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Почитуваничитатели! 
 

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 предизвиците дали да 

се задржи стандардниот модел на „Педагошка практика“ не само како 

форматско и дизајнерско решение, туку многу повеќе од аспект на неговото 

внатрешно, програмско, тематско, концепциско и стручтурално дефинирање 

и надградување. На една страна се имаше во вид стандардната поставка на 

списанието на друга предизвикот на времето и новите опсервациски 

подрачја, новото разгранување на темите, прашањата и областите што би 

биле предмет на третирање во списанието. Новите предизвици проникнуваа 

од новите и современи потреби на пошироката димензионираност на 

научното перципирање и реципирање на прашањата во чиј средиштен 

интерес се поставува стожерниот интерес на списанието. 

 Преовлада повикот на времето. Редакцијата по опфатно и темелно 

проценување и одмерување на бројните аспекти, се определи да го 

редизајнира постојниот композициски концепт на „Педагошка практика“, 

давајќи му релативно поинвентивен, попроширен и поопфатен тематски 

регистер на прашањата и проблемите што го тангираат новото време. 

Редакцијата со тоа ја антиципира својата заложба и определба концептот 

на списанието да го одразува и идентификува поширокиот научно-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 трасираме новиот 

поширок стручно-научен опсервациски зафат. Со тоа сакаме да анимираме 

поголем број на автори на трудови, потврдени авторитети и перспективен 

подмладок. Колку сме поголем тим на креатори на списанието, толку ќе биде 

побрз и растежот на списанието во неговиот квалитет. Колку се посветени 

на него, толку тоа ќе ги афирмира и нашите интереси. Затоа ја очекуваме 

Вашата подршка. Затоа ја очекуваме и соработката 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 

 

Обраќањето произлегува од меѓународниот 

проект ИНТЕРКУЛТУРНО ВОСПИТАНИЕ -  

Програма за стручно усовршување  

на воспитувачите, Педагошки факултет 

„Св. Климент Охридски“ - Скопје. 

 

 

 

Џузепе МИЛАН  

       

 

ИНТЕРКУЛТУРА – КОНЦЕПТУАЛНА ОСНОВА  

И ОБРАЗОВНИ ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 
Пред сè, би сакал да му се заблагодарам на Деканот, на присутните 

компетентни лица и на сите оние кои работат за развојот на воспитувањето и 

кои се основен двигател на овој „образовен проект“. Но, проширувајќи го 

видикот, би сакал да му се заблагодарам на овој град, Скопје, и на жителите на 

Македонија, кои ги чувствувам како пријатели.  

Ми беше предложена темата „Интеркултура – концептуална основа 

и образовни перспективи“. При обработката ќе се осврнам на моето 

искуство како професор по „Интеркултурна педагогија“. Но, исто така, ќе се 

повикам и на еден многу важен документ од Советот на Европа, „Белата 

книга за интеркултурен дијалог“, објавен во Стразбур во 2008 г. од страна на 

Советот на Европа (47 Земји – членки; Македонија е член од 1995 г.), 

насловен како Да живееме заедно со еднакво достоинство).  

Интеркултурното воспитување е многу актуелен предизвик. Преминот 

од една традиционално „монокултурна“ реалност (единствена култура, 

хомогена, униформна) веќе, несомнено, се случува на сите простори: 

денешните народи и градови се израз на едно мноштво од „живи светови“ 

каде што комуницираат и заемно дејствуваат култури, истории, традиции, 

знаења и разни проекти.  

Миграциските протоци, но и надминувањето на ригидните граници 

меѓу Државите и народите кои некогаш не можеа да се замислат да се 

преминат или да се отворат, честопати предизвикуваат тешки ситуации, а 

понекогаш и насилни: многумина ги изгубиле културните корени, многумина 

ја живеат мачнината на животот на туѓинци, многумина живеат со стравот од 

странците, многумина сė уште претпочитаат да креваат ѕидови на поделба, 

затоа што продолжува да живее сеќавањето на војните, на насилствата и на 

репресиите.  
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Значи, постои една реалност која, всушност, е мноштво од фрагменти, 

од острови, поделби и нетрпение: може да кажеме еден вид „архипелаг“, 

многу блиски, но одвоени острови.  

Токму зборот „мултикултура“ ја изразува оваа реална ситуација: 

многу сме, различни сме (ова е позитивна работа), но честопати постоиме без 

да комуницираме или, пак, во ситуација на вистинска опозиција.  

Белата книгаги наведува следниве тешкотии присутни во една 

мултикултурна реалност: 

1. чест развој на една стереотипна претстава за другиот, на една 

атмосфера на нетолерантност и дискриминација; 

2. обид за „затворање во смирувачкиот спокој на една екслузивна 

заедница“ кој води кон една „илузорна сигурност“, кон еден 

„задушувачки конформизам“; 

3. недостиг од отвореност кон другите, кој може да предизвика насилства 

и човечки катастрофи, како што нè поучува историјата на нашиот 

континент. 

4. присуство на групи кои проповедаат „омраза“ кон другиот, кон 

„странецот“ или кон одредени религиозни идентитети (Бела книга, 

3.4.4). 

 

Текстот критички посочува на два важни „политички“ модели на 

одговор на културната различност: 

- асимилационизам: значи да се „асимилира“ другиот, да го 

направиме сличен со тоа што ќе ги негираме разликите и преку 

тоа ќе постигнеме да надвладее културниот конформизам, кој 

честопати е наметнат од законите и образованието;  

- комунитаризам: културата на другиот е признаена (барем 

експлицитно), почитувана во нејзината различност, но 

истовремено е „заградена“, гетоизирана, конзервирана во 

соодветни „општествени резервати“ како „одвоена“ и 

„некомуницирачка“ култура. Во Белата книга се тврди дека 

„комунитаризмот веќе многумина го сметаат како причина која 

ја поттикнала сегрегацијата на заедниците и заемното 

неразбирање“ (Бела книга, 2.2). 

 

Идејата за „интеркултура“ се однесува на еден процес која бара силни 

напори, кој постои на хоризонтот на „потребата од постоење“, на утописката 

тензија, на идеалите, на педагошкото планирање. „Интеркултурата“ изразува 

желба, тешко веројатна можност но, сепак, ние веруваме во таа можност, и 

подразбира одговорност, спремност за промена и конкрентост во 

дејствувањето кон повисоки цели за личноста, за заедницата, за човештвото.  

Задачата на „интеркултурното воспитување“, како краен заклучок, е да 

се поттикне преминот од реалноста (мултикултура) кон крајноста 

(интеркултура). 

Префиксот „интер“ кој е составен дел од поимот „интеркултура“ се 

повикува на димензијата на односот, на средбата, на заемноста, на дијалогот, 
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на солидарноста, на мирот на секое ниво. И токму тоа „меѓу“, тој взаемен 

однос, го посочува напорот кој е потребен за да се спојат мноштвото и 

единството, да се преобрази фрагментираноста во солидарност, конфликот во 

„соживот на разликите“.  

Оваа интеркултурна перспектива би требало да ги засегне сите, во кој 

било контекст. Впрочем, имплицира нов и уште порадикален начин на 

живеење на сопствената човечност во однос со самиот себеси и со кој било 

друг сличен на себеси: тоа е нов начин на себе-реализирање во средбата со 

различниот од себеси.  

Белата книгаги начнува суштинските идеи кои треба да се примат низ 

воспитно – образовниот процес: почит на човековите права, еднаквост, 

рамноправност меѓу мажите и жените, промоција на демократијата, 

толеранцијата и разбирањето, плурализам, мир, дијалог, воспитување и 

солидарност, „граѓанство“ сфатено како одговорност на учество, заедно со 

другите, во општествениот и економскиот живот и во прашањата од јавен 

карактер (Бела книга,  3.5; 3.4.2; 4.1.1; 4.2).  

„Интеркултурниот дијалог“ – како што сугерира насловот на 

документот – е патот кон реалното остварување на овие идеали и вредности. 

Овој дијалог, кој се отвара кон другиот, кон другата заедница, другата нација 

и кој создава вистинска социјална кохезија, претставува „отворена размена, 

размена со почит која се заснова врз заемното разбирање меѓу поединци и 

групи кои имаат различно културно, религиозно и јазично потекло и 

наследство“ кое оди во чекор со практичноста на „интеграцијата“: станува 

збор за „двонасочен процес“, изграден врз основа на реципроцитет и склоност 

кон конструктивен соживот; овој процес овозможува лесно управување со 

припадноста на повеќе култури и изнаоѓа нова рамнотежа на идентитетот, 

отворајќи го кон други димензии, без притоа да доведе до негирање на 

сопствените корени. Се разбира, на оваа „интеркултурна“ перспектива ѝ е 

потребно кохерентно воспитување во секоја област и на секое ниво. 

Во продложение се наведени некои одкaрактеристиките на 

интеркултурното воспитување, резимирани во крајност: 

- интеркултурата не е само обичен предмет како и сите останати или 

дисциплина на некоја област: треба да се разгледува како 

трансверзална димензија која се однесува на целата воспитна 

дејност. Не може да мислиме на воспитување кое не е 

интеркултурно (трансверзалноста на интеркултурата во 

воспитувањето); 

- не претставува активност која е наменета за една екслузивна 

категорија, на пример за „странските ученици“, за семејствата од 

друго културно потекло присутни на одредена територија. Таа се 

однесува на сите, затоа што секое човечко суштество има потреба 

да се отвори кон другоста, кон прифаќањето, кон реципроцитетот, 

солидарноста, братството (универзалноста на интеркултурната 

перспектива); 

- пред да зборуваме за интеркултурата како „општествено“ – 

„политичко“ – „културна“ конструкција, ќе кажеме дека целта на 
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воспитната перспектива е формирање “интеркултурна личност”, 

кадарна за димензијата“интер”, способна да се постави како 

идентитет за дијалог, средба, реципроцитет.Поради тоа, 

интеркултурата се гради, дури и на „макро“ ниво, тргнувајќи од 

„микро“ нивото на секого, на субјектот (ова е специфичниот 

придонес на воспитувањето); би можело да се каже дека 

антрополошко – етичко – педагошката димензија на 

интеркултурата ѝ претходи на културно-општествено-политичката 

димензија („лична“ интеционалност); 

- интеркултурниот педагошки проект мора да биде “системски” и 

поради тоа да предвиди соработка – сојуз – мрежа помеѓу 

основните воспитни двигатели: семејството, училиштето, 

здруженијата, институциите, мас-медиумите(систематичностна 

интеркултурното воспитување); 

- интеркултурното воспитување дејствува како „перспектива 

поради контрастот, разликата: подобро ја разбирам мојата 

култура ако имам можност да ја споредам со онаа на другите, која 

е различна (јас се градам преку другиот – Maртин Бубер); 

- културите не се видени како „камен“, тврди, ригидни, 

непропустливи.Напротив, тие се порозни, како сунѓери, постојано 

се во движење, динамични, со пропустливи граници, низ кои се 

одвива постојана размена; 

- човечката личносте видена како главен носител на 

интеркултурата: таа апсорбира многу учења од сопствената 

култура, но не може да се сведе на неа, таа може (поради 

слободата која ја одликува) да се ослободи, да се издвои и 

креативно да ја надмине културата на припадност и на тој начин да 

ја направи „пропустлива“, да придонесе за нејзино подобрување. 

Човечките личности, поради тоа, се основните „катализатори“ на 

интеркултура: не се „културите“ тие што се среќаваат, туку 

личностите, кои дури и припаѓаат на различни култури кои помеѓу 

себе воспоставуваат витална комуникација.. 

- интеркултурното воспитување ја истакнува важноста на 

транскултурното јадро: постои јадро на заеднички споделливи 

вредности, заедничка етичка основа за сите различни „светови“; 

воспитната дејност инсистира на важноста и промоцијата на овие 

вредности кои, заедно со луѓето, се поставуваат како linkingagents 

(агенси на интеркултурниот дијалог); 

- интеркултурното воспитување промовира постепено надминување 

на меѓучовечките и културните растојанија, преку преминот од 

типот толерантност – прифаќање - почитна различноста на 

другиот, назаемната поддршка  (каде секој ја изразува почитта 

спрема другиот), на солидарноста (преку која се дејствува 

заеднички заради надминување на заедничките проблеми), за да се 

дојде до онаа заемна доверба која умее да предложи и заемна 

критика заради реализација на едно споделувано планирање; 
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- во наставно-училишната средина, освен стил на соживот кој е 

отворен за сите, интеркултурната перспектива предвидува 

интердисциплинарност (дијалог, соработка меѓу разните 

училишни дисциплини и не исклучува ниту една од нив); 

- сето ова води кон едно сериознопедагошко образование за 

наставниците - воспитувачи, на сите нивоа, способни да понесат 

еден дијалошки, конструктивен, интеркултурен стил на 

комуникација.    

- Убеден сум дека големината на човечките личности, на народите, 

на културите се наоѓа токму во оваа заложбена можност да се 

сакаат сопствените традиции, историја, но истовремено да се 

отвориме и кон дијалог и соработка со другите. Средбата на 

разликите може навистина да биде креативна и да ни помогне 

постојано да се подобруваме. 

- Ви благодарам многу за вниманието, и се надевам дека разговорот 

што следи ќе ни помогне да ја продлабочиме темата што ја 

обработив.  
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ПРОФИЛОТ И ПРОФЕСИОНАЛНИОТ ЛИК НА 

БИБЛИОТЕКАРИТЕВО НОВИОТ МИЛЕНИУМ  

 

 
Abstract 

The functions of storing information and enabling access to the information are the essence 

in the functioning of the libraries. The library staff, the level of their education, professional 

education, ethical code and personal qualities are extremely important for the successful and 

complete realization of the functions of the library and its overall library role. 

The members of the library staff, as main carriers and agents of the development of 

librarianship, information knowledge and skills, and the development of documenting are 

constantly a matter of great interest in all the developed countries in the world. Today, 

people constantly deal with the question how to create library staff which will be able to 

adjust and respond effectively and promptly to the rapid development of science, technology 

and society in general. 

The professional and personal competencies which are required of each librarian form the 

professional image of the librarian of the new millennium. 

 
Key words: librarian, competencies, library work. 

 

Вовед 

Со цел библиотеката да го оправда своето постоење во светот на 

електрониката, „библиотеката мора да продолжи со остварување на една од 

најважните функции кои сега ја има во светот на печатот, а тоа е да 

организира безбројни извори на таков начин што тие ќе постанат значајни за 

заедницата на корисниците и да останат физички и интелектуално достапни на 

сите“(Lancaster, F.W. 1997). Клучниот концепт на денешното општество е 

управувањето со знаењето, а тоа неминовно го наметнува прашањето за 

идниот профил на библиотекарите, нивото на нивното образование, 

професионалното воспитување, етичкиот кодекс и севкупните негови лични 

квалитети. 

Во прилог на овие констатации се надополнува  тврдењето за сè пого-

лемата улога на библиотекарите во процесот на целосното осовременување и 

усовршување на традиционалните библиотечни вештини во правец на по-

целосна и поквалитетна понуда на информациски услуги. 

Библиотечните стручњаци  мора  да се адаптираат спрема новото 

опкружување на електронските информации, да почнат да одржуваат чекор со 

новите технологии и да го заземат местото на стожер во „новите библиотеки“. 

Библиотекарот како главен носител и двигател на целокупната 

библиотечна дејност, треба да биде способен во целост да го прифати  и 

позитивно да одговори на новиот предизвик во ерата на информациското 

општество.  
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Американското здружение на специјализирани библиотеки (SLA) 

направи обид да ги дефинира улогата и задачите кои треба да ги совлада 

библиотекарот во специјализираната библиотека, односно информацискиот 

стручњак треба да одговори на предизвикот на транзицијата. За таа цел (SLA) 

издаде посебен преглед (COMPETENCIES for Special Librarins 1996) во кој 

беше презентирана визијата за: 

1. професионалните компетенции 

2. личните компетенции на информацискиот специјалист. 

 

Професионалните компетенции се однесуваат на знаењето на 

информацискиот специјалист во XXI век, и тоа комплексно знаење во сферата 

на изворите на информациите и достапноста до нив, технологиите, 

менаџментот и истражувањето. Во исто време, значајна ќе биде и нивната 

способност за примена на овие знаења за успешно давање на библиотечни 

услуги. 

Професионалните компетенции на информацискиот стручњак во XXI 

век се следните: 

- да ја познава содржината на информациите и да има способност 

критички да ги проценува и избира; 

- да поседува специјализирано стручно знаење неопходно за 

остварување на дејност на организацијата или клиентот/корисникот; 

- да ја развива и да управува со прирачната, достапна „cost-effective“ 

информациска служба во согласност со стратешки цели на 

организацијата; 

- да организира образование за корисниците; 

- да ги утврдува информациските потреби и според нив да ја креира 

информациската улога; 

- да користи соодветна информациска технологија за набавка, 

организирање и дисеминација на информации; 

- во контактите со управата со деловен јазик да ја демонстрира важноста 

на информациската служба; 

- да развива специјализирани информациски производи за потребите на 

сопствената организација или надворешните корисници; 

- да ги проценува резултатите од користењето информации и да ги 

истражува проблемите од ракувањето со нив; 

- постојано да ги подобрува ивформациските услуги како одговор на 

новите потреби; 

- да е активен член на врвното управувачко тело и советник во 

организацијата за информациски прашања.(COMPETENCIES for 

Special Librarins 1996) 

Наместо заклучок, можеме да констатираме дека акцентот во 

профилирањето на професионалните компетенции, неопходни за успешно 

работење во XXI век, првенствено е ставен на информациите, информацис-

кото знаење, информациската технологија и нивното користење во функција 

на зголемените потреби на корисниците на информации во новиот век. 
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 Личните компетенции  претставуваат определен квантум на знаења, 

способности, ставови и вредности што му овозможуваат на информацискиот 

стручњак успешно да работи и да ги извршува професионалните обврски. Тие, 

на стручњаците од оваа сфера, им овозможуваат да бидат добри за 

комуникација, да се насочат кон континуирано учење во текот на нивната 

кариера, да укажуваат на дополнителната вредност на комуникацијата што ја 

дале на корисниците и, на крајот да бидат подготвени да преживеат во новиот 

работен свет и успешно да ги пребродат сите нови предизвици. 

 Во „списокот“ лични компетенции, неопходни за комплетирање на 

профилот на информацискиот стручњак за XXI век, спаѓаат(Котовчевска, С. 

2007): 

- обврска за постигнување совршенство на услугите; 

- барање предизвици и нови можности во и вон библиотеката; 

- долгорочно гледање /визија; 

- барање здруженија и сојузи; 

- создавање атмосфера на заемно почитување и доверба; 

- поседување вештини за комуникација; 

- добра соработка со останатите во тимот; 

- осигурување на водство /лидерство; 

- планирање, одлучување за приоритетите и можност за концентри-

рање на најважното; 

- поседување деловни контакти и создавање нови можности; 

- препознавање на вредноста на стручното здружение и соли-

дарност; 

- флексибилност за време на постојни промени и поседување 

позитивен став. 

 Професионалните и лични компетенции го формираат професионал-

ниот лик на библиотекарот во новиот милениум. За таа цел неопходно е 

библиотечно информацискиот стручњак да е со професионално образование, 

флексибилен и способен лесно да се прилагодува кон секојдневните промени 

на современото библиотечно работење.  
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ДОДАТНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО УЧИЛИШТАТА 
 

Abstract:  
This paper considers the issues of planning, organising and executing additional educational 

services in schools. The initial part of the paper considers the place and role which 

additional education assumes nowadays and it stresses the need to position this kind of 

engagement in accordance with modern trends of changing the educational context in order 

to approach well-established European school systems. 

The central theme of the paper deals with the organisation, nature and course content of 

additional education in schools by bringing the focus on the necessity for different 

organisation, for increasing student participation in the planning process, as well as for 

increasing individual approach to students and their aptitudes and pursuits. It is considered 

that schools in general significantly influence the generation of appropriate ambience 

necessary for additional education while teachers, as the creators and executors of the entire 

process, assume qualitatively different roles and undertake new tasks. Namely, the role of 

teachers in additional education has been changed and, unlike traditional teaching, it has 

been directed towards the development of partnership with the students. 

 
Key words: additional education, school, students, teachers. 

 
 

ВОВЕД 

Покрај редовните часови, во согласност со нивната примарна 

образовна функција, од модерните училишта се бара да организираат додатна 

настава за нивните ученици. Активностите од додатната настава имаат 

повеќекратна релевантност и тие може да бидат набљудувани од различни 

аспекти. 

Набљудувани од поширок социјален аспект, училиштата се во процес 

на трансформација, што е условен од промените во општеството. Водени од 

општествените промени, училиштата поминуваат низ трансформација со 

менувањето во модерни институции, согласно со новите општествени и 

индивидуални образовни барања, особено во полињата кои нудат можности за 

изразување лични и индивидуални способности. 

Бидејќи традиционалните училишта беа укорени за нивната едно-

образност, нивното фокусирање на просечните ученици и нивните застарени 

образновни методи, сега е е потребно да се реорганизираат сите аспекти на 

образовните процеси. Ова може да биде постигнато само преку различна 

училишна структура, во која индивидуалниот пристап кон учениците ќе биде 

основа на образовниот процес. 

Активностите од додатната настава стануваат особено важни ако се 

набљудуваат од педагошки аспект, т.е. од аспект на внатрешната организација 

на училиштата и нивните главни корисници – наставниците и учениците. 

