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Почитувани читатели! 
 

Во Вашите раце го имате научното списание „Педагошка 

ревија“. Досегашната структура и физиономија на „Педагошка 

практика“ сега 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 предиз-

виците 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, те-

матско, концепциско и стручтурално дефинирање и надградување. 

На една страна се имаше во вид стандардната поставка на 

списанието на друга предизвикот на времето и новите опсер-

вациски 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 поста-

вува 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, по-

проширен и поопфатен тематски регистер на прашањата и проб-

лемите што го тангираат новото време. Редакцијата со тоа ја 

антиципира својата заложба и определба концептот на списа-

нието да го одразува и идентификува поширокиот научно-истра-

жувачки, 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 тра-

сираме 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 пос-

ветени на него, толку тоа ќе ги афирмира и нашите интереси. 

Затоа ја очекуваме Вашата подршка. Затоа ја очекуваме и сора-

ботката со Вас. Списанието да биде наша заедничка придобивка. 

 

 

     Од редакцискиот одбор 
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Dear readers, 

 

In your hands you are holding the scientific magazine 

“Pedagogic Magazine”. The structure and the physiognomy of 

“Pedagogical Practice” now have a new concept and look. It 

represents a premeditated, genuine and authentic growth of the 

conceptual positioning of this magazine. 

The redaction of the magazine faced the challenge whether to 

keep the standard model of “Pedagogical Practice” not only as a 

format and a design solution, but the aspect of its internal, program, 

conceptual and structural defining and upgrading was much more 

important. On one hand we had in mind the standard form of the 

magazine, and on the other hand we had the challenge of time and the 

new observatory areas, the new branching of the topics, issues and 

areas which could be subject of interest of the magazine. The new 

challenges arose from the new and modern needs of the wider 

dimensioning of the scientific perception and reception of issues in 

whose core interest is the main interest of the magazine. 

The appeal of time prevailed. The redaction after a careful and 

thorough assessment and evaluation of the numerous aspects chose to 

redesign the compositional concept of “Pedagogical Practice”, 

relatively giving it a more inventive, inclusive and broader topic 

register of issues and matters which concern modern times. The 

redaction with its effort and determination anticipates the concept of the 

magazine to reflect and identify the more general scientific-researching, 

methodological and pedagogical range of issues. In this spirit, the 

redaction decided for the magazine “Pedagogical Practice” to obtain 

its final attribute, with which we want to trace the new broader expert-

scientific observational undertaking. With this, we want to activate a 

larger number of authors of works, affirmed experts and the promising 

youth. The larger the number of creators of the magazine, the faster will 

be the growth of the quality of the magazine. The more we are dedicated 

to it, the more it will affirm our own interest. This is why we expect your 

support. This is why we look forward to working with you. The 

magazine will be our shared gain. 

 

  

The Redaction 
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ПОЧЕСНО ОБРАЌАЊЕ 

 

 

 

 

НИКОЛА ПЕТРОВ 

 

 

ЧЕКОР ПО ЧЕКОР-РАСЧЕКОР 
(Третманот и поставеноста на предучилишните установи-

деца) 

 

 
Abstract 

 

The topic for debate and discussion is chosen by the management of the 

Faculty of Pedagogy for: “the treatment of pre-school education – preschool 

institutions – children”, in accordance to the challenges, needs and new 

understandings of the upbringing and education of children at preschool age. 

In the last decade of the previous century and the first decade of the new 

millennium, the education is in the focus of pre-school pedagogy; namely the 

education is the testing field of the new concepts and theories for upbringing of 

little children (pre-school and early school education) with emphasized 

scientific-researching activity focused on the first six years of life and the first 

years of elementary education. The education arouses interest in the society for 

institutional and non-institutional (alternative education for spreading of the 

web of pre-school institutions) and the inclusion of the children. Besides the 

stated, the topic for discussion is also suitable to the transformational 

processes in society, including the sphere of social protection where the pre-

school institutions - pre-school children are treated. 

In this context, I will try to summarize the conditions, issues, difficulties, which 

the pre-school institutions face in the inclusion and taking care of the children, 

upbringing and education by all agents, sides of interest, regions, to which they 

are entitled to. The treatment of the children as individuals in the pre-school 

institutions: the conditions and possibilities for undisturbed development, 

upbringing and education in accordance to the needs, program contents and 

activities for joint action and cooperation of all subjects. The mentioned 

cognitions point to the need of social organization and inclusion of the children 

in condition of transition and “economic stabilization”. Discussion of the 

matter of the treatment and position of children in the current conditions of 

economic stabilization and decentralization exists in the program of the 

Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski”. The determinations to discuss 

this important matter confirm the justification and the importance of this 

matter. 

 
Key words: child, educator, upbringing, education, pre-school institutions, transition, 

stabilization, decentralization, fundaments of the program. 
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ЧЕКОР ПО ЧЕКОР-РАСЧЕКОР 
(Третманот и поставеноста на предучилишните установи-деца) 

 

Цел на расправата е,  да се согледаат состојбите, 

потребите, проблемите и дилемите и  кои се мерки и активности 

се превземат за надминување  и ублажување на опфатот на 

децата во институционалните и вониснституционалните форми 

за опфаќање на децата во предучилишните установи во урбаните 

средини од сите социјални категории. Поконкретно речено, со 

какви мерки и активности ќе се вклучиме во опфатот на децата 

во институциите за предучилишно воспитание и образование на 

што не обврзува законот за Заштита на децата, законот за 

деветгодишно образование (деветолетка со нулта група), законот 

за семејство, Конвенцијата за правата на детето (1989). 

Издвојувањето на “0„ група од предучилишните установи е 

неоправдано, од причини што историски, традиционално, 

стручно, тоа е бренд чии корени се од 1873г. во Велес од 

формирањето на првото детско забавиште за да потоа се 

практикува на Балканот  и пошироко. Во таа смисла Славка 

Динкова ќерка на велешки трговец која се школувала во Швај-

царија понесена од идеите на Песталоци и Фробел во градот 

Солун 1863г. отвара Детска градинка со што се поставуваат 

корените, темелите на предучилишното воспитание 

(Petrov.N.,1985). Изнесените аргументи укажуваат и 

потврдуваат дека предучилишното воспитание има своја 

историја, сегашност и иднина. Од извршената анализа за 

развојот на предучилишните установи наменети за децата од 

предучилишна возраст, развојот е  равномерен, а во одредени 

периоди е во подем по 60 години па сé до 90 години од минатиот 

век. По 90 години ширењето на мрежата на предучилишните 

установи е за бавен, а со тоа и опфатот на децата е намален и 

покрај зголемениот интерес за опфатот и престој во напред 

наведените установи. 

По осомастојувањето на Р.Македонија кога зачекоривме 

во нов општествен систем на демократизација и трансформација 

со промени во ресорско-законската регулатива задржан е статус 

скво на предучилишните институции за нивниот третманот и 

поставеност. До 90 години предучилишното воспитание и образо-

вание се третираше како почетен степен на системот на 

воспитание и образование. Како резултат на ваквата 

поставеност, предучилишното воспитание се третираше како 

дејност од посебен општествен интерес, со закон за 

предучилишно воспитание и образование, шифра поврзана со 

просветна дејност, програмските основи за воспитано-
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образована работа, воспитувачи, стручни работници, директори, 

финансирање на воспитно образовната дејност за децата од сите 

возрасни групи и други потреби. Со ваквиот статус и 

поставеност бевме препознатливи за повеќе земји меѓу кои и 

Финска која примаше и практикуваше наши искуства. Со 

општествно – трансформационите промени се промени и 

статусот на предучилишно воспитание кое падна под 

Министерството за труд и социјална политика, кое согласно 

другите дејности од социјалата и покрај напорите и залагањата 

не може да ги задоволи потребите за ширење на мрежата за 

предучилишните установи и опфатот на децата, посебно од 

урбаните средини како:Скопје, Битола, Тетово, Штип, Струмица 

и други. 

Иновирањето на програмските основи за воспитно-

образовната дејност, стручното усовршување на кадарот, 

издавачко-прирачничка литература и периодика, дидактичко 

нагледни средства и помагала недостасуваат и не се во 

согласност со предизвиците.Во услови на транзиција-промени 

предучилишното-воспитание и образование-установи, побавно 

напредува во воспитно-образовната работа, споредено со 

претходниот период што е последица на низа неповолни 

чинители. Некои од нив можат да се објаснат со осиромашување 

на финансирање на воспитно-образовната работа, немање 

наменски средства за стручно усовршување на кадарот, редуци-

рање  на советодавно-инспекциската служба, донесување на 

новите програмски основи согласно новите стручно-научни созна-

нија. Наведените факти укажуваат на неусогласеност помеѓу 

Министерството за труд и социјална политика и 

Министерството за образование, односно Бирото за развој на 

образованието.Секако од ваквите состојби најмногу трпи 

воспитно-образовната дејност и децата. За ваквите појави и 

состојби се поставува прашање: Што да се направи, за да се 

надминат и поправат состојбите?  

Пред се, би требало да се координираат напорите на сите 

чинители кои се заинтересирани и одговорни за успешно и непре-

чено извршување на сите функции на предучилишните институ-

ции, ресорните министерствата, научните работници, 

педагозите, психолозите, воспитувачите, родителите, 

Невладините здруженија и други да најдат решение за проблемот. 

Во овој момент не е реално да очекуваме дека, ќе се разгледаат и 

ќе се земат причините за повторно предучилишното воспитание и 

образование да се врати во образованието, бидејќи неговото 

место е во воспитно-образовниот систем, што не би требало да 

биде причина  за непостоење соработка со заговорниците на 
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другата концепција, односно социјалата. Недоразбирањата на 

линија стручност-научност и ресорини органи, доведуваат до мат 

позиција од која најголема штета имаат децата, воспитувачите, 

родителите и предучилишните установи.  

Имајќи ги ингеренциите на Министерството за труд и 

социјална политика за почитување на педагошките барања, норми 

и услови за поволно реализирање на воспитно образовната 

дејност, треба да се задржи брендот предучилишно воспитание и 

образование, установа за што, долго се понесувавме пред Европа и 

светот за третманот и поставеноста на предучилишното 

воспитание и образование во Р. Македонија. Тоа, укажува и 

потврдува дека, внимателно треба да се согледаат улогите на 

сите вработени во предучилишните установи и да се дефинираат 

нивните меѓусебни односи и на тој начин да се помагаат и 

надополнуваат во работата. Исто така, неопходно е расчекорот 

во донесувањето на регулативата која постои помеѓу 

министерствата, што поскоро се надмине, исправи и дополни, а 

нивното делување се координира со што ќе се избегне 

заостанувањето на некои воспитни функции на предучилишните 

установи. Во прилог на изнесеното треба да се воспостави 

дијалог помеѓу стручњаците на разните профили кои се бават со 

поедините аспекти на дејноста за усогласување во интерес на 

децата. Во конструктивна атмосфера полесно и безболно ќе се 

постигне согласност за надминување на проблемите и 

потешкотииите на предучилишното воспитание и образование во 

соработка со научните  институции, сознанија и стандарди на 

развиените земји и воспитно-образовни системи што преставува 

цел на секоја земја. 

Предучилишното воспитание и образование како базично 

треба да е во согласност со општествено-демократските основи 

и процеси како и со педагошките и научните постигања и 

општата цел на воспитанието, демократизацијата на 

најмладата генерација им обезбеди услови: за нормален 

психофизички, сознајно-интелектуален, емоционален, општествен 

развој и успешно понатамошно воспитание и образование. 

Развојот, воспитанието и формирањето на личџноста на детето 

е долг процес на сообразување-преобразување на оние потенцијали 

кои детето ги носи со раѓањето како трајни својства на 

личноста. Иако во текот на развојот постои континуитет 

помеѓу неоформените потенцијали на почетокот и оформените 

својства, сепак особините, способностите, поведението, 

сфаќањата и целокупниот склоп на зрелата личност не се само 

последица на квантитативното растење, туку и 

квалитативната промена и својства и нивните внатрешни 
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меѓусебни пропорции и односи (Каменов, Е., 1997). Сложените 

особини, цртите на карактерот, развојот на способностите и 

вештините се појава на ран вид на поведение, можности и начини 

на околности под кои се манифестираат. Процесот на 

формирање на личноста поминува преку развојни етапи во кои 

доминираат со различни изрази на исти човечки можности кај 

човекот, а поединецот на посебен начин ги поседува (Marijanović 

A.,1987), затоа предучилишното воспитание и образование ги 

нагласува раните можности и манифестации на физичките и 

психичките потенцијали, поведенито и дејностите на малото 

дете кое се наоѓа во развојна врска со сложените сентименти, 

особини и способности за развивање на креативно-творечките 

способности. Спрема тоа во предучилишното воспитание, 

задачите на воспитанието се изразуваат во поведението на 

малото дете, имајќи ја при тоа во предвид внатрешната 

зависност, поставеност на поведението како и физичко-

психичката неделивост на личноста во сите видови на поведение и 

дејствување. Во таа смисла A. Marijanović во теоретските и 

практичните прашања на образованието на предучилишните деца  

истакнува дека:  природата на детето е законот на развојот кој 

е значаен, а воспитанието како надворешен модел на развој е 

насочено кон тоа што треба да биде (1987).  

Поконкретно речено во предучилишното воспитание, зада-

чите на воспитанието доаѓаат до израз во секоја област на 

развојот: Сензомоторна, емоционална, интелектуална и 

општествениот развој во согласност со демократските процеси 

за самостојна креативна–творечка личност кои се во согласност 

со потребите и можностите на предучилишното дете.  

Изнесените сознанија и законитости ја потврдуваат важ-

носта на предучилишната возраст и воспитание, да се зачува, 

подржат, поттикнат и оплеменат спонтаните изрази на 

творечките потенцијали и својства на малото дете. Меѓутоа, 

спонтаното манифестирање на психичките процеси и особини не 

се доволен услов да се развијат во трајни својства на личноста. 

Затоа во предучилишното воспитание се настојува, да се 

реализираат и посебни задачи во развивањто и оплеменувањето 

на воспитните компоненти и тоа во неколку области на: 

физичкиот и психичкиот развој на предучилишното дете, 

(сензорно–моторниот развој, емоционално-војлевиот развој, 

општествено моралниот развој и интелектуалниот развој и 

образование) L. Horvat, 1986. Согласно изнесените сознанија и 

утврдените биолошки, физиолошки и психолошки законитости 

кои ја потврдуваат еластичноста и можностите за култивирање 

и оплеменување на внатрешните потенцијали, потребно е насочу-
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вање и воспитание во таа возраст, и затоа се структуираат 

програмски основи-курикулум, по воспитно-образовни подрачја и 

тематски целини од кои согласно условите, потребите и 

можностите се изведуваат и реализираат воспитно-образовни 

содржини на взаемно-партнерски однос, комуникација и поведение 

на изразување во практични животни ситуации (Pesicć M., 1987). 

Сфаќањето, учењето на повеќе Европски и светски теоретичари, 

научници го постулираат хуманистичкиот модел на воспитно-

образовно едуцирање на предучилишна возраст, во која се 

оплеменуваат повеќе својства, особини и функции. 

Хуманистичкиот модел поаѓа од детето, неговите пошироки 

интереси и можности за што е потребно да се знае и има предвид 

и врз тоа сознание воспитувачите треба да го почитуваат и 

ндивидуалитетот и  да имаат програма за секое дете (Stevanović 

M., 2004). Слично сваќање има и Bidoli M. (2005) Програмата 

треба да е орентирана на детето, неговите потреби, интереси, 

афинитети, слобода, активност и мобилност. 

Од тие причини воспитувачите се движечка сила заедно 

со децата и родителите во воспитувањето и развивањето на 

најмладите кои секојдневно повикуваат и бараат помош во опфат 

и континуирано  воспитание  од сите чинители: општеството, 

предучилишните установи, воспитувачите, педагозите и другите 

стручни работници, фондации и здруженија на граѓани.  

Воспитувачот како носител и реализатор на дејноста 

мора да ја менува својата улога во смисла на активирање на 

децата. Од него се бара креативно  и критичко практикување на 

развојните програми–курикулуми, почитување на детските 

потреби за сознавање, истражување и творештво. Тој мора да 

знае дека предучилишната возраст е пресудна за едукација на 

децата, вештините, стекнување на искуства, нивната 

интерпретација, самостојноста – автономијата и креативноста 

(М. Stevanović, 2004). Слични сваќања има и V. Livanovik (2011), 

Компетенциите на учителот се значаен чинител и говори за три 

вида: професионални, педагошко-дидактичко-методски и 

работни. 

Покрај основите на програмата за воспитно – 

образовната работа која е структуирана спрема 

хуманистичките постулати согласно современите сваќања – 

учења за можностите на децата од раната и предучилишната 

возраст, третирајќи ги децата како личности во развој со 

индивидуални особини, потреби и афинитети што ја потврдува 

тезата од запознавање и пратење, развојот на секое дете, а во 

одредени ситуации и изведувања на програмски содржини кои ќе 

ги задоволат и потребите на  повеќе деца (Miljak A., 1988). 
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Воспитувачот, треба да знае дека, со децата во одредени 

ситуации се применуваат вежбовни интелектуални активности 

за задоволување на разновидните детски потреби, за сознавање, 

забава, игра, слободно изразување, творештво и слично), што 

укажува и дава до знаење кои содржини и активности ќе 

применат и какви резултати очекува. 

Во процесот на едукацијата, значајна улога има и детето 

како личност во развој, субјект и активна личност која има 

потреба за сознавање, збогатување со нови поими и знаења, 

искуства што наложува взаемно партнерско однесување и 

соработување за интеракција на субјектите во процесот на 

едукацијата. Детето слободно бира содржини, место во играта и 

активностите, непречено се движи, ги задоволуваат своите 

потребит за активност и интеракција (Н. Петров, 2003). 

Воспитувачот е равноправен партнер, организатор, 

мотиватор, креатор и истражувач кој овозможува децата да 

прашуваат, да бираат слободно и креативно да се изразуваат. Во 

процесот на едукацијата, воспитувачот ја има улогата на: 

организатор на воспитно – образовниот прпцес, аналитичар на 

својата и работата со децата, креатор на творечките 

способности на децата, истражувач, барател и давател на 

информации, ментор, креатор, дијагностичар и терапеут  

(М.Stevanović, 2004).   

Успехот во едукацијата со децата е зависен од начинот на 

организацијата на целокупните активности на воспитувачот, 

степенот на соработка со родителите, можностите на децата – 

возраста, дидактичките материјали и средства кои ги користат 

партнерски субјектите. 

Изнесените сознанија ја потврдуваат педагошката 

функција – водење на воспитувачот. Имено педагошкото водење е 

интерактивен, комуникациско – творечки процес.  

Воспитувачите имаат улога на педагоши водители. 

Водењето е педагошка – едукативна и социјална општествена 

појава за секој поединец, група и заедница. Водењето е педагошки 

процес, а не готов ефект. Педагошкото водење е во тесна врска 

со креативните особини на водителот. Водителот го  подготвува 

педагошкото водење, односно се договара за реализацијата, 

создава тимска клима, ги анимира и максимира потенцијалните 

на групата, предлага приоритети, мотивира поединци, дава јасни 

упатства за очекуваните резултати, подготвува техники и 

инструменти за евалуација (Omeroviċ M., Music H., Šehovic M., 

Tomič R., 2009). 
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ПРЕДИЗВИЦИТЕ И ПРОМЕНИТЕ ВО ЕДУКАЦИЈАТА  

СО ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 

Новите тенденции, сваќања и учења за работа со децата 

во предучилишните установи, го одразуваат духот на новото 

време ги следат и практикуваат современите модели на 

воспитанието и образованието на детето (Каменов Е., 1998). 

Плурализмот на разновидни модели на воспитно – образовни 

програми со предучилишните деца условуваат и создаваат 

можности да се најде секое дете, да се применат повеќе форми и 

постапки за идентификација и интеграција. Новите програми се 

во функција на детето и неговите потреби. 

Од анализата на воспитни – образовната работа  на 

јавните и приватните предучилишни установи, може да се 

согледа и констатира дека се практикуваат разновидни програми 

посебно кај алтернативните: Монтесори – Валдорф, Агаци и др. 

Кои даваат можност  и слобода и родителот да учествува во 

изборот (Seitz M., Ursula H., 1997, Zagreb). 

Разновидните воспитно – образовни програми имаат заед-

ничка цел: опфат на децата, социјализација, навикнување на 

детето со други деца, активирање на одредени особини и функции 

кои детето го прават различно од другите. Ваквиот третман и 

поставеност на предучилишното воспитание дава можности за 

реализирање на правото на детето за развој на потенцијалните 

можности и способности. Наведениот факт го оправдува 

постоењето на повеќе модели на воспитно – образовни програми, 

но и постоење на диференцирани програми за надарени деца и 

деца со потешкотии во развојот, како и програми за креативно 

творечко изразување, односно децата ќе откриваат, решаваат 

проблеми, истражуваат, креираат: ориентиранолст на детето, 

неговите потреби, интереси, афинитети, автономност, слобода, 

иницијативност и слично. 

Изнесените сознанија, состојби и факти потврдуваат 

деека предучилишние установи наменети за децата од 

предучилишна возраст,  даваат големи можности за развој и 

воспитание на повеќе страни од развојот и воспитанието, даваат 

можност за побогат живот и доживувања за разлика од 

семејството. Од тие причини предучилишните установи треба да 

го прифатат предизвикот на Отворени Установи спрема 

потесната и пошироката општествена средина  (Marijanović A., 

1987, Beograd). 

Отворениот систем означува создавање на таква органи-

зација на предучилишни установи кои не само декларативно, туку 

и практично ќе одговорат на потребите на детето, врз стручно – 

научни сознанија на семејството – родителите, Локалната 
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самоуправа, Здруженијата на граѓаните, Наставничко – 

Педагошките факултети, Бирото за развој на образованието, 

Министерството за труд и социјална политика и општеството; 

да постават партнерство, соработка активности, информирање, 

советување, едуцирање и слично. 

Отвореноста на предучилишните установи како отворен 

систем на воспитание означува и отвореност за промени за нови 

сознанија и тенденции во едукацијата со децата, флексибилноста 

на програмите за работа, почитување на разликите на децата, 

учество на родителот во работата на установата, воспитување 

на повеќе нивоа и форми на соработка со воспитувачите и 

стручните служби.  

Отвореноста на предучилишните установи кон 

пошироката општествена средина е излегување на децата, 

воспитувачите од воспитно – образовниот процес надвор од 

установата, во одморалиштата – како градинка во природа за 

урбаните средини, запознавање со природата и општествените 

установи (културни, образовни, спортски, здраствени и др.). Со 

други зборови речено пошироката животна средина на детето да 

стане едукативна средина (Каменов Е., Петров Н., 1986, Скопје). 

Изнесените сознанија, видувања за состојбата, 

третманот и поставеноста на предучилишните установи и 

детето во услови на транзиција и економска стабилизација, 

укажуваат, дека децата заслужуваат внимане да бидат 

третирани како младо поколение со поволни услови и можности 

за непречен развој на воспитание во период – возраст кога се 

поставуваат основите на личноста, како иден граѓанин (Петров 

Н., 2003). Од тие причини нужно е отварање на нови објекти кои 

ќе вршат опфат на децата од сите возрасти и социјални 

структури, посено од урбаните средини, бидејќи сегашните 

капацитети не ги задоволуваат потребите на децата, 

родителите – граѓаните, впрочем на тоа не задолжува Уставот 

на Р. Македонија, Законот за заштита на децата и Конвенцијата 

за правото на детето (1989).     

 

Резиме 

Современото предучилишно воспитание го следи духот и 

времето на промените во воспитанието и образованието. Иако 

последните неколку години во поглед на ширењто  мрежата на 

предучилишните установи имаме статус скво што налага 

потреба централната и локалната власт да го согледаат и 

разрешат проблемот затоа што децата се пред сé. 

Предучилишното воспитание и образование како примарно 

и почетно во системот на воспитание, третира еден од 
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специфичните стадиуми  на детето во развојот и воспитанието 

со специфични цели и задачи на сите аспекти на личноста на 

детето, заслужува внимание од факторите. 

Предучилишната установа како отворен систем е, за 

детето, а во втор план и за родителите. Нејзината задача е да 

врши опфат на децата од сите возрасти и социјални структури, 

да создава поволни услови за развој, социјализација, воспитание и 

воведување во процесот на сознание и учење водејќи грижа за 

интересите, потребите, потенцијалите и можностите за 

напредување. 

Воспитанието во предучилишните установи треба да се 

насочува согласно животните потреби и активности на децата 

(семејството, непосредната околина – искуства и доживувања). 

Отвореноста на предучилишните установи како тенденција 

треба да продолжи со развивање на внатрешната 

инфраструктура, флексибилност на воспитно – образовни 

програми, почитување на индивидуалноста и разликите меѓу 

децата. 
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Розалина ПОПОВА КОСКАРОВА 

 

 

СОВРЕМЕНА ПРОГРАМА ЗА СТРУЧНО 

УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ 

И ВОСПИТУВАЧКИОТ КАДАР ВО ОРГАНИЗАЦИЈА 

НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ − СКОПЈЕ 

 

 
Abstract  

 

This work practices experiences from the Faculty of Pedagogy St. Kliment 

Ohridski in Skopje, on the professional development of teachers (lower grade 

and upper grade teachers), through the programme Pedagogy of community 

and Agaci method.  

Namely, within the need of permanent professional development of teachers 

and educationalists, the Faculty of Pedagogy prepared a programme through 

which the interested entities will be familiar with the basics of pedagogy of 

community as a common trend in contemporary humanistic approach to 

education of youth. Furthermore, the purpose of the programme for 

professional development is the concerned entities to acquire knowledge, skills 

and abilities for applying Agaci - method in educational process, to develop 

collaborative learning among students based on pedagogy of community, to 

enable the application of Agaci method of art, mathematics etc. Within this 

programme are offered 6 modules that develop all important aspects of the 

pedagogy of community and Agaci method.  

 
Key words: programme for professional development, pedagogy of community, Agaci - 

method, teachers.  

 

 
ВОВЕД 

Педагогијата на заедништво претставува нова парадигма 

во педагошката наука воопшто, која се заснова пред сè врз принци-

пот на љубов, заедништво и дијалог. Како воспитна доктрина нај-

многу е развиена во Италија, посебно во градот Лопиано на Уни-

верзитетот Софиа. Нејзин основач е големата хуманистка и нобе-

ловка за мир меѓу луѓето − Кјара Лубик. 
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1. ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ  

НА ПЕДАГОГИЈАТА НА ЗАЕДНИШТВО  
Педагогијата на заедништво ги гради и негува односите на 

мирот и тоа започнувајќи од внатре во себе, со другите, со при-

родата, со Бог итн. сè додека мирот не стане стил на однесување. 

Согледувајќи ги наведените аспекти неминовни се неколку важни 

насоки кои ќе помогнат во разрешувањето на конфликтите и во 

јакнење на хуманистичките вредности, кои ја развиваат човечноста 

во човекот. 

Првиот чекор во ова насока е љубовта, како неопходна те-

мелна вредност, која го движи човекот на создавање и остварување 

поголеми цели и задачи. Во овој контекст ќе ја цитираме големата 

нобеловка Мајка Тереза, која вели: Во светот е поголема потреба-

та за љубов, отколку за леб. (Michele de Beni, 2000:1) 

Во истиот контекст и италијанската хуманистка Кјара Лу-

бик  истакнува: „Постои идеал кој ги надминува сите останати. Тоа 

е љубовта“. (исто)  

Во контекстот на погоре изнесеното говори и содржината 

на еден постер кој осамнал во многу италијански градови пред не-

колку години. На плакатот бил прикажано момче во клошарска 

облека, потпрено на ѕид и со отсутен поглед. Момчето носело 

плакат на кој пишувало: „Гладен сум“. На друг постер бил прика-

жан човек кој се запира и му остава паричка на момчето. Тогаш, 

момчето го прикажува целосниот натпис на плакатот. „Гладен сум 

за разбирање и љубов“. (M. De Beni, 2000:2) 

Постерите носат јасна порака, а тоа е сè поголемата потреба 

за љубов и разбирање, кои се издигаат на ниво на егзистенцијален 

проблем.  

Оттука, можеме да изведиме заклучок дека како основна 

задача на современото училиште, а пред сè на наставникот, е да 

развие кај учениците уверување дека без почитување и љубов кон 

другиот, нема ниту леб за сите, а исто така ниту правда, демокра-

тија, ниту држава и заедница. Во тој контекст, големо значење има 

педагогијата на заедништво. 

Значи, педагогијата на заедништво, во чија основа се наоѓа 

пред сè љубовта кон другиот, со сите наведени аспекти нуди 

широка палета можности кои објективно можат во голема мера да 

влијаат на намалување на сè поприсутното насилство меѓу младите 

во училиштата. Важно е да се развива потребата за заемност и 

заедништво, не само во рамките на семејството туку и во училиш-

тето и со групата млади.  
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2. ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ  

НА АГАЦИ МЕТОДАТА 

Основачи на Агаци методата се сестрите Роза и Каролина 

Агаци кои уште во 19 век покажале голема сензитивност за еден 

нов начин на воспитување на детето. Основната идеја во методата 

Агаци поаѓа од третманот на детето како семе кое се стреми кон 

севкупен развиток. Всушност, детето не е само активно, туку и 

одговорно и самото учествува во сопствениот процес на растење и 

развивање. 

Основната идеја во методот Агаци поаѓа од третманот на 

детето како семе кое се стреми кон севкупен развиток. Всушност, 

детето не само што е активно, тоа е и одговорно и самото учест-

вува во сопствениот процес на растење. Оваа мисла, или основна 

идеја која е во центарот на вниманието на Агаци, ја потврдуваат и 

најновите педагошки правци.  

Според Агаци сфаќањата, градинката е пред сè училиште 

за детето. Затоа, уште во градинката на сестрите Агаци, се учи 

преку работа. Таму нема зборови и предмети што не се поткрепени 

со дело. Во тој контекст, секојдневните практични животни актив-

ности добиваат големо значење. Така, на пр. додека детето си ги 

средува личните работи, ја поставува масата, ја одржува личната  

хигиена, развива спефични способности, вежба концентрација и 

самоконтрола, вежба оперативна логика... за да може детето пра-

вилно да ги извршува овие работи, мора да се придржува кон ре-

дот, на пр. мора да ја намести масата, потоа да постави плитки, па 

длабоки чинии, да се грижи колку деца ќе јадат на масата, да научи 

внимателно да ги носи чашите, да не истури или скрши нешто итн. 

(Гаспарини, А. 2003: 139) 

Затоа градинката во Агаци методот е училиште во кое дете-

то учи преку сопственото искуство во сите сфери на животот. Пре-

ку работата и активностите, детето созрева, расте, сознава, разбира, 

анализира, синтетизира. 

Според Р. Агаци,  преку работата детето мора да изгради 

чувство на одговорност, на праведлив однос, на ненасилна комуни-

кација, на дијалог и да се научи на заедништво (Р. Попова-Кос-

карова, 2009: 133).  

Методот Агаци, настанат во Италија, за воспитување на де-

цата во духот на хуманоста и заедништво е оригинална метода која 

има успешни импликации во воспитно-обарзовниот процес.  

Сите наведени принципи заеднички го градат основниот 

постулат на новата метода, на новата парадигма – љубов меѓу 

луѓето. А сето тоа е основата на педагогијата на заедништво, чиј 

основач е Кјара Лубик – голема хуманистка и нобеловка за мир 

меѓу луѓето. 
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Целокупната работа според Агаци методата е заснована на 

дијалог, на заемно почитување меѓу воспитувачот и ученикот, 

подготвеноста да се дарува самиот себе на другиот, а во тој заемен 

однос ученикот се наоѓа во центарот на вниманието. За подобро 

разбирање ќе ги разработиме погоре споменатите принципи. 

       

3. ПОТРЕБА  ОД СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ  

ВО ПЕДАГОГИЈАТА НА ЗАЕДНИШТВО  

И АГАЦИ МЕТОДАТА 

Иднината на образованието, а и на самото општество  е во 

хуманистичката ориентација, која најдоследно ја имплементира  

педагогијата на заедништво и Агаци методата, истакнувајќи ги 

хуманистичките вредности, а пред сè воспитувањето за сеопшто 

братство љубов меѓу луѓето и дијалог. Овој метод поради својата 

вредност и актуелност е сè повеќе присутен во воспитно-образов-

ните институции во Европа, заедно со Монтесори и Валдорф 

педагогијата. Од тие причини, сосема очекувано, а би рекле и мно-

гу е потребно наставниците и воспитувачите да добијат соодветна 

едукација од педагогијата на заедништво и Агаци методата. Таква 

едукација им е потребна на воспитувачите во градинка и на настав-

ниците во училиштата, како и на други заинтетресирани субјекти 

(стручна служба во училиштата).  

Во денешно време не е потребен наставник кој ќе дели 

само знаење и површна сигурност, туку тој кој ќе ја насочува мис-

лата кон нејзината природна улога − да постане оружје на циви-

лизацијата и кон нова и непрекината хуманизација. Оттука 

произлегува и потреба за нови поттици и нова мотивација за 

знаење кое има смисла само во кругот на заедништвото и заемното 

дејствување. Во таа смисла, на образованието и во училиштата и во 

рамките на семејството, треба да му се поврати хуманистичката 

димензија, бидејќи идеалот на хуманоста е најголем меѓу сите дру-

ги идеали. Затоа, наставниците и воспитувачите треба да ја усвојат 

новата парадигма и да работат на нејзиното развивање меѓу децата 

и учениците.  

Со оглед на фактот дека Педагошкиот факултет е специфи-

чен по својата организација и структура, а таа специфичност про-

излегува од изведување на  наставата на трите наставни јазици: 

македонски, албански и турски, понудената програма од Педагоги-

ја на заедништво и Агаци методата претставува значаен чекор нап-

ред во градењето на меѓусебната доверба, толеранцијата, хуманос-

та, солидарноста и најважното − љубовта меѓу луѓето. 

Оттука и потребата од обликување на нова педагошка  

култура на наставниците и воспитувачите, но и на педагогот или 
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психологот во училиштата се заснова на меѓусебните односи како 

основен елемент во воспитувањето на младите. 

 

Програмата за стручно усовршување од страна на Педагош-

киот факултет – „Св. Климент Охридски“ е наменета за:  

 

 Студенти од предучилишната и одделенската студиска 

програма на Педагошкиот факултет  при УКИМ во Скопје 

 Студенти од предучилишната и одделенската студиска 

програма на Педагошките факултети од другите универ-

зитети во РМ 

 Студенти од другите наставнички факултети кои имаат 

потреба да се специјализираат во контекстот на педаго-

гијата на заедништвото и Agazzi – педагогијата 

 Стручни соработници-педагози во воспитно − образовните 

институции и студенти – идни педагози. 

 Воспитувачи од предучилишните институции и  

 Наставници од основните училишта 

 Други субјекти инволвирани во воспитно − образовниот 

систем 

 

4. ЦЕЛ  И СОДРЖИНА НА ПРОГРАМАТА  

ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ 

Програмата за стручно усовршување на наставниците, вос-

питувачите, како и педагошко-психолошката служба во училиште-

то има за цел:  

 да се запознаат учесниците со основите на педагогијата на 

заедништво како актуелен тренд за хуманистички пристап 

во воспитувањето на младите; 

 да стекнат знаења, вештини и компетенции за примена на 

Агаци-методата во воспитно-образовниот процес; 

 да го  осознаат  хуманистичкиот воспитен пристап како ос-

новен модел на воспитание за заедништво, за  прифаќање и 

почитување на различностите и за меѓусебна толеранција; 

 да го развиваат колаборативното учење меѓу учениците 

засновано врз педагогијата на заедништво; 

 да се оспособат за примената на Agaci методата во рамките 

и на уметноста, манифестирана преку музичкото образова-

ние и нејзиното значење во практиката; 

 да се оспособат за примена на Агаци методата во реали-

зација на активности за развој на логичките способности. 

Истакнатите цели се реализираат преку 6 тематски содр-

жини односно модули, кои се операционализираат преку повеќе 

работилници. 
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Првиот модул Основи и примена на педагогијата на 

заедништво и Агаци – методата има за цел да ги запознае учесни-

ците со историско-филозофските и педагошките основи на Агаци 

методата, со главните принципи на педагогијата на заедништво, со 

можноста што оваа педагошка доктрина ги нуди во разрешувањето 

на насилството во училиштата и развивањето на хуманистички 

пристап и етичка димензија во образованието. 

