
симболите при воведувањето и дефинирањето на математичките
поими . Притоа посебно треба да се посвети соодветно внимание
на следново:
епистемолошката анализа на термините и симболите,

утврдувањето на соодносот помеѓу терминот и поимот, односно
дали буквалниот превод на терминот содржи некои признаци на
поимот;
воспоставување на врска помеѓу сфаќањето на терминот во

говорниот јазик и неговото научно значење;
истовременост во формирањето на поимот и соодветниот

термин, симбол;
воспоставување на врска помеѓу сфаќањето на терминот во

говорниот јазик и неговото научно значење;
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термините што во себе содржат родов поим и видова

одлика да се означуваат со таков термин, во кој учениците ќе ја
согледаат припадноста на новиот поим на веќе усвоен ред поими, а
потоа специјалната видова одлика по која поимот се разликува од
другите поими што припаѓаат на истиот род;
интернационалните термини, кои не се присутни во

говорниот јазик, да не се употребуваат во почетните одделенија на
основното училиште;
за сознајно усвојување на математичките симболи од

страна на учениците потребно е да се решаваат задачи со примена
на формули, со симболичко запишување на условот и решавање на
задачата.
Иако примената на термините и симболите во почетната
настава по математика е скромна, сепак, не смее истата да се
занемари. Термините и симболите ја олеснуваат комуникацијата во
наставниот процес, а го олеснуваат и формирањето на
математичките поими. Затоа, при нивната примена треба да
појдеме од напред наведените насоки и истите да добијат
соодветно место во наставата.
ЗАКЛУЧОК
Со цел да дадеме опис на формирањето на математичките
поими, преку примена на методски концепти во почетната настава
по математика, организиравме квалитативно истражување –
партиципативно набљудување во почетната настава по математика.
На тој начин дојдовме до сознанија дека во наставата доминира
сознајната активност на учениците во однос на поучувањето од
страна на наставникот. Наставата организирана на овој начин
овозможува ученикот да изгради сопствен стил на учење, а
наставникот – поучувач да манифестира креативност во
планирањето, во одредувањето на системот активности за
реализирање на поставените цели, во изборот на методи, средства
и постапки за утврдување на образовните излези.
Низ непосредната примена на истите во наставната практика
и компарирање со досегашната теорија и практика дојдовме до
неколку општи констатации:
Примената на микрометодската стратегија на учење и
поучување овозможува:
преку системот на активности во сознајната ретроспектива

и учечко-поучувачката акција создавање на поволни претпоставки
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за активна и сознајна работа на учениците, односно акцентирање
на оспособувањето на учениците за самостојно здобивање на нови
знаења, умеења и навики;
индивидуален пристап кон секој ученик - почитување на

индивидуалните способности, темпото на напредување, потребите
од помош, желбата да го прикаже резултатот од својата работа и
слично;
согледување на остварувањето на образовните излези и

перспективата на новите знаења, како при здобивањето на нови
знаења, исто така и при практичната примена на знаењата;
поучувачката функција на наставникот дава поголем

простор на самостојната работа на учениците, ја прави
подемократска и попријатна работната атмосфера, ја збогатува
комуникацијата меѓу наставникот и учениците, како и меѓу
учениците, а особено во групната форма на работа.
Практичната примена на методските концепти придонесува:
формирањето на математичките поими да се засновува на

современите психолошки теории, при што се воспоставува врска
помеѓу сетилното и рационалното сознание;
сетилното сознание да создава претпоставки за активна

аналитичка дејност и споредување, за опишување на воочените
својства и формирање на содржајни претстави, врз основа на кои
несуштествените својства на поимот се апстрахираат, а
суштествените се генерализираат;
учениците самостојно да дефинираат некои математички