Имено, додатната настава е важна за одредени училишта, бидејќи ја збогатува 
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училишната структура и воведува нови активности кои можат да го поврзат 

училиштето со најблиското опкружување. 

Додатната настава е важна за учениците, бидејќи ним им се нудат 

форми на образование кои се во согласност со нивните барања и способности. 

Додатната настава е важна и за наставниците, исто така, бидејќи ним им се 

дава можност за проширување на различни теми од нивното поле, за работа со 

студенти кои постигнуваат подобри резултати и за проучување на нови теми и 

со тоа за стекнување на ново и современо знаење во рамките на нивниот 

предмет. 

Повеќекратното значење на додатната настава во училиштата ја 

наметнува потребата за потемелна анализа и истражување на прашањето, со 

цел да се воспостави основен курс на адаптирање и редефинирање на 

промените во модерното образование. 

 

МЕСТОТО И УЛОГАТА НА ДОДАТНАТА НАСТАВА  

ВО УЧИЛИШТАТА 

 

Како дополнение на поучувањето како примарна активност, училиш-

тата организираат екстра курикуларни активности. Како специфични и орга-

низирани форми на екстракурикуларна работа, екстракурикуларните 

активности се регулирани и дефинирани во основните училишта како 

слободни активности, дополнителни часови, додатна образовна работа и 

доброволна работа (Јанковиќ,Родиќ, 2002:34). 

Додатното образование ги опфаќа опционалните екстракурикуларни 

активности, базирани на потребата да се диференцира образованието во 

училиштата. Следствено, Мејер нагласува дека училиштата имаат потреба од 

дифернцијација на наставата, што е постојана тема на институциите за обука 

на наставници, како и во научните трудови и журнали (Мејер, 2002:169). За 

разлика од задолжителното образование кое е наменето за сите ученици, 

додатната настава е наменета за оние ученици кои имаат висока компетен-

тност и покажуваат особен интерес за одредени предмети. Освен напредните 

интелектуални способности, студентите кои присуствуваат на активностите од 

додатната настава се карактеризирани со дивергентно  размислување, креатив-

ност и други карактеристики на личноста како: љубопитност, внимателност и 

мотивација. Освен наставниците, огромно влијание на процесот на селекција 

на учениците има педагошко-психилошката служба, која ги одредува приро-

дата и нивото на талентите на учениците, како и нивните мотиви и цели. Врз 

основа на овие индикатори, службата може да ги дизајнира индивидуалните 

програми и да организира активности за еден ученик или за цела група. Има 

одредени поединости во организацијата на активностите од додатната настава. 

Имено, за разлика од редовните часови во кои доминира фронталната работа, 

во додатната настава доминираат индивидуалните или индивидуализираните 

образовни форми. 

Употребата на индивидуален образовен пристап бара дополнително 

ангажирање на учителите во креирањето на различни активности кои ќе ја 

охрабрат независноста, преземањето на иницијатива и слободата за истражу-
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вање на различни прашања, да усвојат разновидни пристапи кои се сеопфатни 

во процесите на решавање на проблеми, и да употребуваат различни извори на 

знаење. 

Меѓутоа, за разлика од различните училишни активности со многу 

долга педагошка традиција, додатното образование е релативно нов пристап. 

Во претходните периоди во училиштата доминираше концептот на 

„традиционална организација“ на истиот наставен процес за интелектуално 

различните ученици, кој ги попречува тие што се поуспешни во одделението и 

особено ги ограничува најуспешните“ (Вилотијевиќ, 1999: 235). 

Водени од промените во општеството и училиштата, произлегоа нови 

тенденции кои го промовираат мислењето дека секој ученик треба да 

напредува со сопствено темпо, според сопствените способности и цели. Во од-

нос на ова прашање, особено внимание е посветено на личната партиципација 

на учениците (Трнавац, 2005: 117). Согласно со ова мислење, индивидуалниот 

пристап е актуелизиран и на редовните часови и на екстракурикуларните 

активности. Меѓутоа, во екстракурикуларните активности повеќе внимание е 

посветено на учениците со поголеми инелектуални капацитети, и за нив се 

организира додадната активност. Ова е обид да се надмине класичната пара-

дигма на ориенатиција кон просечни ученици и да се обрне сосема 

заслуженото внимание на додатната настава. Генерално кажано, се смета дека 

додатната настава сè уште не е доволно признаена во училиштата. За да се 

подобри третманот на учениците кои покажуваат исклучителни способности и 

ентузијазам, неопходно е дополнително вклучување на директорите, училиш-

ните педагози и психолози, вокациските секции и одредени наставници. Ова е 

особено важно, посебно кога станува збор за талентирани ученици, за кои 

модерните училишта не се доволно подготвени. Во овој поглед, многу автори 

нагласуваат дека е неопходно да се работи на охрабрувањето на креативноста 

и дека училиштата треба да го овозможат креативниот развој на студентите 

(Стернберг, 1986; Ренцули, 1992, 1994; Гане 1994). За да се поддржи креатив-

ниот развој на личноста, додатната настава во училиштата треба да го заземе 

соодветното место. Ова ќе придонесе за подобро позиционирање на додатните 

активности во однос на сите други форми и активности. Организирањето на 

додатната настава е комплексна и одговорна задача, која бара неопходни 

пристапи на планирање кои ќе промовираат „индивидуална стратегија која ги 

опфаќа методите и процедурите кои го охрабруваат и овозможуваат развојот 

на протежеата во независни и автономни човекови битија исамоактуелизирани 

и авентични индивидуи (Богнар, Матијевиќ, 2002:278). Имено, на почетокот 

на училишната година, неопходно е да се спреми курикулум за активности во 

додатната настава кои ќе бидат спроведени во текот на училишната година. 

Курикулумот треба да биде базиран на предлог предложен од класниот и 

предметните наставници, и да биде развиен согласно со фактичките потреби. 

Треба да биде поддржан од училишните педагози и психолози и да биде 

одобрен од академскиот совет (Младеновиќ, 1987:25). 
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ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДОДАТНАТА НАСТАВА И НЕЈЗИНАТА 

СОДРЖИНА 
 

Додатната настава за учениците кои поседуваат исклучителни способ-

ности и афинитети за одредени предмети обично се организира по редовните 

часови. Есенцијата на додатната настава е развивање на индивидуалните 

потенцијали, независност, интереси и креативност. Во овој поглед, многу е 

важно да се развие водено индивидуално образование, т.е. да се развијат 

системите на личните курикулуми (Катена, 1983). Во согласност со личниот 

пристап, активностите од додатните активности треба да бидат внимателно 

планирани и организирани за да ја исполнат својата образовна и педагошка 

функција. Во процесот на додатната настава наставникот не е само предавач, 

туку и водич низ одредени прашања, чија задача е да даде инструкции на 

учениците, листа на потребната литература, и ако има потреба да даде 

неопходни објаснувања и помош. Многу фактори може да влијаат на 

организацијата на додатната настава во училиштата. Некои од нив важат за 

сите училишта, додека некои се специфични и важат во индивидуални 

училишта или групи на училишта. Додатната настава по природни науки во 

урбаните области најверојатно поразлично се организира од училиштата во 

руралните области, каде наставата може да се организира надвор од 

училницата, со користење на природните ресурси кои се на располагање. 

Следствено, знаењето и искуството кое учениците ги стекнуваат за време на 

додатната настава во автентична природна средина  се особено важни, бидејќи 

ваквката средина нуди многу можности за истражување, експериментирање, 

собирање на различни материјали кои подоцна може да бидат искористени за 

понатамошно учење. Од друга страна, училиштата во урбаните средини, исто 

така, поседуваат одредени сингуларни карактеристики, кои може да бидат 

важни во процесот на додатната настава. Овие училишта имаат можност за 

организирање на средби со познати уметници и научници кои директно ќе 

бидат вклучени во работата со учениците. Учениците, исто така, може да 

посетат научни, културни и уметнички институции во нивното најблиско 

опкружување, каде тие може да се запознаат со различни процеси и феномени. 

Во овој поглед организацијата на активностите од додатната настава може да 

придонесе за подобра соработка помеѓу училиштата и нивното најблиско 

опкружување, како и за употреба на природни и човечки ресурси за образовни 

цели (Станисавлевиќ, Петровиќ, Анѓелковиќ, 2011: 178). 

Покрај прашањето за организацијата на додатната настава, друго 

многу важно прашање е прашањето за содржината која се користи во работата 

со надарените ученици. Генерално, се смета дека овие содржини треба да 

бидат колку што е можно поразновидни и да бидат во согласност со целите на 

учениците, работните услови во училиштата и можностите кои се нудат од 

директната природна и општествена средина. Додатната настава треба 

постојано да се надградува, и во поглед на организацијата, методот на работа, 

како и на надградувањето на содржината. Изборот на содржината е многу 

важен, бидејќи треба да придонесе за побрз развој на способностите и 

интересите на учениците. Изборот на содржината треба да се совпаѓа со 



27 

курикулумот според којшто учениците учат, како и со образовниот курикулум 

за следната образовна година. Значи, курикулумот за додатна настава треба да 

ги опфати тие содржини кои не можат да бидат презентирани или проширени 

во редовните часови, но кои се важни за учениците кои имаат можност и 

желба да стекнат повеќе знаење за предметите кои тие ги избрале. За да се 

постигне максимална ефикасност во развојот на одредени способности и 

компетенции, неопходно е да им се овозможи на учениците индивидуализа-

ција и креативност во додатната настава. Во тој поглед курикулумот на 

додатната настава треба да содржи алтернативни можности за: 

1. изборот на содржина вон курикулумот на редовните часови 

(проширување на курикулумот); 

2. меѓудициплинарно поврзување на избрани прашања од општествените 

и природните науки, т.е. поврзување на општествените науки со 

уметноста, приодните науки со технологијата итн. (Ѓорѓевиќ, 1976:81). 

Тоа што го прави различен курикулумот на додатната настава од 

другите училишни курикулуми е неговата отвореност, како и фактот дека 

учителите и учениците заедно учествуваат во неговиот дизајн. Имено, 

курикулумот на додатната настава се карактеризира не само со отвореност во 

грижата за ученичките интереси, туку и во поврзувањето на истите или 

слични образовни полиња. Ова овозможува употреба на холистички и интег-

риран пристап во имплементацијата на планираните активности, т.е. коре-

лација помеѓу темите од различни полиња. Земајќи ги одредените интереси на 

учениците за основа во развојот на курикулумот за додатната настава, одре-

дени содржини може да бидат поврзани и имплементирани во две или повеќе 

образовни полиња, може да се планира заедничка работа на наставниците од 

одредени научни дисциплини преку одредување на цели на избрани тимови. 

Во овој поглед, можно е да се организира додатна настава не само во рамките 

на одредени образовни полиња, туку и на ниво на целото учичиште (во овој 

случај, ќе бидат вклучени повеќе дисциплини), или дури и на ниво на неколку 

училишта, преку собирање на вокациски секции и организирање на соработка 

со институциите надвор од училиштата. Следствено, понатамошниот развој на 

курикулумот на додатната настава конститутира комплексно прашање кое 

бара залагање и учество на наставниците, како и на воспитувачите, педа-

гозите, психологзите и вокациските секции. Од друга страна, многу е важно да 

се вклучат учениците во дизајнирањето на курикулумот и да им се дозволи да 

предложат теми и прашања кои треба да бидат процесуирани, бидејќи 

додатната настава е рефлексија на нивните способности и цели. С. Максиќ ја 

нагласува важноста на учеството на учениците „особено делот кој се бави со 

дефинирањето на содржината и количеството на материјалот кој се изучува“. 

Следствено, важно е учениците да сфатат дека додатната настава, како прво и 

најважно, е резултат на нивните цели, желби и амбиции. Тоа е нивно право и 

обврска, а наставниците се таму да го поддржат најдобриот избор на содржина 

и форми на презентација со цел да се постигнат најдобрите можни резултати. 

Освен прашањата што се однесуваат на курикулумот и содржината, важно е 

да се исполнат сите други услови кои ќе бидат гаранција за квалитет и 

ефикасно образование. Според Ѓорѓевиќ, овие неопходни услови вклучуваат: 
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1. неопходен простор (помали училници, специјализирани училници, 

работилници итн.); 

2. различни неопходни книги кои не се учебници (енциклопедии, 

прирачници, речници); 

3. наставници кои се кфалификувани да работат со надарени ученици 

(Ѓорѓевиќ, 1977:50). 

Во последните години модерната информациска технологија зазема важно 

место во процесот на организирање на додатната настава. 

 

ПРИРОДАТА НА РАБОТАТА СО УЧЕНИЦИ ВО ДОДАТНАТА 

НАСТАВА 

 

Многу е важно прашањето што се однесува на природата на додатната 

настава. Во педагошката литература може да се сретнат различни пристапи 

кои се бават со природата на додатната настава. Најголемиот број на дефини-

ции за природата на додатната настава може да бидат поделени во две групи: 

првата група се однесува на оптшата природа, а втората група се однесува на 

нејзината посебна природа, т.е. темелно збогатување на курикулумот. 

Дека додатната настава треба да биде проширена и збогатена со нови 

теми е гледиште базирано на тие теории кои го преферираат холистичкиот 

пристап во развојот на учениците и нивните способности. Согласно со 

основната хипотеза на овој концепт, образованието е насочено кон развојот на 

детските личности, т.е. кон развојот на сите нивни способности. Се смета дека 

учениците со исклучителни способности и јасни интерести за одредени 

научни полиња треба да бидат запознаени со различни области на човековите 

постигања, што подразбира влечење на паралели помеѓу минатото и 

сегашноста, како и запознавање со културното наследство на уметностите и 

науките. Во овој поглед, додатното оразование е базирано на стекнување на 

општо знаење, и тоа не само на знаење во една одредена област. Согласно со 

овој пристап, задача на секое училиште е да ги воспостави основите за 

широки интелекутални и креативни интереси, да работи на развој на искуство 

за критичка евалуација на идеите, развој на вештини за ракување со 

материјали, да ги научи учениците како да спроведуваат истражување и да 

развива пристап на учење со самодисциплина (Ѓорѓевиќ, 1997:23). 

Друг пристап кој ја рефлектира уникатноста на додатната настава е 

базиран на друг концепт кој цели за експанзија на знаењето во оние области за 

кои учениците имаат одредена дарба и талент. Согласно курикулумот на 

додатната настава, треба да им овозможи на учениците колку што е можно 

повеќе знаење за една одредена област, т.е. во полето во кое учениците 

покажуваат специјални способности и интереси.  Барањата што се однесуваат 

на збогатувањето на курикулумот во целост се базираат на следниве 

претпоставки: а) намалување на времето за континуирано интензивно 

искуство во полето за кое учениците покажуваат одреден талент, и нудењето 

на друг курикулум резултира со негативен ефект; б) особениот интерес кој 

учениците го покажуваат за едно (одредено) поле може да се изгуби ако 

дадената област е запоставена во додатната настава; в) дури и надарените и 
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талентираните учениците постигнуваат слаби резултати во полињата за кои 

никој не покажува некаков интерес што, секако, не е целта на додатната 

настава. 

Меѓутоа, се смета дека ниту еден од овие пристапи не е сеопфатен, 

прилично прецизен или доволен. Како резултат, акцентот се става на 

додатната настава во основните училишта, каде таквата работа опфаќа многу 

повеќе од едноставно дополнително ангажирање. Освен целосното 

збогатување на курикулумот, исто така, го вклучува педагошкото делување на 

учениците, што е еден вид на директно советување, т.е. на мониторинг на 

напредокот на учениците и развивање на нивните интереси. Општо кажано, 

збогатувањето на курикулумот има образовна намена, и цел на наставниците е 

тие да придонесат за развивање на следниве цели: 

1. помагање на учениците да стекнат знаење во природните и 

општествените науки, математиката и уметност; 

2. поддршка на учениците рационално и креативно да го користат 

стекнатото знаење; 

3. да ги запознаат со искуства кои ќе ги направат похумани, поуспешни и 

попрудуктивни членови на општеството (Ѓорѓевиќ, 1977:24). 

За да се постигнат овие барања и задачи неопходно е да се промени 

пристапот кон одредени предмети и области кои треба да бидат уникатни. 

Промените се неопходни, особено кога станува збор за редифинирање на 

задачите и содржините кои не можат повеќе да бидат насочени само кон 

стекнување на знаење, туку и кон развој на комплексни психолошки процеси, 

како што е разновидното размислување. Затоа, различните типови на 

активности треба да бидат вклучени во додатната настава, активности во кои 

доминираат учениците. Овие активности треба да бидат насочени кон 

спремањето на учениците да собираат и класифицираат факти,  активно да 

слушаат, да забележуваат информации и опсервации, да анализираат и 

проверуваат информации,  да синтетизираат знаење, да ги проценуваат 

фактите, да предложуваат алтернативи и да ги предвидуваат последиците, да 

формираат хипотези и да тестираат решенија, да извлекуваат заклучоци врз 

основа на логичко размислување. Одредени специфични услови кои се 

насочени кон креативното мислење се: учество во различни креативни 

активности, употреба на различни идеи и пристапи, пронаоѓање на повеќе 

релевантни одговори, предложување на невообичаени нови идеи и решенија, 

покажување на интереси за детален и систематски развој на идеја или 

резултат. Согласно со ова, наставникот во додатната настава се соочува со 

специфични задачи како: помагање на учениците да ги откријат нивните 

силни и слаби страни, планирање и евалуација на дневните активности (што е 

особено важно за учениците), поставување на цели врз основа на нивната 

сопствена проценка, преземање на одговорност за нивното однесување, развој 

на самодовербата на учениците за нивните способности и подобрување на 

нивната способност подобро меѓусебно да соработуваат (Ѓорѓевиќ, 1977:25). 
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ЗАКЛУЧОК 

Додатната настава е, како прво и најважно, поврзана со подобрување 

на знаењето, препознавање на дадени и скриени врски и односи на причината 

и последицата, перцепцијата на врските помеѓу предметите и појавите, 

потрага за решенија. Ова подразбира квалититативно различен метод во 

креирањето на систем на знаење кој е базиран на сеопфатна обсервација на 

предметите и појавите, како и на нивните заеднички врски. Во овој поглед, 

додатната настава се разликува од стандардната настава по природата, 

содржината и организацијата. Имено, додатната настава треба да придонесе за 

интегрираниот развој на личноста на учениците, особено за нивните ставови 

кон учењето и развивањето на критичкото и креативно мислење. Имајќи го во 

предвид воспитувањето, важно е дотатното образование да придонесе за 

развој на независноста на учениците, нивните вештини за поуспешен дијалог 

и соработка со врсниците и возрасните. Придонесот на додатната настава 

особено се рефлектира во способноста да се анализира и да се синтесизира, да 

се пронајдат адекватни аргументи, да се класифицираат фактите и цифрите и 

да се употребат во формирањето на заклучоци. Генералната стратегија на 

поучување, којашто може да биде применета по повеќе предмети, се состои во 

составување на неопходна база на знаење. Ова е основата за креирање на 

личен систем на учениците, конструктиран, систематизиран и интегриран од 

секој еден индивидуален ученик, согласно со постоечкото знаење и искуство. 

Во процесот на конструкција на знаењето, учениците се активни учесници, 

кои се развиваат себе си и го усовршуваат системот на знаење, искуство и 

способности. Целокупниот процес на конструкција на знаење многу зависи од 

самите ученици, нивните интелектуални способности, интереси и афинитети 

за специфични образовни полиња или одредени теми. Во овој поглед, 

додатната настава придонесува за надградување на системот на знаење со 

овие елементи за кои учениците покажуваат интерес, што е основа за 

понатамошно унапредување на знаењето и искуството. Следствено, процесот 

на планирање и организирање на додатната настава треба да почне со 

учениците, нивните способности и потенцијали, како и со нивните интереси 

кои треба дополнително да бидат зацрврстени и развиени. 
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КАРАКТЕРИСТИКИ НА УСПЕШЕН ВОСПИТУВАЧ 
 

Abstract:  

If a doctor, a lawyer, or a dentist had 40 people in his office at one time, all of whom had 

different needs, and some of whom didn't want to be there and were causing trouble, and the 

doctor, the lawyer, or the dentist, without assistance, had to treat them all with professional 

excellence for nine months, then he might have some conception of the classroom teacher's 

job. 

 
Key words: Academic standards, formal criteria, motivation, emotional intelligence. 

 

Компоненти на квалитетна детска установа 

 

Квалитетната детска установа е услов за успешна педагошка 

комуникација. За да се оствари такво училиште, треба да се исполнат следните 

услови: 

Квалитетен и ефикасен воспитувачки кадар 

Академски стандарди на квалитет 

Физички стандарди на квалитет 

Педагошки стандарди на квалитет 

Квалитетна соработка помеѓу детската установа и средината 

 

Квалитетен воспитувачки кадар 

Поимот квалитетен воспитувачки кадар го анализираме според 

формални, помалку формални и неформални критериуми. Во формалните 

критериуми ги сместуваме оние што подразбираат образование и 

професионалност што се докажуваат со диплома, како  и сертификати што 

верификуваат завршено стручно усовршување.Во формален критериум се 

смета и работниот стаж и практичното искуство на воспитувачот, како и 

прогресот остварен со професионалното надградување, т.е. квалификациите 

здобиени во текот на работата – ментор, советник и сл. 