Вториот модул Хуманистичката воспитна парадигма во 

педагогијата на заедништво и Агаци методата има за цел  да го 

актуализира хуманистичкиот воспитен пристап како основен модел 

за воспитание за самопочитување, за прифаќање и почитување на 

различностите и за заедништво меѓу луѓето. Исто така, овој модул 

има за цел и развивање компетенции на воспитувачите и наставни-

ците за имплементација на педагогијата на заедништво низ моде-

лите на Агаци теоријата и практиката. 

Модулот Кооперативното учење во педагогијата на заед-

ништво има за цел промоција на кооперативното учење во 

воспитно-образовната работа во предучилишното воспитание, како 

и развој на модели и пристапи на кооперативно учење според 

педагогијата на заедништво и Агаци методата. Исто така, овој мо-

дул има за цел и развивање на професионални вештини на воспи-

тувачите и наставниците и др. субјекти во воспитно-образовниот 

процес за организирање на кооперативното учење според Агаци 

методата. 

Примарна цел на четвртиот модул Уметноста во педагоги-

јата на заедништво – Агаци - методата се заснова врз желбата и 

личното искуство на децата кои се всушност создадени да живеат 

во заедница, да се занимаваат со различни креативни активности, 

да слушаат музика, да пејат и на тој начин да поттикнуваат кому-

никација и љубов меѓу децата. 

Основна цел на модулот − Тенденции во мултикултурно-

то образвание и воспитание во педагогијата на заедништво е 

промовирање на вредностите во мултикултурното општество, заед-

ничкиот соживот, толеранцијата и меѓусебното почитување. 

Модулот Активности за развој на логичките способнос-

ти има за цел подобрување на професионалните компетенции на 

воспитувачите и наставниците за развивање вештини и дизајни-

рање средина за развој на логичките способности кај децата, за им-

плементација на Агаци методата во воспитно-образовниот процес 

преку примена на различни модели на учење, како и за развивање 

вештини за имплементација  на играта во усвојувањето на матема-

тичките концепти. 
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ЗАКЛУЧОК 

Педагогијата на заедништво претставува современа  

парадигма во педагошката наука воопшто, која се заснова 

пред сè врз принципот на љубов, заедништво и дијалог и која 

станува сè поактуелна во современото глобално општество. 

Како современ тренд за хуманистички пристап во воспитува-

њето на младите, дава можност за развивање високи етички 

вредности кај младите, кои денес за жал сè повеќе доживу-

ваат разнебитување. Како програма за стручно усовршување 

на Педагошкиот факултет - Скопје, нуди шест различни мо-

дули за наставниците, воспитувачите и педагошко-психо-

лошката служба во училиштата. Тоа е можност наставниците 

и воспитувачите да добијат нова визија за современа хума-

нистичка парадигма која изобилува со вредносни компоненти 

и неа да ја имплементираат во воспитно-образовниот процес, 

градејќи и развивајќи на тој начин похумани, потолерантни и 

подемократски односи меѓу учениците и воопшто во училиш-

тето.  

Бенефитоте голем. Наставникот и воспитувачот доби-

ваат нови сознанија за  вредносни компетенции и ставови. 
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Трајан ПОПКОЧЕВ 
 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ВО ПОСТМОДЕРНОТО 

 
 
Abstract 

The presented paper treats some questions appearing when we attempt 

to analyze the education in the light of the postmodern ideas and perceptions. 

The complicated ways of interaction between the modernity and the post 

modernity on the one hand, and the education content and technologies on the 

other, has been proved so far. This interaction, reflecting on these two 

educational system key components - content and technologies, is based not 

only on the influence of some modern concepts, but it is also a result of the 

educational specifics. For the moment the solutions have been seen only as 

separate units of aims and means. 

 
Key words: education, modernity, post modernity, educational content, 

educational technologies 

 

 

ОД МОДЕРНОСТ КОН ПОСТМОДЕРНОСТ 

Класичното образование е дете на модерноста, која, 

раскажува Ж.Ф. Лиотар, се мисли себе си преку "големи раскази" 

(Лиотар, 1996). Тие се за науката, вистината, убавината, 

татковината, честа, правдата, редот. Овие раскази се доста удобни 

за образованието, особено за нашето со неговиот класно-образовен 

систем. Во училиштето на науката, на која се предава 

непогрешливост и апсолутни вистини, владеат со нивниот 

дидактички близнак - наставниот предмет. Процесот на учење е 

олицетворение на царството на редот со власта на предметот, на 

оценките, на институцијата со нејзините правила, на наставникот 

со авторитетот на експерт во знаењето и правичната правдата со 

оценките. Училиштето е организирано по примерот на машинското 

производство: стандардна и модифицирана технологија за 

производство на еднотипни субјективни знаења и субјекти на 

знаење. Модернизмот има потреба од експерти и инженери, и 

училиштето ни ги обезбедува преку стручно знаење на 

наставниците и професионална ориентација, кои се даваат на нив. 

Навидум парадоксално училиштето и даваше место на 

идеологијата, но и таа беше дел од големите приказни на 

модерноста: идеологијата ја репрезентираше идејата за правда, 

еднаквост, среќа, кои вредности може само едно и единствено 

општество до крај да го создава. Оваа идеја нема како да не се 
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напојува со струја од училиштето, вплетена во друг голем расказ - 

за врската на знаење и правда.  

Преодот се покажа како судир на образованието со 

постмодерното; таа го понесе во својот брз тек и кризата се 

зголеми. Прво, модернизмот остро го критикува своето училиште и 

својата педагошка теорија. Во поранешниот социјалистички логор 

само неколку години по полетувањето на првиот космонаут - 

неоспорен успех на модерната наука, Г. П. Штедровицки пишува 

дека од долу до горе, од предучилишна возраст до високото 

училиште не ја исполнува целата програма на образование и 

воспитување (Штедровицки, 1970 ). Приближно во исто време С. 

Боулс, Х. Џинтис, И. Илиќ и др. го критикуваат западното 

училиште за тоа дека не обезбедува еднаквост, развој, дека се се 

случило со сомнителна корист (Гиданс, 2003: 418-419; Illich, 2009). 

Второ, при преодот кон новото општество со срамежлив молчалив 

економски наслов - капиталистичко, училиштето се соочува со 

нови, непознати дотогаш економски реалности и услови на 

функционирање. Трето, во ова ново општество не само што се 

менуваат некои од големите приказни на модернизмот, самиот тој 

веќе се огледува во постмодерното, создавајки се неосетно најпрво 

во културата, во политичкото размислување, во корисничкото 

однесување и во образованието со неговите институции. 

Средбата со постмодерното го соочува образованието со 

двојно прашање: Каква е новата му легитимација како социјален 

институт и како во новите услови функционира како педагошка 

структура. Расплетувајки го прашањето, ќе се обидам да тргнам по 

втората нишка која влијае на содржината и технологијата на 

образованието во наши услови, давајќи си сметка дека таа е 

сплетена со нејзиното постоење како социјален институт и 

мислејќи од позиција на лично педагошко искуство. Идејата е оваа 

нишка да открие некои карактеристики од оваа посебна и 

недоволно осознавана средба. 

 

СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
Од дидактичка позиција тоа е одраз на состојбата и духот на 

науката, односно она што се учи во училиштето, прилагоден модел 

на науката со нејзините достигнувања, начини на размислување и 

на истражување. За разлика од модерното, постмодерната верзија 

на науката се откажува од пребарувањето на заемновалидни 

отпорни и инвариантни закони. Со оглед на стабилноста и редот, 

таа гледа во светот на промената, непостојаноста, дисбаланс, 

хаосот и самоорганизацијата.Се цени не само резултатот од 

испитувањето, а и приодите кон него, претставата на проблемите 
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иновативноста на предложените решенија, можностите за 

практично обновување на новото знаење. 

Поради вродената сила на традицијата во образованието, на 

нејзината својствената ориентација кон основни научни положби 

(теории, идеи, принципи, методи, поими), а исто така и големиот 

број на научни области кои се репрезентират во неа, промените во 

училишната содржина по реформите кај нас во последната 

деценија покажале дека образованието не реагира автоматски и 

еднозначно на борбата на методолошки парадигми во науката. 

Во државните образовни стандарди (ДОС) во културно-

образовната област, природни науки и екологија, која вклучува 

наставни предмети како "Светот околу нас", "Човекот и 

природата", "Биологија и здравствено образование", "Физика и 

астрономија", "Хемија и заштита на животната средина" (Наредба 

№ 2) доминира рационализмот како гносеологистична 

методологија и номотетичниот пристап кон објаснувањето на 

појавите и процесите. Од друга страна во културно-образовната 

област "Бугарски јазик и литература" со наставните предмети 

"Бугарски јазик" и "Литература" се забележува особенa 

комбинација на типичен за модерното размислување 

структурализам со херменевтичните ставови и плурализмот на 

постмодерноста. 

За училишната содржина од сите културно-образовни 

области се забележува една ориентација кон соединување на 

теоретски знаења со пракса, која не е основа да се смета дека таа е 

манифестација на типичен за прагматизмот пристап кон 

образованието. Тоа е затоа што структурирањето на образовната 

содржина не се заснова на искуствата на учениците, ниту пак се 

реализира во обид, организиран во наставни услови – модел, 

обичен за прагматизмот (Дюи, 1946). Повеќе предметната 

ориентација се вклопува во претставата на рационализмот на 

модерното за искусни-експериментални проверки на знаењето и 

социјална потреба од неговото практично обновување во различни 

технологии. Дел од оваа претстава е подигање на барањето за 

единство на номинално и функционално образование и неговата 

верификација во пракса, а не во областа на јазикот, каде е силата на 

постмодерните ставови. Освен тоа ориентацијата уште не значи 

дека во образованието е решен успешно проблемот за односот на 

теоријата со практиката. И денес една од сериозните слабости на 

науката, образованието и филозофијата на модерното е дека е 

нарушена нивната врска со практиката (Марача, 2008). 

Претворање на теоријата во пракса е прашање на иновативно 

размислување, а училиштето сеуште го плаќа данокот 

наследството - својата репродуктивна филозофија. На ниво на 
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образовна содржина преодот кон иновативност значи дека треба да 

се одбрани и дидактички уредно така што да се стимулира токму 

продуктивно размислување на обучени и обука, односно да најде 

место не само за веќе постигнатото во знаењето, но и проблемите и 

грижите со кои знаењето не соочува. Слична претстава веќе се 

вклопува во размислувањето на постмодерното: светот и културата 

на се непоколебливи, дадени еднаш и засекогаш, а човекот, 

креативнио променувајки го светот околу себе, носи еден опфат на 

одговорност пред себе, генерациите и природата несигурност во 

неговото знаење и образование.  

Средбата со постмодерното соочува пребарувања во областа 

на содржината на образованието пред уште еден предизвик. За 

модерното најголемиот дел од решенијата за излез од кризата во 

образованието се гносеологични и психолошки: насочени кон 

"згуснување" на знаењето, односно во помалку знаење да се 

опфати поширок спектар на реалноста и во "трансфер" на 

образовно содржина од поголема возраст кон помала 

(Штедровицки, 1970). Ставови за суштината, за карактерот на 

дидактичките референти за знаење се задржува. Постмодерното 

одговара на друг начин: тој се ориентира кон хуманизирање на 

училишното знаење и врзувањето со еколошката проблематика со 

воведување во него сомнеж и истражувачки пристап (Гадамер, 

2009: 103). Овој одговор изгледа малку парадоксален - проблемите 

на училишната содржина не се бараат главно во обемот и 

правилникот на знаењето, а во фактори кои се надвор од него, но е 

објаснив доколку класичните дидактички и психолошки пристапи 

не водат до очекуваниот образовен и социјален ефект и е 

променета визијата за објектот на обука. 

На ниво на "моделирање на образовна содржина", судејќи по 

ДОС, не може да се размислува за модна противречност на 

модерното и постмодерното. Идеи на вториот методолошки 

концепт со отпор и со лаг навлегуваат во содржината на 

образованието во согласност со специфичноста на намалување на 

научни знаења. Оваа ситуација е предуслов за заштита на 

образованието од методолошки искривувања што е важно за 

стабилноста во подготовка на учениците. Но тоа е и своебразен 

знак за проблеми во чувствителноста на образованието и на 

педагогијата кон достигнувањата и проблемите на науката и на 

филозофијата. А филозофијата има важна образовна улога за 

изградба кај учениците на резиме слика за светот и местото на 

човекот во него. Иако современата филозофија веќе не се гледа 

себе си како единствен изведувач на оваа улога, истенчување на 

филозофската нишка во содржината на образованието е знак за 

осиромашување на општокултурното и општочовечкото значење 



Педагошка ревија-Научно списание за образовни прашања, Година 1, бр. 2/2011 

 33 

на образованието. Во овој аспект се чини дека е во право В. 

Марача, кој тврди дека ако современиот систем на образование со 

вклучено во неа филозофска содржина и знаење не формира 

резиме слика за светот и култура за неговото разбирање, тогаш 

образованието не е ниту филозофски ниту практично оправдано 

(Марача , 2008). 

На стабилноста на знаење како сигурна ознака во реалноста, 

модерното спореди стабилност на вредностите, осмислување под 

знакот на хуманизмот. По Хербарт образованието стабилно ја 

вплетува оваа врска во идејата за воспитување карактер на обуката, 

а образовната содржина е посветена на вредности како човечност, 

труд, чесност, пријателство, помош, сочувство, љубов, семејство, 

деца, слобода, татковина, среќа, мудрост, убавина , мир, 

образование, вера, упорност, безбедност. Во духот на разбирањето 

на Платон во јавните ставови, просветителното знаење е моќна 

алатка за рационализација на моралот кој враќа одговор во вид на 

одговорност, со која просветлен човек дејствува за да си го изгради 

животот подобар, помудар и фер. 

Вообичаеното за постмодерното влијание на индивидуалните 

ставови се пројавува со кршење на идеологијата, но истовремено и 

во фрагментација на вредносното јадро (Попкочев, Рангелова, 

2008), која Ч. Тејлор го гледа како губење на сочувство, 

солидарност меѓу луѓето и немоќ - вклучувајќи се во политиката и 

пред институциите (Тејлор 1999: 103-113). Во сликата се вклопува 

нашето училиште со агресијата во него и крајниот 

индивидуализам, со сместивме во "чалга-култура" и трајно го 

намалуваме секое ниво на знаење кај учениците, со губењето на 

авторитетот на училишната институција и тешкото наоѓање на 

сопствената идентичност од страна на учениците (Лазаров, 2009). 

Кон тоа наведнува и недостатокот на посебни успеси во областа на 

граѓанската и меѓукултурна едукација. 

 

ТЕХНОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

Постмодерното се појавува и во технологијата на 

образованието. Банален факт е дека во последните две децении 

компјутерите и информатичката технологија ги пробразија 

социјалните технологиии, вклучувајќи ги и образовните. 

Искуството и низа истражувања покажуваат дека благодарение на 

овие две достигнувања на науката и технологијата настапи 

значителна промена во нагледността и достапноста на 

образованата содржина. Тие овозможуваат во обуката да се 

донесат компјутерски модели (КМ) на изучени феномени и 

процеси до кои учениците немаат директен пристап или не можат 

да имаат. Овие модели на пракса ја заменуваат реалноста и имаат 
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неколку релевантни својства на обуката. 1) КМ можат да се 

репродуцираат неограничено во наставни услови без директни 

физички ризици за здравјето на учениците. 2) Тие дозволуваат да 

се "експериментира" со нив, да се променат параметрите на 

моделирани објекти и да се следи влијанието на промените. 

Поинаку кажано, тие се важно средство за развој на 

истражувачките склоности и вештини. 3) КМ даваат можност за 

стимулирање кај учениците на вариативност на мислењето, на 

самостојност и увереност на учениците. 

Наведените функции на компјутерските модели сепак имаат 

различни проекција од позициите на програмата на постмодерното. 

Тоа што тие ја заменуваат реалноста со создавање на виртуелна 

реалност во суштина претставува откажување од онтолошка 

референти во обуката. "Деонтологизацијата на образовно-

познавачки активности" (Огурцов, 2006), колку и да е технички 

удобна за обуката е предуслов за неосетно формирање на ставови 

за бегство од реалноста. Виртуелната реалност на моделите е 

"послушна", таа не создава проблеми со што ни овозможува да ја 

исклучиме од своето внимание во секое време. Дури и да ја 

уништуваме! Но таа не ги гради оние лични квалитети кај 

учениците, кои се резултат на средба со отпорот на реалноста како 

волја, упорност, трпение, еколошка совест, претпазливост, 

организираност и др. Тие се исто така потребни за "теренски" 

студии, а уште повеќе за животот во реалноста и за нејзиното 

одговорно менување. Таа не наведнува кон еколошката свест, 

бидејќи екологијата е проблем на средбата на човекот со реалноста 

и односот кон неа. 

Контрадикција меѓу усвоениот на ниво на образовна 

содржина еколошки пристап и неговото ослабување на ниво на 

образовни технологии е интересен знак што води кон 

карактеристика типична за постмодерното. Таа бега од 

"метафизиката на присуството", од предзададените категорични 

системи и метафизичка смисла, кои се дел од текстовите што 

градат. За неа текстот наметнува смисла, тој се раѓа со авторско 

присуство ("Нема ништо надвор од текстот" - Дерида). Одењето во 

оваа насока изгледа дека еколошкото може да се бара не во пракса 

и во постоење на нештата, а во смисла во која учениците наоѓаат во 

текстовите за него. Така критикуваниот од Дерида логоцентризам - 

зборовите како превозно средство на смисла од говорникот кон 

соговорникот, чудно се преливаат во дидактички логоцентризам - 

обука која се потпира главно или повеќе на зборувањето отколку 

на дејството. 

Компјутерските модели дозволуваат да се "отстранат" 

секундарни и несуштински знаци и својства на предметите, да се 
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поедностават значајни и важни објективни врски и односи. 

Нивното дидактичко значење е дека на учењето за реални објекти 

по тој начин  е појасно и интелектуално подостапно. Од гледна 

точка на модерното тоа е типичен став за доловување на 

суштината, на обликот, по аналогија - за развој на рационален 

пристап кон реалноста (доколку може да се направи успешен 

премин кон неа). Постмодерното во КМ се отелотворува 

своебразна олеснителна гносеологична стилизирана и 

осиромашена перцепција на објект-симбол. Упростеното и лесно за 

конзумирање "знаење", но и ограничено образовно знаење. 

Всушност реалното знаење далеку пред себе нема само 

стилизирани објекти, а ги изложува објектите на анализа и 

апстрахирање. 

Неспорно е дека КМ не е реалноста, дека тие ја 

претставуваат на различни начини, не ја напуштаат. Со 

дистанцираноста од реалноста создаваат предуслов за провокација 

кај учениците на карактеристичниот за постмодерниот 

доконстуктивизам. Неговата суштина е во тоа што смета дека 

знаењето не служи за да се менува светот преку рационални 

социјални или инженерски технологии. Тоа ја потврдува 

неподатливоста на реалноста на нашите когнитивни и 

констуктивистички интенции. Ако се признае се ова, на потег е 

дистанцирањето од светот и разгледувањето на неговото знаење 

како празна тема која не заслужува внимание. Ако е така, каква 

може да биде сопствено когнитивната мотивација на едно 

дистанцирано од светот обучена генерација? 

Компјутерската информатичка технологија (КИТ) ја 

менуваат интеракцијата обучувани-обука. Во класичниот вид овој 

поглед главно е затворен и за алатка ја има усната комуникација. 

Во неа се разменуваат не само информации, но и лична 

интерпретација на училишната содржина, се делат проценки и се 

поврзува со научни информации со контекст и пораки. КИТ го 

превртуваат овој поглед. Професорот веќе не е главен услов и 

веродостоен извор на информации. Односот не е од затворен тип, 

бидејќи пристапот до информации е неограничен и синхронизиран 

на моментот кога информацијата е потребна. 

Овој однос е отворен од гледна точка на интерпретацијата: 

во електронската мрежа има доволно како бројка толкувања на 

училиштето знаење, кои се разликуваат меѓусебно. Првото 

прашање е во која област на знаењето е силна интерпретацијата? 

Во хуманитарната неспорно има сериозно и значајно место. А во 

природните науки? Или немаат никакво значење проверливите 

факти и теории? 
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Зад сцената повторно на потег е постмодерниот став: ако 

една значење во наставни услови преку учебната технологија се 

префрли од гносеологична опозиција вистина-невистина, ако се 

гледа како интерпретативни акт, тогаш оваа технологија доведува 

до провоцирање за откажување од класичната и добро услужлива 

рационалност. Одобрувањето од информативниот потоп 

плурализмот во ставовите доведува до занемарување на прашањето 

за вистината, за критериумите за неа. Затоа високата оценка за 

инструменталното значење на КИТ не обврзува да водиме сметка и 

за постмодерниот оддек со кој тие свесно или не ги провоцираат 

учесниците во процесот на обука. 

Образованието во современите услови е 

интернационализирано, избришани се просторни и културни 

граници на информациите и на текстовите кои ги користи. Во 

пракса тоа значи дека наместо почитување на авторитетот на 

авторот и на културните традиции на преден план излегува играта 

со текстот, манипулира со него, како со нешто "веќе старо". 

Наместо пребарување на авторските и авторизираните концепти за 

технологија на обука - безкритично и бесрамно позајмено од 

странски идеи (copy-paste), во најдобар случај - цитирање. Наместо 

лична проверка на педагошки идеи - повикување на авторитети, 

наметнати во виртуелниот простор. Непријатната шега на 

постмодерното со неговото "се е дозволено" (П. Фојерабенд) е 

игнорирање на традиции, на авторитет, на вистина (Пономарјова, 

1997) Деструктурирање, но гледано од друг агол. 

Што се случува во "кампот на учениците"? Од години 

констатирано намалување на нивото на знаењето им покажува дека 

тие се откажуваат од сериозни напори во наставни услови да 

станат автори на идеи, текстови, модел, цртежи и др повторно 

пишување станува масовна практика за справување со испити или 

други когнитивни задачи кои бараат лични напори. Нешто повеќе - 

учениците едноставно не бегаат од час и од знаење. Се среќаваме 

со нова појава: бегство од знаењето - едно доброволно откажување 

од радоста и напорите да се знае, да се дејствува со знаење, да се 

бара свесен идентитет, да се создава смисла. Судирот е со нешто 

ново и непознато, што се заканува да доведе до едно "ново и 

атрактивно" варварство за масите. 

Деонтологизацијата на училишната содржина, 

виртуализација на наставниот текст во интернет просторот и ИТ и 

распадот на довербата во изворот, го поставуваат сериозното 

прашање за иднината на образованието. Очигледно е дека неговата 

улога на транслатор на знаење е оштетен. Запомнувањето и 

репродукцијата на наставните знаења отстапува место на 

субјектноста - самостојно пребарување, на употребата на 
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информации, воведување на образовно-истражувачка техника и 

технологии и образовно-научно истражување. Од професорот се 

очекува да биде не толку извор на информации и агент на 

социјална контрола, колку агент за лична промена на учениците, да 

се стимулира нивното размислување и нивните когнитивни мотиви 

да помага во развојот на нивната рефлексивност, одговорност и 

самообразование. Синтеза на очекувањата кон него, формулиран 

од Комисијата на Делор, звучи вака: "не да ги моделира умовите, 

туку да ги води и да дава тврда увереност во основните вредности 

кои создаваат смисла на човечкиот живот" (Делор, 1997: 144) . Од 

друга страна судирот со постмодерните ставови доведува во 

прашање дали е можно и дали воопшто вреди. 

 

Завршувајќи ја оваа кратка презентација за некои проблеми 

кои произлегуваат во средбата образование-постмодерно, би сакал 

да истакнам дека таа носи во себе загриженост од несигурноста на 

светот. Но е наполнета со потенцијал да им даде на субјектите на 

образованието и институционално одговорните за него умствени 

алатки за да ја разберат ситуацијата (или ситуациите) и да ја / ги 

прифатат како постојан придружник во сложената реалност; да си 

помогнат за развој на чувство на одговорност која било како ја 

деконструираат реалноста, бегајки од комплексноста на знаењето и 

образовните проблеми, било како се обидуваат да најдат, дури и 

случајно, лабави мостови кон нови интелектуални и образовни 

хоризонти. Во секој случај тоа воопшто не е лесно, и тешко дека 

некој со сигурност знае каде се наоѓаат овие мостови и како се оди 

по нив. Како признание во еден обид за пребарување на смисла и 

насоки во зглобовите кај нас во образованието и зборовите за него 

тешко е утешително, но е отворено за предизвици. 
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Слаѓана ЈАКИМОВИЌ 
 

 

РЕАЛИСТИЧНОТО МАТЕМАТИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 

– МОЖНА РЕАЛНОСТ ВО СТУДИИТЕ  

НА ИДНИТЕ НАСТАВНИЦИ 
 

 
Abstract 

 

The realistic mathematical education in the primary education represents a 

response to the challenge which is set by the contemporary society in terms of 

acquisition of quality and permanent mathematical knowledge and skills in 

function of the continuous education of the students and successful and 

productive participation in the working process in the future. In this article we 

first turn to the basic characteristics of the realistic mathematical education. We 

illustrate its essence by the realistic approach towards the teaching of 

subtraction of numbers lower than 100 through a concrete example and 

appropriate explanation of the principles of teaching-learning in the realistic 

mathematical education. We illustrate the possibility for application of these 

principles in the mathematical education in the frames of the teachers’ initial 

training by a concrete example of the studying of the operation of addition of 

rational numbers as fractions. We discuss the need for application of these 

principles in the mathematical education for the future teachers and we briefly 

list the requirements which need to be met in order for the realistic 

mathematical education in the primary schools to be introduced. 

 

Key words: realistic mathematical education, mathematics, teachers’ initial 

training. 

 

 

ВОВЕД 

Еден од предизвиците со кои се соочува современото оп-

штество е продлабочувањето на математичките знаења и  усовр-

шувањето на математичките вештини со кои се стекнуваат учени-

ците во сите степени на своето образование, почнувајќи од основ-

ното училиште. Целта е истите да добијат карактер на трајна вред-

ност којашто ќе им биде во служба како во понатамошниот процес 

на учење така и при вклучувањето во професионалната дејност. Не 

е спорна неопходноста од формализирање знаења како логична 

последица на усвојувањето на предметна систематика после пос-

тигнувањето на потребно ниво на апстрактно размислување. Но, 

директното воведување апстрактни математички идеи, формални 

постапки или алгоритми на решавање проблеми, како и избрзаното 

инсистирање на нивното постојано понатамошно користење пора-

ди нивната ефективност, резултира со привремена акумулација на 



Педагошка ревија-Научно списание за образовни прашања, Година 1, бр. 2/2011 

 40 

факти коишто немаат трајна употребна вредност за ученикот. Едно 

од средствата за надминување на овој проблем е воведувањето на 

реалистичното математичко образование (РМО) во наставата во ос-

новното училиште. 

Значењето на зборот „реалистично“, кога се однесува на ма-

тематичкото образование е повеќеслојно. Од една страна, реалис-

тичноста се согледува во однос на можноста да се остварат целите 

на математичкото образование како за учениците, така и за настав-

ниците. Од друга страна, реалистичноста значи и поврзување на 

математичката настава со реалноста на секојдневниот живот. Мо-

жеби, најважен од сите аспекти е постоењето на можност ученикот 

да создава сопствени стратегии за решавање задачи и сам да кон-

струира математичка реалност. Тоа, пак, резултира со зголемување 

на самодовербата, вербата во сопствените способности  и волјата 

за понатамошно учење. Дури и кога ученикот ќе постигне потреб-

но ниво на апстракција, и ќе ја усвои формалната предметна систе-

матика за него, математиката останува жива и свежа во својата 

конкретна поврзаност со реалноста. Во РМО реалноста прет-

ставува и извор на идеи и место за примена на идеите. 

Основоположник на реалистичното математичко образование 

е познатиот холандскиот научник од XX век Фројдентал 

(Freudenthal). Неговите основни идеи се: акцент ставен на богат-

свото на контекстуални проблеми (проблеми во контекст на реал-

ниот живот коишто не ги поистоветуваме со текстуалните задачи), 

интеграција на математиката со другите предмети и области од 

реалноста, диференцијација на индивидуалните процеси на учење 

математика и важност на заедничкото учење во хетерогена група. 

Теориските рамки на РМО  во основното училиште биле развиени 

меѓу 1970 година и 1990 година во Холандија. Веќе во 1991 година, 

во приближно три четвртини од основните училишта во Холандија, 

се користеле учебници од реалистичното математичко образование 

(Treffers, 1991, стр. 21). 

 

СУШТИНАТА НА РЕАЛИСТИЧНОТО МАТЕМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Изучувањето на математика во рамките на РМО се одвива 

преку преоѓање од сопствените неформални математички кон-

струкции кон систематизираните математички знаења. Тоа само по 

себе, ги определува специфичните карактеристики и начините на 

реализација на учењето математика во РМО. 

Принципите на кои се засновува РМО и методите на 

поучување со кои се карактеризира, ќе ги објасниме со конкретен 

пример на учењето одземање броеви помали од 100. 
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Пример. Сакам да си купам големо чоколадо што чини 94 

денари, но имам само 65 денари. Колку денари ми недостасуваат? 

Сведувањето на текстуална задача на вршење одземање во 

колони 

 

 

претставува сериозен проблем за многу ученици. Всушност, „три 

од четири ученици ниту го препознаваат проблемот како проблем 

на одземање“ (Treffers, de Moor, Feijs, 1989). Алгоритмот за одзе-

мање во колони има свои недостатоци ако се воведе директно, 

макар и со конкретни материјали како блокови со основа 10. На 

пример, тешко е овој алгоритам да се поврзе со добројувањето како 

еден од најприродните патишта за доаѓање до одговор, и како 

логичко продолжение на броењето. Тоа значи дека се пренебрегну-

ваат неформалните стратегии на размислување на децата и дека 

пребрзо се врши премин кон директна алгоритмизација на опера-

цијата. Во РМО решавањето на овој проблем остава повеќе мож-

ности за добројување, почнувајќи од 65. На пример, ученикот може 

да добројува на еден од следниве начини: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Како помошен алат во добројувањето може да послужи 

празната (неозначена) бројна права. Таа претставува следното ска-

лило во преминот од конкретното кон апстрактното размислување. 

 

 

 

 

 

4. Имам 65 денари. 

65 плус   5 е 70 

70 плус 10 е 80 

80 плус 10 е 90 

90 плус   4 е 94 

Вкупно 5+10+10+4=29 денари. 

Ми требаат уште 29 денари. 

 

3. Имам 65 денари. 

65 плус   5 е 70 

70 плус 20 е 90 

90 плус   4 е 94 

Вкупно 5+20+4 = 29 денари. 

Ми требаат уште 29 денари. 

 

2. Имам 65 денари. 

65 плус 10 е 75 

75 плус 10 е 85 

85 плус   9 е 94 

Вкупно 10+10+9 = 29 денари. 

Ми требаат уште 29 денари. 

 

1. Имам 65 денари. 

65 плус 20 е 85 

85 плус   9 е 94 

Вкупно 20+9 = 29 денари. 

Ми требаат уште 29 денари. 

 

2.   +5  +20      +4 

 

 

65        70   90        94 

1.    +5        +10  +10  +4 

 

65         70     80           90       94 

3.       +10  +10           +9 

 

 
65         75  85    94 

4. +20  +9 

 

 

65         85            94 

  94 

−65 
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Очигледноста на процесот на одземање како огледална слика 

(спротивна операција) на собирањето е уште една придобивка на 

користењето на празна бројна права. Таа служи да се олесни вове-

дувањето на одземање во колони. Имено, за да се реши проблемот 

 

 

 

 

 

се врши постапно намалување, 

 

 

 

 

 

со што се отвора можност да се објасни одземањето во колони.

 Сепак, не смее пребрзо да се усвои заклучокот дека настав-

ните активности и видливата компонента на учењето безрезервно 

водат кон поставената цел на учењето. Од суштинско значење е да 

се проучува процесот на решавање проблеми и формирањето на 

математички концепти на учениците во конкретни ситуации. 

 

ТЕОРИСКИ ОСНОВИ НА ПРИНЦИПИТЕ  

НА РЕАЛИСТИЧНОТО МАТЕМАТИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 

Принципите на учењето-поучувањето во РМО се: 

1.  Конструкции стимулирани од конкретен проблем. Ос-

новен принцип во РМО е дека учењето математика е конструктив-

на активност, а не само апсорбирање знаења. При соочување со 

конкретни проблеми, учениците конструираат сопствени стратегии 

(т.н. слободни продукции) за нивно решавање. Притоа тие ја осоз-

наваат природата на броевите и операциите со нив. Улогата на нас-

тавникот е да ги даде почетните насоки, односно да ги ориентира 

учениците во правец на откривање на вештината со која треба да се 

стекнат. 

2.  Развивање на математички алатки за премин од кон-

кретното кон апстрактното. Осознавањето на математички идеи 

и усвојувањето на математички вештини оди постапно, понекогаш 

тоа се одвива во подолг временски период и преку повеќе нивоа на 

апстракција. Во горенаведениот пример, во почетокот, пресметува-

њето за ученикот претставува конкретна постапка на добројување, 

потоа со користење празна бројна права како посредна матема-

тичка алатка, постапно се преминува кон усвојување на формал-

ната постапка на одземање во колони. Како посредни математички 

алатки во преминот од пониско кон повисоко ниво на апстракција 

    - 65 

 
 

 

     ?        94 

-60    -5 

 
                     -1    -4 

 

29      89 90 94 
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можат да послужат различни материјали, визуелизација, геомет-

риско претставување, симболи, шеми, дијаграми, ...Да напоменеме 

дека изучувањето на одземање преку проблем земен од реалниот 

живот истовремено овозможува и понатамошна применливост на 

операцијата во нови проблемски ситуации. 

3.  Стимулирање за создавање слободни конструкции и 

рефлексија. Во процесот на изучување математика во РМО се 

овозможува ученикот да размислува за сопствениот процес на раз-

мислување. Улогата на наставникот е постојано да создава услови 

за учениците да креираат сопствени конструкции за решавање за-

дачи, и потоа активно да размислуваат за сопствените продукции, 

односно патиштата на размислување. 

4.  Стимулирање учење преку социјална интеракција. При 

поучувањето во РМО улогата на наставникот е, откако ќе им обез-

беди на учениците услови за индивидуална работа, да им овозможи 

слободно да ги разменуваат своите идеи, да ги споредуваат соп-

ствените продукции при решавањето на конкретен математички 

проблем, и да дискутираат  кои од нив даваат оптимални резултати 

во стигнување до решението. Притоа, споредбите овозможуваат 

повторно размислување за сопствените методи на решавање проб-

леми и унапредување на истите. Училницата станува место за нап-

редување во учењето математика за секој ученик индивидуално, но 

и за групата во целина. 

5.  Поврзување патишта (линии) на учење за структури-

рање математички содржини. Наместо стекнување неповрзани и 

сегментирани оброци од факти и усвојување техники и постапки 

чија применливост во иднина е несигурна, односно тешко оствар-

лива, во РМО крајната цел на изучувањето математика е создава-

њето на структурирано знаење и вештини кои се надополнуваат во 

целина којашто има смисла и долгорочна практична применливост. 

Тоа се постигнува со сместување нови идеи и концепти во веќе 

постоечкиот систем  на знаења (асимилација), но и со прилагодува-

ње на постојната структура на знаења (акомодација). Во горенаве-

дениот пример, опреацијата одземање се поврзува со повторено 

собирање, односно добројување. Потоа, операцијата одземање пре-

раснува во операција независна од другите, и добива сопствена 

структура. 

Во РМО се остава простор и време за поголема застапеност 

на менталната (умствената) аритметика за сметка на воведувањето 

стандардни алгоритми за аритметичките операции, со цел избегну-

вање комплетно губење на истата како последица на прераната 

алгоритмизација. 