поими;
учениците да се оспособуваат за аналитичко - синтетичка

дејност, споредување, апстрахирање и генерализирање, со што се
придонесува кај нив да се развива математички стил на мислење.
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Марина ВАСИЛЕВА
ЕЛЕКТРОНСКОТО ПОРТФОЛИО КАКО АЛТЕРНАТИВА
НА ТРАНСФОРМАЦИСКИТЕ ПРОМЕНИ ВО ВОДЕЊЕТО
НА ПЕДАГОШКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
АПСТРАКТ
Денешниот свет можеме да го поделиме на три дела:
едниот дел е со едната нога во информатичкото општество,
другиот врши забрзани подготовки за преод кон информатичкото
општество, а третиот дел е во фаза на неосознаеност за тоа што се
случува околу него. Република Македонија прави напори да биде
во чекор со незапирливиот од на информациската технологија која
има големо влијание во продукцијата на знаењата.
Паралелно со модерното сфаќање на наставата, се јавува
потребата за современо, автентично следење на учениците како
личности заради нивните индивидуални разлики и посоодветен
педагошки третман. Евалуацијата претставува клучен интегрален
дел во процесот на учење, а резултатите од тековното следење се
мошне значајна основа за идното планирање. Во функција на
актуелното педагошко следење е креирањето на електронско
портфолио на учениците, како мошне значајна компонента во
воспитно-образовниот процес која произлегува директно, како
рефлексија на револуцијата на информациската технологија која
има големо влијание во продукцијата на знаењата и квалитетот на
индивидуалните животи, во структурите на професиите, во сите
сфери и облици на човековата манифестација.
Клучни зборови: електронско портфолио, педагошко следење,
педагошка документација.
Вовед
Квалитетниот образовен систем и новиот проект на владата
“Компјутер за секое дете” наметнува и квалитетен систем на
следење, проверување, мерење и оценување.
Националната програма за развој на образованието во
Република Македонија како отворено прашање пред крупните
реформски зафати во сржта на нашиот воспитно-образовен процес
ги промовира динамичните промени во компјутерското
описменување на младите и работата со ИКТ, која претставува
услов за нивната ефикасна самопрезентација во сферата на нивно
идно определување и општествено политички живот, особено како

164

Педагошка ревија – Година 1, бр.1/2010
(Научно списание за образовни прашања)

механизам за ефектуирање на производот знаења, умеења, вештини
и способности.
Тргнувајќи од фактот дека ова е водечка тенденција при
реформирањето на образованието, цениме дека сосема оправдани
се заложбите кон модернизација и промовирање на една нова
можност за користење на комјутерот за грижливо меморирање на
постигнувањата на учениците и креирање збирка на активности
која нуди слика на она што секој ученик знае или може и умее да
направи.
Тековното педагошко следење и бележење на
постигнувањата и напредокот на учениците во одделенска настава,
преку дневниците и ученичките книшки не се во корелеција со во
описното оценување. Присутна и ненадмината е субјективноста на
наставниците во основните и средните училишта, дури и во
одделенската настава каде учениците описно се оценуваат
присутно е шаблонизирање и шематизирање на три нивоа на
постигања. Описниот запис е сепак само субјективен запис, на
наставници со различни способности и знаења. Разики во
евалуацијата постојат и во мислењата околу критериумите и
стандардите за потребните знаења на учениците, различно се
евалуираат вештините и способностите на учениците. Разлики
постојат во критериумите кај наставници во градски и селски
региони.
Она што е видливо за нас како производ од учењето на еден
ученик е резултатот. Како тој ќе го добиеме, како ќе го провериме
е многу важно за постигнувањата на учениците. Во секоја
евалуација наставникот поаѓа од однапред поставена јасна цел.
"Значи неопходно е да се примени таква методологија која ќе
овозможи да се следи и оценува процесот и резултатот од него,
односно така да се испланира и организира оценувањето што ќе
може да ги остварува и дијагностичката и формативната, но и
сумативната и административната функција на оценувањето"18.
Многу често поимите следење, проверување, мерење, оценување,
евалуација на постигнувањата се сметаат за комплексна активност
на еден истовремен процес. Меѓу нив постојат одредени
сличности, но не се синонимни термини за употреба. Нивно
поимно разграничување сретнуваме кај авторот Киро Поповски, во
книгата Училишна докимологија. Тој јасно ги дефинира овие
термини и ги разграничува преплетувањата кои се присутни во
наставната практика. Оттука цениме дека електронското
портфолио може да понуди комплексност на многу елементи на
18