 Во помалку формални критериуми ги сместуваме оние што се 

однесуваат на предавачките квалитети на воспитувачот, неговиот стил на 

работа, тимско-соработничките и комуникациските способности и  отвореност 

за учење. За помалку формални се сметаат затоа што не постои формално 

барање кое ќе го верификува пред релевантни институции и комисии. 

Неформалните критериуми, воедно и најсуштинските поврзани со 

квалитетот на работата на воспитувачот се оние кои и најтешко можат да се 

измерат, но секако ги препознаваме. Децата ги препознаваат со „шесто 

сетило”, а таквите воспитувачи се омилени кај учениците и родителите. 
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Академски стандарди на квалитет 

Под академски стандарди на квалитет би ги спомнале креирање на 

квалитетна интеракција воспитувач-ученик и ученик-ученик, користење на 

разновидни извори на знаење, учење како да се учи и знаење. Особено важна е 

способноста за редуцирање и модифицирање на наставниот материјал, како и 

упатување во процесот на метакогницијата. 

Интеракцијата и интерактивното учење е предуслов за оптимален развој 

на детето и промовира активна партиципација од страна на сите поединци во 

процесот на наставата. 

Физички стандарди на квалитет 

Овде подразбираме стандарди што се однесуваат на условите во 

училницата и техничкиот материјал, наставниот план и програма, учебниците 

и работните материјали, достапност до литература, технологија и сл. 

Педагошки стандарди на квалитет 

Педагошките стандарди се однесуваат на мотивацијата на учениците за 

учење, социјалната промоција на ученикот, постигањата и резултатите, 

чувство на припадност и сигурност на децата во училиштето, компетенции за 

напредок и аспирации за модернизирање. Поважно би било да се натераат 

децата да го засакаат учењето отколку од нив да се бара исклучиво 

совладување на наставниот план и програма. Еден од посовремените 

стандарди е обврската на детската установа да го подготви детето за 

аспирациите на 21 век, при што му овозможува да постигне компетенции кои 

од него ги бара модерното време. 

Во педагошките стандарди секако се и компетенциите на воспитниот 

кадар да биде во функција на лидер на група каде ќе овозможи рамнотежа и 

усогласеност, и секако ќе промовира постигнување консензус во групата, ќе 

овозможи разни форми на дискусија и заедничко донесување одлука. Со ова 

се постигнати критериумите на интегративното учење. 

Квалитетна соработка помеѓу детската установа и средината 

Неопходна карика во наставниот процес, секако, е и средината. Детската 

установа е отворена институција која треба да го афирмира ученикот во 

поглед на неговата социјална активност надвор од детската установа, 

учествувајќи во разни проекти кои ќе придонесат во развој на нови сознанија 

и искуства. Освен тоа, квалитетната градинка развива ефикасна соработка со 

родителите, кои се вклучени во функционирањето на градинката земајќи 

учество во разни проекти за дополнување на содржините (на пр. посета на 

различни профили на родители согласно со методската единица), како и 

комплетна информираност за текот на наставата и успехот на секое дете 

одделно. 

Наставниот кадар е оној кој ќе балансира помеѓу високите аспирации на 

некои од родителите и реалните способности на ученикот, при што активно ќе 

ги вклучи како волонтери и соработници, со што ќе се здобијат со една реална 

слика за академските вредности кај учениците. 

Можеби не толку е застапена соработката со поранешни ученици која 

исто така може да придонесе до анимирано учество на средината во 
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градинката, при што тие ги споделуваат своите искуства и создаваат чувство 

на континуиран успех на градинката како институција. 

 

Критериуми за класификација на особини на воспитувачот 

 
(Suzić, 1995, str. 76) (Đorđević i Đorđević, 1988, str. 133) 

Воспитувачот како личност 

а)рационални/интелектуални особини 

б)афективни / емоционални особини 

в)биолошки/физички особини 

Човечките квалитети и својства на 

неговата личност 

Однос-став спрема ученикот и 

наставата 

Однесување спрема учениците 

Стил и начин на работа Воспитувачот како експерт на своето 

поле 

Вредности и вредносна насоченост Посебни карактеристики 

Социјална улога-статус Учество надвор од наставата, 

специјализирани групи, научни 

организации и др. 

Физички квалитети 

а)конституционални карактеристики, 

б)облека и изглед,  

в) здравје 

Надворешен изглед, глас, став и сл. 

Горенаведените особини на воспитувачот значително го детерминираат 

односот на ученикот спрема видот на занимање и како ќе го доживуваат него 

и во која мера активно ќе се залагаат за поголем успех. 

Избор на воспитувачката професија 

Постојат неколку мотиви за избор на оваа професија,младите луѓе од 

најразлични причини се определуваат да работат како воспитувачи. „Целта 

игра голема улога во актуелните теории во педагогијата и психологијата” 

(Schutz, Crowder, andWhite, 2001, str. 299) 
Алтруизам Желба да му се помогне на општеството 

генерално или на децата 

Претходно искуство Интерес спрема пед. работа (волонтерска 

активност во училиште) 

Поранешен воспитувач како 

идол 

Модел наставник кој го мотивирал ученикот за 

оваа професија 

Лични карактеристики Верување дека има способност за оваа професија 

(на пр. Убаво се чувствувам опкружен со деца) 

Родители наставници Родители од оваа бранша го поттикнуваат детето 

да ја одбере неа 

Љубов спрема децата Желба да се работи со деца 

Врсници Пријател или врсник влијае врз одлуката за оваа 

професија 

Лична позиција Добар личен статус во општеството –углед 

Заинтересираност за наст. 

предмет 

Интерес кон одредена наука или дисциплина 

Родителство Верува дека ако е добар воспитувач, ќе биде и 

успешен родител 
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Се разбира дека тековно ќе дојде до модификување и варијации на 

мотивите, при што ќе се издвојат неколку главни кои ке се задржат и 

понатаму ќе ја дооформат личноста на воспитувачот. Кај некои ќе доминира 

мотивот за самопотврдување и социјална промоција, кај други, пак, ќе се 

задржи желбата за прогрес на експертизата. 

Горенаведените мотиви се однесуваат на избор на професија која не 

значи дека секогаш ќе ја реализира личноста во потполност, се разбира, и не ја 

гарантира успешноста на професионален план. Во понатамошната разработка 

се анализирани и истражени вистинските квалитети кои го дефинираат 

успешниот реализиран воспитувач. 

Природни/вродени предиспозиции 

Некои аналитичари веруваат дека квалитетите за оваа професија се 

вродени, т.е. воспитувачот или има или ги нема предиспозициите. Секој 

воспитувач треба да се запраша дали ги поседува природните атрибути за оваа 

професија. 

Грижа за доброто на децата и нивните потреби при учењето. 

Желба да развие вистинска врска со учениците. 

Топла и разумна личност, чувствителна на нивните надежи и соништа. 

Ентузијастички и позитивен пристап. 

Подготвеност да се истрча дополнителен круг со секој ученик. 

Одлична смисла за хумор. 

15 клучни карактеристики од аспект на однос, општо поведение и 

ментални претпоставки, знаење и социјални вештини. 

Ентузијазам – покажете ентузијазам. Вашата желба за подучување 

секако ќе влијае на мотивацијата на учениците. Секако ентузијазмот надвор од 

училницата создава чувство за развој на тимска работа и тој е пренослив. 

Експертиза – владеење на полето на вашата експертиза создава впечаток 

за самоуверен и подготвен наставник кој ќе одговори на сите предизвици кои 

би можеле да се појават во училницата, секако и да го следи ритамот на 

промените во неа. 

Организација – ефективната организација овозможува повеќе време за 

учење.Ефективен начин на организација на рутинските постапки при 

наставата, како што се собирање на писмените работи,дистрибуција на 

материјали,задавање задачи,прегледување задачи и сл. 

Предавајте активно – воспитувачот е целосно инволвиран и активен за 

време на часот, движејќи се низ училницата, покажувајќи енергичност и 

активност. 

Покажете позитивен став – според Волтер, француски филозоф, нај-

храбра одлука на почетокот на денот е да решиш да бидеш добро расположен. 

На учениците им треба модел на позитивност, со позитивен тон кој искажува 

респект и грижа. 

Остварете успешен менаџмент на часот – поставете и спроведете 

конструктивен систем уште од првиот ден. Дисциплина и разумна структура 

на часот е есенцијална за да се задржи нивото на работа и подредена 

училишна средина. Бидете доследни и избегнувајте воспоставување правила 
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кои немаат цел и подоцна не се имплементираат, за да не создадете чувство на 

несериозност. 

Инструкции за ритам и дозирање – предвидените содржини планирајте 

ги според можностите и условите. Најмногу се постигнува со работење, не со 

слушање, гледање и чекање во ред. Испланирајте временска рамка за да го 

опфатите сето она што е предвидено. 

Одржете доброчовечки односи – образованието е работа со луѓе, затоа 

доброчовечките односи се императив за успешен воспитувач. 

Комуницирајте јасно – ефективниот наставник дава информација јасно, 

концизно, демонстрира и објаснува. Новата информација се презентира со 

прецизни насочувања, при што се објаснува,оформува и заклучува тематската 

содржина. Многу често учениците не знаат што учат и зошто учат. 

Прашувајте ефективно – прашувањето е моќна алатка во наставата, која 

единствено создава клима за продуктивно размислување. Прашањата секогаш 

треба да се упатени кон целиот клас, а не да се именува ученикот индиви-

дуално, избегнувајќи директно поставени прашања и давајќи им подеднаква 

шанса на сите да бидат инволвирани, со што се избегнува чувството на 

релаксираност кај останатите ученици. 

Диференцијација – еден од најголемите предизвици е да се работи со 

различни профили на ученици (стил на учење,карактер,ниво на 

познавање).Наставникот мора да знае да комбинира различни 

аудиторни,визуелни и мануелни техники.  

Изградете постепен напредок во класот – ако постојат континуирани 

тешкотии во работата кај еден ученик, може да се јави фрустрација и да 

резултира со проблеми во поведението и губење на мотивацијата. 

Одржете високи очекувања – за добри резултати секогаш се гради 

повисоко ниво на очекувања.Успешниот наставник не само што прифаќа 

учество туку и постојано го бара. Предизвикот е во тоа да се бара многу без да 

се биде злобен и непријатен.  

Создадете пријатна атмосфера – не создавајте аура на страв на вашиот 

час, пријатна и весела училница е секогаш поефективна и стимулира повеќе 

учење. 

Бидете флексибилни – можете ли да ги адаптирате наставните планови 

предвидени со тајминг кога ќе се појави непредвидена активност со послаб 

ученик или дополнително објаснување? 

Универзитетските професори кои треба да ги подготват идните настав-

ници, произлегуваат со една формула за успешен наставник, која ќе биде 

успешна ако се слушаат, гледаат и рефлектираат зборовите на самите 

ученици. Формулата ги содржи 12-те состојки кои со љубов се измешани и 

подгреани до перфекција, резултираат со грижлив наставник кој ја разбира  

важноста на учениците и афектира на нивниот успех. 

Правичност – прва на листата на анкетираните студенти,правичноста се 

издвојува како најважна карактеристика. Сето она што малку наликува на 

фаворизирање или недостаток на правичност, остава длабоки траги.   
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Позитивен пристап – употребата на значајна вербална пофалба која ги 

стимулира учениците активно да учествуваат во учењето. Вербата во успехот 

на учениците, како и во својата способност да им овозможите да го постигнат.  

Подготвеност – учениците лесно препознаваат неподготвен наставник, 

дури и најмалите можат да забележат кога наставникот добро се подготвил. 

Нивото на фрустрација се зголемува кај учениците кога пред себе имаат 

наставник кој не знае за што зборува.  

Лична нишка – секогаш омилените наставници се поврзуваат лично. 

Наставниците кои често се насмевнуваат, им се обраќаат на учениците со име, 

прашуваат за чувства и мислење, ги прифаќаат сите какви што се, внесуваат 

животни приказни кои се поврзани со темата, го привлекуваат интересот и 

промовираат врзување со учениците.  

Смисла за хумор – ако наставникот е духовит и има способност да го 

скрши мразот во тешки ситуации, ова е неверојатно вредна карактеристика.  

Креативност – многу од учениците со задоволство се потсетуваат на 

необичните нешта што ги правеле наставниците за мотивирање. Некои се 

потсетуваат на т.н. када за учење (наставникот носи стара када обоена во 

зелено полна со книги и меки перничиња, каде ќе чита ученикот кој е 

награден. Колку поуникатен е изборот, толку поефективен се смета часот. 

Подготвеност да се признаат грешките – за жал, некои наставници 

сметаат дека нивниот авторитет ќе биде разнишан ако признаат дека 

згрешиле, се обидуваат да поминат преку нив незабележано или да ги 

прикријат. Учениците, секако, ги забележуваат нив, притоа добивајќи 

погрешен модел за справување со сопствените грешки. 

Простување – сите што на некој начин се инволвирани во процесот на 

едукација знаат дека често се појавуваат карактерни конфликти меѓу 

наставникот и ученикот. Многу често оваа појава се карактеризира како лоша 

хемија. Која и да е причината за оваа појава, кај ученикот затекнат во ваква 

состојба може да предизвика длабоки фрустрации и да резултира со 

неповолна академска година. Учениците што на некој начин биле во конфликт 

со наставникот, многу долго се сеќаваат на неговата личност како негативна, 

за разлика од оние кои ваквите ситуации ги решиле и простиле за стореното, 

па биле посочени како омилени наставници кои секој нов работен ден го 

почнуваат со  расчистени односи. 

Почит – општо е мислењето дека наставникот е тој што очекува да биде 

почитуван од учениците, но исто така се истакнува дека токму почитуваните 

наставници се оние кои покажуваат највисоко ниво на респект кон учениците. 

Омилените наставници се издвојуваат по својата дискреција при давањето на 

оценките и коментарите за постигнатиот успех, приватните средби по часот за 

да се разгледа нивното лошо однесување наспроти јавното обвинување и 

етикетирање, избегнувајќи каква било реакција која ќе предизвика срам кај 

ученикот. 

Високи очекувања – наставникот треба да постави висок стандард на 

очекувања, да постави лимит кон кој ќе се стреми целиот клас, при тоа 

создавајќи мерило за успех. Највисоко рангираните наставници се токму оние 

кои ги поттикнуваат учениците кон повисоко ниво на знаење. Меѓутоа високо 
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поставените очекувања мораат да бидат во корелација со самоисполнување и 

верба дека ќе се постигнат. 

Сочувствување – училиштето е место каде ученикот треба да учи и да 

биде згрижен во една здрава емоционална средина. Реалноста во училницата, 

а впрочем и во секоја поголема група млади,изобилува со ситуации на 

свирепост и повредени чувства.Таквите нечувствителни, негрижливи или 

намерно малициозни однесувања, се разбира, не можат лесно да се отстранат, 

но секако наставникот е оној којшто треба да ја контролира нивната 

фреквентност. Со правилна постапка во издвоените случаи на поделеност и 

нетолерантност меѓу учениците, наставникот треба да ја докаже својата 

безрезервна сочувствителност и да ја контролира настанатата ситуација. 

Чувство на припаѓање – можеби најтешко, но секако неопходно за една 

здрава училишна средина е создавањето на семејна атмосфера во која секоја 

индивидуа ќе се вклопи. Постојат бројни стратегии за да се постигне 

чувството на припаѓање кај сите подеднакво, на пр. училишно милениче, 

награди за љубезност и пријателство, заеднички фотоалбуми, кооперативни 

цели на часот за да се создаде чувство на унитарност. 
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НОВИ ТЕКОВИ ВО РАЗВОЈОТ  

НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

Abstract 

The new millennium brought the need for redefining the old and finding new ways and 

approaches regarding the philosophical-theoretical position and practical realization of the 

preschool education. Many trends appeared which greatly influence the trends in preschool 

education, as a subsystem of the overall education system, both in a theoretical and a 

practical sense, including the development. The trends are diverse and this seemingly great 

diversity determines the trends in the preschool education, as much as the subsystem is 

capable of absorbing them or establishing solid grounds for quality or increase of quality. 

Regarding the trends in preschool education, we can say that they are encouraged by and 

based on various theoretical-practical, applicative-corrective and similar more or less 

“successful” practices, as well as particular pedagogical theories and trends which strive to 

find new ways of modern living and to deal with the education challenges of “the new” man, 

i.e. the needs of the modern man, an individual through the prism of the modern movements, 

events and needs. In the range and capacities of the trends in the preschool education we 

separate a group based on pedagogical andphilosophical-theoretical grounds, which stresses 

the need of new approaches to the personality issues of the children at preschool age, the 

development of the value system, culture, relations, as well as the strengthening of the socio-

emotional dimension, especially at times of ever-growing diverse and dynamic surroundings 

and world. 

 
Key words: trends, trends in the preschool education. 

 

 

Денес во предучилишното воспитание и образование во однос на 

нејзиното функционирање и развивање се појавуваат одредени полемики 

околу застапеноста, оправданоста, изборноста и компилативноста на 

различните педагошко-теоретски основи и правци како можности за градење 

на успешни пристапи и нивни практики во наведената дејност. 

Во рамките на современите збиднувања, сферата на предучилишното 

воспитание и образование претставува поле со големи предизвици каде 

можностите за изнаоѓање одговори и решенија е сразмерно онолку колку што 

е понудата на различните теоретски основи и правци кои повеќе или помалку 

се испреплетуваат во програмските цели, принципи од секаква природа и 

опсег.  

 

Одредени прашања околу современите предизвици во предучилишното 

воспитание и образование 

Една од појдовните (но не и толку „експлоатирани“) полемики се води 

околу изборноста на одредените теоретски основи како можности со 

практична применливост во остварувањето на мисијата на самото 
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предучилишно воспитание и образование. Во оваа насока се поставува и 

прашањето околу вистинската практична вредност на одредени теории во 

однос на функционирањето и однесувањето на поединецот во иднина. 

Поточно, на одредени дилеми околу теоретското третирање на поставеноста 

на:  

 

1)различните теоретски појдовни основи: 

 

1.1. хуманистичката теорија во реална практична смисла без оглед на 

застапениот педагошки правец (во системска смисла); потоа, 

1.2. разрешување на дилемите околу оправданоста и границите, т.е. 

можностите и ограничувањата на индивидуалистичкиот и 

педоцентристичкиот пристап во предучилишната практика;  

    1.3. појава, но и одредено „вештачко вметнување“ на културниот аспект како 

иновативност во постојните теоретско-програмски содржини;  

    1.4.  зачеток на сè понеискристализирана „духовност“ на воспитанието во 

закрилата на предучилишното воспитание и образование;  

1.5. враќање на прагматичниот теоретски аспект како еден вид 

„помодарство“ во контекст на сè погласните барања за квалитетно 

образование уште од најмала возраст; како и  

1.6. повеќе или помалку успешни предучилишни практики како резултат на 

„слух“ за важноста на социјалните теории, поточно на диверзивноста на 

социјалните различности и односи на денешнината. 

 

2)различнитепристапиво предучилишното воспитание и образование: 

 

2.1. хуманистичкиот пристап како сè поважен сразмерно со брзорастечкиот 

развој на науката, техниката и технологијата (посебно на двата 

последни), промените во општествениот, економскиот, еколошкиот 

аспект, како и повторното враќање на основните прашања за примарната 

цел на самото воспитание и образование; 

2.2. холистичкиот пристап (кој горе-долу го изедначуваат со 

хуманистичкиот, поради одредени заеднички основи) како ново 

предизвикувачко решение за постигање на целовитост и во 

воспитанието и во самата индивидуа, но и во заедницата во која 

единката опстојува, живее и твори. 

 

3)барање на „нова филозофија“ во предучилишното воспитание и 

образование: 

 

3.1. опфаќање на најновите сознанија од педагошки, психолошки, социолошки, 

културолошки, социјален, итн. аспект како еден вид гаранција за 

успешно остварување на предучилишното воспитание и образование, 

посебно во однос на можните барања и услови во иднина; 

3.2. акцентирање на духовната димензија како основа за похармонично, 

поисполнето, посреќно самоспознание и функционирање на личноста 
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во реалните животни случувања. Но и делумно како одговор на сè 

поизразената појава на т.н „самотија“, отуѓеност на човекот дури и на  

предучилишна возраст; 

3.3. отворање кон новите можности и искуства кои ги нуди 

интеркултуралноста во предучилишното воспитание и образование, а 

во релација на развивање, негување и збогатување на целокупните 

односи кои ги воспоставува и ги има секој поединец како социјално 

битие низ целиот свој живот. 

 

4)нови пристапи кон сфаќањето на предучилишното воспитание и 

образование, и тоа како:  

 

4.1.  најважен образовен ресурсен извор кој во однос на развојот на 

целокупниот воспитно-образовен систем, но и на одржливоста на 

посакуваните и очекуваните резултати од него, овозможува широка 

рамка за планирање на следните чекори; 

4.2.   иновирање и развивање на иницијалното образование на кадарот за 

предучилишно воспитание и образование, како неодминлив дел од 

дејноста. Постигнувањето на потребните компетенции на кадарот, како 

и неговиот професионален и кариерен развој претставува заложба на 

современоста. Во овој контекст доаѓа до израз поврзаноста и 

детерминираноста на целокупниот воспитно-образовен систем со 

предучилишното воспитание и образование;  

4.3.   основен капитал за самото општество како сигурна инвестиција за  

повеќекратен повратен влог за сите сфери на самото општество и 

поединецот. 