За разлика од механистичкото и структуралистичкото  мате-

матичко образование, реалистичното обезбедува и хоризонтална и 
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вертикална математизација. Хоризонталната математизација под-

разбира моделирање проблемски ситуации за нивно решавање со 

помош на математички средства, односно премин од светот каков 

што го восприемаме кон светот на симболите. Вертикалната ма-

тематизација подразбира градење, проширување и продлабочување 

математички знаења и вештини во структуриран систем. 

Поучувањето во реалистичното математичко образование е 

во согласност со конструктивистичкиот приод. Тоа особено се 

гледа во следењето на принципот на реинвенција, застапуван од 

Freudenthal. Во дизајнирањето на наставата се користат два 

основни извори: историјата на математиката и сопствениот пат на 

учење на учениците преку нивните слободни продукции. Конкрет-

ните наставни материјали (блокови со основа 10, абакус, бројна 

права и други) се само средства за решавање одреден практичен 

проблем во даден контекст, и не се прави претпоставка дека 

работата со нив (на пример, при вршењето на аритметичка 

операција) неминовно води кон оспособување за работа без нив. 

Според когнитивната психологија, децата ги толкуваат новите 

информации, следствено и употребата на наставните материјали, 

во согласност со своето искуство и разбирање на светот, а не онака 

како што возрасните тоа го очекуваат од нив. Имајќи го тоа 

предвид, Cobb го посочува конструктивистичкиот приод како 

оптимален, и го става ученикот во центарот. Со тоа се поставува  

барањето секој којшто сака да го промовира процесот на учење 

математика на учениците, тој мора добро да ги разбере постапките 

на решавање проблеми кои ги практикуваат учениците (нивните 

слободни продукции) и постојано да ги следи и да ги проучува, за 

да може, според нив, да го води понатамошниот тек на усвојување 

математички знаења и вештини. 

 

ИНИЦИЈАЛНАТА ОБУКА НА НАСТАВНИЦИТЕ  

ВО ФУНКЦИЈА НА РЕАЛИСТИЧНОТО МАТЕМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Практичната примена на принципите на РМО во наставата во 

основното училиште налага соодветна подготовка на наставници-

те, којашто, првенствено, се одвива преку дидактичко-методската 

обука во првиот циклус на високото образование. Со оглед на 

широкиот спектар на гимназиското или стручното образование со 

кое претходно се стекнале студентите на педагошките факултети и 

различните нивоа на математичко знаење и вештини со кои 

располагаат при запишувањето на студиите, постои реална потреба 

од надополнување и надградба на истите.  Освен тоа, студент кој 

во текот на своите студии, како и во претходните циклуси на 

образование, никогаш, многу, или ретко не ги почуствувал мож-
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ностите и придобивките на реалистичното математичко образо-

вание, многу тешко може да развие чувство за потребата и користа 

од примената на истото. Поради тоа, неопходно е механистичкиот 

и структуралистичкиот приод кон изучувањето математика, во 

првиот циклус на високото образование на идните наставници, да 

се замени со реалистичниот. 

Можноста за примена на принципите на РМО во наставата по 

математика во рамките на иницијалната обука на наставници ќе ја 

илустрираме преку конкретен пример на изучување операција 

собирање рационални броеви како дропки. 

Пример. Двајца студенти заедно купиле цела пита. Едниот 

од нив изел четвртина од питата, а другиот изел третина од неа. 

Колкав дел од питата е изеден? 

Ако од студентите се очекува да ја решат задачата преку 

вршење на операцијата собирање дропки 

3

1

4

1
  

со директно барање НЗС(4,3), односно примена на формулата 

db

cbda

d

c

b

a




  

тогаш на студентите не им се остава никаква можност да 

размислуваат за суштината на операцијата собирање дропки. 

(Зошто се бара најмалиот заеднички содржател на броевите 4 и 3?) 

Но, ако се постави барање од студентите при решавањето да 

не ја применат формулата директно, тие ќе мора да се стават во 

улога на учениците, на кои таа не им е позната, и да бараат 

алтернативни патишта на решавање. На пример, визуелизацијата 

на проблемот, интуитивно, е прв избор на правец на размислување. 

Имено, може да се разгледуваат четвртина од круг и третина од 

круг заедно. 

 

 

 

 

 

Одговорот на прашањето не може да се добие сè додека не се 

увиди дека е потребна поделба на целината на поситни еднакви 

делови (колку?).  
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Некој ќе ја подели секоја четвртина на три еднакви делови, а 

некој секоја третина на четири еднакви делови. И во двата случаи 

одговорот е ист: 12 поситни еднакви делови. На овој начин 

наоѓањето НЗС(4,3) = 12 има смисла и операцијата собирање 

дропки 

12

7

3

1

4

1
  

добивање конкретно значење (броење поситни еднакви делови од 

кои се составени една третина и една четвртина заедно). 

Друг правец на рамислување е употреба на бројната права. 

Бројната права остава можност за различни приоди кон решавање 

на проблемот. Едниот од нив е аналоген на геометрискиот приод 

прикажан погоре. Другиот приод е преку изборот на „добра“ 

должина (L=12) која се дели и со 4 и со 3. Притоа, 

 

 
1/4 од 12 е 3 

1/3 од 12 е 4 

 

3 дела од 12 и 4 дела од 12 заедно даваат 7 дела од 12, 

односно 7/12. 
Се разгледуваат сите можни стратегии со кои се служат 

студентите за да дојдат до решение. Потоа се отвора дискусија кои 

од стратегиите водат кон откривање на формулата за собирање 

дропки и како да се изврши тој премин на најочигледен начин. Со 

тоа имплицитно им се остава можност на студентите да увидат 

дека преминот од користење визуелни или други помошни 

средства во решавањето на проблем кон откривање апстрактен 

алгоритам (формула) за вршење операција не е ниту лесен, ниту 

очигледен.  

Следниот чекор во продлабочувањето на знаењата и 

вештините на студентите - идни наставници, во конкретниов 

пример, би било барањето од нив самите да состават конкретен 

проблем во контекст на реалниот живот, чие решавање би се свело 

на операција со рационалните броеви како дропки, тоа да го 

проследат со понуда на интуитивни патишта на решавање со 

помош на посредни математички алатки, и на крајот да 

дискутираат како се доаѓа до алгоритмот за операцијата со дропки. 

 

      4
1 L       3

1 L   L 
 

 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11  12 
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ЗАКЛУЧОК 

Дали е потребно ваквиот пристап да се примени во наста-

вата по предметот Математика на ниво на студиите за наставници 

од прв циклус на високото образование? Од една страна, секој 

којшто во своето досегашно образование имал можност да усвои 

одредени апстрактни математички идеи и концепти, треба да биде 

свесен за фактот дека за учениците, кои тие идеи и концепти сè 

уште ги немаат усвоено, преминот од манипулација со конкретни 

наставни материјали кон работа со тие идеи на апстрактно ниво не 

е ниту лесен, ниту очигледен. Од друга страна, неопходноста се 

согледува во сознанието дека формалните знаења на наставниците 

стануваат формални знаења на сите генерации на нивни ученици. 

Не треба да се занемари и фактот дека наставникот што е сигурен 

во своите конкретни знаења и вештини, и кој има практично 

искуство во откривањето на сопствените патишта на решавање 

проблеми, чуствува самодоверба со отворен ум да им пристапи на 

сите предизвици кои пред него ќе ги  постават идните генерации 

ученици во процесот на својот интелектуален развој и надградба. 

Се разбира, тоа не ја намалува потребата од соодветна дидактичко-

методска подготовка на идните наставници за работа во 

реалистичното математичко образование. 

Воведувањето на реалистично математичко образование во 

основното училиште подразбира сеопфатни промени во повеќе 

сегменти, како во иницијалната, така и во континуираната обука на 

наставниците, промени во предметните програми и наставната 

литература по математика во првиот циклус на високо образование 

за наставници, промени во предметните програми и учебниците по 

математика за основно училиште но пред сè, подразбира активно 

научно истражување од теориски и од практичен карактер. Такви 

промени се возможни само ако постои длабоко уверување во 

потребата за промена, и ако се оствари поврзувањето и тесната 

соработка меѓу учесниците во наставно-истражувачката дејност во 

високото образование и во непосредната настава, наставниците во 

основните училиште, креаторите на предметните програми и 

авторите на учебници по математика за основно образование, како 

и одговорните за оценување и евалуација на образовниот процес. 
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Емилија ПЕТРОВА ЃОРЃЕВА 

 

 

МОТИВИРАНОСТ НА НАСТАВНИКОТ ЗА 

САМООБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

 

 
Abstract 

 

In this article, the theoretical views for the motivation of the teacher for            

self-education and professional development are presented. The development 

of science and technology conditioned the need for modernization of education, 

and with this, the professional development of the teacher. Self-education as a 

type of education and learning of the adults, in this concrete case, adult 

teachers is an important condition for professional development of the teachers, 

considering that the knowledge acquired with formal education and 

professional development is not sufficient to keep up with the changes in 

science. There is a need to make teachers conscious about the social 

importance of creation, to create a need for innovation and to motivate them to 

work on the professional development so they would be able to introduce 

changes more easily in their educational work in order to modernize education 

in contemporary schools. 

 
Key words: teacher, motivation, self-education, professional development 

 
Со зголеменото ширење на демократијата во светот кој 

станува се покомплексен, се поочигледна станува потебата 

младите луге да се оспособат на живот во услови на брзи промени 

и експанзија на информации. Денес, повеќе од кога и да е, на 

младата генерација и е неопходна способност за решавање на 

проблеми, за критичко преиспитување на приликите, за 

одмерувањер на алтернативните решенија и донесување на 

обмислени одлуки. 

Денешното време го пратат бројни промени. Тие промени 

не го заобиколуваат образованието. За да се оди во чекор со тие 

нови барања, неопходни се промени не само во нивото, туку и во 

структурата на образованието како една од значајните работи во 

остварувањето на поставените задачи. Во современото училиште 

се остваруваат правци и тенденции на современо образование. 

Истовремено, наставникот е главен двигател и инициатор за 

модернизација на наставата во современото училиште. Неговата 

улога е незаменлива. Затоа наставникот мора постојано да се 

образува и усовршува како би можел да одговори на новите барања 

кои пред него ги поставува современото училиште. Квалитетот на 

наставникот во крајна мера го одредува и квалитетот на наставата 
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како воспитно образовен процес. Затоа и нема добра работа на 

наставникот ако тој стручно и педагошки не е добро подготвен за 

својот повик. Постојаното повторување на слабите резултати од 

една и добрите резултати од друга страна, се обележја на 

квалитетот на работа на наставникот. Самообразовањето и 

професионалниот развој на наставникот во основно училиште во 

условите какви што се и под околностите кои владеат во таквите 

установи сее незадоволителни, но не се точни и тврдењата дека тие 

не постојат. Наставниците главно стручно се усовршуваат со 

посета на семинари и курсеви. Се усовршуваат и на стручните 

собири кои се занимваат со поедини проблеми на современата 

настава. Сепак бројот на наставници кои се усовршуваат со 

самостојно учење, односно самообразовање, е многу мал.     

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИКОТ – 

СУШТИНА И КАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Еден од условите за сложено извршување на сложените 

улоги кои ги подразбира наставничката професија е стручната 

оспособеност на наставникот која се стекнува во базичното 

образование, а се надградува во текот на целиот работен век. 

Имено професионалната квалификуваност на наставникот не смее 

да заврши со стекнувањето на диплома. Тој мора да е оспособен 

сам да создава ново знаење. Нему не треба да му се доволни 

знаењата на општите законитости во наставата, туку со нивна 

помош треба да ја создава својата конкретна практика и неа 

постојано да ја развива и унапредува.” Наставничкиот процес не е 

обичен производствен или услужен процес, во кој сериски се 

произведува или изведува нечто, па многу операции целосно се 

повторуваат и стануваат автоматизирани или рутински. 

Наставниот процес е многу посложен”(Попоски 1998, 77). 

Истражувачите потенцираат дека “… Во најновите 

дискусии за улогата на статусот на наставничката професија се 

повеќе се зборува за професионален развој на наставникот, а не за 

образование или обука на наставникот”(Петковски 1996, 13). 

Иако смислата на овие изрази е навидум многу слична, 

сепак ова не е само обично менување на зборови туку менување на 

цела концепција: како размислуваме за наставниците како ги 

подготвуваме и како ја гледаме нивната улога во училиштето и во 

општеството воопшто. Според познавачите на оваа 

проблематика”… најпрво се употребуваше изразот обука во 

наставничката професија, па концептот на обука и тренинг за 

предавање на одредени содржини е проширен во образование на 
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наставникот, но сега најчесто се употребува изразот 

професионален развој на наставникот”(Ивиќ 2001, 43). 

Во најшироко сфаќање на зборовите, професионален развој 

на наставникот се однесува на развој на личноста во нејзината 

професионална улога и го вклучува формалното искуство (учество 

на семинари, работилници, работа со ментор и др.) и 

неформалното искуство (читање на стручни списанија и друга 

литература, гледање на телевизиски емисии кои се однесуваат на 

стручната област и, секако, добивање информации од Интернет). 

Современите концепции на професионалниот развој го 

сфаќаат изборот на професија како процес кој се одвива подолго 

време во животот на поединецот. Изучувањето на 

професионалниот развој на наставникот (процесот на созревање на 

професиоална одлука) е ретко. Од една страна, главно се 

однесуваат на испитување на мотивацијата за избор на 

наставничката професија како можна професија за избор, а од 

друга страна, се изучува начинот на подготовка на наставникот за 

наставничка професија во онаа фаза кога веќе се определиле за таа 

професија. 

При испитувањето на наставничката мотивација за 

наставна работа сите пристапи се единствени во заклучокот дека 

наставниците ја сакаат својата професија. Поголемиот дел од нив  

не би ја менувале. Попрво се нагласуваат и издвојуваат елементите 

на гратификација на потребите, отколку елементите на 

фрустрација на потребите. За работата се определуваат интризички 

елементи на професијата и можност за следење и учествување во 

развојот и растот на ученикот. 

Степенот на преференција на оваа професија е поврзан со 

полот на ученикот, бидејќи повеќе се определуваат индивидуи од 

женскиот пол. Према социјалниот статус, во главно се 

определуваат ученици од средната класа, а во зависност од 

социјалното опкружување, ученици од градовите со средна 

големина и од села. Најголемиот дел од достапните истражувања 

од областа на професионалниот развој на наставникот се однесува 

на професионалната подготовка. Досегашното школување, а потоа 

и усовршување на наставникот е незадоволително. 

Во рамките на професионалниот развој на наставниците, 

педагозите, психолозите и андрагозите, посебно внимание 

посветуваат на подготвеноста на наставникот за воспитно-

образовна работа, посебно на нивната педагошко-психолошка и 

методичка оспособеност (Бим-Бад 2002, 15). 

Тоа пред се се однесува на нивната стручност да 

воспитуваат и образуваат во целосно значење на овие поими, а не 

само да интерпретираат знаења од струката. Голем број на 
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наставници во текот на школувањето не добиваат знаења кои се 

неопходни за современ воспитно-образовна работа. Затоа во 

работата со ученици не применуваат облици, методи и средства 

кои би можеле да овозможат постигнување на подобри резултати 

(Давидов 1999, 73). 

На професионалниот развој на наставникот “се пристапува 

од две гледишта: 

По едното се претпоставува дека наставникот го завршува 

своето систематско учење со добивање на диплома и по другото 

дека наставничкото систематско учење(совладување на формални 

програми на подготовка за настава во текот на студиите) е само 

добар старт за понатамошен професионален развој”(Мижериков 

2004, 42). 

Гледиштето за постојано учење на наставникот за наставна 

работа повеќе е во склад со потребите на наставничката професија. 

Без оглед на тоа од кое гледиште се набљудува функцијата за 

подготовка на наставникот за работа во наставата во текот на 

неговото школување, таа подготовка има сложени барања и 

подразбира повеќе простор за стекнување знаења и вештини за 

наставна работа во текот на систематското учење. 

Во психолошкиот пристап , професионалниот развој на 

наставникот се означува како процес на развој на свеста на 

наставникот за тоа што работи, зошто тоа го работи и 

идентификување на начини и средства со помош на кои може да ја 

унапреди својата работа. На тој начин ги зголемува бројот на 

можни изборни однесувања во одделението (Степанов 2001, 33). 

Најголем дел од систематската професионална подготовка на 

наставниците се остварува во рамките на нивното школување за 

оваа професија, а само дел во текот на нивното професионално 

ангажирање (Коџаспиров и сор. 2000, 72). 

Професионалниот развој на наставникот вклучува 

континуирано напредување и се подобро разбирање на децата, како 

и постојано самопроценување. Со тоа наставникот внимателно ја 

испитува својата работа. Професионалниот развој на наставникот 

се огледа во методите кои ги применува, во подготвеноста да се 

менува, со односите во работа со децата  и неговата сеопшта 

ефикасност како наставник.Можни се најразлични класификации 

на програмите за усовршување, односно на перманентното 

образование на наставникот. Облиците за усовршување на 

наставникот се различни. Тие можат да бидат: летни и зимски 

школи, работилници, семинари, симпозиуми, предавања, курсеви, 

вежби, панел дискусии, демонстрација на огледало, иновации, 

методи, промоции на резултатите од истражувањата, соработка со 

образовните медиуми и др. 
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КАРАКТЕРИСТИКИ И ЗНАЧЕЊЕ  

НА САМООБРАЗОВАНИЕТО НА НАСТАВНИКОТ 

 

Самообразованието е значајно обележје на доживотното 

образование. Тоа им помага на возрасните да ги развијат своите 

потенцијали и способности (Титмус 1989, 43).Спрема предметот на 

ова истражување, со учеството во самообразовните активности, 

наставниците се оспособуваат за различни работни и животни 

ситуации, ги усовршуваат сопствените методи и техники на учење 

и се развиваат како личности. Затоа се вели дека основната смисла 

на самообразованието е во “стекнување на потребни знаења, 

вештини, навики и развивање способности без непосредна помош 

на наставниците или со минимална професионална помош”( Кулић 

и сар. 2005, 235). Но, тоа не значи дека самообразованието не е 

планско и систематско учење. Напротив, тоа е организиран и 

планиран облик на учење. Неговата суштина, која впрочем го 

разликува од останатите облици на образование и учења за 

возрасни е во тоа што тој што се самообразува, самостојно или 

претежно самостојно ги утврдува целите на учењето, изнаоѓа  

извори за учење, одбира стратегии и патишта за учење и самиот е 

одговорен за вреднување на постигнувањата во образувањето и 

учењето, спрема целите и задачите кои претходно ги 

поставил(Туијнман 1996, 146). 
Успехот на самообразованието е условен од бројни 

фактори. Тие се: отвореност за различни можности за учење, поим 

за себе како ефикасен ученик, иницијатива и независност во 

учењето и образувањето и одговорност за сопствениот успех во 

образувањето и учењето и способноста за користење на основните 

вештини за решавање на проблемите(Кулић и сар. 2005, 235, према 

Грифин 1983). 

Обележјата на самообразованието можат да се искажат и на 

повеќе начини. Учесниците во самообразовните активности можат 

да бидат оспособени да ја превземат растечката одговорност за 

различните облици во врска со тешкотиите во учењето. 

Самообразованието најдобро може да се изрази како 

“карактеристика”  која во некој степен постои во секоја личност 

или ситуација на учење. Самообразованието за возрасни не 

подразбира задолжителна изолација на субјектот на учење од друга 

личност. Учесниците во самообразованието имаат добри изгледи 

да ги трансформираат знаењата и вештините од една ситуација во 

друга. Самообразованието може да содржи различни активности и 

извори, на пример:читање, учество во група која учи, практична 

работа, електронски дијалог и др. Ефикасната улога на наставникот 

во овој облик на образование е можна во вид на дијалог со 



Педагошка ревија-Научно списание за образовни прашања, Година 1, бр. 2/2011 

 54 

учениците. Обезбедувањето на релевантни извори на знаења, низ 

вреднување на работата на учениците и промовирање на критичко 

мислење кај нив и образовните институции да поддржат 

самообразовни активности кај возрасните со развивање на 

иновативни образовни програми и со обезбедување на услови за 

исполнување на различните потреби и можности (Кулић и 

сар.2005, 235-236, према Хиемстра 1983). 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И УСОВРШУВАЊЕ НА 

НАСТАВНИКОТ ВО СОВРЕМЕНОТО ОСНОВНО 

УЧИЛИШТЕ 

 

Системот на професионален развој на наставникот низ 

работата (INSET) (Росандић и сор. 2002, 216) е концепиран како: 

надградба на основното стручно образование, иновација на знаења 

стекнати во текот на подготовката за наставничка професија, 

усовршување на вештини,  примена на стекнатото педагошко 

знаење и пракса и професионален развој на наставникот.  

Веќе  е напоменато дека во воспитно – образовната работа, 

наставниците имаат значајна улога во системот на воспитание и 

образование. Од карактерот и содржината на образованието и 

усовршувањето на наставникот битно зависи квалитетот на 

воспитно-образовната работа. Улогата на наставникот се зголемува 

во периодот на криза на училишниот и образовниот систем. 

Наставникот добива одлучувачка улога за успешна реализација на 

плановите и програмите за реформа на воспитанието и 

образованието. Научно – технолошката револуција извршила 

силно влијание на содржината на наставата “со поплава од 

информации и иновирано знаење”( Влаховић 1983, 274). 

Душан Савићевић наведува дека наставникот мора да биде 

и технички писмен, бидејќи од технички неписмен наставник не 

може да се очекува да ја модернизира наставата. Тој понатаму 

наведува дека многу новини биле запрени или модифицирани 

“затоа што промени не се извршени меѓу наставниците”(Савићевић 

1981, 35). 
Усовршувањето во потесната наставна струка се огледа во 

“постојаното следење и усовршување на нови достигнувања во 

струката”(Аранђеловић 1986, 119). Ова е од таму што 

усовршувањето е условено од промените во наставните планови и 

програми, реформата на системот на воспитување и образување и 

од други причини.  

Основни облици на усовршување се индивидуално и 

групно, односно заедничко усовршување на наставникот. 
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Во седумдесеттите години на дваесеттиот век воочени се и 

до тогаш присутните недостатоци на традиционалната настава. 

Истовремено, воочена е потребата за осовременување на наставата 

и воведување на современи образовни технологии во наставата. 

До денес, тоа не е направено. Тоа е затоа што самите 

наставници не се оспособени да ја применат современата наставна 

технологија. Оправдување за тоа, наставниците наоѓаат во 

недостатокот од материјални средства за современа опрема. Тоа е 

точно. Проблемот од материјална природа присутен е во многу 

училишта и преставува нерешлив проблем. Но, не е точно дека тоа 

е и единствен проблем. Во повеќето училишта постојат современи 

дидактички средства вклучувајќи ги и компјутерите. Нив никој не 

ги користи, или сосема ретко се користат. Причината е ,значи, во 

неоспсобеноста на наставникот да ја применува современата 

образовна технологија во изведување на наставата. 

Затоа, современото училиште, ако сака современа настава, мора да 

има и современи наставници, кои се оспособени и способни 

ефикасно да ги изведуваат сите видови на наставна работа со 

учениците. 

Современото училиште, ако сака да биде стабилно, мора да 

стане училиште на филмот, телевизијата, видеата, ДВД-ата, 

радиото, респондерите, тренажерите, електронските училници, 

ретропроекторите, компјутерите, интернетот, електронските 

микроскопи, максималната индивидуализација, програмираните 

материјали, задачите од објективен тип, активното и 

интерактивното учење, перманентното реструктуирање на 

програмите, нови односи, создавачка ширина, функционални 

знаења, човековите разновидности, егземпларната настава, 

флексибилната организација, флексибилното учење, петминутната 

проверка, наставните ливчиња, новите модели и модалитети, 

новите методи и постапки, диференцијалната настава, 

проблемската настава, настава на различни нивоа на сложеност, 

настава по мерка на ученикот, доволен план, лабораториска 

настава, респонсабилна настава и др. 

Се смета дека човечкиот ресурс е главниот конкурент на 

меѓународната пазарна конкуренција. Знаењата и способностите 

доаѓаат во прв план. Надоаѓа револуција на интелегенцијата. 

Доминантни се менталните активности. Се повеќе се спомнува 

терминот педагогија на човечките ресурси. Се преферира 

мислењето од повисок ред. Се раѓа интелектуална конкуренција. 

Сето ова ги обврзува наставниците самостојно да се образуваат и 

професионално да се усовршуваат за успешно изведување на 

наставата. Таа работа мора да биде поиновативна, порационална, 

поекономична и наставно поефикасна. Усовршувањето на 
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наставникот е примарна претпоставка за унапредување и 

осовременување на воспитно-образовниот, односно наставно-

научниот процес, па и реформирање на училиштата и факултетите. 

Наставниците со обзир на поплавата од информаци, просто се 

присилени постојано да учат, да го научат она што дотогаш не го 

знаеле, а што помалку веќе го знаат нивните ученици и студенти. 

Тие не смеат, со обзир на улогата што ја вршат, да добијат етикета 

на заспиена интелегенција. 

Осовременувањето, иновирањето, рационализацијата  и 

интензификацијата на наставата, не е можна без постојано стручно 

усовршување на наставникот. Затоа усовршувањето добива, како 

никогаш до сега, обележје на перманентна, планска, организирана 

и континуирана дејност. Тоа се нагласува во сите документи кои 

тежат кон квалитетна, современа, ефикасна и методички 

популаризирана настава. Од современиот наставник се бара да 

работи поосмислено, поорганизирано, порационално, да 

осваруваат повеќе, да биде истражувач, програмер, организатор на 

работата, советодавец, педагошки дијагностичар, терапевт, 

воспитувач, методичар. Денес, веќе во првото одделение од 

основното училиште се упишуваат деца кои исклучително добро 

работат на компјутер и на него изведуваат мошне тешки операции. 

Во сето тоа, тој нема да се снајде без нова стратегија и без стручно 

усовршување. 

Сето ова, бара големо знаење од наставникот, умеење, 

трпение, кое не може да се научи само на училиште. Добар 

наставник не се задоволува со она што го стекнал во текот на 

образованието. Тој мора постојано да оди напред, непрекинато и 

истрајно да работи на лично усовршување. 

Мора да ја следи литературата, весниците, разните 

списанија, радио, ТВ, да посетува културни и други институции. 

Истовремено мора да усвојува се што е добро кај останатите 

наставници. Според Тихомир Продановић, наставникот треба да се 

образува според одредени програми кои “подразбираат: дел на 

организирано, систематизирано научно подрачје кое има трајна 

вредност, корисност и применливост во животот и работата, 

занимливост за учениците и примереност за нивната возраст и 

треба да допринесува во развојот на демократското општество” 

(Продановић 1980, 155). 
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ПОТРЕБА ЗА ПОСТОЈАНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ  

НА НАСТАВНИКОТ  ВО НАСТАВАТА ПО МЕТОДИКА 

 

Методичката предметност се сваќа како наука и како 

воспитно-образовен процес (Лохитакшан 2002, 134). Методичарите 

пак, се сметаат како широко образовани личности. Затоа е и 

потребно нивно постојано методичко стручно усовршување. Во 

методиката нема место за рутинерство, шаблонизми и клишеа, 

бидејќи методиката е ефикасна само како создавачки чин. Сето она 

до кое се доаѓа во теоријата, методиката тоа во пракса го 

преработува, а тоа пак и го враќа на теоријата, односно на праксата 

на повисок, поосмислен и поквалитетен начин. 

Современите теории на воспитување, образование и 

настава заговараат плурализам на обликот на учење, педеагогија на 

успехот за се, диференцијација на содржините, настава по мерка на 

ученикот, право  на различност, уважување на ученичките 

разновидности. Сето тоа од наставникот бара поиновативни, 

порационални и наставно поефикасни начини на работа. На тие 

барања наставникот ќе одговори единствено ако постојано стручно 

се усовршува и надоградува. 

Под постојано стручно усовршување на наставникот и 

професорот  “се подразбира следење и усвојување на современите 

достигнувања во струката, стекнување и иновирање на знаења од 

областа на педагогијата, психологијата, дидактиката, а посебно на 

методиката, се со цел унапредување на воспитно-образовниот 

процес, како и порационална, поекономична и поефикасна 

методичка работа, односно се со цел развој на личноста на 

ученикот“(Mилијевић, 2005, 336- 337). 

Потребата од стручно усовршување на наставникот се 

наоѓа во тоа што наставникот мора да одговори на потребите на 

генерациите на ученици на едукативна компјутеризација, 

старански јазици и интернет. Наставникот мора да биде подготвен 

наставата да ја прилагоди на новите теории на мотивација и учење 

и ефикасни начини на работа,  на интерактивно учење, на новите 

потреби, на когнитивниот стил итн. Да не се усовршува стручно, 

значи да остане и да заостанува, да губи чекор, да доаѓа до 

успорување и помала ефикасност,  до регресија и 

депрофесионализација, до нула на функцијата.Прекинот во 

стручното усовршување се осеќа веднаш после две до три години, 

а повторното вклучување бара многу повеќе време. 

Професионалното усовршување значи, не трпи стагнирање, туку 

бара постојана активност, непрекинато усовршување и 

напредување. 
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ЗАКЛУЧОК 

Современото општество бара и од наставниците да 

преземат некои нови улоги меѓу кои средишно место зазема 

пренасочувањето на проучувањето на ученикот, употреба на 

современа информатичка технологија, оспособеност за работа со 

различни ученици, нужност за соработка со други наставници, 

соработка со стручни соработници и со родителите, оспособеност 

за рефлексија, истражување и евалуација на сопствената работа. За 

успешно превземање на сите тие улоги наставникот мора да биде 

отворен за промени и мотивиран за целоживотно учење и постојан 

професионален развој. Без разлика на тоа од кој агол ќе гледаме на 

таа тематика, можеме да заклучиме дека од наставникот се очекува 

многу.Малку е веројатно дека наставникот индивидуално без 

проблеми ќе ги исполни сите потребни квалитети. Меѓутоа може 

да се надополнува со своите соработници. Во соработката се крие 

дел од одговорот на прашањето, како на учениците да им се 

осигура квалитетно образование. Другиот дел е постојаното 

самообразование, кое е значајна компонента на доживотното 

образование бидејќи им помага на наставниците да ги развијат 

своите потенцијали и способности. И третиот дел е 

професионалниот развој на наставникот кој се однесува на развој 

на личноста во нејзината професионална улога. 

Кај наставникот треба да се формира свест за опшественото 

значење на творештвото, да се изгради потреба за иновација и да се 

мотивира да работи на професионално усовршување како полесно 

би можеле да внесат иновации во својата воспитно образовна 

работа со цел да се модернизира наставата во современото 

училиште. 
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Сузана Котовчевска 

 

 

НАРОДНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ВО XXI ВЕК 

 

 
Abstract 

 

The history of the national libraries begins in XV and XVI century and since 

then has a historical continuity in Europe. The rich cultural values of the 

national libraries have always placed them among the most recognized 

cultural institutions in many countries throughout the world.  

The national libraries have always been attractive due to their beauty and the 

rich collections of books from different historical periods. 

The function of the national libraries is very important for the realisation of 

the three fundamental elements in the society – education, information and 

individual prosperity.  

Today, we think of the libraries as of navigators of knowledge, a link with the 

world of information and an entry in the modern digital era.  
 

Key words:  libraries, national libraries, digitalization, information, 

education, development.   

 

 

Според Манифестот  на УНЕСКО за нородните библиотеки 

„локален центар на информации кој го олеснуваат пристапот на 

знаењето и информациите од секаков вид”, услугите на народните 

библиотеки се достапни за сите, без разлика на возраста, расата, 

полот, религијата, националноста, јазикот или Националната 

библиотека отсекогаш го завземала највисокото место на 

пиедесталот на библиотечниот живот во најголемиот број на 

држави во светот (Humphries, K. W. 1996). Некои од народните 

библиотеки по својот постанок датираат многу одамна - уште од 

минатите векови. Само за илустрација, Националната библиотека 

на Франција потекнува од XV век, додека Австриската национална 

библиотека потекнува од XVI век. Поголемиот број на национални 

библиотеки настануваат во текот на XIX и XX век. Терминот 

„национална” за прв пат се појавува во XIX век, поточно во 1802 

година кога дворскиот виш библиотекар во Минхен во сеопфатна 

програма за развој на Дворската библиотека Касимир Хафелин го 

спомнал овој термин (Aparac, G. T. 1990). 

Народните библиотеки секогаш и секаде се издвојувале во 

својата репрезентативност, со велелепни згради кој пленеле со 

својата убавина и достојанственост, со огромно богатство на 

збирки и книжни фондови, разновидни извори, како и со 
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квалитетот на своите услуги. Тие настанале како израз на 

потребите на народот кои живее на определена територија (држава) 

во конкретниот историски период голем број од нив уште од 

порано цврсто се втемелени во културниот живот на државите (во 

Англија првиот закон за народните библиотеки е донесен пред 155 

години). И во другите држави каде што народните библиотеки се 

појавуваат релативно подоцна, тие се мошне живи институции кои 

пленат со својата благородна мисија и со интензивниот развој на 

своите услуги и извори за задоволување на потребите на 

пошироката популација (Aparac, G. T. 1993). 

Тоа недвосмислено говори дека идејата за народните 

библиотеки е прифатена насекаде во светот, иако нивната улога и 

приоритет не се секогаш исти. Во овој контекст, ќе се обидеме да 

расветлиме три клучни улоги на народните библиотеки кои се 

меѓусебно комплементарни (помеѓу нив постојат значителни 

преклопувања). Како три основни-суштински елементи преку кои 

се остваруваат клучните функции на народните библиотеки се 

следните: 

 Образованието; 

 Информирањето; 

 индивидуалниот развој. 

Основната функција на народните библиотеки отсекогаш 

била подршката за формалното и неформалното образование, 

посебно денес кога потребите за образование се мултиплицираат, и 

тоа од основната писменост до образованието на највисоко 

специјализирано ниво (Humphries, K. W. 1996). Но, сепак, во оваа 

нова ера на зголемени потреби за образование, народните 

библиотеки треба да претставуваат само една од бројните 

„агенции” вклучени во процесот на образованието, ама со 

тенденција да се избегне дуализмот, односно паралелизмот во 

функциите со библиотеките на образовните институции. 

Неопходно е да се направи еден „баланс” или синхронизација во 

оваа сфера, со тенденција да не се запостави и интересот и 

потребите на поединците-читателите кои немаат пристап до 

другите библиотеки. 

Втората клучна улога на народните библиотеки се однесува 

на информирањето во модерниот свет во кој информациите имаат 

моќ, посебно сигурните (проверени), валидни информации кои 

имаат витална важност и голема вредност. Денес се достапни 

огромен број на информации, многу повеќе отколку во кој било 

период на историскиот развој, а побарувачката за информации не 

може да биде задоволена. Исто така, денес луѓето имаат на 

располагање начини за пристап до мноштво на информации, и тоа 

без обврска да излезат од својата куќа. 
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Сепак, сите овие параметри, поврзани со информациите и 

нивната сè поголема важност и значење за луѓето и за развојот на 

општеството, автоматски не подразбираат дека народните 

библиотеки и во наредниот период ќе бидат единствен, примарен и 

незаменлив извор на информации. Во услови кога има многу други 

современи и брзи начини да се дојде до посакуваните информации, 

народните библиотеки ќе мора непрекинато да си го обезбедуваат 

своето место „под  сонцето на современата цивилизација”. Тие, со 

своето ново и видоизменето делување, ќе мора континуирано да се 

изборат за својата улога и да докажат дека и понатаму остануваат 

жаришта - јадра кои ќе играат важна улога во набавката и 

дистрибуцијата на вредни информации. За таа цел, ќе биде 

неопходно народните библиотеки да промовираат нови современи, 

атрактивни и прифатливи програми и планови, да изнајдат сигурни 

извори насочени во функција на обезбедување на квалитетни 

услуги кои ќе одат во пресрет на задоволување на информациските 

потреби на општествата. Нивната улога и во наредниот период ќе 

биде мошне значајна, првенствено во набавката на информациите. 

Третата клучна улога на народните библиотеки се однесува 

на обезбедувањето на можности за личен развој. Народните 

библиотеки со своите огромни можности на луѓето да им ставаат 

на располагање мноштво на идеи, мислења и творечко искуство, на 

многу луѓе им го променија животот. Многу од нив постанаа 

славни и познати благодарение на богатството што го открија во 

народните библиотеки, кои, пак, со нивните вредни дела постанаа 

уште побогати и повредни. 