Поповски, К., Успешен наставник, Просветен работник, Prosveten
rabotnik, Скопје, 1998 стр. 147
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следење, проверување, мерење, оценување, евалуација на
постигнувањата и елементи на општи податоци, интелектуален
развој, слободни активности, здравствена состојба и физички
развој, анегдотски забелешки за морални особини, социјален и
емоционален развој, податоци за наставникот, советувања со
родители.
Постапката на индивидуален пристап на бележење на
постигањата на учениците e од понов датум, а самиот термин
”кумулативно досие”, односно ”училишно досие” во општа
употреба почнало да се користи од 1930 година. Зорица Ѓорѓевич и
група автори од групата за психолошки прашања тврдат дека
водењето забелешки за секој ученик индивидуално произлегло од
самата наставна практика, односно било воведено од самите
наставници, а неговата официјална употреба е само одговор на
оддамна постоечката потреба.
Во 1961 година Сојузниот завод за проучување на училишни и
просветни прашања на СФРЈ19, во Белград организирал советување
на кое се расправало за потребата, обликот и обемот на ученичките
досиеја. На овој состанок присуствувале претставници од сите
тогашни републики. Претходно им биле дадени неколку типови на
досиеја да ги разгледаат, да ги дополнат со нивни предлози во
рамките на целите, содржините, функцијата, обемот, обликот,
организацијата на водењето, улогата на наставникот, како и
темпото на воведување на училишното досие во училиштата. Тие
резимирале дека досието треба да има само практична и педагошка
функција. Тоа во себе ги содржело општите податоци,
здравствениот и физичкиот развој, интелектуален равој, морални
особини, социјален и емоционален развој, работни навики,
слободни активности, педагошки мерки, успех во училиштето и
податоци за наставниците.20
Во поголем број на училишта во нашата земја се водат
училишни досиеја на класичен начин и термин кој се употребува е
поимот ученички портфолија. Тие во себе ги содржат активностите
на учениците, тестови, писмени вежби, проектни активности,
забелешки од наставниците, цртежи и слични активности. Досега
на територијата на Република Македонија не се среќаваат
релевантни истражувања на проблемот електронско портфолио во
функција на евалуацијата на учениците. Во нашата држава, во
основните училишта не се користи, ниту пак постои изготвена
софтверска програма на електронско портфолио.

Од 1945 до 1991, нашата држава била во склоп на СФРЈугославија
Djordjevic, Z., Ucenicko dosie u nasoj skoli, Savezni zavod za proucavanje skolskih I
prosvetnih pitanja, Beograd, 1961 стр.11-32
19