 

5)нови сфаќања на програмите за остварување на предучилишното 

воспитание и образование: 
 

5.1. редефинирање на постојните програми за предучилишно воспитание и  

образование и тоа не само во однос на осовременување на содржините, 

активностите и слично туку и разгледување и на основните воспитно-

образовни цели, пристапи, очекувани резултати, начин на реализација, 

компетенции на кадарот, итн.;  

5.2. иницирање нови, иновативни програми за предучилишно воспитание и 

образование како одговор на досегашните искуства, но и како одговор 

на одредени нови предизвици и барања во самата дејност; 

5.3.  нудење (повеќе или помалку успешни) „флексибилни“ програми за 

предучилишно воспитание и образование како резултат на заложбите за 

апсорбирање на сите „реалности“ на самите општества, но и како 

резултат на заложбите за одржување на постојниот, но и издигнување 

на квалитетот на предучилишното воспитание и образование. 
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6)поврзување, отвореност на предучилишното воспитание и образование 

кон заедницата посебно поради: 

 

6.1. мултикултуралноста на денешните општества која ги надминува 

досегашните сфаќања не само на самиот поим на мултикултурализам 

туку и на определувањето на неговите можности и граници во сферата 

на воспитанието и образованието;  

6.2. растечката потреба за развој на интеркултурализмот појдовно преку 

развој на интеркултуралниот дијалог, кој патем најдобро се постигнува  

низ развој на комуникациските вештини и способности за градење, 

негување на односи во меѓусебен и поединечен, внатрешен аспект; 

6.3. потребите на родителите, семејствата и заедницата од поддршка, 

почитување и заедничко делење на одговорностите, заложбите за 

правилен, целосен и здрав развој на децата од предучилишна возраст. 

 

7) применување, почитување на детските права од личен, локален, 

регионален, глобален аспект во практиката посебно поради: 

 

7.1. надминување на пројавените (некаде и зголемените) разлики од 

социоекономски, образовен, културен, етнички, јазичен, расен, половен 

и друг аспект кои сè уште опстојуваат во денешнината; 

7.2. запазување и практикување на детските права, посебно на најранливите 

групи во заедниците, општествата; 

7.3. градење нови квалитети од почитувањето и унапредувањето на детските 

права, како едни од предусловите за демократизирање и 

осовременување на општествата и, глобално, на светот.  

 

Влијанието и каузалноста на тековите во предучилишното воспитание  

и образование 

Во однос на тековите во предучилишното воспитание и образование 

се поставува прашањето кој, колку, како, со што и зошто влијае еден на друг. 

Имено, колку тековите придонесуваат за појава на одредени трендови во 

сферата на предучилишното воспитание и образование, но и колку трендовите 

иницираат промени и влијанија врз тековите на наведената сфера (а, пак, 

колку и двете се изедначуваат и некогаш ниту се разликуваат), повеќе или 

помалку  е беспредметно за одговарање и третирање, бидејќи постојат други 

прашања кои се појавуваат како нови, сложени предизвици. Една од нив е 

прашањето како поточно, со што и зошто одредени текови придонесуваат за 

појава на одредени трендови во сферата на предучилишното воспитание и 

образование и обратно? Ако се навратиме на поставеното прашање, јасно ќе 

воочиме дека го потенцираме аспектот поврзан со тековите v.s трендовите во 

предучилишното воспитание и образование, и тоа не е случајност. И од 

историска гледна точка на развојот на предучилишното воспитание и 

образование ќе воочиме појава на одредени „силни“ трендови кои немале 

значаен одѕив во тековите (иако има и обратни случаи). Причините за тоа се 

многубројни, иако би ја одделиле како посебно важна (иако честопати 
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запоставена) самата практика, практикување во предучилишното воспитание 

и образование, за кое во последно време, иако преку одредени споредни 

елементи, сè повеќе ѝ се придава значење во контекст на ревидирање, 

евалуација, вреднување, развивање на предучилишното воспитание и 

образование во целина. 

Практиката во предучилишното воспитание и образование за разлика 

од останатите потсистеми на целокупниот воспитно-образовен систем, се 

карактеризира со голема динамичност, разновидност во пристапите кон 

надминување на одредени ситуации, задоволување на одредени потреби, но и 

за унапредување на самата дејност и утврдување на успешноста на 

иновативноста, креативноста или, пак, воспоставениот начин на работење. 

Ваквата „отвореност“, иако може да остави впечаток на зголемени можности 

за своеволност, произволност, сепак, претставува солидна основа за градење 

на автентичност, посебност, современост во пристапот, работењето, 

третирањето на предучилишното воспитание и образование. Во овој аспект 

предучилишното воспитание и образование предничи пред останатите 

сегменти, воедно укажувајќи на сета комплексност, сложеност на самото 

воспитание и образование посебно разгледано во склоп на воспитно-

образовниот систем.  

Успешноста на предучилишните практики честопати се предмет на 

иновирање и дизајнирање на нови трендови, а и текови во наведената област. 

Можностите за градење нови пристапи, програми и слично, сепак, изискува 

базирање на одредени истражувања, како основа за развивање на одредени 

методологии за поквалитетно предучилишно воспитание и образование. Со 

тоа се придонесува и кон разгледување и докажување на понудените разни 

теории во областа на предучилишното воспитание и образование. 

 

РЕЗИМЕ 
Во контекст на новите текови (и трендови) во предучилишното 

воспитание и образование можеме да констатираме дека постои голема палета 

на разновидни модели од програмски, апликативен карактер и природа, кои 

помалку или повеќе потекнуваат од јасни, кристализирани теоретски основи 

или пристапи.  

Од друга страна, ако се запрашаме дали во потрагата по „нова 

филозофија“ во предучилишното воспитание и образование ќе можеме да 

дојдеме до некакви основни универзални модели за развој на предучилишното 

воспитание и образование воедно водејќи го текот на дејноста кон поголема 

квалитетност во иднина, слободно можеме да заклучиме дека тоа за сега, иако 

е потешко остварливо, сепак, не е и невозможно. Можностите што ги нудат 

разните теории и пристапи за предучилишно воспитание и образование 

преточени во предучилишната практика (без оглед на нејзината природа) 

сведочат за остварливоста на појдовните аспекти за реализација на 

квалитетно, креативно, иновативно предучилишно воспитание согласно со 

потребите на современоста и сфаќањето на индивидуата како дел од неа.  

Според низа истражувања, одредени трендови укажуваат на постоење 

и развивање на успешно предучилишно воспитание и образование, со солидна 
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основа на програмска поставеност, поставеност на целите и квалитетна 

остварливост во практиката. Ова за почеток е доволен поттик за верба и 

заложби за подобра утрешнина, иднина на предучилишното воспитание и 

образование воопшто. 

 
Користена литература:  

 

1. Aos, S. Lieb, R., Mayfield, J., Miller, M. & Pennucci, A. (2004): Benefits and costs of 

prevention and early intervention programs for youth. Olympia: Washington State 

Institute for Public Policy. 

2. Bowman, B.T, Donovan, M.S (2001): Eager to learn: Education our preschoolers. 

Washington, D.C national Academy Press. 

3. Barnett, W.S. (2008): Preschool Education and Its lasting Effects: Research and Policy 

Implications. National Institute for Early Education Research Rutgers, The State 

University of New Jersey. 

4. Department of Education and Employment (2000): Curriculum guidance for the 

foundation stage, 2000, London. 

5. Karoly, L.A., Kilburn, M. R. & Cannon, T.J. (2005): Early childhood interventions: 

Proven results, future promise. Santa Monica, CA: Rand Corporation. 

6. Концепција за деветгодишно основно образование (2007). Биро за развој на 

образованието, Скопје, “Кома“ 

7. Национална програма за развој на образованието во Република Македонија, 2005-

2015. Министерство за образование и наука на РМ., Скопје, манико Графикс. 

8. Sylva, K. Melhuish, E., Sammons, P. Siraj-Blatchford, I. & Taggart, B. (2004): The 

final report: Effective pre-school education. Technical paper 12. London: Institute of 

Education, University of London. 

9. Fullan, M. (1993): Change forces: Probing the depths of educational reform. Levittown, 

Pa.:The Falmer Press. 

10. Harper- Whalen, S. (2006): Potential barriers of change: Training solutions. Montana 

Early Childhood project 12 

 

 



47 
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Василика ПОЈАНИ 

811. 18’ 342. 8 : 811. 111’ 342. 8 – 057. 875 

81’ 243 – 057. 875 

 

 

ПОТЕШКОТИИ НА КОИ НАИДУВААТ УЧЕНИЦИТЕ  

НА КОИ МАЈЧИН ЈАЗИК ИМ Е АЛБАНСКИОТ  

ПРИ УСВОЈУВАЊЕТО НА АКЦЕНТОТ ВО АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК 

 
Abstract 

The difficulties of the Albanian native speakers in English language acquisition are 

connected, to a considerable extent, with the stress acquisition of this language. This 

happens due to the peculiarities the Albanian language has, compared with the English 

language which is known to have stress at any point in the word and it is fixed for each 

individual word, known as lexically designated stress.So, Albanian speaking students are 

advised to learn the most useful and frequent patterns of stress when they are initially 

acquanted with them. These patterns of stress are based on some guidelines; nevertheless, 

there are a lot of exceptions. This article aims to treat some common and different features 

of stress in Albanian and English languages in order to make English language acquisition 

easier for native Albanian speaking students. 

 

Key words: stress, designated stress, compound words, echo stress, phonetic features. 

 
 

Вовед  

Акцентот се дефинира како степен на сила со која се изговара даден 

глас или слог. 

Тоа е субјективна активност. Изговор со силна енергија подразбира 

енергетска активност на сите органи за артикулација, која вообичаено е, исто 

така, пропратена со голема сила на издишување, што следствено остава 

впечаток на гласност.  (Jones, D. 1939: 227) 

Познато е дека еден или повеќе гласови во изговорениот збор или 

фраза се слушаат како да се изговорени со поголема сила од гласовите или 

зборовите кои следуваат. (Fromkin, V. &Rodman, R.1993:92) Со други зборови, 

некои слогови во зборот или фразата се истакнуваат поинаку од другите. Оваа 

нагласеност може да биде зголемена или намалена со трите одлики на 

гласовите кои се: должина, акцент или интонација, или со комбинација на 

сите три. (Fromkin, V. &Rodman, R.1993:93) Зголемувањето на акцентот 

доведува до зголемување на нагласеноста. Во англискиот јазик, 

зголемувањето на акцентот вообичаено е придружено со промена на 

интонацијата и, понекогаш, со зголемување на должината. 

Акцентот во албанскиот јазик, како нагласеност на слог со фонетски 

средства, има карактеристични одлики. Покрај фактот дека слогот е носител 

на акцентот, тој е тесно поврзан со зборот. Една од основните одлики на 

зборот во албанскиот јазик е тоа што тој се одликува со само еден акцент. Тоа 

значи дека два збора, со исти гласови може да имаат различно значење, како 
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резултат на акцентот кој паѓа на различни слогови (bári-barí). Според Р. 

Мемушај (Memushaj, 2009: 147), „во албанскиот јазик главната функција на 

акцентот е да го прикаже врвот на нагласеноста, т.е. да направи контраст 

помеѓу зборовите. Поради тоа велиме дека акцентот го организира, создава 

зборот како фонетско-семантичка единица.“ 

 

Одлики на акцентот во албанскиот и англискиот јазик 

Во албанскиот јазик на акцентот се гледа од два аспекта:  

од аспект на артикулацијата, исто како и во англискиот јазик, акцентот 

во албанскиот јазик се одликува со засилување на мускулната енергија 

(тензија) на апаратот за артикулација, главно, од мускулите на душникот кои 

го контролираат степенот на гласот (тонот) и мускулите на органите кои 

учествуваат во артикулацијата на слоговите. (Memushaj, 2009:148) 

Разликувањето на слоговите преку акцентот од физиолошки и 

акустичен аспект има врска со создавањето на акцентот, кое од артикулациски 

аспект е поврзано со засилувањето на мускулната тензија, а од акустичен 

аспект е поврзано со зголемувањето на интензитетот на гласот (Dodi, 

2004:160) 

Албанскиот јазик се смета за јазик со слободен, но непроменлив 

акцент, т.е. акцентот не го менува своето место во зборот, без оглед на 

граматичките суфикси кои му се додаваат на истиот. Од друга страна, пак, во 

албанскиот јазик има тенденција акценот да се става на претпоследниот слог. 

За да направат анализа на оваа појава, истражувачите го зеле предвид коренот 

на зборот. Според Р. Мемушај (2009:151), критериумот за губење на акцентот 

врз основа на образувањето на зборот не може да се примени, бидејќи низ овој 

процес акцентот останува на коренот. Значи, преку додавање на едносложен 

или двосложен завршеток, акцентот се преместува поблиску до крајот. С. 

Ман, во својот албанско-англиски историски речник истакнува дека акцентот 

се става на последниот слог на зборовите кои завршуваат на согласка, додека, 

пак, на претпоследниот слог на зборовите кои завршуваат на самогласка. Така, 

зборовите кои завршуваат на: -ël, -ëm, -ën, -ër, -ës, -ësh, -ët, -ëz и in -ull, -un, -ur, 

-azi, -as се акцентираат на претпоследниот слог. (Man, S. 1948:1) 

Доколку ја земеме предвид формулата на Г. Бевингтон (1948:1), 

акцентот се става на последниот слог на коренот кој завршува на самогласка 

или на самогласка + согласка; на пр.: rrufé, lexó, qytét, trokás, katúnd, përménd. 

Но, од друга страна, пак, постојат зборови со иста фонемска структура кај кои 

акцентот не е на последниот слог; на пр.: núse, rádio, émër, flútur итн. Оттука, 

инклузивното правило за акцент се состои од следните две: 

 акцентот е на крајот кога коренот на зборот завршува на 

самогласка или на самогласка + согласка (kalá, shtëpí, shpërbléj, 

godás, përmbýll); 

 акцентот е на претпоследниот слог кога коренот ги има 

завршетоците -as, -ull, -ë(B){-ël,-ëll, -ër, -ës, ,-ëz}. 

Земајќи ги предвид заклучоците на Бевингтон, Њумарк (Newmark et 

al., 1982:15), акцентот паѓа на последниот слог кога зборот се состои од еден 
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корен, а кога се состои од повеќе од еден корен, последниот корен се 

акцентира. 

Земајќи ги предвид овие изјави, акцентот станува важен кога се земаат 

предвид позајмените зборови. Значителен број на албански дијалекти го 

користат она што е познато како механичко прилагодување (префрлување) на 

акцентот, т.е. кај позајмените зборови акцентот се става на претпоследниот 

слог. Префрлањето на акцентот (прилагодување) особено се забалежува кај 

позајмените зборови од турски јазик, кои, преку изговарање со акцент на 

крајот, се изговараат со акцент на претпоследниот слог во албанскиот јазик. 

Дополнително, дел од овие зборови станале дел од стандардниот јазик, со 

акцент на претпоследниот слог. 

Овој феномен, исто така, се случува и со зборовите позајмени од 

англискиот јазик. Зборовите како kompjuter, kamera, навлегле во албанскиот 

јазик, задржувајќи го англискиот акцент, а со нивната честа употреба, 

акцентот има тенденција да се префрли на претпоследниот цлог. Ова првично 

се случува кај дијалектите, кои што се одликуваат со механичко префрлање на 

акцентот. 

Многу е важно да не се помешаат акцентот и нагласувањето. 

Нагласувањето на еден слог е степенот на општа впечатливост, комбиниран 

ефект на должината на тимберот, акцентот и интонацијата на слогот. 

Терминот „акцент“ се однесува само на степенот на силата на изговор, 

тој не зависи од должината и интонацијата, иако може да се комбинира со нив. 

Некои фонетичари ги изразиле своите видувања дека акцентот не е независен 

од висината и со експерименти покажале дека засилувањето на акцентот 

вклучува зголемување на висината. Ова важи дури и за акцентот во 

албанскиот јазик. Нема сомнение дека постои дадено затегање на гласните 

жици, но говорителот не одржува непроменлива затегнатост на гласните 

жици, тој има целосна контрола на својата интонација, каков и да е акцентот. 

Често се случува јаки акценти да се најдат во слогови со мала висина, а слаби 

акценти кај слогови со голема висина. (Jones, D 1939: 229) 

Поставувањето на акцентот зависи од морфолошкото образување на 

зборот, граматичката категорија на која зборот ѝ припаѓа, бројот на слогови и 

фонолошката структура на слоговите. (Roach, P. 1990:76) 

Поголемиот дел на англиски зборови со повеќе од еден слог имаат 

еден акцентиран слог, додека останатите не се акцентирани. Некои зборови 

имаат два акцентирани слога и нивниот акцент е предмет на одредени 

ритмички варијации. 

Оваа одлика ја нема кај акцентот во албанскиот јазик. Зборовите, без 

оглед на бројот на слоговите, имаат само еден акцент. Според тоа, зборовите 

со повеќе од еден слог се одликуваат со т.н. ехо - акцент. Некои слогови се 

изговараат со појак акцент во споредба со другите слогови со исклучок на 

акцентираниот слог. При анализата на ехо - акцентот во албанскиот јазик, 

неговите параметри се дефинираат во однос на параметрите на акцентираните 

слогови. Самогласката која го носи ехо - акцентот изгледа како да е помалку 

акцентирна од акцентираната, стапката на намалување е поголема од стапката 

на намалување на акцентираната. Ова намалување се остварува во согласност 
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со принципот на намалување на динамичниот карактер со помош на кој се 

утврдува засилувањето на акцентот. Засилувањето на акцентот не ни помага 

да го објасниме она што во албанскиот јазик е познато како секундарен 

акцент, кој се забележува кај сложенките кои се состојат од повеќе од еден 

збор. Според оваа акцентска шема, зборовите со еднакви слогови, почнувајќи 

од акцентираниот слог, се изговараат со ехо - акцент и колку е тој подалеку од 

акцентираниот слог, толку е помалку акцентиран. Според овој став, ехо - 

акцентот е карактеристичен  за акцентската единица како фонетска одлика на 

зборот. 

 

Потешкотии на кои наидуваат учениците на кои мајчин јазик им е 

албанскиот при усвојувањето на англискиот јазик 

 

Акцентот кај англиските зборови не може да се научи според правила. 

Дури и да се формулира некое правило, ќе има многу исклучоци. Според тоа, 

им се советува на албанските ученици да го учат акцентот на секој збор 

поединечно. Правилата во продолжение се главни правила за поставување на 

акцентот во англискиот јазик: (Кели, Г. 2000: 69) 

 Базичен вокабулар: кај „секојдневните“ именки и придавки со два 

слога, акцентот паѓа на првиот слог: 

 SISter, BROther, MOther, WAter, PAper, TAble, COFfee, LOvely 

итн. 

 Префикси и суфикси: обично не се акцентираат: 

 QUIetly. oRIGinally, deFECtive ноBIcycle, DISlocate  

 Сложенки: кај комбинациите од два збора, акцентот обично паѓа на 

првиот елемент: 

 POSTman, NEWSpaper, TEApot, CROSSword. 

 Зборови со двојна улога: кои се употребуваат како именка или глагол; 

кај именките – на првиот слог; кај глаголите – на последниот слог 

пр. IMport (именка), imPORT(глагол), REbel (именка), reBEL (глагол), 

INcrease (именка), inCREASE (глагол)  

Иако акцентот во англискиот јазик се сведува на неколку општи 

правила, присуството на многу исклучоци, особено кога се работи за зборови 

со префикси и суфикси, сложенки и зборови со двојна улога, го отежнува 

изговорот на Албаниците кои го изучуваат англискиот јазик. 

Зборовите, кои се образувани со префикси, обично се одликуваат со 

два силни акцента, акцент на префиксот и акцент на основниот збор: 

пр:anti-, arch-, dis-, ex-, half-, joint-, in-, il-, im-, ir-, inter-, mis-, non-, out-

, over-, pre-, re-, sub-, pre-, sub-, ultra-, un-, under-, vice-; anticlimax -

/'ænti'klaimæks/, archbishop – /'a:t∫'bi∫əp/, disloyal - /'dis'lə iəl/, ex-president - 

/'eks'prezidənt/, half-finished - /'ha:f'fini∫t/, joint-tenant - /'əint'tenənt/, 

inexperienced – /'iniks'piəriənst/, illegal -/ 'i'li:gl/,итн.  

Сепак, има исклучоци на ова правило и се јавуваат случаи во кои иако 

зборовите се образувани од префикси, двоен акцент не се употребува, 
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пр:discourage - /dis'kʌri/undoubted - /ʌn'dautid/, underline - /ʌndə'lain/ итн.  

Акцентот паѓа на основниот збор. 

Бидејќи има зборови кои се изговараат или со акцент на последниот 

слог или со двоен акцент поради влијанието на ритамот, ова правило за 

албанците не е само збунувачко, но и тешко за паметење, пр. canton-/'kæn' tən/ 

или /kæn' tən/, princess-/prin'ses/ или /prin'ses/, sardine–/'sa:'di:n/ or /sa:'di:n/. 