Народните библиотеки немаат алтернатива во книжарите, 

кои преку книгите би можеле да ја остваруваат „истата функција”. 

Благодарение на книгите, во нивните фондови, на меѓу-

библиотечната соработка (позајмица) и информациска технологија, 

светското знаење и литература им го доближуваат на секоја 

индивидуа. Точно оваа улога прави народната библиотека да биде 

единствена институција, иако е исправена пред многу нови 

современи дилеми и искушенија (Pitkin, M. G. 1996). 

Покрај овие функции во некои држави се вклучува и 

функцијата на разонода и рекреација (во Манифестот на народните 

библиотеки таа не е посебно нагласена) со што народните 

библиотеки зазедоа централна улога во општеството и се стекнаа 

со значајна јавна поддршка. Паралелно со овие функции, 

народните библиотеки имаат и улога на нудење помош - услуги на 

децата, младината и групите кои имаат посебни потреби во 

рамките на локалните заедници. Исто така, библиотеката 

претставува место за средби, а постои и нераскинлива врска 

помеѓу библиотеките, културата и уметноста. 
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Народните библиотеки мора да изготват приоритети за 

своето делување, држење чекор со потребите на новото време со 

вклучување на јавноста во креирањето на политиката и 

утврдувањето на одлуките за приоритетите и развој на услугите. 

Народните библиотеки ќе мораа постојано да се докажуваат, 

односно начинот на кој ги презентираат своите услуги секогаш и 

во потполност ќе треба да биде на високо професионално ниво. 

Покрај големиот број на препреки, сепак, постојат 

можности народните библиотеки да ја зајакнат својата положба 

како премин кон светот на информациите и да помогнат 

побезболно да се премости дигиталната поделба. 

Библиотекарите треба да прераснат во навигатори на 

знаењето и да се искористи „поволноста”, односно фактот дека 

квалитетот на содржината на многу информации достапни преку 

Интернет не е во согласност со нивната атрактивна презентација. 

Библиотекарите во иднина ќе мора да бидат менаџирани од 

добри управи и да имаат солиден систем на раководење и 

кохерентно планирање, да обезбедат стабилно финансирање. 

Библиотеките во наредниот период ќе мора комплетно да 

бидат оспособени да ја претстават целината на човековото 

искуство и мислење создавано во текот на цивилизациите и да 

бидат ослободени од опасноста на цензурата. Народните 

библиотеки мора да настојуваат да одат во пресрет на сè 

поголемите потреби на своите корисници, но и на потенцијалните 

корисници. 

Народната библиотека, во суштина, претставува локална 

служба насочена кон целосно остварување на библиотечните и 

информациските потреби на локалната заедница - нејзината 

организација, социјален и економски статус. 

Исто така, основната функција на народната библиотека е 

што таа треба да биде достапна за сите, посебно и за онаа 

категорија на корисници која не е во можност да ја посетува 

библиотеката. Библиотечната служба мора да ги „прескокне” 

ѕидовите на библиотеката, со цел да се задоволат потребите на сите 

луѓе од кои било кои причини не се во состојба да ја посетат 

библиотеката. За реализација на оваа хумана мисија,  во голема 

мера, помага брзиот развој на информациската технологија  со која 

се обезбедуваат релативно голем број на нови начини и можности 

услугите да се користат од домот или од работното место 

(Humphries, K. W. 1996). 

Покрај едукација на библиотечниот кадар од суштинско 

значење е да се одвива и паралелна едукација на корисниците, со 

цел тие да можат технологијата да ја користат на најоптимален и 

ефикасен начин. 
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Мрежите и заедничкото користење на изворите во голема 

мера ќе ја зголемуваат способноста на нардоните библиотеки во 

задоволувањето на потребите на корисниците, кои секогаш се 

поголеми од капацитетите на библиотеката. За таа цел, 

информациската и комуникациската технологија со новите начини 

на организација и експлоатација на мрежата треба да се стави во 

функција на зголемување на нивните можности. Високото ниво на 

кооперативност, кој е карактеристичен за народните библиотеки, 

ќе мора да се развива и во иднина со синхронизирано користење на 

можностите што ги нуди новиот информатички свет. 

Исто така, новата современа тенденција за народните 

библиотеки треба да претставува зголемувањето на бројот на 

форматите и изработка на стандарди за развој на збирките, бројот 

на единици достапни на мајчин јазик на заедниците, пристап до 

други извори на информации итн. Тоа е дотолку поважно ако 

тргнеме од констатацијата дека библиотеките претставуваат 

збирки на информации и материјали поврзани за културата во 

повеќе различни формати, вклучувајќи го пристапот до изворите 

на другите библиотеки (Dillon, M. 2001). 

Клучен критериум за оценување на збирките не треба да 

претставува нивната големина, туку нивната релевантност  и 

современост на материјалите. 

Организирањето на брз и едноставен пристап до 

библиотечниот материјал  е од витално значење на збирките, што 

во голема мера ќе биде поедноставено  и олеснето со примената на 

информациската технологија. 

За целосно и успешно остварување на функциите на 

библиотеките, покрај библиотечниот материјал, кој е прв и 

пресуден фактор на овој план, неопходно е да се профилира 

солиден квалификуван библиотечен кадар со високи етички 

стандарди, кадар кој непрекинато ќе се едуцира и ќе биде 

подготвен за тимско работење и за квалитетно управување со 

библиотеките. 

За успешно менаџирање на библиотеките ќе биде 

неопходно да се изработат современи програми, систем за 

оперативно планирање, управување со финансиите (во интерес на 

библиотеката, а не обратно), изградба и одржување на мрежа и 

друга неопходна инфраструктура и рационално управување со 

библиотечните ресурси. Библиотеките во иднина уште 

поинтензивно  ќе треба да користат менаџерски методи, маркетинг 

и промоција со целосно и активно вклучување во библиотечниот 

кадровски потенцијал. Само задоволните корисници од нивните 

услуги ќе бидат нивни најголеми промотори и застапници во 
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идното егзистирање и развој на народните библиотеки на 

задоволство на сите граѓани во локалните заедници. 

Народните библотеки мора во целост да одговорат на 

предизвиците на новото време во ерата на вознемирувачкиот 

информациски свет - да им бидат целосно во функција на 

корисниците кои трагаат по квалитетно знаење, информации и 

креативно искуство. 
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НАСТАВНАТА ПРАКТИКА СО ИКТ  

ВО ЕВРОПСКОТО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 
Abstract 

 

The introduction of informatics literacy in education, as literacy which is 

acquired, almost, parallel with language literacy, draws the attention of the 

pedagogic public in every county. The popularity of the matter of research 

encourages us to follow the experiences related to this issue in the European 

countries. Our opinions are based on results attained from relevant researches, 

realized by institutions which treat this matter, 
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1. СОЗНАНИЈА ОД ИСТРАЖУВАЊАТА  

ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

Историјата на собирање на релевантни податоци за упот-

ребата на информациско-комуникациските технологии (ИКТ) во 

училиштата е релативно кратка. Појавата на микрокомпјутерите во 

училиштата датира од 1979 година. Првото истражување за вли-

јанието на ИКТ во наставата е извршено од страна на Одделот за 

образование и наука во Велика Британија, во март 1990 година. 

Резултатите се објавени како статистички билтени во јуни 1991 

година (Mike Aston, 2002).  

Европската комисија за образование претставува извршно 

тело на Европската Унија. Таа ги застапува интересите на Европа 

како целина, при што третира прашања од повеќе области, меѓу 

кои и прашања од областа на образованието. Политичарите на ниво 

на Еропа се согласуваат дека образованието е од суштинско зна-

чење за развојот на денешното општество. Поради тоа, голем дел 

од активностите на Европската комисија за образование се посве-

тени на истражување на предизвиците со кои се соочуваат европ-

ските држави во процесот на унапредување на образованието.  

 Студијата, за која ќе проговориме, претставува едно поши-

роко истражување  за индикаторите поврзани со степенот на при-

мената на ИКТ во основното и во средното образование во Европа. 

Реализатор на истражувачките активности е Агенцијата за образов-

ни, аудиовизуелни и културни прашања, која истовремено претста-

вува извршно тело за спроведување на истражувања во рамките на 
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Европската комисија за образование. Истражувачките активности 

се спроведени во периодот од ноември 2008 г., до октомври 2009 г. 

Фокусот на оваа научна студија е поставен на 27 држави 

членки на ЕУ, три  држави – кандидати за членство и неколку 

други европски земји, меѓу кои е и Република Македонија. 

Снимањето на состојбата во ЕУ е направено во форма на 

меѓународно компаративно следење. За таа цел се искористени ме-

ѓународни компаративни бази на податоци, како на пример: (PIRLS 

2001 и PIRLS2006, TIMSS2003 и TIMSS2007). Со истражувањето 

се опфатени повеќе аспекти на примената на ИКТ во образование-

то, од кои ќе го издвоиме делот во кој истражувањето идентифи-

кува показатели за можностите кои им се нудат на учениците да 

научат со и / или за ИКТ.   

Од оваа гледна точка, во истражувањето се прибирани по-

датоци за тоа колку често учениците користат компјутери, и докол-

ку ги користат, во кои активности тие најчесто се употребуваат?  

Добиените податоци велат дека во повеќето земји, опфа-

тени со истражувањето, во периодот од 2007 г. до 2009 г. речиси 

сите ученици, барем еднаш неделно, користеле компјутер. Споре-

дено со податоците од 2001 г., тоа означува постојан пораст на 

примената на ИКТ од страна на учениците во последните неколку 

години. 

Исто така, се подвлекува дека во периодот помеѓу 2001 и 

2006 година користењето на компјутер во наставните активности 

со учениците во IV одделение на неделно ниво е значително 

зголемена во некои земји, особено во земјите кои од неодамна се 

приклучиле на ЕУ (како на пример, Бугарија, Латвија и Литванија), 

за разлика од останатите земји (Холандија или Велика Британија), 

во коишто степенот на користење на ИКТ во наставната практика е 

постојано висок.  

Од аспект на намената (причината поради која учениците 

користат ИКТ), истражувањето посочува дека користењето на ИКТ 

од страна на учениците се поврзува со четири групи на активности, 

и тоа: 1. играње игри; 2. пишување текстови; 3. пребарување и про-

наоѓање на податоци и 4. користење на електронска пошта. Од сите 

овие активности пребарувањето на податоци претставува најзаста-

пена причина за користење на компјутер од страна на учениците.  

Во попродлабочена анализа се согледува дека во текот на 

годините во повеќето земји значително расте бројот на ученици 

коишто се изјасниле дека најчесто го користат компјутерот за 

пребарување и за пронаоѓање на податоци. Овие зголемувања биле 

доста драстични во одредени земји, како на пример во Латвија, 

каде што во 2001 година само 23 % од учениците користеле комп-

јутери за пронаоѓање на податоци (низок процент во споредба со 
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другите земји од ЕУ), додека во 2006 година процентот е речиси 

три пати повисок (66 %).  

Користењето на eлектронска пошта од страна на учениците 

во IV одделение е зголемено во однос на 2001 година, а во некои 

земји тоа зголемување е во енормни размери. Како примери се 

наведени: Франција, Латвија, Литванија, Холандија и Шведска.  

Додека статистиката предизвикува застрашувачки впечаток 

за зголемениот степен на користење на компјутерите во училиш-

тето, следното релевантно прашање кое се наметнува е: „Дали и 

колку ИКТ се користат за учење во рамките на одделни наставни 

предмети?“ Констатирано е дека употребата на ИКТ најчесто се 

случува на часовите по Математиката и / или по предметот При-

рода. Сепак, истражувачите покажуваат несигурност во овој дел. 

Тие потенцираат дека сè уште е отворено прашањето за тоа до кој 

степен е застапена ИКТ во наставата по Математика. Агенцијата 

укажува на потребата од дополнителни истражувања, кои ќе ги 

посочат причините поради кои употребата на компјутерот на 

часовите по одредени предмети е на пониско ниво. Големата разли-

ка се толкува како индикатор за некористење на ИКТ во области 

каде што постојат многу разработени методологии и добри при-

мери за користење на ИКТ. Разликите во третманот и употребата 

на ИКТ во наставата во различни земји се должат на различните 

национални образовни политики. Во продолжение, даваме краток 

приказ на неколку национални следења на ИКТ во образованието. 

 

2. НАЦИОНАЛНИ СЛЕДЕЊА НА ИКТ  

ВО ОБРАЗОВАНИЕТО  

Во средината на 1980-тите години во повеќе европски земји 

беа воведени првите микро-компјутери. Со цел да се одреди степе-

нот до кој оваа технологија беше имплементирана во образовната 

практика, многу земји спроведоа низа национални истражувања. За 

полесно следење на „иновативните процеси“ некои земји воведоа 

монитори – набљудувачи за информациско-комуникациска техно-

логија, со задача да вршат проценка на воведувањето на ИКТ во 

функција на зголемување на квалитетот на  образованието. Исто 

така, тие вршат увид во начините на кои примената на ИКТ се 

развива со текот на времето. Овие набљудувачи ги информираа 

креаторите на образовната политика за ефектот на воспоставените 

образовни стратегии, кои главно, беа насочени кон тоа: на обра-

зовните практичари да им се овозможи пристап до ИКТ и да се 

создадат поволни услови за усвојување на ИКТ во образовната 

практика.  

Во оваа насока, направивме краток осврт на состојбата во 

неколку земји, коишто се релативно најнапредни на употребата на 
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ИКТ во училиштата и имаат воспоставен систем за национално 

следење на ИКТ во образованието.  

 

2. 1. Велика Британија 

Велика Британија се смета за една од земјите пионери во 

Европа во однос на  употребувањето на ИКТ за постигнување на 

педагошки цели. Владата на Велика Британија постојано презема 

низа активности за воспоставување на модерна ИКТ инфраструк-

тура во училиштата и за создавање на поволни услови за учење. 

Голем е бројот на организирани обуки на наставници, креирани се 

најразлични дигитални содржини проследени со соодветни софтве-

ри, а она што е најзабележително е тоа дека Британија воспостави 

национални стандарди за ИКТ вештини кои се јасно дефинирани за 

секое образовно ниво.  

На тој начин Британскиот образовен систем ја постави ИКТ 

во позиција на поддршка на националните курикулумски цели, со 

конкретно дефиниран сет на ИКТ вештини распоредени по об-

разовни нивоа.  

За да се овозможи тековно подобрување на инфраструк-

турата и следење на ефектите од иновативните процеси, Велика 

Британија разработи систем за национален мониторинг на приме-

ната на ИКТ во образованието.  

Во рамките на овој систем функционира Британската обра-

зовна агенција за комуникации и технологија БЕКТА. БЕКТА прет-

ставува владина агенција чија функција е да обезбедува ефективно 

и иновативно користење на ИКТ во наставниот процес. За таа цел, 

БЕКТА тековно ја следи и ја оценува состојбата во училиштата и 

дава насоки за поефикасно користење на технологијата во обра-

зованието.  

Во 2008 година БЕКТА се осврна на училишната политика 

за користење на ИКТ. Заклучено е дека повеќето училишта во Бри-

танија имаат изработена стратегија или план за подобрување на 

примената на ИКТ и / или, т.н. е-учење, коешто подлежи на реви-

зија еднаш во годината. Користењето на ИКТ за олеснување на 

учењето е приоритет за една четвртина од основните училишта во 

Британија, а 49 % од основните училишта на сите ученици им ну-

дат електронски простор за складирање на нивните изработки во 

текот на учебната година.  

Во однос на фреквенцијата на употреба на ИКТ во настава-

та, Е-оценувањето и присуството на ИКТ во наставната програма 

БЕКТА забележува позитивни движења, како на пример: упот-

ребата на дигитални ресурси за учење се зголемува, зголемен е 

бројот на наставници кои создаваат сопствени дигитални 

ресурси и ги споделуваат со останатите колеги, и сл. 
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Наставниците во Британија имаат позитивен став за упот-

ребата на ИКТ во наставата. Значителен дел од наставниците 

сметаат дека учениците повеќе се посветуваат на учењето кога 

активно користат ИКТ. („...ИКТ игра позитивна улога во мотива-

цијата на учениците за учење и има големо влијание врз постиг-

нувањата на учениците...“). 

Врз основа на добиените податоци за состојбата со ИКТ во 

британските училишта, БЕКТА ги дава следните насоки за подоб-

рување на состојбата во 2009 година: 

„Иако постојат значајни докази за интеграцијата на техно-

логијата во наставните програми, опсегот на употреба на ИКТ 

останува прилично ограничен. Во наставната практика ретко се 

овозможува целосна реализација и искористување на можностите 

кои ги нуди ИКТ како поддршка на учењето. Употребата на 

дигитални ресурси и алатки во голем број случаи се сведува на 

лична желба и интерес на наставникот, што укажува на потребата 

да се ревидираат постоечките стандарди и барања на практиката“ 

(Преглед, БЕКТА,  2009). 

Во најновите истражувања за влијанието на дигиталната 

технологија во наставата, БЕКТА го посочува следното: 

„- Технологија информира, но не донесува одлуки поврзани 

со учењето и со наставата (Somekh et al., 2007b); 

- При распоредувањето на ресурсите од големо значење е 

флексибилноста и употребата на повеќе различни пристапи, како 

на пример употребата на лаптоп компјутери (Оливеира, 2003; 

Naismith et al., 2004); 

- Евидентираното подобрување на состојбата се смета за 

помало од очекуваното. Тоа иницира потреба од низа промени во 

делот на образовните практики на наставниците (Фишер и сор.; 

2006 година; Somekh et al., 2007b)“... (Преглед, БЕКТА,  2009). 

Како основа за преземање на интервенции за образовни 

подобрувања БЕКТА разви т.н. рамка за само-преглед којашто им 

овозможува на училиштата да се самопроценат колку успешно 

користат ИКТ во споредба со поставените национални стандарди 

(Рамка за само-преглед, БЕКТА, 2009).  

Студијата укажува на тоа дека иако образовниот потенци-

јал на ИКТ е признат од страна на многу образовни актери, подато-

ците од истражувањата покажуваат дека не може да се тврди дека 

ИКТ претставува комплетно завршена крупна променa во образо-

ванието. Тоа е процес на перманентна иновација и бара сериозен, 

сеопфатен пристап во кој ќе бидат вклучени повеќе релевантни 

образовни субјекти. 
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2.2.  Холандија 

Првите чекори на воведувањето на ИКТ во училиштата во 

Холандија се случија во 1980-тите години, кога во основните и во 

средните училишта беа инсталирани првите компјутери. Речиси 

веднаш со воведувањето на компјутерот во наставата во Холандија 

се воспостави систем за следење и контрола на ИКТ во образова-

нието.  

Детална анализа на состојбата е направена во периодот 

помеѓу 1997 и 2005 година, кога опсежно и систематски беа 

подготвувани бази податоци за употребата на ИКТ во основните и 

во средните училишта во Холандија. Овој мониторинг беше 

првенствено наменет за известување на Министерот за образо-

вание, којшто еднаш годишно поднесува извештај пред парла-

ментот за ефектот на големите инвестиции од областа на ИКТ во 

основното и во средното образование. 

Во годините на воведувањето на ИКТ во образованието 

активностите биле директно раководени од страна на Министер-

ството за образование на Холандија. Од 2000 година наваму, со 

децентрализацијата на власта во Холандија, државата обезбедува 

паушал на  училиштата за ИКТ инвестиции, така што училиштата 

добиваат одговорност и автономија за понатамошните активности 

за примена на ИКТ во образовна практика. Автономијата на 

училиштата доведе до тоа училиштата сами да вршат избор на 

електронски алатки. Достапноста до голем број образовни елек-

тронски алатки овозможува споредување и рангирање на училиш-

тата. Почитувајќи го овој критериум, се утврдува моментална 

позиција на училиштата (во споредба со други училишта), нивото 

на развој на училиштата и се идентификуваат подрачјата во кои се 

потребни интервенции за подобрување. 

Основен извор на информации во врска со примената на 

ИКТ во образованието на државно ниво во Холандија е една непро-

фитна организација („Кениснет фондација“ -  KN), која е насочена 

кон промовирање, стимулирање и поддршка на интеграцијата на 

ИКТ во образованието. KN функционира на основа на концептуал-

на рамка којашто се состои од четири столба: ИКТ (инфраструк-

тура, визија), знаења и вештини, едукативен софтвер и содржина.  

Статистичките податоци покажуваат дека повеќе од околу 

90 % од училиштата во Холандија имаат пристап до интернет. 

Интерактивните табли им се достапни на располагање на 11 % од 

основните училишта и 42 % од средните училишта. 

Значителен број на училиштата имаат развиена визија за 

користење на ИКТ (приближно 60 % во средното ниво и 75 % на 

примарно ниво), а околу половина од училиштата имаат долгоро-

чен план за примена на ИКТ.  
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Многу наставници во основните училишта се изјасниле 

дека активно користат ИКТ во наставата, при што: 89 % се аплика-

ции за вежби, 69 % се специфични апликации и 39 % се образовни 

игри. Во процесите на стекнување на нови знаења употребата на 

ИКТ апликации е многу пониска, иако наставниците очекуваат зна-

чително зголемување во иднина. 

Во Холандија 15 % на наставниот материјал е во дигитална 

форма. Речиси девет од десет наставници користат онлајн наставни 

материјали. Најчесто се користат образовни софтвери, софтвер за 

повторување и вежби, стандардните канцелариски апликации и 

дигитални системи за следење на напредокот на учениците. Нас-

тавниците посочија дека имаат потреба од дополнителен образовен 

софтвер со отворен код, податлив за прилагодување и локализира-

ње согласно со потребите на наставниците (Студија за индикатори 

на ИКТ, IIPSE/ EACEA – 2007). 

Во моментов во Холандија се спроведува процес на мерки 

за подобрување на квалитетот на основното образование насочен 

кон прилагодување на наставата кон индивидуалните потреби и 

способности на ученицитеа. За таа цел, се дефинирани знаењата, 

вештините и ставовите кои треба да ги стекне ученикот до крајот 

на основното образование преку употреба на ИКТ во училницата. 

Употребата на информатичката и комуникациската техно-

логија (ИКТ) е од суштинско значење за општото подобрување на 

наставата и адаптибилноста на индивидуалните потреби на учени-

ците. Во оваа насока, Холандија донесе акционен план под наслов: 

„Инвестирање во прогрес“, кој истакнува многу можности за по-

добрување на квалитетот на образованието преку употреба на 

ИКТ.  

2. 3. Норвешка  

Со промовирањето на проектот „Промоција на реформите 

на знаење“ во 2006 година, дигиталната писменост стана централна 

точка на образовната политика во Норвешка. Оваа реформа е де-

тално испланирана во рамките на Програмата за дигитална пис-

меност (Програма за дигитална писменост, (2004 – 2008), 2008).  

Програмата за ИКТ во образованието е главна заложба на 

Владата на Норвешка. Таа се однесува на образованието од сите 

нивоа (основно, средно образование, високо образование и учење 

на возрасни).  

Меѓу останатите цели за зголемување на квалитетот на об-

разованието, стратегијата се фокусира на користењето и достап-

носта на дигитални ресурси за учење, а во областа на истражување 

и развој промовира иновативни наставни методи и употреба на 

ИКТ на сите нивоа во текот на учењето. Исто така, ИКТ ќе играат 
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голема улога во областа на оценувањето во Норвешка (Anja 

Balanskat, Stella Kefala, 2006).  

Стекнувањето на дигиталната писменост на ученикот сти-

мулира зголемување на степенот на интеграција на ИКТ во нас-

тавната практика, со што се наметнаа и промени во методскиот дел 

на образовните практики во основното и во средното образование. 

Во новата наставна програма, која стапила во сила од учеб-

ната година 2006-2007, ИКТ е една од петте основни вештини, а 

употребата на дигитални алатки беше претставена како петтата 

вештина која треба да се стекнува во училиштето. Од 2006 година 

усвојувањето на дигиталната писменост постепено се воведува 

како цел по сите училишни предмети. 

Мониторинг на состојбата во Норвешка се спроведува се-

која втора година.  Целта на мониторингот е да се утврди до кој 

степен ИКТ е интегрирана во образованието, односно да се проце-

ни ефектот од употребата на ИКТ во норвешките училишта. Суш-

тината на овие следења е да се утврди развојот на педагошките, 

технолошките и организациските услови за употреба на ИКТ во 

училиштата.  

Најновите истражувања, главно, се однесуваат на дигитал-

ната писменост, т.е. на  карактеристиките на дигиталното описме-

нување на учениците. Се прават напори да се воочат промените 

кои настанале кај учениците како резултат на дигиталното описме-

нување. 

Во 2009 во Норвешка е извршено тестирање на дигиталната 

писменост, со цел да се утврди усвоеноста на две релевантни фор-

ми на дигиталната писменост: а) основна ИКТ писменост и б) 

способност за решавање на проблеми со употреба на ИКТ.  

Според истражувачите, добиената база на одговори не е ап-

солутна мерка на дигиталната писменост, и нема да се разгледува 

од тој аспект. Сепак, таа обезбедува добар емпириски увид на 

нивото на знаење на учениците. Интересно е дека во истражува-

њето се јавува податок дека учениците почесто користат ИКТ за 

реализација на задачи кои ги решаваат дома, отколку на училиште. 

Тоа нè наведува на размислување дека презентираните дигитални 

вештини на учениците првенствено се развиени надвор од 

училиштето. Ова истражување го отвора и прашањето: „Колку 

дигиталната писменост се стекнува во училиштето, а во кој степен 

тоа се прави надвор од него?“ За да се изврши релевантно согледу-

вање на дигиталното описменување на учениците во училницата е 

неопходно, најнапред, да се дефинира нивото на дигитална писме-

ност, коешто треба да биде стекнато низ образовните активности за 

учење.  
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ЗАКЛУЧОК 

Иако имплементацијата на современите технологии во нас-

тавната практика е во делокругот на работата на националните 

институции во секоја земја, заедничка е состојбата на интензивира-

ње на воспоставување на солиден систем на контрола на квалите-

тот на овој процес. 

Збогатувањето на средствата во множеството на информа-

циско-комуникациската технологија не значи и промена на нацио-

налните образовни цели, но секако значи нивно проширување со 

воведување на нови цели: дигитално, информатичко и информа-

циско описменување на учениците. Секако. тоа предизвикува 

промена на образовната околина во училиштата. За образованието 

во Европа, ваквата состојба не претставува новина, напротив, 

промените во наставната практика се императив кој обезбедува 

квалитетен образовен исход. 

Од добиените емпириски сознанија за состојбите во некои 

европски земји, можеме да заклучиме дека: информациското опш-

тество ги воспостави условите за реализација на динамичен образо-

вен систем во којшто и учениците и наставниците подеднакво се 

надградуваат, ползувајќи ги придобивките на современите образов-

ни системи.   

Она што претстои е воспоставување на ефикасен систем на 

глобално следење и контрола на овој дел од образованието, со цел 

да се обезбеди основа за образование по европски стандарди. 
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Маја ТИМОВСКА 

 

 

СОДРЖИНИ ОД ОБЛАСТА САМОЗАШТИТА -

СТАВОВИТЕ И МИСЛЕЊАТА НА НАСТАВНИЦИТЕ, 

УЧИЛИШНИОТ ПЕДАГОГ И ДИРЕКТОРИТЕ  
 

 

Abstract 

 

Without tendencies for further elaboration of the subject of research, in this 

article we will only address its notional determination and the existing law 

regulation in the Republic of Macedonia in order to have equal theoretical 

understanding and practical reasoning.  

The goal of this article is to analyze the attitudes and opinions of the teachers, 

school pedagogues, and principles regarding the significance of the contents for 

self-protection.  

The growing debate for the significance, self-protection is characteristic 

primarily for the developed countries. This article is a modest attempt to 

animate the wider scientific public for this important issue.  

 
Key words: self-protection, prevention, education. 

 

 

ВОВЕД 

Една од основните функции на човековата заедница низ 

историјата била активноста на луѓето за спротивставување на 

опасностите по пат на заштита и спасување на своите животи и 

материјални добра заради успешно преживување. Влијанието на 

природните непогоди и катастрофи во поглед на човечки и 

економски загуби во последните неколку години е зголеменo како 

во светот така и кај нас. 

Познато е дека до денес не е решено прашањето за само-

заштита во училиштето или не е решено на начин како што 

заслужува. 

Ако внимателно го анализираме сегашното училиште, то-

гаш ќе воочиме дека сериозно го нагризуваат проблемите на него-

вата внатрешна организација, а прашање се и квалитетот и кванти-

тетот на заемно функционалните однoси со заедницата; задржу-

вајќи ја класичната организација на работа училиштето тешко ги 

прифаќа содржајните и организациони промени што се наметнати 

од научно-техничкиот развој. Тоа го ограничува да стане динамич-

но и флексибилно и да одговори на динамичноста на општеството. 

Му се приговара дека образованието во него е екстензивно, школу-

вањето трае предолго, сe намалува бројот на ученици, наставните 

планови и програми се предимензионирани, недоволно селективни, 
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методите и техниките во наставата се застарени, односот на 

релација ученик-наставник не задоволува итн. Проблемот е во тоа 

што немаме целосно изградена теорија (визија) за современо 

училиште.
1
 

Сепак, училиштето прави обиди да го доведе во ред 

разреденото, оставајќи ги зад себе причините што предизвикуваат 

криза во него... претераната униформност и затвореност на 

училишниот систем; одвоеноста на училишниот систем од 

неформалниот систем на воспитание и образование; 

монополистичкиот карактер на училишното образование; 

затвореноста на училиштето и на училишниот систем кон 

концепцијата за доживотно образование; неспособноста на 

училиштето да презема одередени воспитни функции од 

семејството, неопременост и неподготвеностa на училиштето да ја 

преземе функцијата на воспитание во слободно време; бавното 

одвивање на процесот на поопштествување на училишниот систем 

во целина, па и во вкупната политика на образованието; 

училиштето не е доволно вклопено во општествената средина има 

малку елементи на животна комуникација со светот што е надвор 

од неговите ѕидови, во поголема мера и понатаму е присутна 

кризата во воспитната функција на училиштето.
2
 

 

AКТУЕЛНОСТ И ЗНАЧЕЊЕ   НА ПРОБЛЕМОТ НА 

ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

Новите безбедносни трендови во Република Македонија и 

измената на одбранбениот и националниот систем за безбедност и 

одбрана, нужно предизвикаа промени и во сферата на цивилната 

заштита. Досегашните системи не се вклопуваа во ваквите тенден-

ции, па, со оглед на тоа, постоeше огромна потреба од вклучување 

на организираниот национален систем за заштита и спасување. Во 

основните документи, со кои се одредува концепцијата и политика-

та на цивилната заштита, се тргнува од општоприфатениот став 

дека заштитата на луѓето е главна демократска цел на вкупната 

државна политика, односно, основна цел на државата е да им 

обезбеди заштита на граѓаните и на институциите од сите видо-

ви и извори на згрозување, што се јавуваат во различни ситуации. 

Тоа значи дека концептот и политиката на цивилната заштита се 

поставени на ниво на заштита на луѓето и на материјалните добра 

во мир, вонредна и воена состојба, како првенствeно прифатена 

хуманитaрна задача на граѓаните и институциите.  

                                                 
1 Ратковиќ М., Школа у променама, Учитељски факултет, Београд, стр.16-17 
2 Трнавац, Педагогија,1987, стр. 207-211 
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Оттука, за да се постигне максимална ефикасност во остварува-

њето на заштитата, прифатени сe принципите за обврските на гра-

ѓаните и институциите во остварувањето на задачите на цивилната 

заштита. За остварување на овие реално утврдени човекови права, 

кои се темелат на Универзалната декларација за човекови права, во 

нашата држава се воспостави единствен систем за заштита и 

спасување, со основна цел спасување и помош на настраданите 

граѓани и ублажување на последиците од природни непогоди и 

други несреќи.  

Со ваквиот одлучен приод на законодавната и државна 

власт, како и јасната определба за влез во НАТО, приближување и 

усогласување со европското законодавство, заштитата и спасува-

њето на луѓето и материјалните добра од природни непогоди и 

други несреќи со право завзема многу значајно место. Во Ре-

публика Македонија се донесе Закон за заштита и спасување, со 

кој се уредува системот на заштитата и спасувањето на: луѓето, 

животната средина, метеријалните добра, природните богатства, 

животинскиот и растителниот свет и културното наследство од 

приридни непогоди и други несреќи. Заштитата и спасувањето е 

работа од јавен интерес и се организира како единствен систем за 

откривање и спречување на настанувањето и отстранувањето на 

последиците од настанатите природни непогоди и други несреќи, 

претставува поврзан процес за планирање, програмирање, органи-

зирање, раководење, командување, координирање, спроведување, 

финансирање и надзор за навремена и ефикасна превенција.  

Заради заштита и спасување на луѓето, животната средина, 

материјалните добра, природните богатства, животинскиот и рас-

тителниот свет и културното наследство од природни непогоди и 

други несреќи во мир, кризна, вонредна и воена состојба, секоја 

земја создава систем за заштита и спасување. Системот  овозмо-

жува отстранување или намалување на опасностите, дејствување 

при појава на опасности од кој било вид и справување со предиз-

виканите последици врз населението и материјалните добра, со 

што треба да се обезбеди нормално функционирање на опште-

ството во целина. За да може системот за заштита и спасување да 

функционира, да се развива и усовршува, истиот е поставен на 

подолгорочни основи, со јасна визија и посакувани цели, согласно 

сo националните законски одредби, усогласени со меѓународните 

прописи. Целосното функционирање на ваквиот систем се уредува 

со Националната стратегија за заштита и спасување. 

 Со ваквиот пристап кон оваа проблематика, како и значе-

њето што се даде на заштитата и спасувањето, едукацијата и обу-

ката се дел од примарните задачи за остварување на целите на 

Стратегијата. Се овозможи не само создавање на единствен систем 
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за заштита и спасување туку и едукација на населението за само-

заштита во рамките на системот за заштита и спасување, компати-

билност со меѓународните прописи и норми што ја регулираат оваа 

проблематика, со што нашата држава се доближи до европските и 

светските тенденции и напори во справувањето и закрепнувањето 

од природните непогоди. Исто така, во Националната стратегија за 

заштита и спасување јасно е кажано дека во системот за образова-

ние, во годишните програми за работа на училиштата, задолжи-

телно се предвидуваат основни теоретски и практични содржини 

за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи, за 

превенција и заштита од нив, според карактеристиките на 

регионот, како и вежби до две годишно на ниво на училиште.
3
 

Токму поради ваквите определби, во мај 2005 година, со 

Законот за заштита и спасување се формира Дирекција за заштита 

и спасување, како самостоен орган на државната управа, обврзан и 

одговорен за обезбедување на функционирањето на единствениот 

систем за заштита и спасување.  

Превенцијата од природни непогоди и други несреќи е една од 

најзначајните функции на системот за заштита и спасување кој 

опфаќа изработка на процена на загрозеност за можни опасности и 

план за заштита и спасување.  

Фундаментално значење за системот на заштитата и спасува-

њето имаат образованието, оспособувањето и обуката за заштита 

од природни и други несреќи. Преку нив треба да се обезбеди 

едуцираност на училишната популација, оспособување на граѓа-

ните за лична и заемна заштита, обучување на силите за заштита и 

спасување за брзо и ефикасно дејствување, како и оспособување на 

професионални кадри за определени специјалности. 

 

Дефинирање на проблемот 

Сe по присутни  се настојувањата организирано и плански 

да се заштитиме од последиците на таквите појави. Особено значе-

ње се посветува на подготовката и обуката на учениците, приме-

нувајќи превентивни и оперативни мерки за заштита и спасување 

на просторот на нашата територија. Особено e важна подготвенос-

та на воспитно-образовните устaнови, т.е. едукација и оспособува-

ње на кадарот за избегнување и значително намалување на после-

диците од природните непогоди. Затоа e потребно да се изучуваат 

и да се интерпретираат и анализираат содржините за самозаштита, 

редоследот, задачите, обврските и постапките во услови на природ-

ни непогоди и други видови несреќи.  