20
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Информации за искуства во неговата имплементација и
успешно користење, можеме да пронајдеме на интернет
страниците, или од странската литература. Така на пример,
неколку училишта во САД развиле нови методи за мерење на
зголемувањето на напредокот кај учениците и во средно училиште,
а како клучна придобивка го сметаат водењето на електронското
портфолио, кое станувало мошне популарно, а компјутерската
технологија им овозможувала леснотија во неговото креирање и
управување. Готовите комерцијални програми за портфолија, во
развиените земји нудат можност за наставниците да ги следат
постигнувањата на учениците на многу едноставен и применлив
начин.
Поимот портфолио, различни автори различно го
толкуваат. При анализа на педагошката литература се открива
денонативното значење. Имено портфолијата најчесто се
примероци на индивидуални постигнувања на учениците и тие
можат да бидат вид на:
 Хартиени портфолија – пишувани материјали;
 Визуелни медии - како цртани илустрации, фотографии
или филмови; Предмети рачно изработени или уметнички
дела;
 Електронски портфолија - употреба на компјутер.
Електронските портфолија се портфолија презентирани на
компјутер. Портфолиото може да биде креирано и понудено оffline
со софтверска програма како што е Power Point или презентирано
со разновидни софтверски програми на web страна.
Според анализите на различните интернет страници на кои се
понудени електронски портфолија, тие се насочени кон самиот
ученик, така што секое портфолио на секој ученик е различно кога
се разгледува. Тоа е истовремено приказ за „најдобрата работа” и
содржи се она што е значајно за тој ученик. Содржи информации кои
доаѓаат од училиштето и информации кои доаѓаат надвор од
училиштето. Многу од наставниците кои користат електронско
портфолио сметаат дека новата електронска форма на следење и
мерење на постигнувањата на учениците со индивидуализирани
прикажувања на успех, нуди нов дух во надминување на
неодреденоста на евалуирањето и става акцент на индивидуалниот
напредок во образованието. Евалуацијата е широк поим со кој
може да се одредуваат вредности, да се оценува или проценува во
многу сфери. "Евалуацијата претставува следење и оценување во
сознајните,
емотивните,
психомоторните
аспекти
на
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образованието, односно на биолошкиот, социјалниот и
самоактуелизирачкиот аспект на воспитанието".21
Образованието во Република Македонија прави смели
чекори за вклучување во светските трендови на информатичката
ера. Со проектот “Компјутер за секое дете” обуките на
наставниците
спроведени
преку
бројните
семинари,
имплементацијата
на
современите
техничко-технолошки
достигнувања во наставата и интернетот во секое училиште им
обезбедуваме барем приклучок на нашите ученици за следење на
она што се случува во развојот на информатиката и компјутерите,
како и нивното влијание на развојот на општеството, стопанството
и образованието. Проучувањето на посочената проблематика
сеуште го носи обележјето на недоволно осветлена, анализирана,
обработена проблематика, чие третирање директно навлегува во
сферата на наставната практика, поточно во процесот на
евалуација, каде е потребна постојана повратна информација за
напредокот и развојот на секој ученик индивидуално. Oттука
произлегува потребата од промовирање на трансформациски
промени во водењето на училишната документација заради
природата и комплексноста на истата, која треба да биде во
корелација со продлабочување на оценувањето кое треба како
логичка следственост да биде реално и транспарентно
дијагностицирање на постигањата на учениците во односот целрезултат во наставата.
Оценувањето не е имуно на субјективниот фактор – наставник,
оценките или писмените забелешки се субјективен запис.
Одделенските наставници работат подолго време со своите
ученици и имаат прилики подобро да ги запознаат, но во
предметна настава за секој предмет наставниците се менуваат. За
сите нив, секој ученик е нова непозната личност. Потребно е
подолго време за да ги запознаат учениците.
Денешнава технологија ни дозволува овие ненадминати
субјективности и потешкотии да се обидеме да ги намалиме.
Цениме дека имплементацијата на електронското портфолио од
првиот училишен ден може да биде корисен олеснителен доказ и
прилог кон евалуацијата на ученикот како автентичен доказ.
Истовремено тоа може да биде систематско и хронолошко
сведоштво, потврда и подршка на описното оценување.
Основната концепција која се нуди е пристапување кон секој
ученик, без разлика на неговата скромна и повлечена природа, да
биде предмет на следење и индивидуално пристапување кон
неговото образование, со постојано додавање на нови моменти кои
21

Bognar, Ladislav,Didaktika, skolska knjiga, Zagreb, 2002, стр. 152
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ја осветлуваат неговата автентичност како личност. Република
Македонија, по осамостојувањето се соочува со нови општествени
и економски односи кои наметнуваат потреба од согледување на
современите тенденции и нивно прилагодување во воспитнообразовната дејност. Училиштата треба да обезбедат знаење кое е
соодветно на средината во која училиштето постои. Со други
зборови училиштето треба да обезбеди квалитетна врска помеѓу
светот во кој живееме и начинот на кој ние учиме за светот.
Електронското портфолио во училиштата во САД според,
наставниците, обезбедува специфична повратна информација,
персонализирана, објективна, целосна и прифатена од самиот
ученик и има обликувачка и формирачка функција за развојот на
ученикот,
бидејќи
е
благовремено
добиена.
Покрај
стандардизираните тестови, есеи, усни испрашувања и разни други
показатели на постигнувањата на учениците, електронското
портфолио за нив претставува корисен олеснителен доказ и прилог
во функција на евалуацијата на ученикот, односно допирлив доказ
кој стои позади оценката.
Искуствата на повеќе наставници во развиените земји
говорат дека електронското портфолио дозволува лесен трансфер
на информации. Еден индивидуален компјутерски диск или ЦД
РОМ може да биде возбудлива новина во педагошкото следење и
преносот на личното досие на учениците од наставник до
наставник (одделенска настава-предметна настава) или од
училиште во училиште, или при прием на нов наставник и
поуспешно запознавање со учениците.
Образованието е двојно условено: да ги подготвува луѓето за
живот и работа во новонастанатите научно-технолошки промени; и
второ, зголемување на квалитетот на воспитно-образовниот процес
кој зависи од степенот на креативната примена на современите
техничко-технолошки достигнувања во воспитно-образовната
практика.
Имплементацијата на електронското портфолио може да го
осовремени наставниот процес во образованието и да претставува
водич во процесот на евалуација, извор за полесно вреднување ,
како и средство за согледување и мерење на индивидуалните
постигнувања и склоности во поглед на животните определби на
учениците.
Во развиените земји електронското портфолио ги
поттикнало и ги инволвирало заедно наставниците и учениците во
процесите на оценување, имено бил зголемен степенот на интерес,
мотивираноста и нивната креативност, а тие допринеле да се
развие оригиналност и желбата за продлабочување на она што
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учат. При тоа кај учениците се развила најважната особина на
современиот човек, постојано да учи.22
Наша желба е учениците да станат еластични во
прилагодувањето на промените и да ја развијат способноста за
предвидување на идните трендови на движење и развој на појавите
и процесите.
Заклучок