Сложенките претставуваат уште една пречка за албанските ученици, 

бидејќи тие може да се одликуваат со единечен или двоен акцент, примарен 

или примарен и секундарен акцент. Во однос на зборовите со примарен и 

сенкундарен акцент, учениците треба да бидат свесни за фактот дека колку е 

поголемо растојанието помеѓу секундарниот и примарниот акцент, токлу 

повеќе се засилува секундарниот акцент, како на пример, во зборот 

representation /,reprizen'tei∫n/, /'reprizen'tei∫n/, каде секундарниот акцент е со 

ист интензитет како примарниот. 

Како и многу други странци, и Албанците имаат тенденција да го 

акцентираат последниот слог на зборовите кои завршуваат на     -ute, -ude, -ise, 

- ize, кога акцентот треба да биде на некој друг слог, на пр: substitute -

/'sʌbstitju:t/, gratitude - /'grætitju:d/, criticize - /kritisaiz/. 

Во албанскиот јазик сложенките имаат два акцента, главен, кој 

секогаш е поставен на вториот елемент, и секундарен - кој е резултат на 

нецелосното губење на акцентот од другиот елемент во сложенката. Но, 

доколку ехо - акцентот се дефинира како фонетска одлика на зборот, вториот 

акцент граматички се дефинира кога лексичката целина што е составена од 

повеќе акцентски единици. Според тоа, вториот акцент е посилен од  ехо - 

акцентот, но сложенката како целина ќе има само еден акцент на вториот 

елемент (vetëbesím, syzí, kokëfórtë). Дури и во случаи кога сложенката се 

состои од повеќе од две лексички единици со сопствен акцент, тие се 

анализираат како сложенки со два елементи, каде што акцентот е повторно на 

вториот елемент (zëvendëskryeminístër). 

Овие варијации во однос на акцентот кај сложенките претставуваат 

уште една пречка при изучувањето на англискиот јазик. Некои сложенки во 

англискиот јазик имаат само еден акцент на првиот елемент, други имаат 

двоен акцент, како на пр: appletree – /'æpltri:/, daybreak - /'deibreik/, fireplace - 

/'faiəpleis/, key-hole /'ki:houl/, а кога вториот дел се смета за посебно важен, се 

употребува двоен акцент, на пр: gas-stove - /'gæs'stouv/, arm-chair – /'a:m't∫ɛə/. 

Првиот елемент обично се акцентира кога сложенката - именка се 

однесува на една претстава, а не на комбинација од две претстави составени 

од основните зборови, на пр: /'blæksmiθ/, greenhouse – /'gri:nhaus/; или кога 

значењето на целата сложенка е значењето на вториот елемент, како на пр: 

birthday - /'bə:θdei/ (како посебен ден), cart-horse –/ ka:thə:s/(вид на коњ). 

Сложенките, кои се составени од три елементи, обично имаат акцент 

на вториот елемент, доколку првите два елементи земени одделно образуваат 

сложенка со двоен акцент, како на пр:hot-water-bottle - /hət'wə:təbətl/. 
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Албанските ученици имаат навика да ги изговараат двојно 

акцентираните сложенки со единечен акцент, или, пак, единечно 

акцентираните сложенки со двоен акцент, како на пр: 

/ʹa:mʹʧɛə/ (точно)  -  /ʹa:mʧɛə/ (погрешно) или 

/ʹdinəteibl/ (точно) - /ʹdinəʹteibl/ (погрешно). 

Овие случаи може да се избегат само доколку добро се научи 

поврзаноста на акцентот и интонацијата. 

 

Заклучок 

Како заклучок може да кажеме дека потешкотиите на кои наидуваат 

албанските говорители при изучувањето на англискиот јазик се значајно 

поврзани со усвојувањето на акцентот на овој јазик. Ова се случува како 

резултат на карактеристиките со кои се одликува албанскиот јазик во 

споредба со англискиот јазик, кој е познат по тоа што акценот може да се 

појави на кое било место во зборот, и е посебен за секој еден збор, познат како 

лексички акцент (Collins, B & Mees, I. M.,2002:123-124). Според тоа, на 

албанските ученици им се советува да ги научат најполезните и најчесто 

употребувани акцентски шеми уште кога за првпат ќе се сретнат со нив. Овие 

акцентски шеми, иако се темелат на некои правила, сепак, подлежат на многу 

исклучоци.  

Оваа статија не е конечна студија. Емпириските податоци се собрани 

од студенти на катедрата по англиски јазик на Факултетот за образование и 

филологија. Со цел да се изврши анализа на потешкотиите со кои се 

сретнуваат албанските ученици при изучување на англискиот јазик, 

укажуваме дека треба да се направи детална студија која ќе вклучува ученици 

на различна возраст. 
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Лулзим АЛИУ 

398 (= 18) (049. 3) 

811. 18 (091) (049.3) 

821. 18 (091) (049. 3) 

 
ОСВРТ КОН РАЗВОЈОТ И ЗАЧЕТОКОТ НА СТАРАТА 

АЛБАНСКА КНИЖЕВНОСТ  

 

 
Abstract 

The interest of the students studying in Macedonian language at the Faculty of Pedagogy in 

Skopje for learning the Albanian literature and the Albanian culture as a culture of a nation, 

which they live together with, and are in immediate contact as neighbours, is what motivated 

me to write this paper. Starting from the multiculture of the nations living in this country and 

the need for better mutual understanding and understanding of the culture and tradition of 

these nations living in this area, I took this undertaking, which will contribute to increase the 

knowledge and interest about the cultures and traditions in question. This can be best 

achieved through introduction to the literature of the language in question, i.e. the Albanian 

or Macedonian language and the most prominent writers of the Albanian literature. At the 

beginning we will mainly focus on the old Albanian literature, and the beginnings of this 

literature. There is very little or nothing at all about the beginnings of the Albanian literature 

in Macedonian language, although, lately, some contemporary Albanian authors have been 

translated in Macedonian. This paper will mainly deal with the first written texts, and with 

this we will make an effort to prove the old tradition of the use of the Albanian language. 

Here, I would also mention the saying of the famous Albanian and Balkan linguist Ekrem 

Cabej: “The history of a language can be started at the time when it was first written”. 

 
Key words: аlbanian literature, folk creation, folklore, manuscript. 

 

 

ОСВРТ КОН РАЗВОЈОТ И ЗАЧЕТОКОТ НА СТАРАТА АЛБАНСКА 

КНИЖЕВНОСТ  

 

Книжевноста е огледало на еден народ, преку неа имаме јасна слика за 

културата, традицијата обичаите и законите на еден народ низ поројот на 

вековите. Но тој живописен опис на еден народ е опишан и испеан низ разни 

форми и начини. Па, оттука произлегуваат и ние ги наоѓаме и првите никулци 

на видовите на самата книжевност. Како и во секоја национална книжевност 

во светот, така и во албанската книжевност се појавиле и се развиле сите 

видови книжевност:  

- усната (народната) книжевност, и  

- пишуваната книжевност.  

Заправо, во овој труд ќе се осврнеме и на двата вида книжевност, така 

што, првенствено, на кратко, ќе се задржиме на усната – народната 

книжевност, т.е. фолклорот и собирачите на тој фолклор. Потоа, ќе преминеме 

на првите пишани текстови и документи на албански јазик, како и на 

основачите на старата албанска книжевност.  
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Народните песни и годишните ритуали  

 Примитивното општество е едно општество на овчари и сточари. 

Овчарот и сточарот ги интересира времето, како ќе биде во четирите годишни 

времиња. Со времето се поврзани и плодот и бериќетот на добитокот и на 

посеаното. Слабоста на човекот спрема природата и спрема празните 

суеверија прави да се раѓаат различни ритуали. Така што сите ритуали и 

нивни песни се поврзани со интересите на сточарот за зголемување на плодот 

за добри жнеења, и за добро здравје на луѓето и нивното умножување.  

 Христијанската вера, а потоа и исламската, на ритовите и старите 

пагански песни им дадоа друга боја и значење. Паганскиот календар се замени 

со христијанскиот календар, а по тоа со мухамеданскиот. Се променија и 

називите на самите празници. Истото тоа може да се каже и за песните кои ги 

пееја по повод овие празници. Тие се молби и повици до природните сили, до 

времето воопшто, до Господ или свештениците за да внимаваат за нивниот 

род, за нивниот добиток, за здравјето на нивните луѓе итн.  

 Секое годишно време ги има и своите ритуални песни, како што се: 

време на Божиќ, Велигден, Коледе, Shën Mitri (Св. Митре), Shëngjergji (Св. 

Ѓорѓија) и др.   

Народните песни и семејните ритуали 

 Семејните ритуали и песните кои ги придружуваат нив се прават во 

најзначајните мигови од животот на човекот и неговото семејство, т.е. со 

раѓањето, мажење / женење и смртта.  

 Во народното албанско творештво, како и во секое друго народно 

творештво, спаѓаат и разните поговорки, приказни и легенди.  

Епските песни  

Во епските песни спаѓаат неколку видови народни песни, како што се:  

 Легендарни песни  
- Во албанското усно творештво, меѓу најстарите песни се оние со мотив 

на метаморфизам. Легендата на метаморфизам на човекот во гавран;  

- Метаморфизам на синот во змија;  

- Песна во која човекот ќе биде изеден од чудовиште.  

 Разните балади 
- Легенда за ѕидањето на жената;  

- Песна за препознавање на мажот со жената;  

- Песна за препознавање на братот со сестрата;  

- Песна за умрениот брат;  

- Разни песни за грабнувања.  

 Јуначки / херојски песни 

 Историски песни  
- Историски песни од времето пред турското ропство  

а) Војната во Косово (Косовската битка);  

б) Песни за Скендербег;  

в) Песни за Ѓерѓ Големиот (Ѓорѓе Велики).  

- Историски песни за време на турското ропство 

а) Песни од времето на Бушатлиите и Али-паша Тепелена;  

б) Песни за танзиматот;  

в) Песни за народното движење.  
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 Историски епски песни од 1912 до 1939 год.  

 Песни од националноослободителната војна. 

 

Лирски песни 

 

 Низамски песни;  

 Песни за качаците;  

 Печалбарски песни;  

 Песни против општественото угнетување; 

 Љубовни песни. 

 

Интересот за фолклорот и неговото изучување не е стар во Европа. 

Вистинското систематско собирање на фолклорот во Европа започнува во 

XVIII век и фолклористиката не е постара од првиот дел од XIX век; таа се 

роди речиси заедно со науката на компаративната јазичност.  

Големиот интерес за албанскиот фолклор е исто така млад, почнува во 

текот на народното движење, некаде во средина на XIX век. Но почетните 

интересирања за фолклорот ги наоѓаме уште во почетокот на XVII век, кога 

Франг Барди (Frang Bardhi) објави неколку поговорки и поздрави за да го 

илустрира неговиот латинско-албанскиречник.  

Првиот за кого знаеме дека се занимавал со собирање на фолклорот е 

писателот Никол Филја (Nikollë Filja), од кого ни останале во ракопис 18 

легендски и лирски песни од колониите на Арбрешите
1
 од Сицилија. Такви 

народни песни испеани од старите Арбреши има собрано и Гаврил Дара 

Стариот (Gavrill Dara Plaku), но тој не ги објави овие песни, туку му ги остави 

на неговиот син. Така што ги наследни Гаврил Дара Младиот (Gavrill Dara i 

Riu), кој врз основа на овие песни ја напиша и познатата поема “Kënga e 

sprasme e Ballës”(Растроена песна на Бала).  

Интересот на Арбрешите за собирање на овие народни песни почнува 

да расте во почетокот на XIX век. Меѓу собирачите од оваа време се: Антон 

Сантори (Anton Santori), кој не стаса да објави ништо, и особено големиот 

поет Јероним Де Рада (Jeronim De Rada), и јазичарот Димитер Камарда 

(Dhimitër Kamarda). Де Рада во 1866 во Фиренца ја објави “Rapsodi të një 

poemi arbëresh” (Рапсодија на една арбрешна поема), кое е едно значајно дело 

за собирањето на албанскиот фолклор.  

Во ХIX век интерес за собирање на фолклорот покажале и странските 

научници и истражувачи, како што е и конзулот и германски научник Хахн, 

кој во неговото познато дело “Studime shqiptare”(Албански студии / 

Albanesische Studien), ќе објави и неколку албански песни и приказни собрани 

во јужниот дел на Албанија. Францускиот конзул Хекард ќе објави неколку 

песни препеани на француски јазик. Песни собрани во северниот дел на 

Албанија, од страна на Зеф Јубани.  

                                                 
1 Арбрешите – Албанците кои по смртта на Скендербег си заминаа од Албанија во јужниот дел 

на Италија и Грција.     
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Најзначајната стихозбирка на албанскиот фолклор од XIX век го 

објави Тими Миткоја (Thimi Mitkoja). Неговото дело со наслов “Bleta 

shqiptare”(Албанската пчела) е објавено во Александрија во Египет во 1878 

год. Во стихозбирката на Миткоја која содржи особено песни од јужниот дел 

на Албанија имаше значаен број историски песни, во кои се пееше борбата и 

востанието на албанскиот народ за слобода од турското феудално ропство во 

XVIII и XIX век. Трудољубив ученик на Миткоја беше и другиот албански 

патриот Спиро Дине (Spiro Dine), кој своето значајно дело “Valët e 

detit”(Морските бранови) го објави во 1908 во Софија.  

 Во XIX век треба да се спомнат и германскиот доктор Рејнхолд 

(Rejnhold), кој во 1855 објави неколку фрагмента од народните песни од 

Арбрешите во Грција; францускиот консул Дозон (Dozon), со неколку песни и 

приказни од јужниот дел од Албанија во 1879 год; германскиот лингвист 

Густав Мајер (Gustav Mejer)во периодот 1896-1897 објави разновиден 

материјал од јужниот и северниот дел на Албанија; како и данскиот лингвист 

Педерсен (Pedersen), којво 1895 објави неколку приказни од Чамерија собрани 

од него (Shuteriqi, 1975).  

 По ослободувањето на Албанија, т.е. 20-30 години од XIX век зеде 

замав објавувањето на албанскиот фолклор, и тоа преку тогашните списанија, 

како што се: “Hylli i dritës”(Ѕвезда на светлината) од Скадар (Shkodra), во која 

главно се објавуваа песни од северниот дел на Албанија, а потоа и другото 

списание од Скадар “Leka”(Лека).
2
 Голем број од народните песни собрани од 

сите страни кај што живееле и живеат Албанци (и Арбрешите) се објавени во 

неколку тома под наслов “Visaret e kombit”(Народното богатство) во периодот 

1937-1944, кои ги објавуваше Министерството за образование во Тирана.  

 

Првите пишани документи на албански јазик 

„Ниеден јазик во светот не е познат од самиот свој почеток. Од таа 

причина историјата на кој било јазик... неопходно е да започне од една 

одредена епоха... Историјата на еден јазик може да ја започнеме од времето 

кога тој јазик почнал да се пишува.” [Еќрем Чабеј] 

Албанскиот јазик е еден од најстарите јазици на Балканот, но писмено 

документиран релативно доцна.  

 Цел на секој изучувач на јазикот на еден народ е тенденцијата да се 

докаже староста на еден јазик и неговото постоење. Но во многу јазици тоа е 

мошне тешко или невозможно, бидејќи се ретки или воопшто ги нема тие 

книги или пишани текстови. Во албанската книжевност документирањето на 

албанскиот јазик се протега дури до 1210 година, од кога ни епознат и првиот 

пишан текст на албански јазик, но не е само тој, подолу ќе ги спомнеме и 

другите документи и пишани текстови:  

 Ракописот на Теодор Шкодрани од 1210 год.; 

 Formula e Pagëzimit (1462) / (Формула за крштавање); 

 Fjalori i Arnold Fon Harfit (1497) / (Речникот на Арнолд фон Харф);  

                                                 
2 Лека е скратено име за Александар Велики (Leka i madh).  

http://www.gjuhashqipe.com/permbajtja/per_gjuhen/#nje
http://www.gjuhashqipe.com/permbajtja/per_gjuhen/#dy
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 Perikopeja e Ungjillit të Pashkës / (Велигденското евангелие) крајот на XV 

и почетокот на XVI век;  

 “MESHARI” i Gjon Buzukut (“Мисата” на Ѓон Бузуку),  

и други пишани текстови, за кои поединечно ќе се осврнеме во продолжение 

на трудот.  

 

Ракописот на Теодор Шкодрани од 1210 год.  

Целиот ракопис е напишан во пергамент, има 208 страници, т.е. 208 

листови. Димензиите на листот се 28 х 39,5 цм. Комплетно ракописот е 

сочуван многу добро, нема оштетување, освен што на некои места почнала да 

се брише бојата, и тоа на стр. 188, 189 и 192. Ракописот е напишан со 

латински графеми (букви) и целиот е на албански јазик, на северниот 

албански дијалект, стар каков што е, претставува тешкотија за читање. На 

почетокот, но и во внатрешноста на ракописот, има иницијали кои се многу 

убави. Три од нив се позлатени, другите иницијали се со црвена боја 

(поголемиот број од нив), додека два од нив се со светлосина боја. Исто така 

во ова дело се наоѓаат и три минијатурни слики, главно позлатени, во кои се 

претставени библиски моменти.  

 Целиот ракопис е автограф, напишан од една рака. Додека на самиот 

крај, на 208 страна, авторот се потпишал самиот со своето име: Теодор 

Шкодрани.  

“Me ndihmën dhe dëshirën e fort të lumturit Zot, e përfundova në vitin 1210, ditën e 

9 të marsit”- TEODOR  SHKODRANI
3
 

 На поставеното прашање: Зошто е напишан на албански јазик? Кои 

беа причините што го натераа авторот, Теодор Шкодрани, да го напише на 

албански јазик во тоа време, кога јазици на културата беа грчкиот и 

латинскиот? Оти спис на албански јазик, кога и сите верски обреди се вршеа 

на грчки и на латински?  

 Сосема е нормално, гледајќи ги соседите кои пишуваа на„народен” 

јазик, дека и интелектуалците Албанци ќе пишуваат на јазикот на својот 

народ.  

 Ракописот се дели на три поглавја:  

1. од 1 до 97 страна – за теологијата (верска тематика);  

2. од 98 до 146 страна – за филозофијата;  

3. од 147 до 208 страна – за историјата (општествени работи). 

 

Формулата за крштавање (крштавката) 
 Еден од најстарите меѓу трите документа е оној од 1462 год. Тој е една 

кратка реченица меѓу еден латински спис.  

 Владиката на Драч, Pal Engjëlli (Пал Енѓели), пријател и соработник на 

Скендербег (1417-1469), напиша едно циркуларно писмо на латински јазик. 

Ова писмо е пуштено од една црква во Мат и е од 8 ноември 1462. Во тоа 

                                                 
3 Транслитерирано во стандардниот албански јазик, кое во македонскиот јазик би гласело и би 

изгледало вака: „Со помош и желба на блажениот Бог, го завршив во1210 година, 9 ден од 

март“–ТЕОДОР ШКОДРАНИ.  

http://www.gjuhashqipe.com/permbajtja/per_gjuhen/#tre
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писмо е и познатата реченица на албански јазик, која им служела на жителите 

на повисоките места за крштавање на нивните деца. Крштавката гласи: 

 "Un të pagëzonj pr'emen't Atit e t'birit e t'shpirtit shenjt". 

 “Јас те крштавам во името на Бог, синот и светиот дух”.  

 Реченицата е напишана на северниот албански дијалект, со латински 

букви.  

 

Речникот на Арнолд фон Харф (1497) 

 Германскиот патописец Арнолд фон Харф (1417-1505) во 1496 тргна 

од Келн (Германија) на аџилак, посета на светите места, во Палестина. Во 

1497 год. помина низ албанското крајбрежје и тоа конкретно во Улцињ, Драч 

и Сазан. Во неговиот блок ќе ги запише неговите впечатоци за некои места 

што ги посети. Улцињ е еден убав град, мал, сопственост на Венеција; или 

Драч е голем град опустошен од Турците, сега во рацете на Венеција.  

 При ова патување, за да може, колку толку, да комуницира со 

мештаните, тој ќе забележи 26 зборови на албански јазик, 8 изрази, броевите 

од 1 до 10, како и бројот 100 и 1000 придружени со соодветниот превод на 

германски јазик.  

Велигденското евангелие (крајот на XV-почетокот на XVI век) 

 Овој документ на албански јазик е од крајот на XV век, односно 

почетокот на XVI век. Документов се состои од два мали библиски дела 

напишани на албански јазик, кои се најдоа во еден грчки ракопис од XVI век. 

 Овие два библиски дела се напишани во јужниот албански дијалект, но 

со грчка азбука.  

 Горенаведените факти укажуваат на тоа дека албанскиот јазик од тоа 

време се користел и пишувал не само во северниот дел на Албанија туку и во 

јужниот дел на Албанија.  

Ѓон Бузуку „Мисата” (“MESHARI” i Gjon Buzukut) 

 Освен ракописот на Теодор Шкодрани, напишана книга на албански 

јазик што е позната денес е “Meshari” од Ѓон Бузуку, од 1555 година. Од ова 

книга до нас е стасан само еден примерок, кој се чува во Библиотеката во 

Ватикан (Çabej, 1968).  

 Книгата содржи 220 страници и е напишана во две колони.  

 “Meshari” од Ѓон Бузуку е превод на албански на главните католички 

литургии, во него се содржани главните годишни празници, коментирање на 

молитвите, делови од Евангелието и други верски обреди.  