                                                 
3 Национална стратегија за заштита и спасување, „Службен весник на РМ’’ бр. 

23 од 19.02.2009 г. 
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Дефинирање на основните поими 

Бидејќи доста често помите имаат повеќе значења, неоп-

ходно е уште на почетокот да се одреди и нивното вистинско зна-

чење или, подобро кажано, нивното значење во овој труд. На 

пример, како и многу други зборови, и зборот самозаштита има 

многу значења. Затоа многу често се случува тој да се толкува со, 

јазично гледано, спротивставени објаснувања, кои, всушност, не 

укажуваат на неговото основно значење иако се однесуваат на исти 

објекти, како, на пример: лична заштита или заемна заштита.  

Во овој труд најмноги се среќаваат поимите природни непо-

годи,  превенција, самозаштита, па затоа ќе се задржиме на дефи-

нирање на истите. 

Во Законот за заштита и спасување природните непогоди се 

дефинирани како „настани предизвикани од неконтролирано деј-

ство на природните сили, кои ги загрозуваат животот и здравјето 

на луѓето и нa животните и предизвикуваат штети на имотот, 

културното наследство и на животната средина (земјотреси, 

поплави, лизгање nа земјиште, снежни лавини, наноси, луњи, 

уривање високи брани и насипи, суша, атмосферски и други 

непогоди).
4
 

Заштита од природни непогоди и други несреќи е презема-

ње организациски, технички и други мерки и употреба на технички 

и други средства за непосредна лична и колективна заштита на 

луѓето, нa животинскиот и растителниот свет, нa имотот, култур-

ното наследство и нa животната средина од последиците предизви-

кани од природни непогоди и други несреќи.
5
 

Превенција претставува преземени акции и мерки за конти-

нуирана проценка и подготвеност на неопходни активности со кои 

се редуцира ризикот од заканите и опасностите, се интервенира и 

сe стопира појавувањето или се ублажуваат ефектите. 

 Проширената дефиниција за превенција вклучува пропи-

шани акции и мерки преземени со цел да се попречи успешноста на 

обратниот ефект на природните непогоди врз безбедноста, сигур-

носта или континуитетот на нацијата, нa критичната инфраструк-

тура, нејзините граѓани, како и нa цивилните права и слободи на 

граѓаните.
6
 

Самозаштитатa претставува основен вид заштита на лу-

ѓето за преживување при елементарни непогоди и други опасности. 

                                                 
4 Закон за заштита и спасување, „Сл. весник на РМ’’, бр. 36/04, 49/04 и 86/08, 

член 2 
5 Закон за заштита и спасување, „Сл. весник на РМ’’, бр. 36/04, 49/04 и 86/08, 

член 2 
6 DHS, Lexicon:Terms and Definitions, October 19,2007, p.20 
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Смислата за самоорганизирање, односно за самозаштита на 

луѓето лежи во фактот што организираната заштита во услови на 

големи катастрофи, и покрај сите ангажирања, нема да може да им 

помогне на сите загрозени. Овој недостаток на секоја организација 

за заштита може да се отстрани со масовно ангажирање на 

населението, односно нивно оспособување и опремување за 

извршување на задачите од сферата на заштитата. Оттука, 

заради остварување на самозаштитата, државата е должна да го 

организира и да го спроведе потребното оспособување и усовршу-

вање со цел успешно извршување одредени активности во услови 

на големи катастрофи. Во овој случај, самозаштитата мора да биде 

максимално организирана и координирана активност во функција 

на генералната задача за заштита на луѓето и на материјалните 

добра во услови на поголеми загрозувања. Според Загорац, само-

заштитата се состои, пред се, во укажување прва помош на себеси, 

на своите најблиски и соседите, како и во примена на сите други 

мерки за заштита и спасување што ги спроведуваат самите 

граѓани.
7
 

 

ПОЈДОВНИ ОСНОВИ И ОПРАВДАНОСТ  

НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 
Плановите  за заштита и спасување на јавните училишта треба да 

бидат подготвени со информации од учениците запишани во тоа 

училиште, родителите или старателите на тие ученици, наставниците 

во тоа училиште, другите вработени во училиштето и локалната власт, 

противпожарната служба и дирекцијата за заштита и спасување  

 

FEMA
8
 

                                                                    

Основен мотив поради кој се определивме за овој суптилен 

проблем се многу нерешени прашања од областа самозаштита. 

Фактот дека познавањето на содржините за заштитата и 

спасувањето се многу значајани за подготвеност на една личност, 

но и тоа што проблемите со природните непогоди и други видови 

несреќи во нашето општетво се сe повеќе присутни. Пред сe, нас нe 

интересираа ставовите и мислењата на наставниците, училишниот 

педагог и директорите по однос значењето од изучување на   

содржините од областа самозаштита во новосоздадените услови во 

училиштето. 

 

                                                 
7 Стојановиќ, Р. (1984), Заштита и спaшавање људи и материјалних добара у 

ванредним ситуацијама, Београд, стр. 154 
8 FEMA- Federal Emergency Management Agency,USA „School safety plans.” 
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При изработката на овој истражување се тргна од две појдовни 

основи: 

 

 постоечката законска регулатива во Република Македонија; 

 согледување на значењето и потребата за подготовка на 

учениците, воспитно-образовниот, техничкиот и другиот 

кадар во образовните институции за справување во услови 

на природни непогоди и други видови на несреќи. 

 

Постоечка законска регулатива за заштита и спасување 

Содржините и начинот на спроведување на самозаштитата 

во образовните институции во нашата држава се реализираат во 

согласност сo одредена законска регулатива, поаѓајќи, пред се, од 

Уставот на Република Македонија, кој дава уставно правни основи 

со кои се уредуваат прашањата за заштитата и спасувањето во мир. 

При ова посебно се важни одредбите од Уставот за заштита и уна-

предување на животната средина и на природата, кои претста-

вуваaт темелна вредност на уставниот поредок на Република 

Македонија. Во Уставот се нагласува дека животот на човекот е 

неприкосновен и сите природни богатства на Републиката, рас-

тителниот и животинскиот свет и добрата во опшата упо-

треба, уживаат посебна заштита. 

Согласно  точка  51 од Националната концепција за безбед-

ност и одбрана, заштитата и спасувањето од природни непогоди и 

други несреќи се уредуваaт со Закон за заштита и спасување. 

Националната стратегија за заштита и спасување јасно е 

кажано дека во системот за образование, во годишните програми 

за работа на училиштата, задолжително се предвидуваат основ-

ни теоретски и практични содржини за заштита и спасување од 

природни непогоди и други несреќи, за превенција и заштита од 

нив, според карактеристиките на регионот, како и вежби- една 

до две на ниво на училиште.
9 

Врз основа на член 119 став 1 од Законот за заштита и спасува-

ње пропишан е Правилник за содржината и начинот на спроведу-

вање на обучувањето за самозаштита во образовните институ-

ции.
10

 

Според оценката на аналитичарите, донесени сe повеќе 

меѓународни документи што нудат правна основа во креирањето 

на политиката на цивилната заштита и во дефинирањето на потре-

бата за решавање на нејзиниот меѓународен статус. Оттука првиот 

дел на Дополнетиот протокол на Женевската конвенција повеќе 

                                                 
9 Национална стратегија за заштита и спасување, „Службен весник на РМ’’ бр. 

23 од 19.02.09 г. 
10 Објавен во „Службен весник na РМ”, бр. 48/06. 
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се однесува на тоа што треба да прави агресорот за да се избегнат 

или да се сведат на минимум загубите на цивилното население. Во 

таа насока, од членот 52 до членот 57 е наведена општата заштита 

на цивилните и културни објекти неопходни за опстанок на 

цивилното население, заштита на природната околина и заштита на 

градби и инсталации. 

Рамката од Хјого (2005-2015) усвоена од 168 држави во 

јапонскиот град Кобе претставува сеопфатен акциски ориентиран 

одговор на сè поголемите негативни влијанија од катастрофите врз 

единките, заедниците и националниот развој. Во Рамката се 

зацртани пет приоритети за акција, од кои третиот е карактерис-

тичен за нашиот предмет на истражување.
11

 

Во јуни 2007 година, изменетиот Меѓународен здравствен 

правилник (IHR - International Health Reguations), одобрен од земји-

те-членки на СЗО на 58-мата седница на Светската здравствена 

асемблеја, влезе во сила како меѓународно право и истиот се 

фокусира на потребата да се одговори на „вонредните ситуации во 

јавното здравство од меѓународни размери”. Меѓународниот здрав-

ствен правилник повикува да се зајакнат здравствените системи 

преку подобрување на националниот капацитет и на колективната 

глобална акција за справување со вонредните состојби во јавното 

здравство од меѓународни размери.  

Имајќи го предвид претходно изнесеното, може да се зак-

лучи дека повеќето конвенции (на пр., Европската конвенција за 

човекови права, Договорот за одржување на природниот живот и 

природната средина, наречен Бернски договор, од 1985 година, за 

заштита на човековата околина и др.) во Советот на Европа се од 

интерес на остварувањето на развојот на цивилната заштита, 

односно во интерес на нејзното поставување на широки основи. Од 

овој аспект особено е значајна тенденцијата за засилување на сите 

останати заштитни структури во државите кон насока за заштита 

на граѓанинот, животната и работна средина, материјалните и 

културните добра од сите видови и извори на загрозување.  

 

Оправданост на истражувањето 

Педагошкото значење е содржано во систематизирање и 

зголемување на научните знаења за основните постапки за само-

заштита кај децата и младите, воспитно-образовниот, техничкиот и 

другиот кадар во образовните институции за справување во услови 

на природни непогоди и други видови на несреќи, со можност од 

примена на тие сознанија и унапредување на воспитната практика 

                                                 
11 Hyogo Framework for Action 2005-2015  (Increase knowledge and improve 

access to tools, technology and capacity development opportunities for local 

governments and local actors) HFA priority 3. 
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во  училиштата. Во таа смисла ова истражување по својот проблем 

е значајно затоа што дава придонес кон развојот на педагошката 

теорија и практика. Поширокото општествено значење се 

согледува во тоа што проблемите со елементраните непогоди се  

повеќе се присутни кај нас, и оттука произлегува потребата од 

навремено подготвување – превенција, односно едукација. 

 

МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Поединецот има поголем приоритет од одделението, од 

училиштето како институција или курикулумот како целина. Те-

жиштето во секој случај е на поединецот, на неговиот непречен и 

слободен развој, поттикнувајќи го, оспособувајќи  и охрабрувајќи 

го како да се заштити во одредени ситуации, да си помогне себеси 

и на другите во средината, општеството и семејството во услови на 

природни непогоди и други видови несреќи.  

Цел на нашето истражување е да се согледаат ставовите и 

мислењата на наставниците, директорите и педагозите во основ-

ните училишта, во зависност од нивното образование и годините 

поминати во училиштето, по однос значењето од изучување  на 

содржините од областа самозаштита. 

     Се одлучивме истрaжувањето да го направиме во основните 

училишта. Добивме охрабрување за таквиот пристап бидејќи  зна-

чењето на содржините за самозаштита, кај нас, не е истражуван 

проблем и затоа сметаме дека истражувањето ќе има свое значење и 

своја оправданост.     

 

Методи, техники и инструменти на истражувањето 

 

Во согласност со дефинираниот предмет, со целта и задачи-

те на  истражувањето, најсоодветен метод за ова истражување е 

дескриптивно–аналитичкиот метод. Определувањето за овој ме-

тод произлезе од самиот предмет на истражување, од неговата цел 

и задачите. 

Од техниките за прибирање на емпириски податоци беше 

користена техниката на анкетирање. При анкетирањето, како ин-

струмент за прибирање податоци користевме два вида  пра-

шалници, со различни прашања што директно одговараат на 

задачите и на темите од областа на самозаштитата:  

 

 Прашалник за наставници, 

 Прашалник за училишни педагози и директори. 

 

Прашањата ги поделивме во две групи. Со првата група 

прашања сакавме да добиеме општи податоци за образовното ниво 
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на испитаниците, стажот поминат на работа во училиштето и нив-

ниот образовен профил. Втората група прашања имаше за цел да 

ни ги открие ставовите и мислењата за областа на самозаштита. 

Прашањата во двата прашалника беа главно комбинација на 

прашања од затворен и од отворен тип. Анкетирањето беше 

анонимно, со цел да добиеме поискрени одговори од испитуваните 

субјекти. Прашалникот за училишните педагози и прашалникот за 

директорите имаа заеднички прашања, а се разликуваа со 

прашалникот за наставниците. Прашалникот за наставниците го 

сочинуваа 16 комбинирани прашања од отворен и затворен тип.  

 
Табела 1.  Структура на примерокот по однос на образовниот профил 

Образовен профил Број % 

Наставници во одделенска 

настава 
64 46,71 

Наставници во предметна 

настава 
39 28,47 

Училишни педагози 17 12,41 

Директори на основно училиште 17 12,41 

Вкупно: 137 100  

 
Табела 2. Структура на примерокот по однос на работниот стаж 

Работен стаж Број Процент % 

до 10 год. 31 22,63 

од 10 до 20 год. 44 32,12 

повеќе од 20 год. 62 45,25 

Вкупно: 137 100 

 

Ваквиот избор го извршивме за да испитаме дали има 

разлика во ставовите и мислењата по однос на значењето од 

изучување на содржините од областа на самозаштита во основните 

училишта во зависност од работниот стаж и образовниот профил 

на наставниот кадар што работи во основните училишта.  

Анкетирањето  се изврши во 17 основни училишта, од кои 

5 во Штип и 12 во Скопје, со различен број испитаници. Испитани-

ците беа детално информирани  за содржината на прашалниците и 

за начинот на кој тие треба да бидат пополнети.  

 

 

АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД 

ИСТРАЖУВАЊЕТО 
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Мислењето на училишните педагози, наставниците и на 

директорите по однос значењето на содржините за 

самозаштита 

 

Во врска со првото прашање на нашето истражување, кое 

гласи: колку е значајно изучувањето на содржините за самозаш-

тита во новата концепција на деветгодишно основно образование 

за оспособување на учениците за услови на природни непогоди и 

други несреќи, мнозинството од наставниците (73,79%) сметаат 

дека содржините за самозаштита во новата концепција на девет-

годишното основно образование се значајни за оспособување на 

учениците за услови на природни непогоди и други несреќи,  

односно имаат големо значење; 23,30% сметаат дека има мало 

значење; додека незначителен дел (2,91 %) сметаат дека нема 

значење.   

 
Табела 3. Мислењето на училишните пeдагози, наставниците и директорите за  

значењето на содржините за самозаштита 

 

 

Категории  

на одговори 

ОБРАЗОВЕН  ПРОФИЛ 

ВКУПНО 
Наставник Директор 

Училишен 

педагог 

f % f % f % f % 

Имаат големо 

значење 
76 73,79 12 70,59 15 88,24 103 75,19 

Имаат мало значење 24 23,30 5 29,41 2 11,76 31 22,62 

Немаат значење 3 2,91 0 0,00 0 0,00 3 2,18 

ВКУПНО 103 100 17 100 17 100 137 100 

 

Х 
2
 = 2,703 df =4  p =0,05 

 

Речиси еднаков е ставот по однос на значењето и на 

директорите, од коишто најголем број од испитаните (70,59 %) 

одговориле дека содржините за самозаштита имаат големо 

значење, а 29,41 % дека  имаат мало значење.  

Гледано од аспект на одговорите што ги дале училишните 

педагози  на ова прашање, може да се забележи дека најголем 

процент се изјасниле еднакво  за значењето од изучување на овие 

содржини или 88,24%,  и  тие како и другите испитаници.  

Добиените резултати ни даваат право да констатираме дека 

речиси сите испитаници  ја сфаќаат суштината на познавањето на 

содржините за самозаштита, сметаат дека е пожелно и корисно 

нивното изучување, особено во ситуации од вонреден карактер, 

каде што е потребно правилно да се постапи во дадена ситуација. 

Доколку има поставено содржини за самозаштита и има стекнато 

претходни знаења и способности, сето тоа на полесен начин ќе се 
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спроведе, односно ќе се оспособат учениците да реагират во 

настани од вонреден карактер. 

Но, за да се добие појасна слика за таа разлика, за тој однос, 

податоците ги претставуваме во следниов графички приказ. 
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Слика 1. Мислење на наставниците, училишните педагози и директорите 

за значењето за поставеноста на содржините за самозаштита 

 

 

Разлики во мислењето во врска со улогата на работното 

искуство  

 

Во овој дел на истражувањето направивме обид да согле-

даме дали и колку наставниците, директорите и училишните 

педагози со различен работен стаж имааат различно мислење во 

однос на значењето на содржините за самозаштита. При тоа 

одвоивме три групи испитаници со различен работен стаж кои 

работат во училиштата за основно образование. Првата група ја 

сочинуваат испитаници со работен стаж до 10 години, втората 

испитаници со работен стаж од 10 до 20 години и третата над 20 

години. Добиените резултати се прикажани во табела 4. 

 

 

 

 

 

 
Табела 4. Мислењето помеѓу наставниците, директорите и училишните 

педагози во врска со значењето на содржините од областа за самозаштита во 

однос на различното работно искуство 
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Категории на 

одговори 

Работен стаж 

Вкупно до 10 г. од 10 до 20 г. повеќе од 20 г. 

 f % f % f % f % 

имаат големо 

значење 
15 48,39 26 59,09 62 100 103 75,19 

имаат мало 

значење 
13 41,93 18 40,91 0 0,00 31 22,62 

немаат значење 3 9,68 0 0,00 0 0,00 3 2,18 

Вкупно 31 100 44 100 62 100 137 100 

 
Х 2 = 45,448 df = 4  p<0,01 

Добиените податоци на ова прашање даваат можност да 

бидат анализирани и интeрпретирани од повеќе аспекти. Ние 

најпрво ќе ги презентираме и коментираме вкупно добиените 

одговори од сите испитаници во однос на значењето на 

содржините за самозаштита. Врз основа на тоа се констатира дека 

испитаниците иако имаат различен вкупен работен стаж, имаат 

релативно исто мислење, односно 75,19% сметаат дека содржините 

за самозаштита имаат големо значење. Х – квадрат-тестот е 

значаен, постојат разлики во одговорите на наставниците, 

училишните педагози и директорите во однос на ставовите за 

значењето на содржините од областа за самозаштита во однос на 

различното работно искуство. 

0 20 40 60 80 100

имаат големо

значење

имаат мало

значење

немаат

значење

Работен стаж повеќе од 20 год

Работен стаж од 10 до 20 год

Работен стаж до 10 год

 
Слика 2 . Мислењето помеѓу наставниците, директорите и училишните 

педагози по однос различното работно искуство 

Според тоа, може да се заклучи дека меѓу наставниците, 

директорите и училишните педагози што имаат различен вкупен 

работен стаж, постои разлика во поглед на тоа што оние со пого-

лемо работното искуство, за разлика од оние со работно искуство 

до 10 години, 100 % сметаат дека содржините од областа за само-

заштита имаат големо значење. 
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Значајна разлика постои, исто така, во дадените одговори 

за тоа меѓу испитаниците со работно искуство повеќе од 20 години, 

според кои сите испитаници одговориле дека имаат големо зна-

чење ниту еден одговор нема  на прашањата имаат мало значење 

или нема значење. 

Уште една потврда за тоа дека вработените со поголемо 

работно искуство  го познаваат поранешниот систем на заштита и 

спасување, а воедно и образовен систем, имаат различно мислење 

по ова прашање, затоа што студирале по различни наставни 

планови и програми, исто така имаат учествувано во активностите 

на цивилната заштита и добро знаат дека доколку имаме подгот-

вена и обучена младина за услови на елементарни непогоди,  по-

добро ќе се справиме со истата. Потребата за изучување на содр-

жините од областа самозаштита, осебно од аспект на превентивен 

карактер е евидентна. 

Во однос на прашањето на кој начин најчесто ги реали-

зираат содржините од областа на самозаштита, 44,66% одговорија 

преку предавања, 22,33% преку работилници, 24,27% симулирање 

ситуации, додека 8,74% на други начини.  

Со ова прашање не интересираше да дознаеме како и на кој 

начин се  реализираат содржините од областа самозаштита.  

Добиените резултати ни даваат право да констатираме дека 

на различен начин се пренесуваат темите и содржините од областа 

самозаштита, што укажува на тоа дека наставниците како носители 

на таа дејност практикуваат различни начини за успешно оства-

рување на целите на воспитно-образовната работа во училиштето. 

Резултатите се прикажани во табела 5. 
 

Табела 5.  Начин на  реализирање на содржини од областа 

самозаштита 
 

Категории на 

одговори 

ОБРАЗОВЕН  ПРОФИЛ  

Вкупно Наставници  

во одделенска 

настава 

Наставници  

во предметна 

настава 

f % f % f % 

Предавања 35 54,68 11 28,21 46 44,66 

Работилници 14 21,88 9 23,08 23 22,33 

Симулирање 

ситуации 
12 18,75 13 33,33 25 24,27 

Друго 3 4,69 6 15,38 9 8,74 

ВКУПНО 64 100 39 100 103 100 

 
Х 2 = 8,718 df =3  p < 0,05 

Х
2 

е значаен, одделенските и предметните наставници се 

разликуваат во начинот на реализација на содржините од областа 

самозаштита. 
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Слика 3. Начин на реализација на содржините од областа самозаштита 

 
 

ЗАКЛУЧНИ СОЗНАНИЈА И КОНСТАТАЦИИ 

Од извршената анализа на емпириските податоци кои се 

добиени со истражувањето, се констатира дека содржините  од об-

ласта  самозаштита имаат големо значење. Добиените резултати ни 

даваат право да констатираме дека  испитаниците позитивно ја 

оценуваат зголемената потреба од познавањето на содржините за 

самозаштита, особено во ситуации од вонреден карактер каде е 

потребно правилно да се постапи во дадена ситуација. Наставни-

ците како носители на таа дејност практикуваат различни начини 

на реализирање на содржините од областа самозаштита. Тие прак-

тикуваат различни начини за успешно остварување на целите на 

воспитно-образовната работа во училиштето. 
Природните непогоди се интегрални особини на македон-

ската средина и на нивниот потенцијал се обраќа големо внимание 

на национално, локално, економско и физичко планирање. Постој-

ната состојба, посебно ранливоста и изложеноста се резултат и 

продолжение на развојните планирачки процеси кои ретко се 

сметаат за директни и индиректни предизвикувачи на елементарни 

непогоди, факт кој е воочлив бидејки многу од објектите на развој-

ното планирање се потполно исти како оние од планирањето на 

превенцијата од несреќи. 
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Во овој случај, можеме да резимираме дека постои норма-

тивно правна покриеност која не насочува на заштита од глобал-

ните извори на загрозување, кои добиваат се поголем интензитет. 

Тое е еден од показателите дека постои јасна потреба од регули-

рање на самозаштитните активности, зошто таа потреба е консти-

туенс за активностите за заштита и спасување на населението.    
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Зорица СТАНИСАВЉЕВИЌ-ПЕТРОВИЌ 
 

 

МЕДИУМИТЕ ЗА МАСОВНА КОМУНИКАЦИЈА  

И ИНТЕРНЕТОТ ВО ГРАДИНКАТА
1
 

 

 

Abstract 

 

The children at preschool age spend most of their free time in the kindergarten 

with various media because in them they find contents, symbols and meaning 

of the time they live in. Accordingly, we can discuss media upbringing, whose 

fundamental goal is to attain medium competence. Media upbringing is used in 

pedagogy, and as of late there is great stress on the active and creative relation 

towards the media. The media upbringing in the kindergarten is based on the 

development of the media literacy, which refers to the acquisitions of skills 

related to the media. In the kindergarten, media upbringing is based on the 

experience of preschool pedagogy, and at the same time in a special way it 

cultivates the child’s fantasy and creativity. The media as a source of the           

upbringing-educational influence on children have important role and place in 

the kindergarten. Lately, the matter referring to the television and internet, their 

use and the effects which may be achieved in the upbringing-educational work 

is becoming popular. 
 

Key words: media, kindergarten, children, education, mass media 

 

 
 

Развојот на медиумите за масовна комуникација се одрзува 

на сите сфери на општественото живеење, особено на промените 

во културата и образованието. Медиумите се присутни во сите 

аспекти на човековиот секојдневен живот, а нивната улога во 

развојот на децата не може да се заобиколи, и секој ден е се 

поактуелна.  Медиумите го претставуваат составниот дел на 

средината во која децата раснат и се развиваат, тие се важен 

сегмент на социјализацијата на децата, на учењето и воспитанието. 

Во таа смисла, улогата на медиумите во процесот на воспитание и 

образование е многу значајна, бидејќи и самото воспитание е 

проткаено со глобалните културни симболи што масовните 

медиуми ги пропагираат.  

                                                 
1 Рад је настао у оквиру пројекта Традиција, модернизација и национални 

идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција (179074), који 

се реализује на Универзитету у Нишу – Филозофски факултет, а финансира 

Министарство за науку и технолошки развој РС. 
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Сфаќањата на рецентните автори за влијанието на 

медиумите на процесот на воспитание и образование се многу 

контроверзни, и се движат од позитивни, во кои медиумите се 

третираат како можност за иновирање на методите и постапките во 

учењето и спознавањето, до негативни, кои во медиумите гледаат  

екстремно негативно влијание врз развојот на децата. Факт е дека 

медиумите имаат значајно место кога е во прашање воспитанието и 

образованието на детето, дека нивната улога е од посебно значење 

кога е во прашање  влијанието врз севкупниот развој на детето, 

учењето, спознавањето, изградувањето на ставови и особено, 

развојот на емоциите. Гледано во тој контекст, улогата на 

медиумите во процесот на воспитанието е неоспорна, иако, 

меѓутоа, се спорни прашањата што се однесуваат на видот на 

влијанието, начините на делување, како и ефектите што медиумите 

ги остваруваат.  

Од педагошко становиште, улогата на медиумите во 

процесот на воспитанието и образованието се уште, во доволна 

мера, не е истражена. Во поново време, под влијание на 

современата образовна технологија и нејзината примена во 

установите за воспитание и образование доаѓа до промени во 

ставовите на воспитувачите, учителите и наставниците, како и во 

нивниот однос кон можностите за користење на медиумите во 

воспитно-образовната работа. Во склад со тоа, прашањето за 

односот на медиумите и воспитанието добива нови форми и отвора 

нови дилеми, поврзани за видот на медиумите и возраста на децата, 

како и актуелизирање на прашањето за влијанието што преку 

медиумите се остварува. Факт е дека одделни медиуми се 

исклучително привлечни и го окупираат вниманието на децата, 

дека во тоа лежи нивната голема моќ, за кој се поврзува воспитно-

образовното дејствување. Исто така, познато е дека медиумите 

даваат исклучителни можности за иновација и модернизација на 

процесот на воспитание и образование што, секако, претставува 

суштинска врска на промените што се случуваат во процесот на 

реформирање на системот на воспитание и образование на сите 

нивоа, започнувајќи од предучилишното до високото образование. 

Имајќи го предвид значењето и улогата на медиумите во 

текот на процесот на растење, се јавува потребата за потемелно 

проучување на односите медиум и воспитание и образование. Во 

таа смисла, централните прашања на овој труд се однесуваат на 

обидот за понепосредно согледување на можностите што 

медиумите ги даваат во работата со најмладите, децата од 

предучилишна возраст. 
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МЕДИУМИ, МЕДИУМСКА КУЛТУРА И ПИСМЕНОСТ 

 

Гледано од педагошко становиште, медиумите претставу-

ваат еден од најзначајните фактори на социјализација и воспитание 

на нашето време.Медиумите создаваат слика за светот, тие влијаат 

врз децата и младината, со своите информации го обликуваат одне-

сувањето, градат норми и системи на вредности, формираат поглед 

на светот. Сите овие процеси се одвиваат дури кога медиумите 

немаат намера да влијаат врз воспитанието и образованието, по пат 

на јасна програма или  дефиниран збир на образовни цели. Се сме-

та дека моќта што ја имаат медиумите, дури и во вакви неин-

тенционални влијанија врз децата, е навистина огромна.  

Самиот поим медиуми, потекнува од латинскиот збор me-

dius, што означува средишен, односно средина или збир на услови 

во кои нешто се случува. Во пошироко значење на зборот, 

медиумите се однесуваат на личност што може да биде посредник 

помеѓу нешто и некого, предмет кој е носител на енергија во 

конкретен работен процес или, во духовна смисла, среддство за 

масовно комуницирање (Zgrabljić-Rotar, 2005). Денес медиумите, 

најчесто, се сфаќаат како поим со кој се означува систем на јавното 

информирање, што служи за ширење на вестите и аудиовизуелните 

содржини со цел за информирање, образование и забава за 

најшироките слоеви на општеството. Во суштина, терминот медиу-

ми најчесто се употребува за да се означат тие структури во опште-

ството коишто воспоставуваат комуникација со опште-ството.  Во 

таа смисла, медиумите ги чинат весниците и другиот печат, радио 

и телевизиските програми, програмите на новинарските агенции, 

електронските публикации, телетекстот и останатите форми на 

дневно и на периодично појавување, уреднички оформени 

програмски содржини со пренесен запис, глас, звук или слика 

(Закон за медиумите, 2008). 

Самите медиуми меѓусебно значително се разликуваат, 

како во силата на експресијата што ја постигнуват, така и по 

влијанието врз публиката. Познато е дека најстар печатен медиум е 

книгата, а дури подоцна се појавува присуството на весниците и на 

радиото. Соодносно со развојот на општеството се шири и лепезата 

на средствата за јавно информирање, се развива нивното брзо 

влијание и популарност. Со појавата на телевизијата доаѓа до 

пресврт во светот на информациите, така што од својот постанок 

до денес овој вид на медиум со право го ноци епитетот на еден од 

најпопуларните и широко користени медиуми. Во прилог на тоа, во 

Енциклопедијата на политичката култура (1993) со право се 

наведува дека со посредство на новите медиуми најекспанзивниот 

масовен медиум, телевизијата, станува посредник помеѓу народите 
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и културите, каде преку сликите, звуците и брановите гледачот 

станува учесник , творец и сведок на современата историја. Слично 

на тоа, Стојадиновиќ наведува дека медиумите ја имаат таа моќ „да 

го обликуваат современото општество и да влијаат врз сите 

аспекти на општествениот живот и култура“, а со самото тоа и на 

образованието(Стојадиновиќ, 2010).  

Во последните години медиумите претрпеа бројни промени 

под влијание на развојната технологија. Во последните неколку 

години тредиционалните медиуми, како што се печатот, радиото, 

телевизијата, не можат повеќе да одговорат на предизвиците на 

современото општество. 

За да се даде адекватен одговор на потребите на современо-

то општество се потребни и современи медиуми. Појавата на но-

виот медиум, кој ги менува човековата свест и однесување, и прет-

ставува комуникациски настан на минатиот век – Интернетот, во 

битна мера го менува стилот на животот на луѓето и начинот на 

водење на комуникацијата. Новите технологии, по наводите на 

Станимировиќ и Дедиќ „никогаш рамномерно не ја распоредуваат 

популацијата, туку така што некои луѓе имаат полза од нив, додека 

другите мораат да трпат. Новите медиуми имаат тенденција да го 

разбијат монополот на старите медиуми“ (Станимировиќ, Дедиќ 

1998, стр. 93). 

Суштината, а истовремено и целта на медиумската култура 

претставува: востановување на медиумски компетенции, препозна-

вање на медиумското дејствување (разградување на содржината), 

манипулациско или воспитно, анализа и оценка на медиумските 

производи, автономно и самокритично дејствување, развој на соци-

јалните компетенции, мултифункционално знаење. (Лемиш, 2008). 

Медиумската писменост се однесува на стекнувањето зна-

ења и вештини што се поврзани за медиумите. Поради се позначај-

ните и повлијателни улоги на медиумите во животот на луѓето, 

како една од клучните компетенции на новото време, се јавува 

медиумската писменост. На конференцијата што беше посветена 

на прашањата од медиумската писменост, одржана во 1992 година, 

се наведува дека „медиумската писменост претставува способност 

за пристап, анализа, вреднување и праќање на пораки со помош на 

медиуми“ (Aufderheide, 1992). Во склад со наведента дефиниција, 

медиумите треба да се сфатат и да се користат како извори за 

информации, културна писменост, забава и сл. Медиумската 

писменост овозможува стекнување на определени знаења и 

вештини што се неопходни  за адекватно користење на медиумите. 

Во таа смисла, медиумското описменување е особено значајно, 

зашто им овозможува на луѓето да станат активни учесници во 

процесот, да бидат способни активно и критички да размислуваат. 
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Од таа причина, потребно е со медиумското описменување на де-

цата да се започне од најраната возраст, како во семејството, така и 

во предучилишните установи. 

Во тој контекст, сосема е оправдано да се зборува за ме-

диумско воспитание, чија цел е стекнување на адекватни медиум-

ски компетенции. Од предучилишен аспект, медиумското воспи-

тание тежнее кон развој на такви компетенции коишто кај децата и 

кај младите ќе развијат активен и креативен однос кон медиумите. 

Медиумското воспитание се актуелизира во последните години во 

воспитно-образовните установи, со цел децата да се воведат во 

светот на медиумите, медиумите да ги прифатат како оформено и 

изразно средство, односно како една од формите на творештво. За 

остварување на така поставена, значајна цел на медиумското вос-

питание во установите за воспитание и образование можно е да се 

користат разновидни активности, средства и методи, коишто, 

првенствено, зависат од возрасните карактеристики на децата, но и 

од ангажирањето на возрасните, пред сè од воспитувачите и од 

учителите.  

Медиумската писменост се развива низ разговори за меди-

умските производи, преку анализирање на медиумските содржини 

и пораки, како и преку набљудување и доживување на одделни ме-

диуми. 

Во градинката медиумското воспитание се потпира на 

досегашните искуства од предучилишната педагогија, посебно од 

сознанијата што се поврзани со детската фантазија и креативност. 

 

МЕДИУМИТЕ НА МАСОВНАТА КОМУНИКАЦИЈА  

И ИНТЕРНЕТОТ ВО ГРАДИНКАТА 

Со цел за понатамошна елаборација на прашањето за 

примена на медиумите за масовна комуникација и Интернетот, 

сметаме дека е потребно да се направи разлика помеѓу овие поими, 

коишто многу лаици ги поистоветуваат.  Според наведувањата на 

В. Штамбук, постои разлика помеѓу одредени средства на масов-

ната комуникација и Интернетот. Имено, „Интернетот е медиум, 

начин на којшто се употребува некој технологија, додека мас-

медиумите се користат исклучиво за пренос на податоци и инфор-

мации во моделот еден наспроти многу. Тоа што, покрај другото, е 

определувачко е дека средствата за масовно комуницирање  се 

само мас-медиуми, а не медиуми како такви, бидејќи факт е дека 

мас-медиумите не се оспособени за двострана комуникација 

“(Štambuk, 2010, стр. 41).  

Во рамките на предучилишното воспитание и образование 

користењето на средствата за масовна комуникација, односно мас-

медиумите, не се оспособени за двонасочна комуникација, односно 
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мас-медиумите се користат според досегашните искуства што се 

присутни во воспитно-образовната практика. Најчесто користени 

мас-медиуми во воспитно-образовната работа со предучилишните 

деца се радиото и телевизијата, а во поново време приматот го 

презема телевизијата, како најмасовен медиум. Во текот на секој-

дневната воспитно-образовна работа телевизијата постојано е 

присутна во градинката, во рамките на различни активности, како 

и во текот на слободното време.. Воспитувачите во предучилиш-

ните установи имаат можност разновидните содржини да ги плани-

раат и да ги организираат со користење на различни медиуми, при 

што телевизијата зазема многу значајно место. Причина за тоа, 

секако, е фактот дека телевизијата, во поголема мера од другите 

мас-медиуми,  има програма што специјално е наменета за деца, 

што се изделува како одделна програмска целина, иако, во суш-

тина, е поврзана со културно-уметничката и образовна програма. 