Неминовни се трансформациски промени во водењето
на педагошката документација која треба да биде во
корелација со продлабочување на оценувањето. Логичка
следственост е тоа да биде индивидуално и автентично
дијагностицирање на целокупниот процес на евалуација на
учениците во основното училиште.
Според искуствата од досегашното педагошко следење и
евалуација на учениците, електронското портфолио може да
претставува алтернативен современ и квалитетен инструмент за
континуирано согледување и евалуација на индивидуалниот
напредок на ученикот низ призмата на следење, проверување,
мерење и евалуација. Истовремено електронското портфолио е
автентично огледало на можностите и потенцијалите на
индивидуата, како и ретроспектива на неговиот целокупен развој
како ученик.
Паралелно електронското портфолио може да понуди
олеснување во комуникацијата и запознавањето наставник-ученик,
при преодот од одделенска кон предметна настава, од основно
училиште во средно училиште, од еден град во друг при преселба,
од средно училиште на факултет, или може да понуди една
комлетна слика за идниот кандидат за вработување во било која
институција.

22

Barrett, H. (2000) "Create Your Own Electronic Portfolio Using Off-the-Shelf Software to
Showcase Your Own or Student Work." Learning & Leading with Technology. 27:7, pp.14-21.
[Retrieved June 23, 2006 from http://electronicportfolios.org/portfolios/iste2k.html]

170

Педагошка ревија – Година 1, бр.1/2010
(Научно списание за образовни прашања)

Користена литература
1. Ash, Linda E. (2000) Electronic Student Portfolios. Arlington
Heights: Skylight Professional Development
2. Baron, Cynthia (1996). Creating a Digital Portfolio.
Indianapolis: Hayden Books
3. Barrett, H. (2000) "5x5 Model of Electronic Portfolio
Development"
[Retrieved
June
23,
2006
from
http://electronicportfolios.org/handouts/model5x5.pdf]
4. Barrett, H. (2000) "Create Your Own Electronic Portfolio Using
Off-the-Shelf Software to Showcase Your Own or Student
Work." Learning & Leading with Technology. 27:7, pp.14-21.
[Retrieved
June
23,
2006
from
http://electronicportfolios.org/portfolios/iste2k.html]
5. Barrett, H. (2006) "Using Electronic Portfolios for
Formative/Classroom-based Assessment." Submitted to the
Connected Newsletter, June 2006
6. Barrett, H. and Wilkerson, J. (2004) “Conflicting Paradigms in
Electronic Portfolio Approaches” [Retrieved January 21, 2005
from: http://electronicportfolios.org/systems/paradigms.html]
7. Belanoff, Pat & Dickson, Marcia (eds.). (1991) Portfolios:

Process and Product. Poutsmouth: Heinemann
8. Bognar, Ladislav,Didaktika, skolska knjiga, Zagreb, 2002, стр.
152
9. Bullock, Ann Adams; Hawk, Parmalee (2001) Developing a
Teaching Portfolio: a guide for preservice and practicing
teachers. Upper Saddle River: Prentice-Hall
10. Burke, Kay (1997). Designing Professional Portfolios for
Change. Palatine, Illinois: IRI/SkyLight Training & Publishing
11. Cole, Donna; Ryan, Charles W.; Kick, Frank (1995) Portfolios
Across the Curriculum and Beyond. Thousand Oaks: Corwin
Press
12.