 Мисата на Ѓон Бузуку е напишана на гегискиот говор, т.е. северниот 

дијалект на албанскиот јазик, но со латинска азбука, дополнета со неколку 

специфични букви. Книгата има релативно богат речник, како и ортографски 

и граматички форми кои се главно стабилизирани, што укажува на 

постоењето на една поранешна традиција во пишувањето на албанскиот јазик.  

 

Лек Матренга (Lek Matrënga) 
Првото дело на книжевноста на Арбрешите на албански јазик, по она 

на Бузуку е она на свештеникот на Арбрешите Лек Матренгасо наслов “E 

mbsuame e krishterë” (Христијанско учење), објавено во 1592 година.  
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Делото е една мала книга со 28 страници. Книгата е напишана во 

јужниот дијалект, дополнета со посебни букви за да ги претстави оние гласови 

што ги има албанскиот јазик, а ги нема латинскиот.  

Составен дел на оваа книга е и песната “Kënga e 

përshpirtshme”(Побожна песна / Урна). Таа песна се смета како прва песна на 

албански јазик во целата албанска книжевност. Мотивот е верски, но изразен 

со еден народен јазик, разбирлив, но затоа не е доволно стилски, т.е. естетски.  

Поголем замав употребата на албанскиот јазик зеде во XVII век, под 

перото на редица автори, како што се: Pjetër Budi (Пјетр Буди), Frang Bardhi 

(Франг Барди) и Pjetër Bogdani (Пјетр Богдани), кои не правеа само преводи 

туку пишуваа и оригинални дела.  

Пјетр Буди (Pjetër Budi) 

 Роден е во 1566 во Gur të Bardhë, во Мат, Албанија. Умира во 

декември 1622 година. Од Пјетр Буди ни останале овие дела:  

1. Doktrina e Kërshtenë (Христијанска доктрина) објавена во Рим во 

1618 год.  

2. Rituali roman (Ритуалниот роман) објавена во Рим во 1621 г. 

3. Kush thotë meshë këtë kafshë i duhet me shërbyem (Кој ќе испее 

миса на оваа стока, треба да му служи) објавено заедно со 

Ритуалниот роман, но е посебно дело.  

4. Pasqyra e të rrëfyemit (Огледало на раскажувањето) објавено во 

Рим во 1621. Оваа книга е превод од латински од делото на Де 

Бонис. Но, во неа стојат и предговорот, 3 песни со по 41. строфа, 

како и едно оригинално писмо со 68 страни, кои се напишани на 

албански јазик од самиот Пјетр Буди (Neziri, 1995).  

Франг Барди (Frang Bardhi) 

Франг Барди (1606-1643), познат на латински јазик како Franciscus 

Blancus, а во Италија како Франческо Бјанки, бил албански бискуп и воедно 

автор на раните почетоци на албанската литература. Тој е првиот писател на 

речникот на албанскиот јазик, во кој имало околу 5000 зборови преведени од 

латински на албански јазик, бројки, имиња, поговорки, како и форми на 

изразување од различни региони на Албанија. Барди бил првиот албански 

лексикограф и еден од најпознатите фолклористи, етнографи и историчари на 

албанската книжевност. Тргнува по трагите на неговите предци следејќи ја 

нивната патриотска активност во областа на книжевната креативност, 

надминувајќи ги границите на верските преводи. 

Роден е 1606 година во Kallmet или Nënshat, во северниот албански 

регион Задрима. Последните години од својот живот ги поминал во активна и 

плодна работа во полето на лингвистиката и албанската литература, кога 

успева да го создаде и првиот речник на албански јазик, бројни изданија од 

националниот фолклор, одбраната на Албанците од Скендербег „Апологијата 

на Скендербег”, преку кои Барди се борел против отоманската окупација од 

една страна и развојот на односот и поддршката на Римокатоличката црква од 

друга. Починал многу млад на возраст од 37 години, во 1643 година, во време 

кога со неговото знаење и пожртвуваност можел уште многу да му помогне на 

својот народ. 
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Франг Барди е еден од најпознатите и најплодните рани фолклористи, 

етнографи и лексикографи на албанската книжевност. Барди е запаметен и 

како автор на првиот албански речник: latino-epiroticum. Речникот е издаден 

во Рим 1635 година и претставувал албанско-латински речник кој се состои од 

5640 записи.  

Барди останува запаметен и преку неговото добро познато дело 

„Апологија на Скендербег”, издадено 1636 година во Венеција. Полното име 

на насловот гласи „Герѓ Кастриоти Скендербег –храбриот принц со 

нескротлива храброст им се врати на своите сонародници и татковината”. 

Делото претставува одбрана на Скендербег, кој е претставен како син и херој 

на луѓето. Според авторот љубовта кон татковината, вистината за луѓето, 

традицијата и вистината за историјата се основниот поттик за неговата 

величествена одбрана.  

Пјетр Богдани (Pjetër Bogdani)  

Најоригинален автор од раната албанска книжевност е Пјетр Богдани 

(алб. Pjetër Bogdani, ит. Peitro Bogdano). Роден е околу 1630 година. Автор е 

на делото „Чета на пророците“ (лат: Cuneus Prophetarum) во два дела, 

печатено во Падова, паралелно на два јазика, италијански и албански, во 1685 

година (Bogdani, 1990). Тоа е прво познато дело напишано во проза кое е 

напишано на изворен албански јазик. За животот негов се знае дека е роден во 

Гур, Хас во близина на Призрен. Бил образован по католичката традиција, на 

која ѝ бил многу посветен. Неговиот чичко, Андреа Богдани, бил надбискуп 

во Скопје и автор на латинско-албанската граматика, која денес е изгубена. Од 

1651 год. до 1654 год. служел како свештеник, а од 1654 год. до 1656 год. 

студирал во Рим, каде дипломирал како доктор по филозофија и теологија. Во 

1656 год. именуван е за бискуп на Скадар, позиција која ја држел дваесет и 

една година. Во 1667 год. е именуван за надбискуп на Скопје, каде го 

наследува својот чичко. Богдани се вратил во Приштина и во декември 1689 

год. умира од болест. Неговиот внук Ѓерѓ известил во 1698 год. дека турските 

и татарските војници го ексхумирале трупот на Богдани и го дале на кучиња 

насред плоштадот во Приштина. Богдани се смета за една од најголемите 

личности од раната албанска култура, а некои писатели го нарекуваат и татко 

на албанската проза. 

Делото „Чета на пророците“ е објавено во Падова во 1685 год. 

Главно се занимава со теологија и е објавено на албански и на италијански со 

асистенција на Барбариго. Полниот наслов на објавената верзија е: Четата на 

пророците вклучувајќи го и Христос, спасителот на светот и неговата 

евангелска вистина. Делото е печатено на латиница, со додаток на истите 

кирилични букви кои ги вовеле Петр Буди и Франг Барди.  

Неговото дело се смета за врвно дело на раната албанска книжевност и 

прво дело кое има полн уметнички и книжевен квалитет. Тоа покрива 

филозофија, теологија и наука (со дигресија на географија, астрономија, 

физика и историја). Со својата поезија и проза тој ги допира прашањата на 

естетиката и книжевната теорија.  
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Албанска книжевност со арапско писмо  
 По ширењето и распространетоста на исламската вера во Албанија, во 

XVII-XVIII век, се намножија исламски културно-образовни и верски 

институции, како мејтепи (верски училишта) и медресиња. Во овие училишта 

основно беше изучувањето на верата, читањето и коментирањето на Куранот, 

но се изучуваа и други предмети меѓу кои и реториката и книжевноста. Се 

изучуваше турскиот јазик, кој беше службен јазик, арапскиот јазик, кој беше 

јазик на верата, но до некаде и персискиот јазик.  

 Во вакви општествени услови, по моделот на турско-арапската 

книжевност се роди еден нов вид албанска книжевност која се пишуваше со 

арапски букви, а се нарекуваше книжевност на бејтите, или бејтеџиска 

книжевност (бејтево ориенталистиката значи песна). 

 Најзначајни претставници на оваа книжевност се:  

Незим Фракула – првиот најзначаен писател на албанската книжевност со 

турско-арапско писмо. Тој е роден во селото Фракула, Берат. Самиот автор ни 

тврди дека пишувал на албански, турски, персиски, но се мисли дека пишувал 

и на арапски јазик. На турски јазик ни има оставено две збирки со многу 

песни. Во неговото творештво се бројат околу 110 песни, тој се смета за еден 

од најбогатите творци во поезијата во тоа време. Преку песните ја отсликува 

реалноста и животот на тоа време.  

Сулејман Наиби– современик со Незим, еден друг поет од истиот град, 

Берат, кој исто така има напишано збирка песни. Но збирката е изгубена и до 

нас денес се стигнати само неколку песни кои стасале како ракописи објавени 

во разни списанија.  

Хасан Зуко Камбери – еден од најпознатите и најзначајните творци на албан-

ската книжевност со арапска азбука, кој се смета и како еден од најталентира-

ните поети на целата стара албанска книжевност. Современик е на Али-паша 

Тепелена, живееше во вториот дел на XVIII век. Од книжевното творештво на 

Х.З. Камбери до сега ни се познати околу 50 лирски песни, еден краток Мев-

луд (можеби е и првиот Мевлуд на албански јазик), и околу 10 верски песни.  

Мухамед Кучуку – роден е во Кониспол. Животниот век го помина како оџа. 

Од ориенталната книжевност има преведено и препеано на албански јазик 

различни творби, но има напишано и оригинални дела. Денес од него ни се 

познати верски и лаички дела. Главно неговото оригинално творештво е во 

поезија, меѓу кои најпознати песни му се: Ервехеја, Јусуф и Зелихаја, 

Печалбарите, Бекри и др.  

Албанската книжевност кај Арбрешите  

 Големиот пресврт што се случи во албанската книжевност во XIX век, 

првенствено се појави кај книжевноста на Арбрешите. Меѓу најистакнатите 

творци на оваа книжевност се: Јероним де Рада со делото Këngët e Milosaos  

(Песните на Милосао) 1836, Антон Сантори со драмата Emira (Емира) 1886, 

Зеф Серембе збирката Vjershe (Песни, 39 песни) и Гаврил Дара Младиот со 

Kënga e sprasme e Balës (Растроена песна на Бала).  

Гаврил Дара Младиот (Gavrill Dara i Riu) 

Гаврил Дара Младиот е роден во 1826 година во Палацо Адријано во 

Сицилија во благородничко албанско семејство. Дара завршил италијанско 
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училиште кај Арбрешите од Палермо и студирал право по што работел како 

адвокат. Крајот на животот го поминал во градот Гиргенти, каде умрел во 

1885 година.  

Тој се занимава со животот и италијанската култура. Но, како 

наследник на генерации на образовано семејство тој бил занесен со 

албанскиот фолклор и литература. Во ракопис му е оставена поемата “Kënga e 

sprasme e Balës" (Растроена песна на Бала), која беше објавена во целост во 

1906 година во Катанцаро. „Растроена песна на Бала“ е пандан на 

„Песнитена Милосао“ на Де Рада. Не се појавува некоја свежа поетска 

фигура, но уметноста има повеќе поврзани структури. Тоа е ремек-дело на 

романтична поезија на албански јазик. 
Дара е големиот мајстор на уметноста на говорот. Неговото дело е 

познато по уметничкото богатство на алатки, живиот јазик со широка 

поддршка во фолклорот на Арбрешите. Дара беше сестран човек. Тој даде 

придонес во разни области како што е правото, филозофијата, археологијата, 

лингвистиката, историјата, критиката, но, најмногу се истакна како поет. Во 

нашата литература тој влезе со „Растроена песна на Бала“, која суптилно 

покажува како луѓето, но и тој дух, влијае на внатрешното единство на 

карактеристики на стил, и го опиша со романтичен изглед кој влева плод на 

талент.  

 

Заклучок 

 Овој труд има за цел да расветли неколку основни работи за 

постоењето и докажувањето на албанскиот јазик уште од дамнешно време, 

како и запознавање на делата кои биле напишани на албански јазик од старите 

албански автори. Старата книжевност е значајна за докажување на постоењето 

на традицијата и на културата на еден народ, преку нив може да разбереме за 

обичаите и традициите на еден народ. Кога би ги разгледале делата посебно, 

ќе увидиме дека има обичаи кои се исти или слични со другите народи кои се 

во соседство. Исто така и историјата им е заедничка, бидејќи биле под исто 

општествено опкружување –исто ропство.  

Се надевам дека со овој труд ќе ја поттикнам љубопитноста кај македонскиот 

читател и со тоа и љубопитноста за албанската книжевност во целост.  

 Овој труд е само почеток на запознавањето на албанската книжевна 

традиција, а ќе биде проследен и со други делови, кои ќе се занимаваат со 

албанската книжевност на другите книжевни епохи, како што се: романтизам, 

реализам и современата книжевност.  
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РАЗВОЈОТ НА ИДЕИТЕ ЗА УЧЕНИЧKАТА ИНТЕРАКЦИЈА  

ОД АНТИЧКИОТ ПЕРИОД ДО ДЕНЕС 

 

 

Abstract 

Interactive learning is not an achievement of the time we currently live in. We can find 

pieces of evidence related to this claim in the teachings of ancient philosophers. The middle 

ages, then 19th century led by Herbart, his didactic materialism and individualism was 

smothering every type of independence, cooperation, openness, partnership and 

understanding of students in the educational process. Pedagogical atmosphere along with 

the teaching environment acted on students as a visual desert. Trends of pedagogy and the 

movements of the 20th century brought Copernican turn with its ideas about students’ 

interaction.  

 
Key words: periods of pedagogy, interactive learning, responsive students’ activity. 

 

ВОВЕД 

 Развојот на идеите за ученичката интеракција не претставува 

придобивка на ова време. Доказ за ова тврдење можеме да најдеме во учењата 

на античките мислители: тие укажувале на важноста на социјалната 

интеракција помеѓу учениците на Аристотел. Феудалната епоха, заедно со 

хуманистите, им придава важност на респондитивните активности на 

учениците во наставниот процес. Модерната епоха ја нагласува социјалната 

интеракција преку јавното образование. Идеите и мислите за ученичката 

интеракција се јавиле за првпат во 20 век како делови на педагошките и 

реформистичките движења. Денеска има многу проекти и оперативни 

наставни модели кои ја поттикнуваат ученичката интеракција. 

 Вредноста на интерактивното учење е во стимулирањето на соци-

јализацијата и социјалната интеракција, позитивната педагошка атмосфера во 

одделението, развојот на когнитивните способности, како и на демократската 

партиципација на  учениците и  наставниците. Поттикот и развојот на 

социјализацијата на учениците е една од поважните цели кои се посакуваат во 

настава организирана врз оснона на интерактивното учење. Процесот на 

социјализација е процес на учење кој подразбира комплетно искуство на 

индивидуата стекнато „во постојан контакт со другите (интеракција) – во 

семејството, на училиште, со група врсници или со група на пријатели“ 

(Стојаковиќ, 2002: 41). Педагошката атмосфера е важна за интерактивното 

учење. Таа ги вклучува социјалните и емоционалните односи, како и 

целокупноста на овие односи во група или одделение. Може да биде топла 

или студена, да има рамнотежа или да биде нестабилна, може да биде напната 

или да биде опуштена (Сузиќ, 2005).  Педагошката атмосфера во одделението 
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поволно влијае во поттикот на „талентот и креативноста, почитта на 

индивидуалните особини и способности на секој студент“ (Стојаковиќ, 2006: 

403); ја стимулира работната мотивација, слободната комуникација помеѓу 

учениците и наставниците, поврзувањето на ситуацијата што се учи во 

училиштето со ситуации од вистинскиот, секојдневен живот. Вредностна на 

интерактивното учење, исто така, е и во развојот на когнитивните 

способности, особено во развојот на повисоките когнитивни процеси: анализа, 

синтеза, евалуација и критичко размислување. Овие процеси се тука „да ги 

мотивираат учениците да работат, да земат учество во дискусиите и 

интеракцијата, и да партиципираат во процесот на учење“ (ibid). Со ова 

позитивните ефекти на интерактивното учење се и во демократската 

партиципација на учениците и наставиците во наставниот процес. 

Партиципацијата подразбира подготвеност и способност на наставниците и 

учениците да се ангажираат во социјалните групи, да делуваат конструктивно, 

да преземаат одговорност, заедно со другите да бараат решенија на 

проблемите, на сензибилен начин да ги водат расправиите и дискусиите, да 

критикуваат и да прифаќаат критика. Во различни историски периоди, идеите 

за важноста на поттикот и развојот на наведените вредности на 

интерактивното учење имале поголема / помала вредност во зависност од 

епохата, целите и задачите на воспитанието и образованието, влијанието на 

различните педагошки правци, а тоа се проекти и модели на кои ќе укажеме 

во овој труд. 

 

СОЦИЈАЛНАТА ИНТЕРАКЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО АНТИЧКИТЕ 

УЧИЛИШТА 

 Во античките училишта вниманието било насочено кон хуманите 

односи помеѓу учителите и учениците, засновани на лично достоинство, 

толеранција, самодисциплина. Кооперативноста како психолошка основа на 

интерактивното учење се манифестирала со подготвеноста на учениците и 

учителите за работа, со цел да се воспостават реципрочни односи, пропратени 

со фини манири, заемно почитување и доверба. Во вака подготвена педагошка 

атмосфера, учениците и учителите развивале емпатиски способности 

поттикнати од античките цели на воспитанието – „хармоничен развој, убавина 

и добрина, совршенство, хармонија на умот и телот, калокагатија“ (Качапор, 

2003: 31). Благодарение на урамнотежената и опуштена атмосфера во 

античките училишта, имало промени во размислувањето, емоциите и 

однесувањето на учениците: учениците запишувале, повторувале, слушале 

утрински и вечерни предавања на учителите во Академијата на Аристотел. 

Академијата, исто така, го прифатила „емпириското поединечно проучување 

како нов метод“ (Дуриќ, 2008: 20). Овој метод ја нагласува организираната и 

систематска работа што е правена самостојно. Покрај систематската, 

индивидуална работа, Аристотел го афирмирал социјалното учење во 

граматичките и китарските училишта. Тој организирал групи на студенти, и 

вршел поделба на трудот, што е „една од најбараните форми на колективна 

работа на собирање фактички материјал“ (Фламенго, 1973: 17). Укажувал на 

способностите и разликите на учениците, нагласувал дека „некои битија ги 
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имаат сите душевни способности, некои само одделни, а некои само една“ 

(Аристотел, 2008: 72). И Сократовиот индуктивен метод става акцент на 

интеракцијата, односно на интеракцијата на субјектите кои што учат заедно. 

Тој поставува прашања, потоа го доведува соговорникот до апсурдот да го 

признае своето незнаење (иронија), и го поттикнува ученикот со помош на 

учителот да дојде до решение на проблемот (мајеутика). Сократ на своите 

ученици им овозможува социјална поддршка, а неговото поучувување е 

поврзано со учењето и само-учењето, ама не во група или во пар, туку 

индивидуално. Затоа и педагошките ефекти се целосно поинакви во однос на 

денешните ефекти на интерактивното учење. Иако „има текстови кои сведочат 

дека децата во античките училишта се собирале во групи, учителот секогаш 

работел само со едно дете“ (Заниновиќ, 1988: 23), позади кого бил неговиот 

придружник (педагог). Можеме да кажеме дека организацијата на работата во 

овие училишта,  начинот на примање на знаењата е базиран на индивидуална 

работа, низводна комуникација, без учество на учениците во процесот на 

учење. Стекнатото знаење на античките ученици е на ниво на факт, без 

поттикнување на повисоки нивоа на знаење, како што се разбирањето и 

примената на наученото во специфични околности или нови ситуации. 

 Во античкиот Рим, се воделе разговори, јавни обраќања и научни 

расправии. Интеракцијата подразбирала расправа, дебата, наметнување на 

зборовите на учителите и учениците. Римскиот филозоф Марко Фабиј 

Квинтилијан дава препораки на учителите да бидат пример во се „строгоста да 

не е темна, а љубезноста да е попустлива, за да не се роди омраза или 

омаловажување“ (Квинтилијан, 1985: 51). Тој смета дека „мора да внимаваме 

детето да не ја замрази науката“...укажува на „запознавањето на природните 

способности и разликите во менталните способности...разликите на 

умовите...прилагодување на наставните методи на нив“ (ibid: 48). За 

Квинтилијан, должност и обврска на добриот учител е да не ги оптоварува 

нежните умови со задачи кои се над нивните умствени капацитети. Според 

верувањето на Квинтилијан за интелектуалните способности на детето, 

интеракцијата е индивидуална работа на учителот со учениците и 

„прилагодување на содржините и начинот на учење“ (Заниновиќ, 1988: 45). 