Изработката на телевизиска програма за деца е сложена 

работа и подразбира високо ниво на компетенции на лицата, како 

во поглед на вештината за владеење со телевизијата, како медиум, 

така и педагошко знаење, односно, посебни квалитети, сензибили-

тет за децата и детските потреби. Покрај тоа, потребно е телевизис-

ките програми што се наменети за децата да бидат едукативни, 

информативни, и на адекватен начин, соодветно на детската 

возраст, да пласираат и да нудат разновидни содржини коишто 

стимулативно влијаат на детското знаење и учење. Покрај 

влијанието на сознајниот развој, се смета дека емисиите за деца 

треба да го стимулираат развојот на социјалната комуникација, да 

се бават со прашања и проблеми што се јавуваат во групата на 

врсници, како и со значајни прашања за односите меѓу децата и 

родителите.Во таа смисла, од телевизијата како мас-медиум, се 

очекува повеќестрано дејствување, зашто тој посредно ја допира 

популацијата на родителите, коишто, најчесто, со децата ја следат 

телевизиската програма. Гледано од тој аспект, телевизиските 

програми за деца, посредно им се наменети на родителите, бидејќи 

тие со своите содржини за различни практични ситуации од 

секојдневниот живот, можат да влијаат на јакнењето на воспитната 

функција на семејството. Се смета дека денес има недостаток од 

емисии што се наменети на младата возраст на децата. Во таа 

смисла, можно е да се констатира дека специјализираните 

програми за деца се образовни, како што се и програмите за 

младите, поради својата неекономичност многу малку се застапени 

на домашните телевизии.Во склад со времето во кое живееме, 

телевизијата како медиум и самата е свртена кон стекнувањето на 

профит, така што е јасно дека програмите за деца, па и цртаните 

филмови, што го чинат најголемиот дел од тие емисии, не се 
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доволно атрактивни, провокативни, а посебно не се профитабилни 

теми.  Во прилог на тоа иде фактот дека емисиите што специјално 

се направени за децата се помалку се присутни на телевизиските 

екрани. Соодветно на тоа, децата се повеќе се свртени кон 

програмите за возрасни, коишто, главно, нудат популарни 

содржини, за кои тешко може да се каже дека имаат позитивно 

влијание врз развојот на децата, нивното воспитание и растење. 

Се смета дека тоа е уште една од причините поради кои 

медиумската култура и медиумската писменост стануваат се 

поактуелни прашања во општеството во кое живееме. Од тој 

аспект може да се зборува за медиумската култура и писменост на 

воспитувачите, односно компетентоста на вистински начин и во 

вистинско време на децата да им се понудат адекватни медиумски 

содржини.  

Со појавата на Интернетот, како глобална мрежа, се доаѓа 

до битни промени на сите полиња на општествениот живот и 

работа. Во таа смисла образованието, т.е. воспитно-образовните 

установи, пред се градинките и училиштата, со цел за сопствена 

модернизација и промени, се повеќе се насочени кон користењето 

на Интернетот. Меѓутоа, според наводите на З. Станисављевиќ-

Петровиќ воведувањето и примената  на иновациите во воспитно-

образовните установи „бара нови стратегии на општеството во кои 

е важно постоењето на разработена методологија за воведување на 

промени и нивно насочување“ (Станисављевиќ-Петровиќ. 2009, 

стр. 249).  

Се смета дека специфичностите на предучилишниот систем 

на воспитание и образование го определуваат посебниот начин на 

воведување на информациските технологии во овој систем. 

Воведувањето на информациските технологии во предучилишното 

воспитание и образование треба да се оствари преку неговата 

примена и имплементација во воспитно-образовната работа, со што 

се создава можност за позитивни влијанија во сите области на 

развојот на детето, подигнување на квалитетот на сите сегменти на 

воспитно-образовната работа и развој на медиумската култура 

(Анѓелковиќ, 2008, стр. 65). 

Во склад со современите сфаќања, тежиштето на воспитно-

образовната работа со децата на предучилишна возраст е на 

процесот и на развојните цели, а не на усвојувањето  на 

фактите.Почетните информатички знаења и развојот на вештините 

за користење на информациските технологии детето може само 

постапно да ги усвојува во склад со својата возраст, инересирања и 

потреби.  Примената на современата информациска технологија, 

пред сè на Интернетот, во работата со децата од предучилишна 

возраст е повеќестрана. 
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Современата информациска технологија може да се 

користи како дидактичко средство, средство за изразување и 

креативно творење, како поттик и мотивација за обавување на 

други активности. На патот кон усовршување на вештините за 

користење на информациската технологија, детето минува низ 

различни фази: од набљудување, имитирање, обиди, усовршување 

на вештините до самостојно користење.  

За мотивирање на децата за користење на персоналниот 

сметач значајна улога имаат компјутерските игри. Компјутерската 

игра (играта на сметачот) претставува игра што се игра со помош 

на сметачот.  Во современиот свет тоа е еден од видовите на забава 

како за децата, така и за возрасните. Компјутерските игри 

постојано се развиваат, им се подобруваат техничките 

карактеристики, така што тие стануваат составен дел на културата 

на денешните деца. Секоја компјутерска игра е свет за себе, 

постојат голем број на жанрови на компјутерски игри, а некои од 

нив е можно да се користат за едукативни цели.  

Средствата на современите информациски технологии 

претставуваат интегрален дел на воспитно-образовниот процес, и 

можат на многубројни начини да се користат во различни видови 

на активности. Освен користењето  во работата на воспитувачот 

низ различни активности, информациската технологија може да се 

користи во слободната игра на децата, доколку сметачот им е 

постојано достапен на децата. Предноста на вака сфатениот начин 

на примена и интеграција на образовната технологија е нејзиното 

класирање во социјалниот контекст, во кој таа има улога на 

двигател, катализатор и сублиматор на социјалните интеракции на 

децата и воспитувачите. Ваквото место и улога на информациската 

технологија во предучилишните установи најмногу ја поддржуваат 

хуманистички ориентираните предучилишни програми, односно 

отворените програми. Во отворените програми централната улога 

во воспитно-образовниот процес ја има детето, додека задачата на 

воспитувачот е насочена кон создавањето на стимулативните, 

поволни услови за растежи и развој на детето. Во склад со 

барањата  на отворените програми во градинките се формираат 

групи на деца од различна возраст и способности, што овозможува 

вештините на информациската технологија да се градат во 

интеракција со повозрасните и помладите деца, при што улогата на 

воспитувачот е повеќе насочена кон следење и помагање на децата 

кога тоа е неопходно. Во програмите за отворено воспитание 

посебно внимание се посветува на непосредната околина на 

децата, просторот, материјалите, приборот, кој треба секогаш да 

им биде достапен на децата (Каменов, 2002). Во таа смисла, 

потребно е средствата на информациската технологија (сметачот, 
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печатарот, скенерот, дигиталниот фото-апарат) да ја претставуваат  

непосредната детска околина, секогаш да им се достапни на децата 

и да се интегрален дел на нивниот животен простор. Спрема 

наводите на Анѓелковиќ, вештините на детето од предучилишна 

возраст да користи средства на современата информациска 

технологија не треба да се потценуваат (Анѓелковиќ, 2008).  

Меѓутоа, постоењето на сметачот во работната соба на 

воспитувачот не е единствениот услов за адекватна примена на 

оваа технологија со цел за развој на детето.  Како значаен услов се 

зема  и подготвеноста на воспитувачот  за адекватно користење на 

сметачот во воспитно-образовниот процес. Во тој дел особено е 

значајна оспособеноста на воспитувачот, што е стекната по пат на 

иницијалното образование, како и подготвеноста за понатамошно 

стручно усовршување во оваа област. Имајќи предвид дека 

информатичката технологија постојано е подложна на иновации, 

неопходно е перманентно усовршување на воспитувачите во делот 

на примената на средствата во процесот на воспитанието и 

образованието во градинката.  

Се смета дека примената на современите информациски  

технологии, во зависност од начинот на кој се користат, можат 

позитивно или негативно да влијаат на различните аспекти во 

развојот на детето и во остварувањето на долготрајните цели во 

работата со децата од предучилишна возраст. 

Во областа на физичкиот развој позитивните влијанија на 

информациската технологија се огледуваат, пред се, во придонесот 

за координација на движењата око-рака, исклучителен е 

придонесот во развојот на ситната мускулатура на рацете, во 

развојот на перцепцијата, придонесот за подобро вклучување на 

децата со физички недостатоци во редовната воспитно-образовна 

група. Во областа на овој аспект на развој можат да се појават и 

негативни влијанија кои, најчесто, се поврзуваат, за недоволната 

развиеност на мускулите, разни мускулни промени (проблеми со 

грбот и дланките), дебелина, болест на очите и фотосензитивна 

чувствителност. 

Во областа на социоемоционалниот развој можните 

позитивни влијанија на современата информациска технологија се 

согледуваат во зголемувањето на социјалната интеракција, во 

развојот на кооперативноста и соработката со врсниците, 

заедничкото решавање на проблемските ситуации. Посебно 

значаен придонес може да се оствари на полето на развојот на 

самостојноста, развојот на свеста за себе, сопствените сили и 

можности, како и на свеста за другите, нивните желби и потреби. 

Меѓусебната интеракција и соработка како на ниво на децата, така 

и на нивото деца и воспитувач, овозможуваат размена на мислења, 
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предлози, идеи, начини за решавање на определенипроблеми. 

Заеничката работа развива позитивни чувства, емпатија и богатење 

на искуствата на секое дете посебно. Во заедничката работа се 

развива сензибилитет за пружање помош и поддршка на другите во 

решавањето на ситуации коишто децата ги перцепираат како 

проблемски ситуации. Се смета дека се можни и негативни 

влијанија во оваа област на развој, како што се смалената 

самодисциплина и мотивација, емоционалната издвоеност од 

заедницата или социјалната изолација на детето.  

Примената на средствата на современата информациска 

технологија има исклучително значење во когнитивниот аспект 

на развој. Имено, се смета дека средствата на современата 

информациска технологија имаат исклучително поволно влијание 

на процесот за развој на мислењето, развојот на симболичното 

претставување, како и развојот на вниманието. Со помош на 

современта технологија децата имаат можност  за разбирање на 

суштината, воочување на тоа што е значајно и што не е, што 

овозможува  создавање на појасна и брза класификација. Во таа 

смисла, во процесот на работа со сметач се развива аналитички 

пристап, разбирање на причинско-последичните односи, што 

влијае на процесот на одлучување, развој на автономијата и 

самостојноста. Позначајни ефекти од аспект на когнитивниот 

развој се остваруваат во областа за развој на помнењето и 

јакнењето на способностите за решавање на проблеми и на 

различни проблемски ситуации. Како исклучителен придонес на 

современата информациска технологија се смета поттикнувањето 

на љубопитството, односно зголемувањето на мотивираноста на 

децата за обавување на различни активности и задачи во 

секојдневната воспитно-образовна работа. Покрај тоа, современата 

информациска технологија го поттикнува развојот на фантазијата и 

креативноста кај децата, што е од особено значење за 

понатамошното напредување на детето. Истовремено, се наведува 

дека во областа на когнитивниот развој современта информациска 

технологија може да оствари  и негативни влијанија, коишто 

најчесто се поврзуваат со проблемите на вниманието и со 

смалената мотивација за работа и учење. Покрај тоа, често се 

наведуваат и намалувањето на креативноста и креативното 

мислење, помалите способности за фантазирање и, воопшто, 

смалување на потенцијата на полето на креативноста и 

фантазијата.  

Имајќи ги предвид спротивните сфаќања за дејствувањето 

на когнитивниот аспект на развој, можно е да се претпостави дека 

самата информациска технологија и нејзините средства не можат 

да имаат позитивно или негативно влијание, туку дека видот на 
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влијание зависи, пред сè,  од примената на овие средства, начинот 

на нивната употреба во воспитно-образовната работа. Во таа 

смисла, многу е значајна улогата на воспитувачот, како креатор и 

модератор на воспитно-образовниот процес, кој применува 

средства на современата информациска технологија. Се смета дека 

од самиот воспитувач, неговата подготвеност и спремност да ги 

примени современите средства, зависи видот на остварување на 

воспитното делување врз децата. Во тој контекст, секако, треба да 

се нагласи дека добро подготвените воспитувачи, кои вешто 

благовремено ги користат средствата на современата 

информациска технологија, можат да ги избегнат замките на 

евентуално негативното влијание врз кој било аспект за развој на 

детето.  

Во тесна врска со дејствувањето на останатите аспекти на 

развојот, секако,  значајно е да се спомене влијанието на 

современата информациска технологија на развојот на 

комуникацијата и творештвото.Во овој аспект се забележува 

зголемување на интеракцијата со другите деца и со возрасните, 

што може да се оствари по пат на средствата со современа 

информациска технологија, како и меѓусебната размена на 

мислења, чувства и искуства со врсниците и другите возрасни.  

Современите средства на информациската технологија 

овозможуваат исклучителни можности за развој на формите на 

детското творештво. Во овој аспект, како едно од можните 

негативни влијанија, се наведува доминацијата на виртуелниот над 

реалниот свет.  

Како што веќе е напомнато, сметаме дека медиумите, сами 

по себе, како и средствата за современа информациска технологија, 

можат да остварат определени ефекти, позитивни или негативни, 

зависно од начинот на кој се користат во воспитно-образовната 

работа. Во суштина, од начинот на кој овие средства ќе се 

користат, нивната правилна примена, благовременото и адекватно 

вклучување во воспитно-образовниот процес, ќе зависи и видот на 

ефектот што ќе се оствари. 

Се смета дека од исклучително значење е улогата на 

воспитувачот во создавањето на стимулативна информатичка 

околина за учење и развој на децата од предучилишна возраст. Во 

таа смисла, воспитувачот има за задача да создаде поволни услови 

во градинката, коишто ќе овозможат стимулативно медиунско и 

информатичко опкружување.  

Постоењето на поволни услови во градинката ќе придонесе 

за подобра реализација на воспитно-образовниот процес, со што 

непосредно се влијае на квалитетот на предучилишната установа 

во целина.  Опременоста на градинката се однесува на нејзиниот 
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простор, опрема, мебел, дидактички средства, како и постоењето 

на средства за масовна медиумска комуникација и Интернет.  

Добрата опременост на градинката, особено во смисла на 

медиумска опременост, влијаа врз квалитетот на воспитно-

образовната работа, ја олеснува и ја унапредува работата на 

воспитувачот, овозможува брз проток на информции и создавање 

на флексибилен систем  на знаења кај децата.  Со користењето на 

мас-медиумите и Интернетот, воспитувачот може да применува 

разновидни форми и методи за работа, со што истовремено се 

влијае работата да биде поинтересна и занимлива за децата. Се 

смета дека опременоста на градинките сè уште не е на 

задоволувачкото рамниште, во смисла на опременост на работниот 

простор и центрите на иинтересирање со адекватни средства на 

медиумите.  Со цел подобрување на квалитетот на воспитно-

образовната работа, неопходно е во работните соби во кои што 

престојуваат децата да има сметачи, како и други средства за 

масовна комуникација.  Меѓутоа, добрата опременост е само 

потребен, но не и доволен услов за менување на околината во 

којашто децата престојуваат.  Во таа смисла, многу е значајна 

улогата на воспитувачот, кој со своето ангажирање и непосредна 

работа влијае како на подготовката на околината за учење, така и 

за мотивирање  на децата за адекватно применување на средствата 

за масовна комуникација и Интернет. Имено, се смета дека улогата 

на воспитувачот од одлучувачко значење, бидејќи неговата 

активност и личното ангажирање, во најголема мера, зависи 

соодветната употреба на средствата за масовна комуникација и 

Интерне.  Вака поставената значајна задача е во тесна врска со 

промените во улогата на воспитувачот, што се базира на користење 

на активни методи на работа,   во која воспитувачот повеќе нема 

доминација со предавачките активности. Во примената на 

современите методи за работа, информациската технологија и 

средствата за масовна комуникација се важна поддршка на 

воспитувачот, зашто отвораат можности за поинаква организација 

на воспитно-образовната работа, во која воспитувачот веќе не е 

главен извор на знаење, туку повеќе е координатор и модератор на 

детските активности.  

Една од новите улоги на воспитувачите во градинките  се 

однесува, всушност, на подготвувањето на стимулативна околина 

што ќе биде добро опремена со средствата за масовна 

комуникација и современи информациски технологии. Во тој 

поглед, потребно е воспитувачот, со своето непосредно 

ангажирање, соодветно да ја подготви градинката, како 

опкружување на средина што овозможува внесување на новини и 

менување на постоечкиот традиционален концепт. Добрата 
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соработка со сите вработениво установата придонесува за 

создавање  на таква општа клима што ќе овозможува  примена на 

масовните медиуми и совреемените  информациски технологии на 

ниво на севкупната работа на установата. 

 

ЗАКЛУЧОК 

Средствата  за масовна комуникација и Интернетот влијаат 

на сите сфери на општествениот живот, посебно оставајќи 

импликации врз развојот на културата и образованието. 

Медиумите претставуваат составен дел од животот на современиот 

човек, така што нивното влијание  врз развојот на децата  е 

неминовен. Медиумите денес имаат сè поактивна улога, тие чинат 

дел од семејната средеина и се составен дел на воспитно-

образовните установи. Влијанието на медиумите и на Интернетот  

врз учењето, сознанието, развојот и растењето  на децата може да 

се толкува на различни начини. Авторите имаат спротивни 

сфаќања за дејствувањето на медумите врз воспитанието, што 

сосема е оправдано, доколку се имаат предвид современите правци 

на развој на медиумите. 

Иако улогата на медиумите и Интернетот во развојот на 

децата е неоспорна, сепак, тешко е да се оцени, без некои 

релевантни показатели, какво е нивното дејство врз воспитанието и 

развојот на младата личност. Имено, се смета дека нивното 

внимание може да биде позитивно и негативно, како и тоа дека 

дејствувањето е условено од улогата на возрасните, пред се,од 

воспитувачите, кои имаат за задача да ја развиваат медиумската 

култура и писменост.Во установите за предучилишно воспитание и 

образование, од широкиот спектар мас-медиуми, најзастапена е 

телевизијата. Користењето на телевизијата во воспитно-

образовната работа стимулативно дејствува врз детското сознание 

и мотивација за обавување на различни активности.Во рамките на 

телевизиската програма има соджини што се исклучиво наменети 

на децата, чии соджини можат, во значителна мера, да придонесат 

за мотивација на децата во процесот на учење.Телевизиската 

програма за деца е секогаш активна и привлечна, што создава 

големи можности за примена во различните воспитни активности. 

Современата информатичка технологија, посебно Интернетот, има 

многу значајна улога во модернизацијата на работата во 

предучилишните установи.Примената на Интернетот во 

градинката  сè уште не е на бараното ниво, првенствено поради 

материјаните услови и слабата опременост на градинките.За 

ваквата состојба значително придонесува и недоволната 

подготовка на воспитачите за користење на средствата за 

информациска технологија во процесот на воспитание и 
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образование. Интернетот и другите средства на информациската 

технологија овозможуваат бројни можности за  иновирање на 

воспитно-образовната работа. Истовремено се смета дека тие имаат 

значаен придонес кога во прашање е развојот на детето од сите 

аспекти.Користењето на современата информатичка технологија во 

делот на физичкиот развој на децата, придонесува кон развој на 

ситните мускули на раката, координација на движењата, развој на 

перцепцијата и подобра адаптација на децата со физички 

недостатоци во воспитно-образовната група.Битни се и 

предностите што се однесуваат на социоемоционалниот развој, во 

смисла на зголемување на социјалната интеракција, развој на 

кооперативните односи и заедништво во решавањето на 

проблемските ситуации.Во аспектот на когнитивниот развој, се 

смета дека користењето на современите информациски сретства, 

медиумите и Интернетот, позитивно дејствува на процесот на 

развојот на мислењето, придонесува за развој на симболичкото 

претставување и развој на вниманието. Во делот за развој на 

комуникацијата и творештвото, Интернетот овозможува  огромни 

можности за развој на детската фантазија и творештво. 

Може да се констатира дека медиумите и интернетот, како 

сретства на современото живеење, имаат значајно влијание врз 

воспитанието на децата од предучилишна возраст. Соодветно на 

тоа, нивната примена во секојдневната воспитна работа во 

градинката претставува не само неопходност, туку и можност за 

внесување на иновации и создавање на нов профил на 

предучилишни установи. 
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Арјан СКУКА 

 

 

КРЕИРАЊЕ И АВТОМАТСКО ПРЕГЛЕДУВАЊЕ  

НА ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕСТОВИ  

СО TOPCLASS АПЛИКАЦИЈАТА 
 

 
Abstract 

 

In this article the practical implementation of the creation and the automatic 

check of electronic tests with the TopClass software application are explained. 

In the introductory part of the article the basic technical and functional 

characteristics of the TopClass application are given. Afterwards directions and 

practical guidelines for creation of electronic tests are given and the techniques 

characteristic for various types of questions are elaborated. At the end of the 

article, the automatic check of tests which contain particular questions is 

explained and special attention is paid to the automatic generation of actions on 

the basis of the achieved results. 

 
Key words: e-tests, web-classes, e-learning, e-questions, automatization 

 

ВОВЕД 

Образовната софтверска апликација TopClass претставува 

управувачки систем за подршка на предмети и на веб-базирано 

далечинско учење. Таа функционира како клиент-сервер аплика-

ција преку Интранет локални мрежи на образовни институции и  

на компании или преку глобалната Интернет мрежа.   

Наставните курсеви се креираат со користење на веб техно-

логии, како на пример  HTML (Hypertext Markup Language), Java, 

JavaScript и др. За пренесување и пристап до информации преку 

WWW сервисот апликацијата го користи HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol) комуникацискиот протокол. TopClass серверот се 

инсталира на еден централен компјутер и во неговата база на 

податоци се складираат: 

 сите параметри за сетапот и управувањето со апликацијата, 

 сите податоци и информации во врска со наставните 

курсеви, 

 сите податоци и информации за корисниците на 

апликацијата. 

 

TopClass серверот може да се инсталира на различни плат-

форми: Windows, Solaris/Linux и Macintosh, при што за секоја плат-

форма постојат одредени разлики во инсталацијата и сетирањето 

на системските параметри. Со користење на стандардните веб пре-
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барувачи студентите, инструкторите, администраторите и гостите 

на апликацијата можат да пристапат на TopClass серверот од било 

која Интернет-Интранет локација.  

Функционалната структура и алатките на TopClass аплика-

цијата обезбедуваат: 

 дизајнирање, креирање и управување на веб-курсеви,  

 управување со корисници; 

 двонасочна комуникација и соработка на релациите 

инструктор-студенти  и студенти-студенти;                  

 студентски алатки; 

 креирање на електронски тестови и автоматско 

прегледување на на тестови кои содржат одредени видови 

на прашања; 

 сетирање и одржување на серверот, и др. 

 

II.   КРЕИРАЊЕ НА ТЕСТОВИ 

Една од главните функционални особини на TopClass 

апликацијата е можноста за креирање на електронски тестови, како 

и можноста за автоматско прегледување на тестови кои содржат 

одредени видови на прашања.  

Основни карактеристики на TopClass прашањата се: 

 Секое прашање има Title поле во кое се внесува  насло-

вот на прашањето. Тоа поле се прикажува само во Edit question 

pool страната и на инструкторот му служи како референца за 

прашањето. Насловот на прашањето не можат да го видат 

студентите.  

 Прашањата содржат After полиња кои му даваат 

флексибилност на инструкторот во пишувањето на прашањата, 

бидејќи прашањата можат да се напишат и во полињата Before и  

After. Исто така, инструкторите можат во полето Before да го 

напишат воведот на прашањето, а во полето After да го напишат 

самото прашање. Текстот кој се внесува во овие полиња им се 

прикажува на студентите при решавањето на тестот.  

 Сите прашања имаат поле Total Points во коешто се 

одредува вкупниот број на бодови кои ги носи прашањето. Некои 

прашања го имаат и полето Points и, ако се користи тоа поле, 

инструкторот треба да каже кој одговор е точен и колку бодови му 

се доделуваат на секој одговор. 

 Неколку видови на прашања користат опции за селек-

ција со кои се означуваат опциите во случаите кога постои само 

еден точен одговор на прашањето. Студентите ја селектираат опци-

јата пред точниот одговор. 
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 Некои видови на прашања користат listi од кои студен-

тите го бираат одговорите на прашањата. 

 Доколку инструкторите при сетирање на прашањето ја 

изберат опцијата Truе во Allow Don’t Knows листата, тогаш 

студентите ќа можат да ја користат Don’t Know опцијата кога не го 

знаат одговорот на прашањето или не се сигурни за точниот 

одговор на прашањето. Ако инструкторот ја избере опцијата False, 

тогаш студентите ќе можат да ги видат само опциите кои се 

запишани како можни одговори на прашањето. 

 Сите видови на прашања ја содржат наредбата Review, 

која му овозможува на инструкторот да види како ќе изгледа 

прашањето. Со наредбата Edit, инструкторите имаат можност да го 

едитираат тестот или прашањето и од Preview страната.    

 Некои видови на прашања го содржат Comments полето 

кое на инструкторот му овозможува да испрати повратни 

информации до студентите во врска со нивните тестови. Тие ги 

содржат неговите коментари за точните и за неточните одговори на 

студентите.  Comments полето им се прикажува на студентите по 

прегледувањето и по оценувањето на тестовите, по што секој 

студент има право да го види својот тест.   

 Инструкторите со користење на посебни тагови можат 

да го менуваат изгледот на прашањата во Before и After полињата. 

На пример, користењето на <p> тагот после прашањето обезбедува 

празен простор помеѓу прашањето и опцијата за селекција или 

листата која служи за селекција на одговорот на прашањето.  

 Сите овие видови на прашања се креираат со соодветна 

наредба од Edit Question Pool страната. 

 

III. ВИДОВИ НА ПРАШАЊА 

Во TopClass апликацијата се дефинирани осум видови на 

прашања:  

1. Текстуални прашања; 

2. Прашања за селекција; 

3. Прашања за праќање на одговор; 

4. Прашања за селекција на објект; 

5. Прашања со повеќе точни одговори; 

6. Прашања со спојување на елементи од листи: 

7. Графички прашања; 

8. Логички прашања. 

 

1. Текстуални прашања 

Во текстуалните парашања (Text question) студентот треба 

го потполни празното поле или прашања во кои студентот како 

одговор треба да напише есеј. Во овој случај инструкторот може да 
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ја одреди висината и ширината на текстуалното поле во кое 

студентите ќе ги внесат своите одговори. На пример, за краток есеј 

полето може да има 20 реда (Height = 20) и 70 карактери ширина 

(Width = 70).  

Кај првиот тип прашања (прашањата во кои студентот 

треба го потполни празното поле) инструкторот може да ги напише 

и одговорите кои ќе се сметаат за точни иако содржат грешки во 

правописот. Тоа е многу корисен елемент бидејќи нуди можност 

одговорите на прашањата да се прегледуваат автоматски. 

Прегледувањето го извршува серверот на апликацијата TopClass.    

 

2. Прашања за селекција 

Прашања за селекција (Pick one question) се прашања во 

кои треба да се избере еден точен одговор од повеќе можни 

одговори. И овие прашања можат да бидат автоматски прегледани 

од страна на TopClass серверот. Во полињата Options се внесуваат 

можните одговори и се означува опцијата Correct до точниот 

одговор, додека, пак, во полињата Comments се пишува коментарот 

за соодветниот одговор.    

Изгледот на можните одговори, како и тоа дали за означува-

ње на точниот одговор ќе се користат опции за селекција или лис-

та, може да се одреди со опциите:  

 Radios Across - можните одговори и „радио“ копчињата за 

нивното означување се прикажуваат еден по друг во еден 

или во повеќе редови.  

 Radios down - секој можен одговор и соодветното „радио“ 

копче се прикажуваат во различни редови. 

 Drop-Down - можните одговори се сместуваат во листа од 

која студентот го селектира одговорот. 

   

3. Прашања за праќање на одговор 

Прашања за праќање на одговор (Upload questionѕ) се тип на 

прашања чии одговори се составен дел од одредени датотеки. 

Студентите имаат задача да ја пренесат датотеката (фајлот) во 

којашто е содржан одговорот на прашањето, од својот компјутер на 

TopClass серверот. Овој вид на прашања обично се користи кога 

студентите се задолжуваат да изработат проектни задачи, 

семинарски работи и др. 

  

4. Прашања за селекција на објект 
Прашања за селекција на објект (Pick one object question) се 

прашања во кои  треба да се избере еден точен одговор од повеќе 

можни одговори при што одговорите претставуваат мултимедиски 
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објекти. Овие прашања можат да бидат автоматски прегледани од 

страна на TopClass серверот. 

Вметнатите објекти, кои можат да се селектираат како 

одговори на овие прашања, може да се: графички фајлови (пр. jpg, 

gif и др.), анимации, аудио фајлови и др. Тие мора да се 

специфицираат со HTML тагови, и тоа: 

 Графички фајлови:  < img src=”xxxxxx.gif” > таг; 

 Аудио фајлови: “anchor   reference” таг; 

 Другите видови на објекти, а посебно тие кои користат 

додатоци, се специфицираат со  < embed src=”xxxxx.xxx” >.  

 

5. Прашања со повеќе точни одговори 

Прашања со повеќе точни одговори (Multiple correct answer 

question) се прашања во кои треба да се изберат неколку точни 

одговори од повеќе понудени можни одговори. Овие прашања 

можат да бидат автоматски прегледани од страна на TopClass 

серверот. Во полињата Options се внесуваат можните одговори, а  

точните одговори се означуваат со опцијата Correct. Доколку 

инструкторите при сетирањето на прашањето ја изберат опцијата 

True во Allow Don’t Knows листата, тогаш студентите ќа можат да 

ја користат Don’t Know опцијата.  

Карактеристично за овие прашања е тоа што доделувањето 

на бодовите се врши врз основа на точни и неточни одлуки. За 

точен одговор кој претставува една опција во дадената листа на 

одговори важи: 

 ако се селектира одговорот тогаш тоа е точна одлука; 

 ако не се селектира одговорот тогаш тоа неточна одлука. 

 За неточен одговор кој претставува една опција во дадената 

листа на одговори важи: 

 ако не се селектира одговорот тогаш тоа е точна одлука; 

 ако се селектира одговорот тогаш тоа неточна одлука. 

Од претходните искази следи дека за да се освојат сите 

можни бодови за прашања од овој вид студентите треба да ги 

селектираат сите точни одговори, а да не ги селектираат 

неточните одговори.  

 

6. Прашања со спојување на елементи од листи 

Прашања со спојување на елементи од листи (List matching 

question) се прашања во коишто треба да се спојат соодветните 

елементите од две листи. Во полињата Options list се внесуваат 

опциите за кои треба да се селектират соодветни одговори од 

Matching list листата. Доколку инструкторите при сетирањето на 

прашањето ја изберат опцијата True во Allow Don’t Knows листата, 

тогаш студентите ќа можат да ја користат Don’t Know опцијата.  
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Карактеристично за овие прашања, исто како и за праша-

њата кои имаат повеќе можни одговори, е тоа што доделувањето на 

бодовите се врши врз основа на точни и неточни одлуки. За да се 

освојат сите можни бодови за прашања од овој вид студентите 

треба да ги воспостават точните врски меѓу елементите од листите 

и да не воспостават ниту една неточна врска.  

 

7. Графички прашања  

Графички прашања (Image Map question)  се прашања во 

кои студентот треба да кликне на делот од  графичкиот објект кој 

претставува точен одговор на прашањето. Графичкиот објект се 

дели на посебни области со користење на посебен програм за 

креирање на мапи. За да одговорат на прашањето, студентите 

мораат да го кликнат делот од сликата за кој мислат дека е точниот 

одговор на прашањето. 

Студентите можат да кликнат само еднаш на некој дел од 

графичкиот објект, при што тој дел се смета како одговор на 

прашањето и веднаш се  испраќа до серверот. Тие немаат право да 

кликнуваат повеќе пати врз графичкиот објект за да го одредат 

одговорот на прашањето. 

За да се користи некој графички објект во овие прашања, 

тој мора да се конфигурира во „мап-фајл“ при што со доделување 

на кооординати и области тој се дели на повеќе делови. TopClass 

серверот подржува користење на стандардни NCSA „мап-фајлови“, 

што значи дека на името на фајлот мора да му се придружи  map  

екстензијата.  

 

8.  Логички прашања 

Логички прашања (Boolean question) sе класични Да/Не  

прашања (True/False или Yes/No) во кои студентот треба да го 

избере точниот одговор. Тие се креираат во Boolean question 

страната, која се отвора со Boolean наредбата од Edit Question Pool 

страната. 

 

IV.  ВРЕМЕНСКО ОГРАНЧУВАЊЕ НА ПРИСТАПОТ  

ДО ТЕСТОВИ 

TopClass серверот им овозможува на инструкторите и/или 

администраторите да вршат временски ограничувања на тестовите 

кои студентите треба да ги  решаваат.За таа цел користи  Edit time 

restrictions - Tests страната која се отвора од Edit restricions 

страната, на ист начин како и за фолдерите и страните, но претход-

но се одредува тестот за кој ќе се постават временските ограничу-

вања.  
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Можни се поставувања на три категории на временски огра-

ничувања: 

 Retrieve   поставување на временски ограничување на 

пристапот на студентите  до тестовите. 

 Submit  поставување на временски ограничување на  

предавањето на тестовите на студентите, т.е. на ипраќањето 

на тестовите до TopClass серверот.  

 Results  поставување на временски ограничување за 

времето во кое TopClass серверот мора да ги испрати резул-

татите од автоматски прегледаните тестови до студентите.  

 

Серверот обезбедува поставување една, две или истовремено 

на сите три категории на временски ограничувања. Постојат две 

методи за поставување на временски ограничувања за тестовите: 

 Апсолутно временско ограничување  дефинирање на ег-

зактен временски интервал на ограничувањето. Внесените 

датуми морат да се во mm/dd/yyyy  и  hh:mm:ss. Форматите.   

 Релативно временско ограничување  дефинирање на 

временско ограничување врз основа на претходно дејство 

на студентите.  

 

Можни се четири опции кои се селектираат од From лис-

тите:  

 First retrieve  ограничување релативно во однос на првиот 

пристап на студентите до тестот;                 

 Last retrieve  ограничување релативно во однос на 

последниот пристап на студентите до тестот; 

 First submit  ограничување релативно во однос на првото 

предавање на   тестот; 

 Last submit  ограничување релативно во однос на 

последното предавање на   тестот. 

 

За двата вида на ограничувања, инструкторите можат да ги 

користат опциите Include или Exclude за да одредат дали внесените 

вредности се однесуваат за дозволени или недозволени временски 

интервали.   

 

V. ПРЕГЛЕДУВАЊЕ НА ТЕСТОВИ 

TopClass серверот содржи алатка за автоматско прегледува-

ње на тестови кои содржат одредени видови на прашања. Тоа се 

постигнува со селектирање на Autocorrect   опцијаат во Edit Test 

страната.  

Автоматското прегледување може да се применува за  сите 

видови на прашања освен за upload и text прашањата во кои треба 
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да се напише одреден есеј. За прашањата кои може автоматски да 

се прегледаат инструкторите можат да напишат коментари и со тоа 

да обезбедат  автоматска повратна информација до студентите.   

Тестовите кои не можат автоматски да се прегледат од 

TopClass серверот, ги прегледуваат самите инструктори со 

користење Review Test страната.Таа се активира со селекција на 

тестот кој ќе се прегледува во Student Submissions страната, која се 

отвара со Review Submissions  алатката од  Home страна.  

Инструкторите можат да генерираат  разни видови на 

извештаи за резултатите од тестовите. На пример, можат да се 

креираат: 

 извештаи за постигнатите резултати на студентите на одре-

ден тест или на сите тестови, 

 извештаи  за прогресот на поедини студенти во курсот, 

 извештаи за постигнатите резултати на тестовите анализира-

ни на ниво на клас, 

 извешати за прогресот во курсот на класот како целина, и др. 

 

Извешаите можат се креираат со користење на алатките од 

List of students страната, до која се пристапува со List of Students 

иконата од Home страната.  

TopClass серверот овозможува и експортирање на податоци  

со алатката Export Row Data од Utilities  страната. Експортираните 

податоците можат да се отворат во разни програми за работа со 

бази на податоци, програми за табеларни пресметки и др. 

 

Генерирање на автоматско дејство врз основа на 

резултатите во автоматски прегледаните тестови  

TopClass серверот обезбедува автоматско генерирање на 

дејства врз основа на постигнатите резултати во автоматски 

ппрегледаните тестови. Тоа го овозможуваат алатките во New 

action зоната од Edit test страната. 