Danielson, Charlotte; Abrutyn, Leslye (1997) An
Introduction to Using Portfolios in the Classroom.
Alexandria: Association for Supervision and Curriculum
Development.
171

Педагошка ревија – Година 1, бр.1/2010
(Научно списание за образовни прашања)

13. Djordjevic, Z., Ucenicko dosie u nasoj skoli, Savezni zavod za
proucavanje skolskih I prosvetnih pitanja, Beograd, 1961
стр.11-32
14. Farr, Roger and Tone, Bruce (1998) Portfolio and Performance
Assessment; Helping Students Evaluate Their Progress as
Readers and Writers (second edition). Fort Worth: Harcourt
Brace College Publishers.
15. Hebert, Elizabeth A. (2001) The Power of Portfolios: What
children can teach us about learning and assessment. San

Francisco: Jossey-Bass
16. Popovski, Kiro, Uspeshen nastavnik, Prosveten rabotnik,
Skopje, 1998 str.147
17. Schipper, Beth; Rossi, Joanne (1997) Portfolios in the
Classroom: Tools for Learning and Instruction. York, Maine:
Stenhouse Publishers
18. Wright, V.H., Stallworth, B.J., & Ray, B. (2002).
Challenges of Electronic Portfolios: Student Perceptions
and Experiences. Journal of Technology and Teacher
Education, 10(2), 49-61. 363
>

172

Педагошка ревија – Година 1, бр.1/2010
(Научно списание за образовни прашања)

ПОДАТОЦИ ЗА АВТОРИТЕ НА ТРУДОВИТЕ
Д-р Божна ГАГОВСКА
редовен професор на Педагошки факултет
„Св. Климент Охридски“ – Скопје
Д-р Емина КОПАС ВУКАШИНОВИЌ
Д-р Розалина ПОПОВА КОСКАРОВА
вонреден професор на Педагошки факултет
„Св. Климент Охридски“ – Скопје
Д-р Сузана НИКОДИНОВСКА – БАНЧОТОВСКА
вонреден професор на Педагошки факултет
„Св. Климент Охридски“ – Скопје
Д-р Мариета ПЕТРОВА
доцент на Педагошки факултет
„Св. Климент Охридски“ – Скопје
М-р Киро ПОПОСКИ
Елена МОЈСОВА
библиотекар во НУБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје
Невена ПЕТРОВСКА
педагог во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
на град Скопје
М-р Жута САБАУДИН
редовен професор на Педагошки факултет
„Св. Климент Охридски“ – Скопје

Д-р Неџат АБАЗИ
вонреден професор на Педагошки факултет
„Св. Климент Охридски“ – Скопје
Д-р Соња ПЕТРОВСКА
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Доцент на Педагошки факултет – Штип

173

Педагошка ревија – Година 1, бр.1/2010
(Научно списание за образовни прашања)

Д-р Бујар САИТИ
доцент на Педагошки факултет
„Св. Климент Охридски“ – Скопје
Д-р Мимоза Чарка
Универзитет „Егрем Савеј“
Факултет за образование и општествени науки
Оддел за образование и предавање по методологија
Џирокастер, Р. Албанија
Д-р Билјана КАМЧЕВСКА
вонреден професор на Педагошки факултет
„Св. Климент Охридски“ – Скопје
Д-р Весна МАКАШЕВСКА
доцент на Педагошки факултет
„Св. Климент Охридски“ – Скопје
Марина ВАСИЛЕВА
Одделенски наставник
ОУ „Кирил и Методиј“ – Скопје

174

Педагошка ревија – Година 1, бр.1/2010
(Научно списание за образовни прашања)

УПАТСТВО
за учество во списанието
Педагошка ревија
СПЕЦИФИЧНОСТИ ВО ПИШУВАЊЕТО НА ТРУДОТ
Технички аспект на пишувањето на трудот
Електронската форма на трудот треба да ги опфати
следните стандарди:
1. Општи параметри:






Microsoft Word документ;
Формат: B5 (ISO) – (17,6 x 25 cm);
Маргини:
o Top: 2,54;
o Bottom: 2,54;
o Left: 3,17;
o Right: 3,17.
Големина на трудот: Трудот треба да опфати од 8 до 10
страници.
2. Специфични параметри:




Фонт: Times New Roman, големина на букви 11 pt;
Проред: единечен (single);
Редослед на компонентите на трудот:
Првата страна е насловната (погоре опишана).
На втората страна:
- Податоци за авторот (титула, име и презиме)
- се наведуваат во горниот лев агол со форма:
д-р Ивана ИВАНОВА;

повторно е напишан насловот на трудот според наведените
стандарди
под насловот се пишува титулата, името, институцијата и
работното место на авторот/авторите;
трудот почнува со резимето;
под резимето почнува текстот;
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-

на крајот на трудот се наоѓа заклучокот;
трудот завршува со користена литература.
б) два празни реда;
в) наслов на трудот
- Насловот се пишува со големи букви, големина
12 pt, лево порамнување;
б) еден празен ред;
в) Резиме
- големина на букви 10 pt,
- големина на резимето: 150 збора (14 до 18 реда),
- порамнување од двете страни (Justified);
- Клучни зборови: Треба да има најмалку 3 (три)
а најмногу 5(пет) клучни збора.
-

Заради полесно распознавање на трудовите, тие треба да
содржат и насловна страна, на која се наоѓаат следните податоци за
авторот:
титула;
име и презиме;
институција во која работи;
работно место;
контакт адреса (електронска) и телефон;
број на трансакциската сметка и името на банката.
Доколку трудот е напишан од неколку автори, тогаш
податоците се внесуваат за секој автор посебно.
Заснованост врз толкувања од други автори или референци во
трудот
Повикувањето на туѓи мисли и идеи во оригинална форма
треба да се внесе во самиот текст, каде што во заграда ќе се напише
само презимето на авторот, годината на издавање на книгата и
страната од каде се преземени мислите.
Референците целосно се пишуваат на крајот на трудот
(Користена литература) по следниот редослед:
За книга: Презимето и иницијалот од името на авторот,
(година на издавање), Наслов на книгата; Место на издавање:
Издавачка куќа.
За статија: Презимето и иницијалот од името на авторот,
(календарска година на издавање), Наслов на статијата, Наслов
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на списанието или на зборникот на трудови, редоследна година на
издавање, број на списанието, страници од-до, Место на издавање:
Издавачка куќа.
СПЕЦИФИЧНОСТИ НА ОДРЕДЕНИ ТИПОВИ ТРУДОВИ
А) Емпириски труд (труд со истражување): Трудот, покрај
горенаведеното, содржи вовед или пристап кон проблемот кој се
истражувал, значење на проблемот и неговото истражување,
методологија на истражувањето односно: цели на истражувањето,
и очекувани резултати, методи, техники и инструменти, добиени
резултати, констатации и предлози за практична имплементација
на резултатите.
Б)Теоретски труд: Значење на проблемот кој се опишува,
теориски основи на кои се заснова, разработка на самиот проблем
и лични видувања како заклучок.
В) Труд кој произлегува од практиката или насоки на
практична примена на некој проблем: Значење на проблемот
чии практични елементи се прикажуваат, опис на проблемот во
практиката (опис на практиката), значењето на практичната
примена на конкретното прашање(метода, форма, комуникација и
сл.) и заклучок.
Г) Други прилози (прикази, критики, хроники и сл.)
ДОСТАВУВАЊЕ НА ТРУДОТ
Трудот треба да се достави до редакцијата на два начина кои
се задолжителни:
1. во печатена форма (3 примероци) на адреса:
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ Скопје, бул
„Партизански одреди“ б.б., со назнака: За списанието
Педагошка практика и
2. во елекронска форма, на адреса:
pedagoskapraktika@gmail.com, или со која било од
електронските техники (USB, CD-disk и сл.)
ПЕЧАТЕНИТЕ ТЕКСТОВИ НЕ СЕ ВРАЌААТ.
НАПОМЕНА:
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Трудовите ќе подлежат на рецензија пред да бидат објавени, за
што авторите ќе бидат информирани.
Од Редакцијата на списанието
„Педагошка ревија“
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