Интеракцијата, учител и ученик, во античкиот Рим подразбирала педагошки 

оптимизам заснован на образованието на родителите и дадилките, 

запознавање на природните дарби и ментални способности на ученикот, 

планирање на рационално учење и одмор. Како такво, насочено е кон 

афирмација на младата личност. Учениците работат индивидуално, со свое 

темпо и за тоа добиваат социјална сатисфакција. За Квинтилијан детето 

заслужува внимание. Детската личност заслужува почит од учителот согласно 

поговорката (Maxima debetur puero reverentia). Денес, можеме да речеме дека 

Квинтилијан укажувал на демократската партиципација на учителот и 

наставникот во воспитно – образовниот процес, кој подразбира: толеранција, 

разбирање, почитување на мислењето, слобода на избор. Во желба да се уважи 

личноста на детето во процесот на сознавање, наставната комуникација се 

свела на односот (еден) учител – (еден) ученик, без социјална размена. Нивото 

на стекнати знаења поттикнувало пониски когнитивни процеси, познавање на 
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факти; се уште нема знак на некакви форми на интерактивно учење, како што 

е работа во групи, подучување на двајца ученици или тимови на ученици. 

 

ОБРАЗОВНАТА АТМОСФЕРА ВО УЧИЛИШТАТА  

ВО СРЕДНИОТ ВЕК 

 Училиштето, образованието и педагогијата во средниот век се специ-

фични во однос на основните карактеристи на раните години од средниот век, 

периодот на сколастиката и периодот на хуманизмот и ренесансата. Секој од 

нив имал свои карактеристики во организацијата на наставата и формите на 

работа, текот на комуникацијата помеѓу ученикот и учителот (свештеник), 

нивоата на стекнато знаење, но исто и на педагошката атмосфера во 

средновековните училишта. 

 Во раниот среден век, во црковните училишта, се препишувале 

црковните книги. Работеле учители кои покажале „интерес за книгите и 

писменоста и имале тенденција да подучуваат и да работат со деца“ 

(Заниновиќ, 1988: 52). Книгите од кои тие учеле биле во форма на разговор, 

што индицира дека имало поддржувачи на методот на Сократ. Во училиштата, 

во раниот среден век, немало колективна работа. Учителот работел со 

учениците индивидуално, иако во иста група имало ученици почетници и 

ученици кои го завршиле своето образование. Текот на наставната 

комуникација бил низводен. Учениците механички, без размислување учеле 

да читаат, и учеле молитви на латински. Поради начинот на кој тие учеле и 

тежината на содржината, останале само најупорните ученици, додека другите 

го напуштале училиштето. Целата содржина на учењето имала догматски 

карактер, заситен од религиозен дух. Улогата на учителот, во изборот, обемот 

и сложеноста на содржината која што требало да се предаде на учениците, не 

била важна, земајќи го предвид монополот на црквата врз образованието. 

Моралното образование било доминантно, со цел прифаќање на 

христијанските доблести и вредности, особено понизноста (humilitas). Сите 

други вредности се различни степени на понизноста што, всушност, е 

индикатор дека нема слобода на избор, волја за дијалог, разбирање, 

толеранција или желба за воспоставување на еднакви односи – партиципација 

на ученикот и учителот во училиштето во раниот среден век. Учениците 

усвојувале информации (пораки) „без размислување, активност и создавање 

на услови за (само)реализација на нивните личности“ (Богнар, Матијевиќ, 

2002: 359). Затоа нивното знаење останало на ниво на факти, без разбирање на 

правилата и принципите, или примена на стекнатото знаење во специфични 

околности или нови ситуации. 

 За жал, и во периодот на схоластиката, дури и во периодот на 

нејзиниот процут и желбата за помирување на религијата и разумот, схолас-

тиката вовела екстремен формализам, ситничавост, учење напамет. Тоа не 

придонело за активностите на интелектот, развивањето на повисоките 

когнитивни процеси или активното вклучување на учениците во наставниот 

процес. Текот на наставната комуникација бил на релација учител – ученик, 

без социјална интеракција или подготвеност за воспоставување рамноправни 

односи, доверба и толеранција. Наставата се темелела на авторитетот на 
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Светото писмо, и зборовите: Учителот рече (Magister dicit). Ова било 

формула за потчинување на мислите на учениците, без да дозволат да се 

посомневаат во нешто, или да истражуваат, да размислуваат самостојно. 

Целокупуната организација на наставата и целта на учењето во периодот на 

схоластиката бил насочен кон тоа младото битиес учителот да го направи 

покорно. Улогата на учителот во вака организиран образовен процес е 

автократска - со употреба на присила, наредби, процесот е ригиден, конвен-

ционален, заканувачки, со казни (физички и морални), создава стравопочит 

кај учениците кои молчат и слушаат. Детерминираните цели на образо-

ванието, заедно со автократската улога на учителот, не придонеле за 

демократска партиципација, пријатна педагошка клима во училиштата, туку за 

студена, нестабилна, во која отсуствува сигурност, самодоверба, и нема 

социјална интеракција. 

 

РЕСПОНДИТИВНАТА АКТИВНОСТ НА УЧЕНИКОТ ВО ПЕРИОДОТ 

НА ХУМАНИЗМОТ И РЕНЕСАНСАТА 

 За разлика од раниот среден век, потоа и периодот на схоластиката, 

хуманизмот и ренесансата укажуваат на нова сфаќање на светот, кое посебно е 

евидентно во емпиризмот, механичкиот материјализам и во рационализмот. 

До израз дошле поинаквите погледи на човекот, науката, уметноста и 

политиката, кои го дефинирале карактерот на педагошките идеи на хума-

нистите. Педагогијата на хуманизмот, помеѓу другото, ја карактеризира 

поголемото внимание посфетено на детето, како човек кој ги развива своите 

психолошки способности, особено на детските интереси и почитта кон 

неговата природа. Наспроти „феудалната училишна дисциплина со ќотек, 

хуманизмот ја цени вредноста на детската личност“ (Цениќ, Петровиќ, 2012: 

83). Без разлика на горе споменатите позитивни аспекти на педагогијата во 

хуманизмот, во училиштата, во процесот на сознавање, училишната кому-

никација се уште била низводна, меѓутоа од учениците се очекува одредена 

активност во образовниот процес. Презентираните информации ги ставале во 

различни ситуации (да кореспондираат, да се сложуваат или да не се 

сложуваат со истите) што, всушност, е учениковата „респондитивна ак-

тивност“ (ibid: 360). На овој начин, педагогијата во ренесансата прави обиди 

за развивање на „детските активности и индивидуалната работа, имајќи ја 

предвид важноста на интелектуалниот развој на личноста“ (Заниновиќ, 1988: 

66). Со ова низводната комуникација полека го менува правецот: учениците 

одговараат, можат да се споредат со другите во однос на стекнатото знаење. 

Активностите, самостојната работа и интелектуалниот развој на учениците за 

да станат хуманисти е поттикнат од содржини кои не смеело да имаат 

догматски карактер. Се воочува потребата за промени во размислувањето, 

емоциите и однесувањето на индивидуите, желбата за интеракција. Присутна 

е интеракција на субјектот кој учи, содржината којашто ја учи, и којашто се 

прилагодува на потребите, способностите и интересите, и на психолошките 

процеси кои го поттикнуваат учењето. Се бара грижа за интелектуалните 

способности на детето (Монтењ, Рабле, Вивес, Фелтре, Ротердамски), нас-

тавата морала да биде привлечна и интересна, за да го поттикнува интересот 



68 

на учениците. За разлика од студените односи на учителот и ученикот, 

незадоволството, напнатата атмосфера во училиштата за време на схо-

ластиката, хуманистите сакале пријатна педагошка атмосфера, училиште кое 

нема да изгледа како „визуелна пустина“ (Армстронг, 2006: 90). Сакале 

Училиште на радоста (Casa giocosa), за кое застапник бил таткото на 

големата хуманост (Pater omniae humanitatis)и првиот учител од новиот тип 

де Фелтре (Vittorino da Feltre). Училиште со многу светлост, училишни 

помагала, бидејќи го привлекува вниманието на ученикот и го поттикнува 

неговиот интелектуален развој. Исто така, за разлика од средновековното 

учење напамет (дури и наопаку), хуманистите се залагале за свесно 

стекнување на знаењето и за самостојна работа на учениците. Тоа подразбира 

дека тие сакале да ги разберат фактите, правилата како што се астрономијата 

или алгебрата, правилно да вршат јазична интерпретација, да посветат 

внимание на мајчиниот јазик (Монтењ), стилот и елоквенцијата. Со очиглед-

ните наставни помагала, играта, забавата и цртањето, хуманистите сакале 

учениците да усвојуваат знаења стимулирани од пошироки и поразновидни 

наставни планови и програми. Меѓутоа, Мишел Монтењ (Michel Montaigne) 

дал предупредување, учителите да не ги претвораат учениците во „магариња 

натоварени со книги“ (Монтењ, 1953: 23), туку да создаваат „волја за учење“  

(ibid: 11). Укажувал дека на истиот начин „како што растението се гуши од 

претерна влага, а лампата од премногу улје, така и духот на ученикот може да 

биде потиснат од претерано учење и непотребни содржини“ (ibid: 11). Смета 

дека ученикот треба да биде ставен на проба, сам да испитува, бира и 

разликува, дека некогаш патот треба да му биде покажан на ученикот, а дека 

понекогаш треба да биде оставен сам да го пронајде“...всушност, учителот 

треба да му дозволи на ученикот да оди пред него за да може „да го оцени 

неговиот од и да открие колку сам треба да се спушти и да се прилагоди на 

неговата способност на сфаќање (ibid: 25).  За да се развие интелигенцијата, 

Франсоа Рабле (Francois Rabelais), упатува на примерот на учителот од 

Гаргантуа и неговиот син Пантагруел. Понократ верува во методот на 

разговор за се што не опкружува, како што вели Монтењ, сака „да чуе како 

тие разговараат, а не само да слушаат“ (ibid). Исто така, повторувањето на 

наученото за Рабле добило креативен карактер: за да се учи свесно, Гаргантуа, 

а подоцна и Пантагруел наведуваат примери од практичниот живот кои, 

всушност, заедно со разговорот, повторувањето и вклучувањето на учениците 

во образовниот процес го навестуваат обратниот правец на комуникација во 

хуманизмот и ренесансата. Учениците, по сопствена иницијатива, го инфор-

мираат учителот за нешто, или одговараат на неговите прашања, со што му 

давале на знаење дали го разбрале учениот материјал (додека шетале и 

гледале, Пантагруел му поставувал прашања на својот учител Понократ), и со 

тоа се воспоставувала комуникација базирана на прашања и одговори на тие 

прашања. Можеме да речеме дека хуманистите од учениците барале спо-

собност да ги разбираат фактите, одредени правила, се залагале за свесна 

активност во процесот на усвојување на знаење базирано на обсервација и на 

тоа што е очигледно, што е првиот чекор во принципите на очигледност на Јан 

Амос Коменски. Во своите педагошки сфаќања Рабле, Вивес, Ротердамски и 
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Монтењ ги искажувале своите хуманистички прогресивни барања, кои биле 

препознатливи по тоа што се залагале за физичко и интелектуално образова-

ние и воспитување, свесно усвојување на знаење, и активности и само-

активности од учениците. Тоа, всушност, укажува на еден вид на социјална 

интеракција, водена од желбата да ги вклучи учениците во процесот на учење 

на различни содржини, создавање на емпатиски односи во пријатна педагошка 

атмосфера, како што е случајот со Школата на радоста на Виторино да 

Фелтре.Учењето е насочено кон самостоен развој на личноста, разбирање и 

подготвеност да се направи договор во заедничките одлуки, со што „работата 

на учителот Панократ со Гаргантуа и неговиот син била многу пријатна, лесна 

и привлечна, слична на забава и игра, а не на учење“ (ibid: 70). Меѓутоа, освен 

социјалната интеракција, поттикната од желбата да се вклучат учениците во 

процесот на учење, сепак, се уште нема вистински ефекти на учење насочено 

кон самостоен развој на личноста. Содржините го задржале нивниот дог-

матски карактер, што во одредена мера не им давало можност на учениците за 

меѓусебна кооперативност, интеракција, која би ги задоволила психолошките 

и социјалните потреби на учениците. Стекнатото знаење немало своја при-

мена во конкретни и нови ситуации. 

 

СЛОБОДАТА И САМОИНИЦИЈАТИВАТА НА УЧЕНИЦИТЕ  

ВО НОВИОТ ВЕК 

Новиот век донел две важни испреплетени но, сепак, посебни фило-

зофски правца – емпиризмот и рационализмот. Емпиризмот на Франсис Бекон 

(Francis Bacon) се залагал за активности и самоактивности на учениците, што 

во училиштата се развивале по пат на јавно образование. Рене Декар (Rene 

Descartes), пак, смета дека наставата треба да се организира така што до израз 

да дојдат слободата и самоиницијатавата на ученикот. За Декарт, целта на 

образовниот процес е утврдена и јасното знаење се стекнува со разбирање, 

односно со учење со разбирање. На овој начин тој, всушност, директно вли-

јаел на важноста на социјалната интеракција преку јавни предавања заедно со 

Бекон, во кои тој ја покажува слободата на ученикот и самоиницијативата 

основана на рамноправност и меѓусебна толеранција. 

Рене Декарт со неговата теорија за знаењето, заедно со Францис Бе-

кон, ја доби поддршката на многу учители како Лок, Русо и Коменски. Џон 

Лок согледал некои позитивни страни на училишното (колективно) воспиту-

вање, како што е, на пример, натпреварот во учењето. Суштината на своите 

„мисли и практичниот педагошки пристап ги насочил кон индивидуалното 

воспитување“ (Качапор, 2003: 117). За разлика од Лок, Коменски го истакнува 

значењето на училишното учење во поголеми групи, чиј тек е „подобар, 

попријатен и ја поттикнува работата“ (Коменски, 1954: 112). Ваквото поду-

чување на учителите за Коменски е многу поуспешно со оглед на тоа што 

поголем број ученици слушаат еден учител, кој на сите им предава преку еден 

метод. Коменски придава важност на учителот кој ги уважува психофи-

зичките способности, активноста на ученикот во образовниот процес. Улогата 

на учителот е да го привлече вниманието на учениците, нивната „наклонетост, 

пријателско однесување и љубов“ (ibid: 127). Наведените идеи на Коменски 
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карактеризираат голем хуманизам и демократија (Самолочев, 1993). За жал, и 

покрај желбата за демократски карактер на училиштето, доминацијата на 

фронталната настава укажува на иницијативата на учителот, без желба за 

интегративно однесување. Во вака организирана, фронтална настава, учителот 

не може да набљудувања: Дали учениците слушаат и како го прават тоа? Дали 

доживеале успех кога ги добиле одговорите на прашањата? Дали се свесни за 

нивниот прогрес, ако тој постои? Денес ние велиме дека ова е „педагогија без 

хумани односи помеѓу учителот и ученикот“ (Полјак, 1977: 3). Учениците и 

понатаму биле во пасивна позиција, ги извршувале задачите, до израз доаѓало 

доминантното однесување на учителот; односите во групата на ученици 

тежнееле кон потчинување и зависност, без желба за иницијатива или са-

мостојност. Оваа „еднонасочна комуникација е причина за недостаток на 

мисловните процеси на учениците, како што се анализа, синтеза, откривање на 

врските и односите помеѓу појавите“ (Михајловиќ, 2012: 105). Нема социјална 

интеракција помеѓу учениците, којашто влијае на ефикасноста на учењето. 

Просветителството и учењето во 18 век, заедно со претставниците на 

францускиот материјализам - Дени Дидро (Denis Diderot) и Клод Адријан 

(Claude Adrien Helvetius) ја истакнале потребата за развивање на активностите 

на децата и уважување на нивните искуства и училиштето како важна социјал-

на средина (Цениќ, Петровиќ, 2012). Жан Жак Русо (Jean-Jacques Rousseau) 

укажува дека вистинската должност на воспитувањето е да бидат „човечни, да 

ги сакаат децата, да се внимателни кон нивниот инстинкт“ (Русо, 1950, стр. 

34). Можеме да речеме дека француските материјалисти биле против схо-

ластичките училишта, догматизмот и средновековните содржини во настават, 

средновековната дисциплина и физичките казни. Се залагале за правото дете-

то само да ја бира содржината која ќе ја учи, за развивање на сопственото 

мислење што, сепак, не ги дало посакуваните ефекти. И покрај сопствената 

иницијатива на учениците во образовниот процес, знаењата на учениците биле 

сведени на нивото на знаење на факти. Учениците не биле активно вклучени 

во образовниот процес, немало повратни информации за нивното учење, што 

резултирало во: незадовоство за стекнатото знаење, губење на самодовербата 

и сигурноста во стекнатото знаење. Вака организираното образование немало 

„мотивациона, социјализациско – комуникативна вредност, ниту давала при-

донес за мисловно – критичката активност на учениците, и не резултирала со 

динамика во наставата“ (Бранковиќ, Илиќ, 2011: 139). Наставата и понатаму 

била еднонасочна, индивидуална, без иницијатива, а педагошката атмосфера 

била напната, без групна солидарност, способност за разбирање на туѓото 

мислење или негување на другарски односи меѓу нејзините членови. 

Дури и класиците на германската педагогија биле под влијание на 

идеите на Русо. Хербартовиот интелектуализам дава предност на интелектот 

пред сите други духовни функции. Неговиот интелектуализам не им давал 

доволно можности на учениците да развијат независна личност. Учењето на 

формалните нивоа на образованието го направила образованието да биде 

ригидно и шематско. Текот на образовната комуникација се одвивал од 

наставникот кон ученикот; најмногу внимание се посветувало на наставните 

содржини, поради што се чувствувал недостаток на емоционално – мотива-
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циони вредности во доживувањето на ученикот. Студенилото на Хербар-

товиот педагошки систем резултирало во тоа да нема желба за интеракција 

помеѓу ученикот и учителот, имало недостаток на соработка, или пак, спрем-

ност на учителот за воспоставување на рамноправи и реципрочни односи, 

доверба и толеранција (Цениќ, Петровиќ, 2012: 65). Студенилото на Хербар-

товиот педагошки систем влијаело и на социјално – емоционалните односи, 

често изразеното незадоволство на учениците, недостатокот на кооператив-

ност и соработка, имало студена, нестабилна и напната педагошка атмосфера 

во училиштата. За разлика од Хербарт, Дистервег смета дека од училиштата 

треба да се отстрани формалниот дух и духот на касарната од пруските 

училишта. Дава важност на два метода: методот на усно излагање (објасну-

вањето на наставникот) и развојниот разговор (развојно-истражниот облик), 

бидејќи ја поттикнува самоактивноста на ученикот. Укажува дека учителите 

мора да бидат широко образовани, да поседуваат љубов кон децата и работата, 

да имааат неопходен педагошки осет (Ротенберг, 1941), што, за разлика од 

Хербарт, придонесува за топла, урамнотежена атмосфера во колективот, 

поттикнување на учениците од страна на учителите, јакнење на самодовербата 

и афирмирање на нивните самоактивности. 

За социјал-утопистот Шарл Фурије (Charles Fourier) воспитувањето и 

образованието може да се остварат само во хармоничен, општествен поредок 

во кој владее почит, меѓусебно разбирање на децата и учителите (Жлебник, 

1983). Желбата за работа на децата и учителите придонесува за воспос-

тавување на доверба и поттикнува соработка, што е неопходно за развивање 

на емпатските способности на личностите на учениците за работа во колектив. 

Значењето на колективот и колективното воспитување го истакнуваат и Карл 

Маркс (Karl Marx) и Фридрих Енгелс (Friedrich Engels). Тие се залагаат за 

комунистички морал, кој меѓу другото подразбира „социјалистички хума-

низам и колективно работно воспитување и образование“ (Маркс, 1947: 48). 

Педагошката мисла од 19 век во Русија, заедно со Константин Димитриевич 

Ушински (Константин Дмитриевич Ушинскии) и Лав Николаевич Толстој 

(Лев Николаевич Толстои) укажуваат на активноста на децата како важен 

сегмен во процесот на спознавање. На тогашната педагошка атмосфера во 

колективот, Толстој го спротиставува своето училиште во Јасна Полјана. 

Учењето во ова училиште придонесувало за развој на младите личности: 

учениците работат со свое темпо и за тоа добиваат социјална сатисфакција. 

Училиштето во Јасна Полјана било спротивност на формалните стари учи-

лишта, бидејќи тогашниот авторитарен систем на воспитување и образование, 

требало да биде заменет со Училиштето на радоста, во кое доминирала 

слободата на учениците и воспитувачите на Виторино да Фелтре. Овие и 

многу други идеи на педагозите од различни историски ери влијаеле на 

педагошките правци во 20 век и идеите за ученичка интеракција. Помеѓу 

другото, реформистичките движења на новите училишта, како што е Проект - 

методот со сопствените знаења за ученичката интеракција кој укажува дека 

педагошката ориентација е базирана на основните начела на демократијата, 

учениците сами да ги бираат проблемите на животната заедница и заеднички 

да ги решаваат. Насочени се „на самостојна работа, развивање на соработката 
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и солидарноста“ (Цениќ, Петровиќ, 2012: 266). Потоа, методот на Кузине 

настанал под доминанто влијание на прагмастичките убедувања на Џон Дјуи 

(John Dewey). Манхајмскиот систем на работа со хомогени паралелни групи 

(групи на ученици поделени во четири категории), каде на секоја од овие 

„категории е прилагодена наставна програма“ (ibid: 265). Реформистичките 

идеи на движето на новото училиште во својот концепт имаат акцент на 

интеракцијата на учениците. Со своите идеи, како што се: уважување на дет-

ските интереси, слобода во работата, уважување на различните способности, 

групната соработка, комуникација, тие влијаеле на некои современи педагош-

ки иновации. Издвојуваме дел од нив: Двоен план на напредокот, Училишта 

во природа, Самерхилски слободни училишта, Валдорфски училишта. 