За одредување на критериумот во поглед на освоените 

бодови, инструкторот може да ги користи релационите оператори : 

“>“ (Above), “<“ (Below), ““ (Above or equal), ““  (Below or equal). 

1. Додавање на дополнителни наставни материјали   

TopClass апликацијата може, врз основа на освоените 

бодови, автоматски да им испрати на студентите дополнителни 

материјали за учење.  Таа можност се специфицира во Edit add 

action страната, која се активира со Add coursework наредбата од 

Edit test страната.  
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Елемент Функција 

Title 

Поле во кое се внесува името на автоматски генерираното 

дејство за додавање на материјали на курсот. Ова име се 

прикажува во Edit test страната.  

Test Текстуална лабела во која се прикажува името на тестот. 

Add this unit 

Со селекција на Select наредбата се добива листа на ULM 

единици од кои се избира новата ULM единица која ќе се 

додаде.  

To this unit 
Со селекција на Select наредбата се избира фолдерот во кој 

ќе се смести новата ULM единица. 

When student 

scores 

Служи за одредување на критериумот за додавање на 

дополнителни материјали. 

Submit Испраќање на внесените вредности до TopClass серверот. 

Test Враќање ва Edit test страната 

Табела 1. Преглед на функциите на Edit add action страната 

 

2.  Автоматско известување на инструкторот 
Апликацијата има можност автоматски да го извести  

инструкторот за студентите кои освоили повеќе или помалку 

бодови од одреден број на бодови. Сетирањето на ова дејство се 

врши во Edit message action страната, која се отвара со Notify 

instructor наредбата од Edit test страната.  

Полето Message action содржи код за шаблон на пораката 

до инструкторот, кој го генерира името на студентот и насловот на 

тестот. Пораката може да се испрати и до други корисници. За таа 

цел нивните кориснички имиња треба да се внесат во Additional 

receivers полето. 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

Креирањето и автоматското прегледување на електронски 

тестови се едни од основните функции кои треба да ги обезбедат 

образовните компјутерски системи, без оглед дали се работи за 

системи за подршка на наставни предмети или за веб-базирани 

системи за далечинско образование. Апликацијата TopClass 

обезбедува ефикасни алатки за креирање на електронски тестови и 

подржува многу видови на прашања, како на пример текстуални 

прашања, графички прашања, прашања за селекција на објекти и 

др. Високо ниво на автоматизација на процесот на тестирање и 

оценување може да се постигне со користење на алатките за 

автоматско прегледување на тестови и автоматско генерирање на 

дејства врз основа на постигнатите резултати.    
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Флорина ШЕХУ 

 

        

ЕМОЦИОНАЛНИОТ АСПЕКТ НА ОДНОСИТЕ МЕЃУ  

НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ И НИВНИОТ 

КВАЛИТЕТ 

    

 
Abstract 

 

The quality of the relations between the teachers and students in education 

largely depends on the positioning, presence, treatments, manifestation of the 

emotional, affective sphere. Education through the classroom as a place of 

realization of the upbringing-educational goals is strongly intertwined with the 

emotional dimension as well, especially in the existence of the relations 

between the basic subjects, the teachers and students. Presently, there are 

certain understandings and tendencies for the school to be treated as an 

institution which is mainly focused on the intellectual, cognitive sphere, 

however in everyday school life viewed through the prism of human relations, 

real emotional happenings, experiences and influences hide and occur between 

the teacher and student. 

Presently in context of the emotional aspect of the relations between the 

teachers and students, the attention more and more is directed towards the 

needs of appropriate understanding of the emotional determination and 

development of the necessary competencies with the goal to achieve and 

improve the quality of relations both in the everyday practice as well as the 

further life of the students themselves. 

 
Key words: emotions, relations between the teachers and students, emotional aspect of 

the relations, education. 

 

 
ЕМОЦИОНАЛНИОТ АСПЕКТ НА ОДНОСИТЕ МЕЃУ  

НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ И НИВНИОТ КВАЛИТЕТ 
Дали може да се очекува вистинско очовечување, хумани-

зирање и развивање на личноста на ученикот, а и на наставникот 

ако низ нивната (нужна или не, посакувана или непосакувана) 

интеракција не провејуваат и не се присутни емоции од различен 

интензитет и вид (сметајќи при тоа дека не го застапуваме мисле-

њето дека се и треба да е присутно и манифестирано единствено со  

“позитивни, прифатљиви, и сл.”емоции)? Дали односите меѓу 

наставниците и учениците можат да се одвојат од емоциите? Дали 

може да се случува (па дури и зборува) воспитание и образование 

без присуство и развој на емоционалниот, афективниот дел на 

личноста? Каква интеракција би имале без присуство (па макар и 

интерно, неманифестно) на емоции кога во истата постои еден 
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човечки контакт, едни интерперсонални односи?. Без никакво сом-

невање одговорите на наведените прашања би биле негативни 

тргнувајќи и од едноставниот пример на вербална или невербална 

комуникација помеѓу две единки (без разлика дали едниот е нас-

тавник или ученик) во чиј процес без разлика на целите на учес-

ниците свесно или несвесно, помалку или повеќе, поманифестно 

или заткриено и слично се искажуваат емоции.  

Пред да се прикажат некои од позначајните истражувања 

поврзани со емоционалниот аспект и квалитетот на односите меѓу 

наставниците и учениците ќе се обидеме сосема накратко да наве-

деме некои од можните дефиниции за емоциите. Што всушност 

преставуваат емоциите? Дали и во областа на емоциите постојат 

одредени детерминанти кои имаат културна, социјална, итн. Ди-

мензија?. Најопшто кажано денес на емоцијата се гледа “. . . . како 

на надреден хипотетички конструки кој вклучува чуства како 

една од повисоките компоненти (моторичка експресија, физиолош-

ки промени, тенденции за делување и когнитивна обработка 

”(Hewstone, M. & Stroebe, W., 2003, стр.129). “Ако емоцијата е де-

финирана како епизода на меѓусебно поврзаните, синхронизирани-

те промени на овие компоненти, настанати како одговор на некое 

случување од голема важност за организмот, тогаш следен проб-

лем станува прашањето кое се однесува на динамичките меѓу-

односи на компонентите во секоја поединечна емоционална 

епизода”. (Исто, 2003, стр.129). 

 

Преглед на одредени истражувања за емоционалниот аспект 

на односите меѓу наставниците и учениците во образованието 

 

Денес сé повеќе автори и истражувања се однесуваат на 

разгледувањето на прашањата поврзани со емоционалниот, афек-

тивниот аспект на односите во училиштето како и односите меѓу 

наставниците и учениците (Holt-1974; Rich-1977;Radke-Jarrow & 

Sherman-1985;Good&Weinstein-1986; Wellbron & Connell-1987; Me-

rrett & Wheldall-1993; Brophy-1996; Goleman-1997; Pianta-1999; 

Grable- 2002). 

Истражувањата кои се однесуваат на третирањето на емо-

ционалниот аспект на односите меѓу наставниците и учениците 

јасно укажуваат на поврзаноста помеѓу квалитетот на односите 

меѓу нив и емоционалниот развој на самите ученици. Истотака е 

докажана поврзаноста помеѓу искажувањето и подржувањето на 

позитивните емоции и понатамошниот развој на учениковата лич-

ност, неговата социјабилност, прифатеност и емоционалност во 

животот. “Тие односи ги поттикнуваат децата на емоционална 

експресија и “увежбување” на основните развојни функции како 
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поврзаноста, истражувањето, игрите, однесувањето”(Pianta, R. C., 

1999). 

Според две истражувања (M.Klarin -2001; M.Klarin и 

сораб.-2003) е докажано дека постои поврзаноста помеѓу емоцио-

налниот аспект на односите меѓу наставниците и учениците, од 

една страна и агресивноста, осаменоста, итн, на учениците од 

друга страна. Истотака авторите обрнале посебно внимание на 

емоционалната топлина (прифаќање или одбивање) која постои во 

односот меѓу наставниците и учениците во образованието. Според 

наведените автори под помот прифаќање се подразбирале сите 

тврдења кои се поврзани со наставниковото пофалување, поттик-

нување, разбирање за учениковите проблеми, како и искажување 

на љубов. Додека пак под поимот одбивање биле опфатени тврде-

њата кои ги опишувале наставниците кои казнуваат, поставуваат 

нереални цели, кои користат погрдни зборови, кои покажуваат 

незаинтересираност и занемарување. Резултатите од истражува-

њата покажале дека учениците од кои го доживеале одбивање од 

страна на наставникот и имале емоционално ладни односи биле 

видно помалку задоволни со училиштето, како и покажувале доста 

висок степен на осаменост и неприлагоденост кон опкружувањето.  

Според Gable (2002) еден од основите посакувани особини 

на добар, вистински наставник се неговите способности за воспос-

тавување на емоционално топли и грижљиви односи со учениците. 

Наставникот кој се грижи, è чуствителен и одговара на чуствата, 

потребите на учениците всушност му овозможува на ученикот да е 

отворен кон нови предизвици, да воспоставува односи со други 

ученици и да е подготвен за понатамошниот живот. 

Лонгитудиналното истражување на психологот Carollee 

Howes покажало дека учениците кои во присуство на наставници 

чувствуваат емоционална сигурност покажуваат повисок степен на 

самосигурност и самоувереност во својата околина, во учењето и 

во воспоставувањето на социјални односи со своите врсници. 

Авторите Lewis, Schaps & Watson (1995) сметале дека 

поттикнувачкото, топлото опкружување во училиштето во голема 

мера влијае врз емоционалниот развој на учениците. Според наве-

дените автори таквото училиште како место каде што наставни-

ците и учениците се грижат едни за други, активно се слушаат, се 

договараат, се идентификуваат, имаат чуство на припадност и де-

лат исти цели и вредности всушност таквото опкружување овозмо-

жува правилно и позитивно емоционално развивање на учениците.  

Во литературата постојат низа истражувања кои укажуваат 

на големото влијание на емоциите врз социјалната когниција: пер-

цепција, расудување, помнење, решавање на проблеми, итн. Исто 

така докажано едека емоциите влијаат и врз менувањето на ста-
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вовите меѓу кои и на социјалните (Breckler-1993). Во тој контекст 

емоциите истотака влијаат и на појавувањето и подржувањето на 

процоцијалното однесување “општо кажано феноменот на агресија 

тесно е поврзано со емоциите, посебно со фрустрацијата и лути-

ната ”(Averill-1982; Berkowitz-1962). Од друга страна алтруистич-

кото однесување на еден сложен начин е зависно од располо-

жението и емоциите (Isen-1990). 

Социјалната интеракција општо, како и  меѓу наставниците 

и учениците е под силното влијание на емоциите, со што поче-

токот, процесот и завршниот резултат на социјалната интеракција 

зависи и од видот на емоциите и нивното предвладување. 

Во процесот на социјалната интеракција посебна важност 

имаат: “. . . . афективните сигнали во чуствителниот процес на 

воспоставување на односи меѓу поединците, во односите внатре и 

меѓу групите, како и во многу други подрачја на социјалниот 

живот”.(Feldman, R.S &Rimé, B.-1991). 

Во контекст на наведеното во практиката во релација на 

односите меѓу наставниците и учениците се појавуваат ситуации 

кога учениците лажно прикажуваат согласност или почитување со 

и кон наставникот и тоа преку воспоставување на контакт со очи, 

значи со поглед или пак со вербално искажување лице во лице, а во 

моментот на снемување на наставникот од видеокругот на наведе-

ните контакти, кај учениците се појавува и видливо приметува 

обратното (преку фацијални или невербални манифестации или 

исмејување, итн.). 

“Изразувањето на емоциите има важна сигнална функција 

бидејќи овозможува суптилно угодување на интерперсоналните 

односи. Конечно чуството како компонента на емоциите е силен 

механизам за унапредување на регулацијата и контролата на 

емоционалното однесување. (Hewstone, M. & Stroebe, W., 2003, 

стр.134). 

 

Значајноста од третирање на емоционалниот аспект на 

односите меѓу наставниците и учениците во образованието 
 

Разгледувањето на прашањето за емоционалниот аспект на 

односите меѓу наставниците и учениците е од големо значење и од 

агол на унапредување на целокупните односи кои се случуваат во 

одредено време, простор и учесници. Имено кога се работи за 

квалитетот на односите меѓу наставниците и учениците во образо-

вание ние не зборуваме само за односи во релација еден наставник 

и еден ученик, независно и неповрзано со останатиот нематери-

јален и материјален свет, значи не зборуваме за однос во еднина 

стерилизирано не само од останатите фактори туку и од самите две 
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личности, од нивните емоции. Ние всушност треба да зборуваме за 

комплексната испреплетеност на односите меѓу наставниците и 

учениците, а квалитетот на наведените односи зависи од внатреш-

ната хармонија, соработка, продуктивност, итн., на членовите, од-

носно учесниците во наведените односи. “Во групите во кои пос-

тои висок степен на негативен емоционален и општествен набој – 

било да потекнува од бес, противништво или . . . . – луѓето не 

можат да дадат се од себе. Меѓутоа хармоничните односи на гру-

пите им овозможува максимално да ги искористат способностите 

на нивните најкреативни и најталентирани членови”. (Goleman.D., 

1997, стр.167). “Бесот, противништвото, . . . ., но и стравот , ненак-

лоноста, егоизмот, недовербата, неемпатичноста, нетолерантноста 

и сл., ја нарушуваат состојбата на внатрешниот склад и ја на-

малуваат можноста секој поединец максимално да ги искористи 

своите способности. Корените на внатрешната хармонија како и на 

нескладот се наоѓаат кај поединецот. Теориските сознанија потик-

нуваат на освестување на искуствата и мотивирање за барање на 

начини за создавање на склад и складни односи доколку сакаме да 

бидеме продуктивни, поуспешни и квалитетни. Тоа поставува нови 

задачи пред оспособувањето на идните наставници” (Bratanić,М., 

2002, стр.160).   

 

 

 Емпириско истражување 

Во контекст на прашањето за емоционалниот аспект на 

односите меѓу наставниците и учениците и нивниот квалитет 

извршивме едно емпириско истражување преку примена на истра-

жувачка техника - систематско наблудување. Соодветно на наведе-

ната истражувачка техника, пристапивме кон изработка и примена 

на протоколот за писмено снимање како истражувачки инструмент. 

Со техниката систематско наблудување кое е реализирано 

со помош на протоколот за писмено снимање, добиени се податоци 

за емоционалната и социјалната димензија на односите меѓу 

наставниците и учениците, содржани во непосредните интерпер-

сонални односи кои постојат во наставата, т.е воспитно-образов-

ниот процес. 

Со наведената техника се наблудувани вкупно 180 наставни 

часа, во одделенска и предметна настава (IV и VII одд.), во вкупно 

5 основни училишта од територијата на Р.Македонија (Скопје, 

Куманово, Гостивар). 

Добиените податоци се обработени според следните ста-

тистички постапки: пресметка на процент (%); аритметичка сре-

дина (X); пресметка на мод; проценка на пропорција (р); фрек-

венција (f); пресметка на диструбуција на емпириска фреквенција 
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(fo); на теоретска фреквенција (ft); на минимум очекувана теорет-

ска фреквенција (min.ft); степенот на слобода (df); процент; 

пресметка на хи-квадрат тестот (X
2
); статистичка значајност (на 

хи-квадрат тестот); пресметка на коефициентот на контингенција 

(C) и Крамеровиот коефициент на корелација (V) како посовремена 

варијанта на C и на Fi коефициентото на корелација. 

 

 
Табела бр. 1. Интерперсонални односи – социјална и емоционална димензија на 

односите во наставата во основното образование 

 

Категории 

на односи 

 

 

 

карактеристики  

 

 
f 

ft 

% 

Настава – одделенска и предметна 

Вк. одделенска предметна 

н п с н п с 

Интерперсо- 

нални 

односи 

(социјална и 

емоционална  

димензија на  

односите) 
 

 

1 

 

Водител и  

контролор на  

комуникацијата 

63 

55,5 
35,0% 

21 

26,1 
11,7% 

0 

2,3 
0,0% 

56 

63,5 
31,1% 

 

35 

29,9 
19,4% 

5 

2,7 
2,8% 

180 

180,0 
100% 

 
2 

 

           Во 

комуникација 

вклучува 

повеќе      

учеици 

f 

ft 
% 

0 

0,0 
0,0% 

12 

30,3 
6,7% 

72 

53,7 
40,0% 

0 

0,0 
0,0% 

53 

34,7 
29,4% 

43 

61,3 
23,9% 

180 

180,0 
100% 

  

3  
    Заедничко  

   одлучување 

f 

ft 

% 

0 

3,3 

0,0% 

31 

47,6 

17,2% 

53 

33,1 

29,4% 

7 

3,7 

3,9% 

71 

54,4 

39,4% 

18 

37,9 

10,0% 

180 

180,0 

100% 

 

4 
 

      Взаемно  

    разбирање,  

    договарање                                    

f 

ft 
% 

0 
1,4 

0,0% 

2 
29,9 

1,1% 

82 
52,7 

45,6% 

3 
1,6 

1,7% 

62 
34,1 

34,4% 

31 
60,3 

17,2% 

180 
180,0 

100% 

5 
 

   Применува 

        хумор 

f 

ft 

% 

16 

29,4 
8,9% 

45 

39,7 
25,0% 

23 

14,9 
12,8% 

47 

33,6 
26,1% 

40 

45,3 
22,2% 

9 

17,1 
5,0% 

180 

180,0 
100% 

 
Бр. X2 Стат.знач df C V min ft 

1 8,148 0,017 2 0,208 0,213 2,33 

2 32,519 0,000 2 0,391 0,425 30,33 

3 39,315 0,000 2 0,423 0,467 3,27 

4 81,831 0,000 2 0,559 0,674 1,40 

5 20,966 0,000 2 0,323 0,341 14,93 

 
По однос на интерперсоналните односи, т.е одредени 

карактеристики на истите, анализата на добиените резултати 

прикажани на табелата укажува на постоење на статистистички 

значајни разлики во двете независни варијабли (одделнаска и 

предметна настава) по сите наведени карактеристики од емоцио-

налната и социјалната димензија на односите меѓу наставниците и 

учениците. Имено од вкупно 180 набљудувани наставни часови од 

кои 84 во одделенска настава (IV одд.), во 64 (или 35% од вкупно 
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наблудуваните наставни часови) , т.е 16 (или 8.9%) наставникот 

никогаш не се поставува како контролор на комуникација и не 

применува хумор, наспроти 56 (31,1%), т.е 47 (26.1%) од 96 

наставни часови во предметна настава (VII одд.). Од друга страна 

во 72 (40%) од вкупно 180 од кои 84 наставни часови во 

одделенска настава, поточно во 53 (29.4%)  и  82 (45.6%) случаји 

наставниците секогаш вклучуваат повеќе ученици во комуникација, 

па во заедничко одлучување и негување на взаемно разбирање и 

договарање, наспроти 53 (29.4%) од вкупно 180 наставни часови од 

кои 96 наставни часови во предметна настава, поточно во 71 

(39.4%) и 62 (34.4%) – понекогаш. 

Од добиените статистички показатели можеме да заклучи-

ме дека помеѓу наставниците при изведувањето на настава во 

одделенска (IV одд.) и предметна настава (VII одд.) во однос на 

воспоставувањето и негувањето на интерперсоналните односи 

постојат значајни статистички разлики. По сите определени 

карактеристики на интерперсонални односи во предметна настава 

преовладува помала социјална и посебно емоционална поврзаност 

и взаемност помеѓу наставниците и учениците (за разлика во 

одделенска настава), иако бројноста и различноста на наставните 

предмети и наставници е поголема токму во предметната настава. 

Како еден од показателите на наведеното преставува преовладу-

вањето на набљудуваните фреквенции во средишната скала на 

проценка, т.е понекогаш во следните категории: вклучување повеќе 

ученици во комуникација; заедничко одлучување и взаемно разби-

рање и договарање. Значи самата комуникација помеѓу настав-

ниците и учениците во предметна настава (поточно кај VII 

одделенците), како и градењето на социјалната и емоционалната 

спрега помеѓу нив (како што е доверба, договарање, разбирање, 

сигурност, итн.), не е доволно силна, развиена, отворена и слично. 

Истотака во предметна настава разликата помеѓу дистрибуцијата 

на набљудуваните фреквенции во скалата на проценка- никогаш, и 

понекогаш по однос на карактеристиките- (наставникот) примену-

ва хумор и (наставникот) се поставува како водител, контролор 

на комуникацијата (дури и случаји на секогаш, за разлика од 

одделенска настава) е со мали разлики, што укажува на појава на 

одредени проблеми во однос на комуникацијата, т.е рамноправ-

носта, третирањето на учениците како субјекти и директни учес-

ници во воспитно-образовниот процес и нивниот сопствен развој, 

но истовремено укажува и на постоење на одредени дисциплински 

проблеми и недоволно меѓусебно познавање и негување на пра-

вилен емоционален однос меѓу наставниците и учениците. Делум-

но наведеното е последица на недовното време, простор и мож-

ности за заедничко дружење, емоционалност, индивидуално изра-
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зување и слично, што од друга страна директно влијае и врз квали-

тетот на самите интерперсонални односи, посебно на емоционал-

ниот аспект на самите односи помеѓу наставниците и учениците. 

Врз основа на наведеното, можеме да заклучиме дека: 

Поставената хипотеза за постоење на статистички 

значајни разлики во квалитетот на односите меѓу наставни-

ците и учениците од одделенска и предметна настава во 

зависност од својствата на воспоставените интерперсонални 

односи во текот на наставата се прифаќа. 

 

Резиме 

Прашањето за емоционалниот аспект на односите меѓу нас-

тавниците и учениците во образованието заслужува посебно науч-

но третирање и тоа не само од една причина, т.е  развој на добри и 

посакувани интерперсонални односи, туку и поради развој на ква-

литетот на самите односи на и меѓу наведените субјекти.   

Ниедна човечка дејност не е одземена или пак оттргната од 

емоционалноста, од емоционалното делување, чуствување и реаги-

рање, посебно воспитанието и најмалку образованието. Преку нив, 

при воспоставување и постоење на односи меѓу наставниците и 

учениците како непосредни субјекти, но и сите други како посред-

ни субјекти, се негуваат и развиваат сите останати односи во одре-

деното општество и пошироко.  

Во тој контекст определувањето на емоционалниот аспект 

на односите меѓу наставниците и учениците во образованието и 

нивниот квалитет (сватено во потесна и поширока смисла на збо-

рот), посебно денес во процесот на глобализација и научно-техно-

лошки напредок добива и заслужува се позначајно место и потреба 

од научно третирање.  
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Хулија СКУКА 

 

 

АНАЛИЗА НА ПОГРЕШНО ОБРАЗУВАНИ РЕЧЕНИЦИ  

ВО ТЕКСТОВИ ОБЈАВЕНИ ВО  СПИСАНИЕТО ЗА ДЕЦА 

НА ТУРСКИ ЈАЗИК „СЕВИНЧ“ 

 

 
Abstract 

 

There are many scientific arguments in the Turkish language regarding the 

classification of sentences which are formed with infinitive, participle or 

gerund. A part of the Turkologists, starting from the fact that the infinitive, 

participle and gerund are incomplete narrations, treats the sentences which 

contain these structures in the frames of simple sentences. Other linguists claim 

that these sentences are finished or half-finished narrations, and classify them 

as complex sentences. 

In this article, sentences published in the magazine for children in Turkish 

language “Sevinch” which are formed as complex sentences are analyzed, 

whereas according to the rules of the modern Turkish language they should be 

formed as simple sentences expanded by infinitive, participle or gerund. The 

reasons for their incorrect forming are analyzed and explained and the 

grammatically correct version of each sentence is provided. 

 
Key words: Turkish language, a verb, a participle, a gerund. 

 

   

ВОВЕД  

„Речениците коишто се состојат само од еден именски или 

глаголски прирок се прости реченици“
2
. Простата реченица ја 

одредува прирокот, односно постоењето на само еден прирок во 

неа. Речениците со инфинитив, партицип или герунд исто така се 

прости реченици.  

Меѓутоа, постојат различни тези на оваа тема. Дел од 

лингвистите, поаѓајќи од фактот дека инфинитивот, партиципот и 

герундот се незавршени нарации, речениците кои ги содржат нив 

ги третираат во рамките на прости реченици. Други лингвисти, 

тврдејќи дека тие се завршени или полузавршени нарации, таквите 

реченици ги ставаат во рамките на сложените реченици.  

Лејла Карахан во делото „Türkçede Birleşik Cümle  Prob-

lemi“ (Проблемот со сложени реченици во турскиот јазик)
3
 дава 

                                                 
2 Leylâ Karahan, Türkçede Söz Dizimi – Cümle Tahlilleri, Akçağ yay., 6. Basım, 

Ankara, 1999, s. 61. 
3 Leylâ Karahan, Türkçede Birleşik Cümle Problemi, Türk Gramerinin Sorunları   

Toplantısı, 22-23 Ekim 1993, TDK yay.:600, Ankara, 1995, s. 36-39. 
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голем придонес за разјаснување на оваа тема и отстранување на 

сите дилеми околу нив.  

Карахан, во споменатото дело, како заклучок истакнува де-

ка: „Секоја реченица со една завршена нарација е проста реченица. 

Инфинитивите, партиципите и герундите по својата функција 

воопшто не се разликуваат од именки, придавки и прилози и нив-

ното присуство не ја нарушува структурата на реченицата во 

којашто се наоѓаат“.  

 

АНАЛИЗА НА ПОГРЕШНО ОБРАЗУВАНИ РЕЧЕНИЦИ 

Приклучувајќи се на оваа теза на Карахан, во нашата сту-

дија, примерите од прости и сложени реченици, ги истражувавме 

според одредбите кои произлегуваат од наведената теза. Меѓутоа, 

некои реченици според значењето на коишто упатуваа, би можело 

да се третираат како прости, додека со нивната пишана форма како 

сложени реченици.  

Да ја анализираме следната реченица: 

„Severim içlerinde dolaşayım, avcılık yapayım, bağırayım 

sadamın var kuvvetiyle“. (SÇ, Aralık 1953, sa.12, s.2)   

Во оваа реченица има еден прирок со глаголска парадигма 

за аорист, и три прироци со глаголска парадигма за десидератив. 

Според тоа, односно од аспект на својата пишана форма, оваа 

реченица треба да ја третираме како сложена. Меѓутоа, во овој 

пример, исто така е важно и значењето на кое нѐ упатува оваа 

реченица. Според значењето, конјуктивниот глагол со глаголска 

парадигма за аорист „severim“ нема никаква семантичка врска со 

конјуктивните глаголи во десидератив „dolaşayım“, „yapayım“, 

„bağırayım“. Следствено на тоа, нема никаква заедничка компо-

нента која ќе оформи семантичка врска помеѓу нив и ќе ги третира 

во рамките на една сложена реченица.  

Ваквите реченици коишто се спротивни на структурата на 

речениците во турскиот јазик, се оформени под влијание на 

македонскиот јазик. Тие произлегуваат од буквалниот превод на 

простите реченици проширени со македонската партикула да
4
, 

како на пример:  

„Сакам да шетам“;  

„Ќе одите да видите“;  

„Знаат ли да читаат“.  

Во нив, глаголот со македонската партикула да на турски 

јазик најчесто е преведен со глагол во десидератив. 

                                                 
4 Za prostite re~enici pro{ireni so partikulata „da“ vo makedonskiot  jazik vidi vo: 

Koneskи, Bla`e, Gramatika na makedonskiot  literaturen jazik  Detska radost, Skopje, 

1996. 
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Македонските реченици со партикулата да треба да се 

преведуваат во турскиот јазик со прости реченици проширени со 

инфинитив. Тие, воглавно се инфинитиви со наставка -mak, -mek и 

-ma, -me. 

Инфинитивите со наставка -mak, при нивниот развој од 

анадолскиот па сé до современиот турски јазик се „стеснети“ и 

некои наставки се префрлени на инфинитивите со -ma.
5
  

Поради тоа, преведените реченици најчесто се формираат 

со инфинитивите со -ma. Инфинитивите со наставка -ma, со 

посвојните и падежните наставки се преобразуваат во именки, а со 

тоа ги заменуваат различните компоненти во реченицата и 

стануваат додатоци на конјуктивните глаголи. 

 

Примери: 
Сакам да шетам – „Gezmeyi severim“. наместо „Severım gezem“;    

Ке одите да видите – „Görmeğe gideceksiniz“. наместо 

„Gidecesınız güresınız“;  

Знаат ли да читаат – „Okumayı biliyorlar mı?“ наместо „Bilırlar 

mi okusunlar“. 

Ваквите погрешни реченици може да се сретнат во 

говорниот турски јазик во различни области во Македонија. Како 

што можеме да видиме и во долунаведените примери, овие грешки 

се присутни и во јазикот на турските писатели и новинари кои 

имаат големо влијание во оформувањето на говорниот и пишаниот 

јазик на Турците во Македонија.   

 

ПРИМЕРИ НА ПОГРЕШНО ОБРАЗУВАНИ РЕЧЕНИЦИ  

И НИВНИ ГРАМАТИЧКИ ПРАВИЛНИ ВЕРЗИИ 

 
П/  Severim içlerinde dolaşayım, avcılık yapayım, bağırayım sadamın 

var kuvvetiyle.  

     (SÇ, Aralık 1953, sa.12, s.2)   

T/  İçlerinde dolaşmayı, avcılık yapmayı, sadamın var kuvvetiyle 

bağırmayı severim. 

П/  İstiyor musunuz resim çizelim?  

     (SÇ, Eylül 1970, sa.1, s.9) 

Т/  Resim çizmek istiyor musunuz? 

П/  „Eyvah“ diye hayret etti öğretmen, nasıl bir kızsın sen, olur şey mi 

babanın adını bilmiyesin !..    

     (SÇ, Eylül 1980, sa.1 s.8)  Mustafa Karahasan 

Т/  „Eyvah“ diye hayret etti öğretmen, nasıl bir kızsın sen,  babanın 

adını bilmemek olur şey mi!..    

П/  Kim alacak yanında otursun? 

                                                 
5 Saadet Çağatay, Türk Lehçeleri Üzerine Denemeler, AÜ. DTCF. yay., Ankara, 1978, 

s.20-199. 
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     (SÇ, Eylül 1967,  sa.1, s.9)  Necati Zekirya     

Т/  Kim yanında oturtacak? 

П/  Seni küçük, nerelere götüreyim istiyorsun? 

      (SÇ, Kasım 1967, sa.3, s.8) Çeviri 

Т/  Seni küçük, nerelere götürmemi istiyorsun? 

П/  Fena olmazdı siz de öğretmenlerinizle bunları bizden aratırasınız. 

(SÇ, Ocak 1952,  sa.5, s.2)   

Т/  Fena olmazdı sizin de öğretmenlerinizle bunları bizden  

arattırmanız. 

П/ Korkuyorum bu badava sucuklar, çok pahalıya tutulmasın. 

      (SÇ, Ocak 1952,  sa.5, s.8)  Çeviri 

Т/ Bu badava sucukların çok pahalıya tutulmasından (mal 

olmasından) korkuyorum. 

П/ Ona yabancı bir evde „ben kırdım“ desin çok ağır geliyordu. 

     (SÇ, Aralık 1951,  sa. 4, s.4)  Çeviri 

Т/ Ona yabancı bir evde „ben kırdım“ demek çok ağır geliyordu. 

П/  Kar, buz, karpuz gibi şeylerle serinlensin arar. 

     (SÇ, Eylül 1953,  sa.1, s.6)  

Т/  Kar, buz, karpuz gibi şeylerle serinlemek arar. 

П/ „ – Bırakmayın kaçsınlar!“  

     (SÇ, Şubat 1953, sa.6, s.5)    

Т/  „ – Kaçmalarına izin vermeyin!“ 

П/  – Vakitir okuyasın! 

     (SÇ, Ekim 1955, sa.2, s.7)   Sabit Muharem 

Т/  – Okuma vaktidir! 

П/ Ben unutmuşum söyliyeyim daha erken kaldırasın! 

     (SÇ, Kasım 1955, sa.3, s.7)    

Т/  Ben daha erken kaldırmanı söylemeyi unutmuşum! 

П/  Nekadar istedim bu vapurda makinist olayım. 

     (SÇ, Ocak 1956, sa.5, s.1)    

Т/  Bu vapurda makinist olmayı nekadar istedim. 

П/ Bir gözün için ne istersin vereyim? 

     (SÇ, Ocak 1958, sa.5, s.7)    

Т/  Bir gözün için ne vermemi istersin? 

П/ „Hayatım ağır, çok ağırdı“ diye başladı anlatsın hikayesini gururlu 

Drina. 

     (SÇ, Eylül 1958, sa.1, s.6)    

Т/ „Hayatım ağır, çok ağırdı“ diye hikayesini anlatmaya başladı 

gururlu Drina. 

П/ ... korkarlar herhangi taşıt aracının altında kalmasınlar. 

     (SÇ, Eylül 1960, sa.1, s.9)    

Т/  ... herhangi taşıt aracının altında kalmaktan korkarlar. 

Дел од неправилностите во простите реченици произле-

гуваат од буквалниот превод на речениците од македонскиот јазик 

кои се составени од прашалната заменка „што, кој, + зборот има + 

партикулата да...“. Овие реченици со прашалните заменки „што 

(ne), кој (kim)“, како резултат на семантичка промена, имаат глагол 
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којшто го означува токму спротивното на прашањата што се 

поставуваат.  

 

Примери: 
„Што има да правиме!“ (Ne var yapalım!)  

„Кој има да дознае!“ (Kim var anlasın!)  

Овие реченици на турски јазик треба да се преведат без 

употреба да зборот „var“ (има) со функција на глагол. Значи, овие 

реченици треба да се составени од прашалната заменка „ne“ или 

„kim“, еден конјуктивен глагол и компоненти кои го дополнуваат 

тој глагол.  

Со оглед дека прашањето е насочено кон глагол со некое 

дејство кое треба да се изврши во идно време, прирокот во тие 

реченици обично е глагол со наставка -acak, -ecek. 

 
П/  Kim var olsun, ben, bin yıllık koca çınar! 

     (SÇ, Mayıs 1959,  sa.9, s.9)   

Т/  Kim olacak, ben, bin yıllık koca çınar! 

П/  – Ne var olsun, millet hayini! 

     (SÇ, Mayıs 1975,  sa.1, s.7)  Recep Murat 

Т/  – Ne olacak, millet hayini! 

П/  Büyüdüğüm zaman ne olacağım? diye soruyorsurnuz. Ne var olayım 

Denizci? 

     (SÇ, Eylül 1958,  sa.1, s.5)  İbrahim Abdullah 

Т/  Büyüdüğüm zaman ne olacağım? diye soruyorsurnuz. Ne olacağım, 

Denizci? 

П/ Daha ne var anlatayım oğlum. 

     (SÇ, Aralık 1951,  sa.4, s.13)  Çeviri 

Т/  Daha ne  anlatayım oğlum. 

П/  Ne var yapalım. 

     (SÇ, Ekim 1967, sa.2, s.7) İskender Müzbeg 

Т/  Ne yapalım? 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

Некои реченици во текстови објавени во  списанието за 

деца на турски јазик „Севинч“, според значењето на коешто упату-

ваат би можело да се третираат како прости, додека според нивната 

пишана форма како сложени реченици. Ваквите реченици произ-

легуваат од буквалниот превод на простите реченици проширени 

со македонската партикула да. Во турскиот јазик, македонските 

реченици со партикулата да се преведуваат со прости реченици 

проширени со инфинитив. Тие, главно се инфинитиви со наставка -

mak, -mek и -ma, -me. 

Дел од неправилностите во простите реченици произле-

гуваат од буквалниот превод на реченици од македонскиот јазик 
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кои се составени од прашалната заменка „што, кој, + зборот има + 

партикулата да...“. Тие реченици на турски јазик би требало да се  

преведат без да се употреби  зборот „var“ (има) со функција на 

глагол. Значи, овие реченици треба да се состават од прашалната 

заменка „ne“ (што) или „kim“ (кој), еден конјуктивен глагол и 

компоненти коишто го дополнуваат тој глагол. 
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Замира ВЛАХО  

 

 

УЧЕЊЕTO ПРЕКУ ИГРА, ВАЖЕН ДЕЛ  

ОД ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РАНОТО ДЕТСТВО 

 

 

Abstract 

Play is an entertainment way of serious learning. 

It is the primary learning means in early childhood which leads to children’s 

interaction with people and objects in real and imaginary situations. It 

stimulates physical, intellectual, verbal, emotional and social development as 

well as it gives a vital contribution to their readiness for adulthood. Through 

play children gain different skills such as focusing, problem solving, 

experimenting, creativity and imagination. Growing up, children gradually gain 

more security in meeting their daily tasks. By imitating grownups such as their 

parents and siblings and other trusted people, the child gains functional use of 

everyday tools. Often times everyday life tools in the family and their 

surroundings are more attractive than bought toys. The play may provide ways 

to practice these skills. If we wish to participate in the child’s play, then we 

should involve him in games that meet their. Children discover the world that 

surrounds them through a process of observation, exploration and assumptions. 

Thus play as an encouragement element of growth and development, helps the 

child actively recognize human and natural reality as well as discover himself. 

This article brings a few case studies of behavior during early childhood play. 

In these case, studies involve play with imagination, creative games etc. Child 

play is a complex activity.  
 

Key words:  Play, exploration, the learning, complex activity,  creative games. 

 
 

ВОВЕД 

За време на XIX век, теоријата на еволуцијата даде длабоки 

информации кои се однесуваат на детскиот развој. Играта беше 

внимателно набљудувана, и стана практика која се сметаше за 

значајна во понатамошно превземање на позитивни улоги во 

возрасниот живот, преку игра. Теоријата која ја понудил Жан 

Пиаже внимателно го пратеше раниот развој на децата. Пиаже даде 

хипотеза дека играта е поврзана со повисоката интелегенција. 

Децата  кои се обидуваат да сфатат секогаш добиваат информации 

и ги поврзуваат со нешто што го знаат. Познатиот 

психоаналитичар Сигмунд Фројд посочи дека децата учат да се 

справуваат со нивните емоции преку игра. Децата можат да се 

справат со нивните емоции на безбеден начин преку игра со улоги 
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или глумење на приказна. Научниците откриле дека искуствата од 

првите денови, месеци и години од детскиот живот се круцијални 

за формирањето на нивниот мозок и за карактерот и личноста во 

иднина, и ќе се рефлектираат во нивните способности и социјални 

вештини кога тие ќе бидат возрасни личности. Во овој контекст, 

возрасните кои се во опкружувањето на децата и се грижат за нив, 

без разлика дали станува збор за родители или за воспитувачи, се 

одговорни за нивната иднина. Тие затоа треба да го следат мотото 

„Првите години од животот се круцијални за целиот живот“ [3] во 

нивната работа со деца на претшколска возраст. Играта е забавен 

начин на учење за работите кои се важни во животот. Играта им 

овозможува на децата да учат и да се развиваат според нивните 

потреби, бидејќи за време на играта децата повеќе се 

концентрираат на процесот отколку на крајниот резултат. Ова е 

причината зашто децата сакаат да играат активно и свесно. Пред 

се, преку игра, децата добиваат можност да го градат нивното 

знаење на нивен начин, а не преку упатства од возрасните. 

Наставниците, воспитувачите, родителите и старателите треба да 

им дадат на децата можност да го прошират нивното знаење преку 

истражување, интеракција со предметите и имитарањето на 

примери. На децата треба да им биде дадена шанса да учат преку 

дејствување, да бидат вклучени во решавањето на конфликти, и да 

ги развијат нивните вештини за комуникација и јазични вештини. 

Интелегенцијата на децата се развива чекор по чекор, првенствено 

преку влијанието на нивните родители, а потоа преку влијанието 

на нивните воспитувачи. Во секој случај, возрасните треба да бидат 

поддржани во нивната помош на децата за време на процесот на 

развивање. Различни деца имаат различни методи на истражување 

и учење. Возрасните се корисни кога тие ги помагаат и учат децата 

на соодветни начини кои се прилагодени на индивидуалните 

карактеристики на децата. Во спротивно, ова може да ја намали 

желбата и нивниот интерес за учење, или да создаде анксиозност 

кај децата заради нивната неспособност да научат. Помошта на 

возрасните е круцијална за децата да развијат и да стекнат нови 

способности и начини на израз. Обидете се да го зголемите 

знаењето на детето преку практични ситуации, на пример, 

замолете го вашето дете да ви помогне да ги поделите алиштата 

кои што ќе ги перете во машината за перење во групи за различни 

луѓе,  да изброите заедно колку алишта секоје лице има, да ги 

поделите алиштата според боја и големина, да утврдите кој има 

повеќе, а кој помалку алишта итн.  Разбирањето на концептот на 

„повеќе и помалку“ како и на комбинацијата на предметите кои се 

поврзани се многу важни во подготовката на вештините за 

собирање и одземање. Најдобар момент за користење на овие 
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образовни игри е кога вие и вашето дете сте добро расположени и 

можете да уживате во овој начин на учење, и особено кога вашето 

дете покажува интерес за ваков вид на активност. [1] Истовремено, 

игрите од овој вид може да ве приближат со вашето дете, и децата 

може да чувствуваат гордост кога навидум изгледа дека на 

родителите им треба нивната помош. Децата сакаат да бидат 

ставени во вакви ситуации во кои тие можат да ги имитираат или 

да им помогнат на возрасните, бидејќи ова им праќа порака дека 

нивните родители ги третираат како рамноправни и дека им 

доверуваат должности, кои во очите на децата само возрасните ги 

обавуваат. Ова е добар начин на стимулација, мотивација и 

креирање на клима на безбедност и доверба. Претшколските деца 

можат да делуваат во тивка и безбедна околина. Во тивка околина 

децата можат да делуваат и да создадат соработка со многу други 

работи, со што ги збогатуваат нивните когнитивни искуства. [8] 

Децата се учесници во градењето на нивното знаење. Тие 

откриваат знаење преку нивното експериментирање и практичните 

часови. Различни активности не успеваат да ги потенцираат 

процесите на набљудување, истражување, создавање и израз на 

емоции кај децата на предучилишна возраст. За време на растењето 

многу активности ќе ги разочараат децата. Тие треба да развијат 

нивни хипотези и треба да ги изразат преку мислење и делување. 

Децата набљудуваат што се случува и, исто така, го споредуваат со 

тоа што го прават и мислат. Тие прашуваат и добиваат одговори за 

да ги подобрат нивните модели кои самите ги креирале. Сите овие 

комплексни активности кои децата ги вршат чекор по чекор се 

основа за ментален и за физички развој во претшколската возраст. 

Децата на претшколска возраст учат преку интеракција со 

возрасните и други деца. Јасен пример за оваа интеракција е 

односот родител-дете. Децата учат преку игра. Преку играта тие 

можат да набљудуваат, експериментираат и да дејствуваат. Овие 

елементи се важни за формирањето на знаењето и помагаат во 

изразувањето на мислењата. Тоа што децата го прават преку 

имплементацијата на секоја активност е убава игра која резултира 

со продукт, плод на заедничките напори на возрасните и децата. 

Преку оваа активност секое дете ја развива имагинацијата и 

креативната способност. Играта постепено се претвора во правила. 

Играта која вклучува креација на предмети, боење, сечење и 

моделирање на форми, луѓе и животни, плодови и растенија, итн. 

почнува да се потчинува на правилата. Ова го потенцира развојот и 

активностите на индивидуата, коишто помагаат при социјалниот, 

емоционалниот и интелектуалниот развој на детето на 

претшколска возраст. Интересот и потребата за ново знаење го 

мотивира учењето. Децата треба да дадат значење на нивните 
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активности. Активностите кои се базирани на интересите на децата 

ја мотивираат желбата за учење, љубопитноста, концентрацијата и 

развојот на индивидуалните работни навики. [7] Секое дете има 

индивидуални карактеристики на растење и развивање, како и стил 

на учење. Возрасните треба да изберат за своето дете или за 

групата на деца такви активности кои најдобро им одговараат на 

секое од нив. Возрасните се тие кои бираат каде и кога ќе се 

организира нешто за да можат да реагираат во точното време и 

точното место кога децата ќе сакаат да играат, да дејствуваат и да 

учат. 

 

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ 

12О Деца од предшколската институција „Маналат“ од 

Гирокастро беа опфатени во студијата. Прашалникот беше 

дистрибуиран до наставници на деца на возраст од 5 до 6 години. 

Прашалникот се состоеше од 7 прашања.  Прашалникот ги 

презентираше импресиите и имагинацијата на децата за природата, 

карактеристиките на годишните времиња, растенијата и различни 

животни, карактеристиките на однесување на животните итн. Како 

дополонување на природните материјали, други материјали како 

слики, коцки, растенија и фигури од животни беа користени, исто 

така. За време на процесот на обсервација, креативните игри 

спонтано беа започнати. Децата во природата гледаа пеперутки, и 

спонтано почнаа да ја играат нивната игра кога тие се доближуваа 

или се оддалечуваа за другите деца да ги фатат. Децата беа 

набљудувани за време на мотивационите игри. Набљудувањето 

помага во процесот на учење на децата. Игрите го помагаат 

процесот на зборување, имагинација, мислење, меморија и 

комуникација. 

 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

До наставниците беа дистрибуирани прашалници  кои 

требаше да бидат пополнети за време на набљудувањето на децата 

вклучени во различни активности.  

 

1.Познавање на годишните времиња: 

  
Бр. на 

деца 

Има 

познавање за 

пролет 

Има 

познавање за 

лето 

Има 

познавање за 

есен 

Има 

познавање за 

зима 

84 НЕ ДА НЕ ДА 

25 ДА ДА ДА ДА 

9 НЕ ДА НЕ НЕ 

2 ДА НЕ НЕ ДА 
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Кога беа прашани за годишните времиња, 84 деца го разликуваа 

летото од зимата. 25 Деца ги знаеа сите годишни времиња. 2 Деца 

ја знаеа само зимата. 

 

2. Разликување на бои: 77 деца ги разликуваа белата, црвена и 

црната боја, а само 33 деца ги познаваа сите 10 главни бои. 

3.Одредување на типови на линии (права, округла и цик-цак) 

 
Бр. на деца Прави линии Округли линии Цик-цак линии 

69 ДА ДА ДА 

25 ДА ДА НЕ 

26 ДА НЕ НЕ 

 

Како што се гледа од табелата, 69 деца можеа да ги разликуваат 

сите три типа на линии. 25 деца можеа да разликуваат прави и 

округли линии, а 26 деца можеа да препознаат само прави линии. 

4.Класифицирање на животни и предмети  

 
Бр. на деца Познавање на животни Познавање на предмети 

76 ДА ДА 

24 ДА НЕ 

20 НЕ НЕ 

 

Беше забележано дека 76 деца можат да препознаат животни и 

предмети од домаќинството. 24 деца можат да препознаат само 

животни, а 20 деца можат да препознаат само предмети од 

домаќинството. 

5. Претстава за квантитет: Сите деца го знаеја бројот на 

предмети покажани од наставникот. 

6. Разликување на големина: Беше забележано дека 98 деца имаа 

точна претстава за разбирањето на претставата на големо наспроти 

малото. Само 22 деца не беа прецизни. 

7.Препознавање на геометриски форми (круг, триаголник, 

квадрат) 

 Бр. на деца Триаголни Кружни Квадратни 

68 ДА ДА ДА 

35 НЕ ДА ДА 

17 НЕ ДА НЕ 
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Како што се гледа на табелата, 68 деца ги знаеа сите три 

геометриски форми, 35 ги препознаваа само куровите и квадратите, 

а 17 ги препознаваа само круговите. 

Беше забележано дека децата покажуваат интерес за игрите 

кои вклучуваат движење како „јастреби и птици“, „јатото и 

волкот“, „танцување на јаже“. Овие игри често се пропратени со 

дискусии и слично, со проширување на концептот на комуникација 

помеѓу децата. Трчањето, качувањето, симнувањето по скалите, 

возењето велосипед, игрите со топка итн. се важни елементи за 

развојот на моториката. Децата создаваат врска и односи со 

другите, а потоа се развиваат како целина. Испитувањето ни 

помогна да ги доловиме навиките на однесување на децата. Така, 

некои деца одбиваат другарување со други деца со одбивање на 

одредени активности. Други имаат подобра интеракција со 

врсниците, но тоа не важи за возрасните. Некои од нив може да 

зависат од возрасните. Има деца кои одат од една играчка до друга, 

некои од нив не покажуваат страв и се импулсивни, други, пак, 

избегнуваат играчки како точаци и мотори, некои не сакаат да им 

дозволат на нивните другарчиња да ја играат истата игра со нив и 

не ги делат работите со другите, други деца не прифаќаат пораз во 

игра, некои деца играат само со некое одредено другарче, други 

само  повторуваат некоја игра, некои деца не чекаат нив да им 

дојде ред, други се вознемируваат кога се соочуваат со непознати 

ситуации, некои не играат според одредени правила. Ваков тип на 

знаење за децата може да биде многу значаен кога децата се 

сретнуваат со нивните родители, старатели или кога се планира 

следната фаза од образованието на децата. Тие гледаат различни 

животни и се обидуваат да ги имитираат. Организираните игри им 

помагаат на децата да го развијат говорот,  имагинацијата, 

мислењето, меморијата и комуникацијата. 

 

ЗАКЛУЧОЦИ 

Децата ги развиваат интелектуалните вештини преку игра. 

Тие стекнуваат искуства кои се многу важни за нивниот 

интелектуален, ментален, социјален, јазичен и емоционален развој. 

Тие гледаат, слушаат, креираат, се концентрираат, мирисаат итн. 

Децата се социјални битија. Тие креираат врски и односи со 

другите, особено со родителите или со тие кои им се најблиски во 

животната средина. Нивното присуство прави да се чувствуваат 

безбедно. Тие развиваат индивидуалност, личност, чувство за 

самостојност, самодоверба и интеракција. Голема уметност на 

обликување е да го одгледате вашето дете да се грижи за 

зачувувањето на развојот на неговата независност. 
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- Преку развивање на физичките вештини, на детето му се 

помага да стекне важни вештини за развивање на неговите 

интелектуални, лингвистички, емоционални и други 

капацитети. 

- Секое дете има потреба од комуникација. Децата го 

рефлектираат нивниот ментален развој преку говорот. 

Движењата на телото, изразите на лицето, погледот, 

плачењето и потењето се средства за изразување на детето. 

Важна форма на учење на јазикот е имитацијата. 

- Емотивните вештини на детето се развиваат како резултат 

на чувствата на заштитеност. Кога детето добива позитивна 

емоционална грижа, тоа добива порака дека светот го 

прифаќа и одговара на неговите чувства, желби и потреби. 

На овој начин тоа може да креира, да покаже интерес, да 

биде активно, љубезно и толерантно со другите. Сите овие 

вештини детето ги стекнува само кога делува со родителите 

и блиските личности. 

 

ПРЕПОРАКИ 

Родителите и наставниците треба да соработуваат за да го 

препознаат детскиот свет. Децата од институцијата треба да имаат 

слобода да се движат слободно меѓу групите за да имаат можност 

да споделат информации и искуства едни со други. 

 На децата мора да им биде дадена можност да изразат 

многу идеа за време на играта. Да се дадат јасни упатства за играта 

која децата ќе ја изведуваат, со употреба на едноставен јазик, 

соодветен на нивната возраст.  

На почетокот од играта да се постават правилата. Децата 

учат повеќе ако возрасните си играат со нив, ако се смирени и им 

помагаат кога си играат со нив Децата имаат потреба да градат 

работи, да уредуваат и повторно да растураат, тие учат од нивните 

активности. Треба да се следат детските интереси во играта. 

Обидете се да не му се наметнете, а да му помогнете на детето. На 

децата треба да им се даваат играчки со точно одредина тежина. 

Детето не може да запомни ако наеднаш му се даваат многу 

информации. Децата мора да бидат подготвени повремено да ги 

извршуваат задачите на нивните другарчиња Персоналот кој 

работи со деца на рана возраст треба да биде ентузијастички 

настроен за работата во околина со деца. На персоналот му треба 

постојана обука. Треба да биде пример за јазични вештини, 

однесување и интеракција.  
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Мимоза ЧАРКА 

 

 

ИСКУСТВА НА АВТОНОМИЈА И КОНТРОЛА  

КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА   

 

II ДЕЛ: 

ЕМПИРИСКИ СОГЛЕДУВАЊА 

 

Abstract 

 
The present study investigate the importance of autonomous motivation for 

teaching and supporting parents for student autonomy in learning outcomes and 

adjustment among Albanian students. More cross-cultural researchers argue 

that autonomy is not priced in the Eastern cultures, so it is difficult to predict 

optimal learning and mood. In contrast, SDT (Ryan and Deci 2000) argues that 

voluntary or autonomous motivation for learning has universal importance and 

provides a better learning and better mood even among students from the east. 

The aim of the present study was to contribute to this controversy. The findings 

suggest that autonomous motivation for learning a positive influence on 

adaptive learning, academic success and personal mood, while controlled 

motivation is associated with high rates of cancellations, neprisposobeno 

learning and bad mood. 

 
Key words: SDT (self-determination theory), intrinsic motivation, adoption, 

autonomous motivation, internal and external amotivacija, internal regulation, 

integrated regulation, identified regulation, external regulation, connection, 

autonomous motivation, controlled motivation, self-support, academic self-

regulation questionnaire (SRQ-A), the inventory of learning strategies and 

study (LASSI), a relative index for autonomous learning (RAI) 

 

 

 

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 
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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. 

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 
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за учење ќе даде стратегии за учење, самопријавено однесување 

при учењето, отпишување и академски успех кај албанските 

ученици. 

 

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 

во часовите по англиски“; 3 предмети). Учесниците требаа да го 
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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 

(Никогаш) до 5 (Секогаш), колку често се впуштале во секое од 

овие однесувања. 
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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. 

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 

http://www.toefl.org/
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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        2          3          4          5        6         7          8           9           10         

11         12        13       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 

 

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 
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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, пасивно-

избегнувачкото 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 чи-

квадратот 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 Satora-

Bentler 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 

модел кој добро се совпаѓа (Bollen 1989); показатели над .90 се 

значително прифатливи како во SRMR под .09 (Browne и Cudeck, 

1993). 
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 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**   

 

 
 

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 

Актуелно ниво 

на англиски јазик 

 

Индекс на релативна 

автономија 

 

Број на години на учење 

на англиски јазик 

of Studying English 

 

Композит 

на оптимално учење 

 

Резултати од тестот 

 

.27**   

.18**   

.29**   
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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** 

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. 

 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. 

Индекс на 

релативна 

автономија 

 

Композит на 

оптимално 

учење 

 

 

Отпишување 
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 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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УПАТСТВО 

 за учество во списанието Педагошка ревија 
             
I. СПЕЦИФИЧНОСТИ ВО ПИШУВАЊЕТО НА ТРУДОТ 

 

Технички аспекти за пишување на трудот 

 

Електронската форма на трудот треба да биде изработена според 

следните стандарди: 

 

1. Општи параметри: 
 Microsoft Word документ; 

 Формат: B5 (ISO) – (17,6 x 25 cm); 

 Маргини: Top: 2,54; Bottom: 2,54; Left: 3,17; Right: 3,17. 

 Големина на трудот: Tрудот треба да опфати најмногу 8 страници текст 

(насловната страница не е вклучена). 

 

2. Специфични параметри: 
 Фонт: Times New Roman, големина на букви 11 pt; 

 Проред: единечен (single). 

 

Редослед  на компонентите на трудот: 

 

1. Трудот започнува со насловна страница на која се наоѓаат 

следните податоци за авторот: титула; име и презиме; институција во 

која работи; работно место; контакт адреса (електронска) и број на 

телефон. 

2. На втората страна: 

а) во горниот лев агол се наведува името и презимето на 

авторот / авторите, во следната форма:  

    Ана ИВАНОВА
*
; 

б) два празни реда; 

в) наслов на трудот (насловот се пишува со големи 

задебелени букви Bold, големина 12 pt, со лево 

порамнување); 

г) еден празен ред; 

д) апстракт: големина на букви - 10 pt; порамнување од двете 

страни (Justified); апстрактот треба да содржи најмногу 150 

збора (14 до 18 реда); клучни зборови: треба да има најмалку 

3 (три) а најмногу 5(пет) клучни збора;  

ѓ) оформен текст; 

- насловите се пишуваат со големи задебелени букви, 

со лево порамнување; 

- поднасловите се со мали задебелени букви, со лево 

порамнување. 

                                                 
* Доколку трудот е напишан од неколку автори, тогаш податоците се внесуваат 

за секој автор одделно. 
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е) заклучок; 

ж) користена литература.  

 

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 страницата од 

кадешто се преземени мислите. 

Во текстот на трудот веднаш до цитатот или парафразата во 

заграда се наведува презимето на авторот (или авторите
6
), годината на 

издавање и бројот на страници.  
Пример 1:  

„Основните карактеристики на наставата по јазик можат да се 

дефинираат на следниот начин (Berns, 1990: 104): ….“ 

 
Пример 2:  

“Se llama desarrollo interlingual a todo proceso por el que debe pasar el 

que está aprendiendo la lengua para ser capaz de hablarla tan bien o casi tan bien 

como un hablante nativo.” (Bello, P., A. Feria, J. M. Ferrán, et. al, 1990: 17) 

 

Референците целосно се пишуваат на крајот на трудот (Корис-

тена литература) по АПА стилот по следниот редослед: 

 

Книги 

 

Книга од еден автор: 
Sala, M. (1998). Lenguas en contacto. Madrid: Gredos 

 

Други книги од истиот автор: 
Sala, M. (1970.) Estudios sobre el judeoespanol de Bucarest. México: Universitas 

 

Книга од два или повеќе автори 
Alvar, Manuel & Potier, Bernard (1983). Morfologia historica del espanol. 

Madrid: Gredos 

 

Непознат или анонимен автор 
Cantar de Mio Cid (2a edición). (1998). Ed. de Alberto Montaner. Barcelona: 

Crítica 

 

Автор и уредник 
García Lorca, Federico. (1997). La casa de Bernarda Alba. (Allen Josephs, Ed.) 

Madrid: Cátedra 

 

Дело во антологија 
(1994). El moro de Antequera. En Paloma Díaz Mas (Ed.), Romancero (pp. 184-186). 

Barcelona: Crítica 

                                                 
6 Вообичаено се наведуваат презимињата на првите три автори. Доколку бројот на 

автори е над 3 се употребува скратеницата et al. 
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Напомена: Наслови на песни, кратки приказни, есеи или статии во книга не се 

наведуваат со подвлечени, задебелени или закосени букви, ниту во наводници. 

Единствено насловот на антологијата се наведува во курзивни (закосени) букви. 

 

Превод 
Homer. (1978). Ilijada (Miloš Đurić, prevod). Novi Sad: Matica Srpska 

 

Владини документи 
Johnson, M. (1987). Toward a Cleaner Air Enviroment. Enviromental Protection 

Agency. Office of Air and Water Programs. Washington: Government Printing Office 

 

Статии 

 

Статија во весник или списание 
6 American Psychological Association 31 

Напомена: Насловите на статиите не се наведуваат во курзивни букви, ниту во 

наводници. Со закосени или со подвлечени букви се пишува насловот на весникот 

или на списанието.  

 

Статија во неделен или двонеделен весник 
Rosa Mendes, P. (20 junho 1999). A flor apesar. Publica, pp. 24-31 

 

Статија во месечен или двомесечен весник 
Bofill, Rosario (1998, diciembre). La bondad de la Inquisición. El ciervo, p. 8. 

 

Непотпишана статија во весник или во списание 
Cairo Plan of Action. (2000, julio). Dialogo mediterraneo, p. 13. 

 

Статија во списание со континуирана нумерација 
Gimeno, F. (1981) Dimensiones del multilingüismo. Revista espanola de 

linguistica. IX, 341-373. 

Напомена: Со закосени букви се наведете го бројот на том, при што се повтору-

ваат сите цифри: се пишува 1250-1265, а не 1250-65. 

 

Статија во списание во кое одделно се нумерира секој број 
Robles, C. (1985). Transculturación lingüística. Las lenguas de Mexico, 7 (2), 65-89. 

Напомена: се подвлекува бројот на том, а потоа, во заграда, се наведува бројот на 

сепаратот. 

 

Статија во весник 
Sánchez Cámara, I. (2001, 8 de agosto). La confianza. ABC, p. 13. 

 

Непотпишана стстија во весник 
Niegan el asesinato del nino nigeriano en Londres. (2001, 8 de agosto). ABC, p. 27. 

 

Воведни статии 
Martín Ferrand, M. (1998, 31 de mayo). Leyes, cárceles y presos. [Editorial.] ElPais 

semanal pp. 2-3. 

Непотпишан вовед 
Del deporte: un duelo épico. (2001, 8 de agosto). [Editorial.] ABC, p. 3. 32 
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Приказ 
Hernández Miguel, L. A. (Enero – Junio 1981). Statistics for Linguists. [Resena de 

Anshen, F., Statistics for Linguists]. Revista espanola de linguistica, pp. 241-242. 

 

Реализирано интервју 
Nono, Luigi. (1998). En torno a Prometeo. [Entrevista con Massimo Cacciari.] 

Archipelago, 32: 35-46. 

 

Компјутерски програми 
Microsoft word. Vers. 5.0. [Computer software]. (1989). Microsoft. 

Film Andrić, R. (Reditelj). (1998). Tri palme za dve bitange i ribicu [film]. Dakar. 

 

Звучни записи 
Uxía (Intérprete). (2000). Aves. Danza das areias [Album]. Virgin Records 

Espana, S.A. 

 

Телевизиски или радио програми 
Utisak nedelje [Televizijski program]. (25. jul 2001). Beograd: Studio B 

 

Предавања или говори 
Jevtović, Rastko. (2001, 3. maj). Modernistička književnost i pravoslavna 

književnost. Predavanje održano na Filološkom fakultetu, Beograd 

 

Необјавени извори 

Според АПА стилот необјавените написи се сметаат за лична документа-

ција и и не се наведуваат како референци. 

 

 

II. 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)Теориски труд: Значење на проблемот кој се опишува, 

теориските основи на кои се заснова, разработка на самиот проблем и 

лични видувања како заклучок. 

В) Труд кој произлегува од практиката или насоки на прак-

тична 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 

(метод, форма, комуникација и сл.) и заклучок. 

Г) Други прилози (прикази, критики, хроники и сл.) 
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III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ТРУДОТ 

Трудот треба да се достави до Редакцијата во печатена и во 

електронска форма (доставувањето задолжително ги вклучува двете 

форми) на македонски и на англиски јазик. 

1. Трудовите во печатена форма се доставуваат во три примероци, 

лично или на адресата на Факултетот:  

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје, 

бул „Партизански одреди“, б.б. 

со назнака: За списанието Педагошка ревија  

2. Елекронската форма може да се испрати по електронска пошта 

на следната адреса: pedagoskarevija@pfsko.ukim.edu.mk,  или да 

се достави кај секретарот на списанието на некоја од 

надворешните мемории (USB, CD-disk, DVD и сл.).  

 

Забелешка: ПЕЧАТЕНИТЕ ТЕКСТОВИ НЕ СЕ ВРАЌААТ. 

 

НАПОМЕНА: 

Пред да бидат објавени, пристигнатите трудови ќе подлежат на 

рецензија, за што авторите ќе бидат навремено информирани. 

 

Од Редакцијата на списанието  

„Педагошка ревија“ 
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INSTRUCTIONS 

 for participation in the journal  

Pedagogical Magazine 

             

I. SPECIFICATIONS FOR THE WRITING OF THE ARTICLE 

 

Technical aspects for the writing of the article 

The electronic form of the article should be made according to the following 

standards: 

 

1. General Parameters: 

 Microsoft Word document; 

 Format: B5 (ISO) – (17,6 x 25 cm); 

 Margines: Top: 2,54; Bottom: 2,54; Left: 3,17; Right: 3,17. 

 Size of the article: The article should be from 8 to 10 pages long (front-page 

not included). 

 

2. Specific Parameters: 

 Font: Times New Roman, font size 11 pt; 

 Line spacing: Single. 

 

Order of the Components of the Article: 
 

1. The article starts with the front page on which the following 

information about the author is placed: title; name and surname; the institution in 

which he/she works in; job position; contact address (e-mail) and phone number; 

number of the transactional account and name of the bank. 

 

2. On the second page: 

а) the name and surname of the author/authors is/are written in the upper 

left corner as in the example:  

    Ana IVANOVA7; 

b) two empty lines; 

c) title of the article (the title is written with capital bold letters, size 12 

pt, left alignment); 

d) one empty line; 

e) summary: font size - 10 pt; alignment justified; the summary should 

contain at least 150 words (14 to 18 lines); key words: there should be at 

least 3 (three) and maximum 5(five) key words;  

f) finished text; 

- the titles are written with capital bold letters, left alignment; 

- the sub-titles are written with small bold letters, left alignment. 

g) conclusion; 

h) references.  

                                                 
7
 If the article is written by more than one author, then the information for each author 

is inserted separately. 
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Foundation on interpretation of other authors or references in the article  

 

Reference to opinions and ideas of others needs to be inserted in 

original in the text itself, and in brackets, only the surname of the author, the 

year of publishing and the page from where the opinion is taken, will be 

written.  

In the text right next to the quote or the paraphrase, in brackets the 

name of the author (or authors)
8
, the year of publishing and the number of 

pages are cited.  

Example 1:  

„Основните карактеристики на наставата по јазик можат да се 

дефинираат на следниот начин (Berns, 1990: 104): ….“ 

 

Example 2:  

“Se llama desarrollo interlingual a todo proceso por el que debe pasar 

el que está aprendiendo la lengua para ser capaz de hablarla tan bien o casi tan 

bien como un hablante nativo.” (Bello, P., A. Feria, J. M. Ferrán, et. al, 1990: 

17) 

The references are fully written at the end of the article (Used 

literature) in APA Style in the following order: 

 

Books 

 

A Book by one author: 

Sala, M. (1998). Lenguas en contacto. Madrid: Gredos 

 

Other books by the same author: 

Sala, M. (1970.) Estudios sobre el judeoespanol de Bucarest. México: 

Universitas 

 

A book by two or more authors: 

Alvar, Manuel & Potier, Bernard (1983). Morfologia historica del espanol. 

Madrid: Gredos 

 

Unknown or anonymous author 

Cantar de Mio Cid (2a edición). (1998). Ed. de Alberto Montaner. Barcelona: 

Crítica 

 

Author and editor 

García Lorca, Federico. (1997). La casa de Bernarda Alba. (Allen Josephs, 

Ed.) Madrid: Cátedra 

 

An article in anthology 

(1994). El moro de Antequera. En Paloma Díaz Mas (Ed.), Romancero (pp. 

184-186). Barcelona: Crítica 

                                                 
8 Usually the names of the first three authors are mentioned. If the number of authors is 

higher than 3, the abbreviation at al. is used. 
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Notice: Titles of songs, short stories, essays or articles are not cited with 

underlined, bold or cursive letter and are not put in inverted commas. Only the 

title of the anthology is put in cursive (italic) letters. 

 

A translation 

Homer. (1978). Ilijada (Miloš Đurić, translation). Novi Sad: Matica Srpska 

 

Government documents 

Johnson, M. (1987). Toward a Cleaner Air Enviroment. Enviromental 

Protection Agency. Office of Air and Water Programs. Washington: 

Government Printing Office 

 

Articles 

 

An article in a newspaper or magazine 

6 American Psychological Association 31 

Notice: The titles of the articles are not written in cursive letters and are not put 

in inverted commas. Only the title of the newspaper or the magazine is written 

with cursive or underlined letters. 

 

An article in weekly or biweekly newspaper 

Rosa Mendes, P. (20 junho 1999). A flor apesar. Publica, pp. 24-31 

 

An article in monthly or bimonthly newspaper 

Bofill, Rosario (1998, diciembre). La bondad de la Inquisición. El ciervo, p. 8. 

 

An article without author in a newspaper or magazine 

Cairo Plan of Action. (2000, julio). Dialogo mediterraneo, p. 13. 

 

An article in a magazine with continuous numeration  

Gimeno, F. (1981) Dimensiones del multilingüismo. Revista espanola de 

linguistica. IX, 341-373. 

Note: Cite the number of the volume with cursive letters, and write all digits: 

one needs to write 1250-1265, and should not write 1250-65. 

 

An article in a magazine in which each issue is enumerated  
Robles, C. (1985). Transculturación lingüística. Las lenguas de Mexico, 7 (2), 65-89. 

Note: the number of the volume is underlined, and in brackets, afterwards, the 

number of the separator is cited. 

 

An article in a newspaper 

Sánchez Cámara, I. (2001, 8 de agosto). La confianza. ABC, p. 13. 

 

An article in a newspaper whose author is not mentioned 
Niegan el asesinato del nino nigeriano en Londres. (2001, 8 de agosto). ABC, p. 27. 

 

Introductory articles 

Martín Ferrand, M. (1998, 31 de mayo). Leyes, cárceles y presos. [Editorial.] 

ElPais semanal pp. 2-3. 
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An introduction whose author is not mentioned 

Del deporte: un duelo épico. (2001, 8 de agosto). [Editorial.] ABC, p. 3. 32 

 

Summary 

Hernández Miguel, L. A. (Enero – Junio 1981). Statistics for Linguists. 

[Resena de Anshen, F., Statistics for Linguists]. Revista espanola de 

linguistica, pp. 241-242. 

 

A realized interview 

Nono, Luigi. (1998). En torno a Prometeo. [Entrevista con Massimo Cacciari.] 

Archipelago, 32: 35-46. 

 

Computer programs 

Microsoft word. Vers. 5.0. [Computer software]. (1989). Microsoft. 

Film Andrić, R. (Reditelj). (1998). Tri palme za dve bitange i ribicu [film]. 

Dakar. 

 

Audio recordings 

Uxía (Intérprete). (2000). Aves. Danza das areias [Album]. Virgin Records 

Espana, S.A. 

 

Television or radio programs 

Utisak nedelje [Televizijski program]. (25. jul 2001). Beograd: Studio B 

 

Lectures or speeches 

Jevtović, Rastko. (2001, 3. maj). Modernistička književnost i pravoslavna 

književnost. Predavanje održano na Filološkom fakultetu, Beograd 

 

Unpublished sources 

According to the APA Style, the unpublished  texts are considered to be 

personal documentation and are not cited as references. 

 
II. SPECIFICATIONS OF PARTICULAR TYPES OF ARTICLES 

А) Empirical article (analysis article): The article aside from the previously 

mentioned, contains introduction or introduction to the matter that was researched, the 

importance of the matter and its research, methodology of the research, i.e.: goals of the 

research and expected results, methods, techniques and instruments, received results, 

findings and suggestions for practical implementation of the results. 

 B)Theoretical article: The importence of the matter which is described, the 

theoretical foundations on which it is based, development of the matter itself and 

personal opinions as a conclusion. 

C) Article which emerges from the practice or directions for practical 

implementation of some matter: The importance of the matter whose practical elements 

are presented, description of the matter in the practice (description of the practice), the 

importance of the practical application of the concrete matter (method, form, 

communication etc.) and conclusion. 

D) Other supplements (prezentations, reviews, chronicles etc.) 
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III. SUBMISSION OF THE ARTICLE 

 

The article should be submitted to the editorial staff in print and electronic form (the 

submission compulsorily includes both forms on macedonian and english language).  

The articles in print form are submitted in three copies, personaly or at the address of 

the Faculty:  

Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje, 

bul. “Partizanski odredi” b.b. 

with remittance: For the journal Pedagocial Magazine  

 

The electronic form can be sent via e-mail on the following address: 

pedagoskarevija@pfsko.ukim.edu.mk,  or it can be submitted to the secretary of the 

journal on some external memory devices (USB, CD, DVD etc.).  

 

Note: THE PRINTED TEXTS ARE NOT RETURNED 
 

NOTE: 

Before being published, the submitted articles will undergo review, for which the 

authors will receive due notice. 

 

From the Editorial staff of the Journal  

„Pedagogical Magazine“ 

 

mailto:pedagoskarevija@pfsko.ukim.edu.mk