И денес постојат низа проекти и оперативни наставни модели кои ја 

поттикнуваат ученичката интеракција: „Активното учење“, „Интерактивно 

учење“, програмот „Чекор по чекор“, проектот „Демократија и човекови пра-

ва“ и Леверхумовата програма за основно образование. По својот концепт 

овие проекти и модели имаат акцент на интеракцијата на учениците и ин-

терактивното учење. Помеѓу другото, активното учење става акцент на 

„максималната мисловна активност на ученикот“ (Ивиќ, Пешикан, Антич, 

2001: 27). Проектот интерактивно учење подразбира социјални форми на 

учење, претставува интеракција на учениците, родителите и врсниците. Може 

да се комбинира со различни форми на учење, наставни системи и може да 

примени различни методолошки модели. Една од основните задачи е 

соработката. Всушност, интерактивното учење го сретнуваме во современите 

правци на образование, како и во различните современи оперативни воспитно 

– образовни модели. Наведените воспитно – образовни модели ја истакнуваат 

важноста на интерактивноста и кооперативноста, кои се важни за инте-

лектуалниот и социјалниот развој на учениците, како и за стремежот за 

отфрлање на заблудите поврзани со групната работа. 

 

ЗАКЛУЧОК 

 Прегледот на идеите за ученичката интеракција укажува дека интер-

активното учење не претставува придобивка на времето во кое што 

моментално живееме. Доказ за ова тврдење  наоѓаме во учењата на античките 

мислители, коишто укажуваат на социјалната интеракција, педагошката 

атмосфера во која се развиваат емпатските способности, поттикнати од 

античките цели на воспитанието – калокагатијата. Во училиштата во средниот 

век доминирало моралното воспитување, насочено кон усвојување на 

христијански вредности и доблести, пред се понизноста. Недостасувала 

партиципацијата на учениците и учителите, слободата на изборот, подгот-

веноста за дијалог, размислување, толеранција, немало желба за воспос-

тавување на рамноправни односи. За разлика од раниот среден век, периодот 

на хуманизмот и ренесансата ја нагласуваат респондитивната активност на 

учениците. Низводната комуникација полека го менува правецот. Се воочува 

потреба за промена на размислувањето, емоциите и однесувањето на инди-

видуите, желбата за интеракција. Новиот век донесе слобода и самоини-

цијатива на учениците во воспитно – образовниот процес. 
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 Во желбата да се надминат слабостите на досегашните идеи на 

различните историски епохи, педагошките правци и движења во 20 век 

укажуваат на значењето на ученичката интеракција. Ставаат акцент на 

комуникацијата како важен фактор за формирање на социјализацијата на 

учениците: работата во групи, која ја мотивира активноста и ја оневозможува 

мрзеливоста, слобода на учениците во изборот и формирањето на групи. 

Денес постојат многу проекти и иновативни наставни модели кои со својот 

концепт ја поттикнуваат интеракцијата на учениците. Акцентот на овие 

проекти се става на ученикот кој поставува прашања, бара информации и 

објаснувања, прави поврзување на новото со веќе постоечкото градиво. 

 Без намалување на вредноста на идејата на Аристотел, Сократ, или 

Квинтилијан, а подоцна на Дјуи,  за движењата и правците во 20 век можеме 

да кажеме дека секој од нив, на свој, специфичен начин го увидел значењето 

на социјализацијата и социјалната интеракција на учениците во воспитно – 

образовниот процес, позитивната педагошка клима во училиштето / 

одделението, развојот на когнитивните способности или партиципацијата на 

учениците и учителите. За жал, мислителите како што се Аристотел, Сократ, а 

подоцна Дистервег и Дјуи не го спознале повеќекратното значење на 

социјализацијата и социјалната интеракција, како ни улогите на 

образованието во нејзиното поттикнување. Исто така, не укажале на адекватен 

начин на значењето на педагошката атмосфера, која е важна за 

воспоставување на социо-емоционалните односи во групата и колективот, кој 

поттикнува чувство на самодоверба на учениците, и ја зголемува кохезивноста 

на групата. Ја занемариле и можноста учениците активно да учат во процесот 

на стекнување на знаење, како би ги поттикнале повисоките когнитивни 

процеси кои бараат дискусија и интеракција од учениците. 

 Незавнисно од денешните знаења за вредноста на интерактивното 

учење, не може да се занемарат учењата на античките мислители, 

хуманистите, ниту педагошките правци и движења во 20 век. Со своите идеи 

придонеле за согледување на специфичностите на интерактивното учење, 

нивната педагошка, социолошка, психолошка, и дидактичко-методска 

вредност. 
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НАУЧНО - ПУБЛИЦИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ НА КРСТЕ ПЕТКОВ 

МИСИРКОВ 

 

 
Abstract 

This paper presents the opinion of the greatest Macedonian activist in the field of science 

and publicism at the end of the 19
th

 and the beginning of the 20
th

 century. The paper 

describes Misirkov’s road to becoming a publicist and a scientist, hispublishing – scientific 

work, and it also gives information about the murder of the Russian consul in Bitola A. A. 

Rostovski, as well as his opinion about the Macedonian uprising. This paper covers the 

importance of the Moravian region for the Serbian language, the contemporary and historic 

ethnography of the Balkan Peninsula, the Bulgarian and Serbian theory about the ethnicity 

of the Macedonians, the Macedonian culture, our religion, the road of the Macedonian 

nationalism, the self-determination of the Macedonians, the road to making peace among the 

Serbs, the Bulgarians and the Macedonians, the autonomy of Macedonia, the struggle for 

autonomy, the denationalization of the Macedonians and the effort for turning them into 

Serbians, as well as the role and the importance of Krste Petkov Misirkov. 

Misirkov mentions the role of the Russian consul in Bitola A. A. Rostovski, as his personal 

and good friend. He says that the consul is a great supporter of the Macedonian uprising and 

the autonomy of Macedonia. Misirkov tries to offer a solution which would make peace 

among the Serbians, the Bulgarians and the Macedonians. He mentions their theory about 

the nationality of the Macedonians and the desire of the Serbians to assimilate them, and 

also stresses that the autonomy of the Macedonians is the most important thing and that no 

one will ever manage to denationalize them. 

Krste Petkov Misirkov bravely and daringly writes articles about Macedonia and the 

Macedonian issue in the newly created conditions. 

 
Key words: Misirkov, scientist, publicist, self-determination, autonomy.  

 

 

1. МИСИРКОВ НА ПАТОТ КОН ПУБЛИЦИСТ И НАУЧНИК 
Крсте Петков Мисирков е бездруго најголемиот македонски интелектуалец на 

преминот од 19-от кон 20-от век во нашата културна историја. Создавањето на 

македонскиот литературен јазик е заложба со која се преокупирани 

писателите од средината на 19-от век и е неисполнет сон за бројни генерации 

сè додека Крсте Петков Мисирков во својата книга „За македонцките работи“ 

објавена во Софија во декември 1903г. не ги постави постулатите врз кои 

основи треба да се формира македонскиот литературен јазик.  

        Првиот теоретичар на македонскиот литературен јазик Крсте Петков 

Мисирков е роден на 18.11.1874г. во с.Постол во Егејска Македонија во 

сиромашно селско семејство. Своето образование го започнува во родното 

место, за потоа да промени неколку средини како што се: Софија, Шабац, 

Белград, Одеса, Киев и Санкт Петербург. Во текот на неговото школување 

негови професори биле: Ватрослав Јагиќ, Бодуен де Куртене,Петар Лавров, 
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Владимир Ламански, кој му бил ментор и многу други. Карл Хрон и Петар 

Драганов ќе ја трасираат врвицата на Мисирков и се негови претходници. 

Еден од директните соработници на Мисирков и во Белград како средно-

школец и во Русија е Димитрија ДимовЧуповски, со кого има многу допирни 

точки во нивниот животен пат. На македонско тло претходници на Крсте 

Петков Мисирков се: Димитрија и Константин Миладинови, Григор Прличев, 

Марко Цепенков, Ѓорѓија Пулевски, Партенија Зографски, Коста Шахов, 

Спиро Гулапчев, Ефтим Спространов, кои истовремено се следбеници на 

Мисирков и на идејата за создавање на стандарден литературен македонски 

јазик. Своето образование го завршува со одличен успех и го крунисува 

пролетта 1902г. со маестрална одбрана на дипломската работа: „Кон праша-

њето на народноста и причините за популарноста на македонскиот крал 

Марко“ во која изградил своја самостојна теза за потеклото, распростра-

нувањето и карактерот на јужнословенскиот епос за Марко Крале. Овој труд 

не е објавен.  

            Крсте Петков-Мисирков е најголемиот македонски интелектуалец на 

неговото време. Во својата публицистичка дејност ги зафаќа најгорливите 

проблеми на својата епоха, а по својата обмисленост, широчина на зафатот, 

тој е ингениозен дух со визионерски карактер. Многу од неговите проблеми 

изложени во статиите наоѓаат потврда и денес. Во нив ја актуализира 

судбината на Македонците и се обидува да предложи нови решенија за некои 

нерешени прашања кои се однесуваат на перспективата на Македонија. Се 

заложил за автономија на Македонија, па макар и во рамките на Турција. На 

теренот на публицистиката бил присутен нешто повеќе од две децении (1903-

1925) и притоа пишувал во неколку весници: „Илинден“, „Пирин“, „Мир“ итн. 

Имал храброст и доблест да не се крие под псевдоними, туку секогаш се 

потпишувал со полно име и презиме, а некогаш кон него го додавал 

псевдонимот Македонец. Во своите статии импонира со неговиот визионерски 

дух и предвидувањата за многу значајни процеси што се случувале или 

коишто допрва требало да се случат. Давал анализа на политичката, 

економската и културната положба кај Македонците. Крсте Петков Мисирков 

бил секогаш во право и сите негови предвидувања се оствариле.  

 

2.НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ НА КРСТЕ 

ПЕТКОВ МИСИРКОВ 
Крсте Петков-Мисирков е плоден автор со обемен творечки опус. Објавил 

огромен број статии, написи, коментари и анализи. Меѓу објавените статии се 

и пет статии во врска со атентатот на Александар Александрович-Ростковски, 

рускиот конзул во Битола, објавени во „Новое время“ 1903г. 

 

2.1. Убиството на А.А.Ростковски 
Во оваа статија Мисирков пишува за убиството на рускиот конзул во Битола, 

Александар Александрович-Ростковски, кое било извршено на 26.7.1903г. од 

еден стражар по потекло Албанец. Мисирков бил очевидец и сведок на 

убиството и повикал кон стражарот да не пука во рускиот конзул. Откако 
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Ростковски бил погоден и ранет, Мисирков се обидел да му помогне, но и по 

него било пукано. Од непријатната ситуација го извлекол и спасил Енвер-бег, 

којшто бил турски офицер и еден од подоцнежните водачи на Младотурската 

револуција. Турција сакала да ја прикрие вистината и измислила своја 

приказна за убиството.Но, вистината била сосем друга. Мисирков како 

очевидец ја објаснил вистината во оваа своја статија.  

 

2.2. А.А.Ростковски и македонското востание 
Оваа статија на Мисирков најдобро го одразува односот на Ростковски кон 

востанието. Тој бил истомисленик со Мисирков и сметал дека Илинденското 

востание не треба да се случи толку рано и избрзано и оти сè уште не се 

создадени поволни и созреани услови за востание и дека тоа ќе доживее 

неуспех. Ростковски морал да ја застапува официјалната политика на Русија за 

Македонија, затоа што таа имала таен договор со Австро-Унгарија за статус-

кво на Балканот. Крал бил австроунгарскиот конзул во Македонија кој играл 

двојна политика и бил близок со членовите на ВМРО и им давал надеж дека 

ќе им помогне и тој и неговата држава Австрија, но од друга страна ги 

известувал Турција и власта до каде се подготовките завостанието. Тој го 

обвинувал Ростковски дека ги поттикнува Македонците на востание. Добил 

популарност меѓу Македонците, коишто почнале да му веруваат и да веруваат 

дека ќе се ослободат. Кога се случил колежот од Турците во Битола на 23 

април 1903г., сите конзули известиле дека Македонците се невини жртви, 

само Крал пишал дека Комитетот фрлил бомба во џамијата и Турците се 

одмаздиле за тоа. Ростковски енергично се спротиставил на колежот и 

протестирал пред валијата  по повод тој настан, а исто така шетал низ 

населението и го прашувал што го измачува.Ја посетил и болницата каде што 

биле ранетите. Така и населението и Комитетот осознале дека Ростковски 

постапува искрено, а Крал едно зборува, а друго прави. Со тоа се видело кој е 

кој, и паднала маската. 

 

2.3. За значењето на моравското(ресавското)наречје на српскиот 

јазик засовремената и историската етнографија на Балканскиот 

Полуостров 
Статијава е објавена во 1898г. во весникот „Живая старина”. Оваа е првата 

позната студија на Мисирков, работена  врз основа на истражувањата што ги 

вршел уште пришколувањето во Србија и особено во рамките на Ученичкото 

друштво „Вардар“. Со оваа статија тој постигнал еден мал подвиг– ретко кога 

некој студент добивал чест да биде застапен во едно такво списание со светски 

одглас. Во статијата се обидувал да повлече историска ретроспекција во развојот 

на балканското словенство и да навлезе во карактерот на балканските словенски 

државички. Во почетокот укажува на значењето на јазикот за диференцијација 

меѓу народностите. Тргнувајќи од тоа тој се обидел да го сврти вниманието на 

своите современици и филолозите кон едно речиси заборавено дијалектно 

подрачје на Балканот– моравското (ресавското) наречје коешто се граничи со 

бугарските и северномакедонските говори. Ова наречје го опфаќало најголемиот 
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дел од Јужна Србија. Тој се интересирал и за полските и за чешките говори. Сакал 

да го привлече и интензивира интересот на лингвистите кон ресавското наречје 

како погранично наречје кое имало многу важно место за современата и 

историската етнографија.  

 

2.4. Изникнувајњето и разбор на бугарцката и српцка теорија  

за народноста наМакедонците   
Во 1905г. во Одеса во весникот „Вардар“ ја објавува оваа статија и го пишува 

предговорот, ја преведува песната „Патник“ од Петар Прерадовиќ. Во оваа 

статија актуализира неколку интересни прашања во врска со Македонија и 

македонското прашање и се обидува да даде одговор на што се должи 

причината за интересот на Македонија и за етничката припадност на 

Македонците. Се разгорува ривалството меѓу туѓите национални пропаганди 

со цел да се завладее Македонија со негирање на самобитноста на 

македонските Словени. Објаснува на што се должи тоа: фактот што со 

Санстефанскиот договор Македонија треба да се вклучи во Санстефанска 

Бугарија и затоа во европската јавност преовладувало ненаучно мислење дека 

во Македонија живее бугарско население. Во оваа статија ја спомнува 

Вуковата јазична реформа и некои позитивни работи, како што е фонетскиот 

принцип.  

 

2.5. Македонска култура 
         Оваа статија е објавена воСофискиот весник „Пирин“ на 21.10.1923г. Кај 

нас во предвечерието на балканските војни има многу пропаганди и 

оспорувана била македонската култура. Уште во почетокот на статијата се 

поставува прашањето за постоењето на македонската култура. Дава одговор 

на ова прашање и кажува зошто се негира или оспорува нашата култура, а тоа 

било од политички аспект на македонското прашање, а сè било во функција на 

туѓите пропаганди. Ја подвлекува потребата од спротивставување на 

негацијата на македонската култура и да не се подлегнува на негаторството, 

туку да се штитат својата култура и своите национални интереси. Категорички 

потврдува дека постои македонска култура и дека неа не ја уништиле ни 

Византијците, ни другите хегемонисти, затоа вели: „Имало, има и ќе има во 

Македонија–Македонци“.Потенцира дека сами треба да си ја градиме, 

негуваме и чуваме културата и да не дозволиме да ни се мешаат ни Србите, ни 

Бугарите, ни Грците. Упатува остра критика на српската наука, 

просвета,политика и на друштвото „Свети Сава“ коишто го злоупотребуваат 

името на својот прв патријарх во своите аспирации кон Македонија. 

 

2.6.   Нашата вера 
         Статијава е објавена во весникот  „Мир“ на 31.03.1924г. во Софија. Во 

неа се пишува за нашата верба дека еден ден ќе ја добиеме толку посакуваната 

слобода и ќе ни се оствари нашиот идеален сон за независна Македонија. Во 

почетокот на оваа статија ја прекорува и критикува рамнодушноста на Европа 

кон судбината на Македонија и македонскиот народ и проговорува за 
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неговиот статус.Тој изразува надеж за конечна разрешница на македонското 

прашање зашто во спротивно тоа е потенцијално жариште за судири.Апелира 

на Македонците да им се даде право на самоопределување.Тој имал 

визионерски дух да ги предвиди настаните што следат. 

 

2.7.  Македонски национализам 
Оваа статија е објавена во весникот „Мир“ на 12.03.1925г. и во неа е 

пласирана идејата дека Македонија не може да биде држава ако нема народ, 

т.е. Македонци. Ја подвлекува идејата за улогата на македонската 

интелигенција во борбата за автономија на Македонија, но укажува на фактот 

дека нашата интелигенција е разединета и како единствен пат и начин за 

борба ја прифаќа револуцијата, а на тоа тој дополнува и потенцира дека 

борбата може да се води и со перото. Објаснува зошто се залагал за 

национален сепаратизам – чувство коешто треба да се негува и дека 

Македонецот треба да ги оддели своите потреби од потребите на другите. 

„Само со Македонци– Македонија ќе биде на Македонците“. 

 

2.8.  Самоопределувањето на Македонците 
Статијава  е објавена во весникот „Мир“ на 25.3.1925г. во Софија. Со неа тој 

полемизирал со редакцијата на „Свободна реч“ во која тој бил жестоко 

нападнат за неговите ставови изнесени во статијата „Македонски нацио-

нализам“ поради тоа што во весникот„Свободна реч“ ќе бидат искажани 

непримерни дискриминации на личноста на Мисирков на кои тој не можел да 

не реагира. Во реакцијата на овој весник тој е наречен човек што сè уште не си 

ја знае народноста, со простачки резони, човек што наводно работел за 

српската пропаганда поддржувајќи ја тезата на белградскиот професор Јован 

Цвииќ за постоењето на одделна македонска народност. Во оваа статија 

Мисирков на брилијантен начин и високо студиозно ќе докаже дека сите 

коментари на редакцијата се лаги, клевети, чисти глупости и по којзнае кој пат 

ќе ја потврди својата македонска национална припадност и дека не е точно 

дека е следбеник на идеите на Јован Цвииќ. Во оваа своја статија Мисирков 

јасно го дефинирал условот за заемна соработка со Србите, Хрватите, Словен-

ците и Бугарите, а тоа е признавањето на Македонците на самоопределување. 

Го поставил како императив прашањето за долгот на секој Македонец за 

одбрана од туѓинците: „Наш долг е да го бараме средството и патот на 

помирувањето“. За потоа да каже оти свеста и чувството дека е Македонец 

треба да е над сè друго на светот. Негов е ставот дека Македонецот не треба 

да се слева и обезличува живеејќи меѓу Бугари и Срби. Мисирков смета дека 

јазикот, народната поезија, наравите и обичаите се главни црти на 

македонскиот национализам. Кажува дека ние не сме себични и дека на 

Србите и на Бугарите би им помогнале, ако услугата не е изнудена, туку 

доброволна, а Грците ги смета за вековни непријатели и со нив треба да се 

бориме, а наш историски долг е да ги избркаме неканетите гости од нашата 

територија. Кажува дека Македонците се подготвени да го штитат сло-
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венството на Балканот и да бидат еден вид бедем против грчките провирања 

(пенетрирања) на Балканот.  

 

2.9. Патот на помирувањето 
Оваа статија зборува за помирувањето меѓу Бугарите, Србите и Македонците. 

Го спомнува убиениот руски конзул кој велел дека спорот  меѓу Бугарија и 

Србија вешто го користела Грција и им ги одземала нивните територии во 

Македонија. Кажува за Ерменците кои кренале востание и велел дека тие 

имаат држава и ерменско прашање, но немаат Ерменци, т.е.народ. За да нема 

корист само Грција, ќе мора да си помогнат Македонците, Бугарите и Србите 

едни на другисо тоа што на Македонците ќе им биде дозволено да се 

именуваат како Македонци, а Бугарите и Србите ќе бидат потрпеливи и 

потолерантни кон Македонците и нивното чувство за национално самооп-

ределување и оти Македонците покрај со оружје битката треба да ја водат и на 

книжевно и на научно (културно) поле и се залага за поинтензивно дејст-

вување на научната мисла.Помирувањето помеѓу соседите Македонци, Срби, 

Бугари би било во интерес на целото јужнословенство, со што би се зачувало 

словенството на Балканот од проширувањето на Грција од север кон југ.  

 

 2.10.  Автономија на Македонија 
Оваа кратка статија е објавена во „Славјански југ“ на 1.8.1912г. во Одеса. Во оваа 

статија го коментира односот на некои европски држави кон македонското 

прашање и интересот на англискиот печат кон прашањето за политичка 

автономија на Македонија. Бил формиран Лондонскиот балкански комитет со 

поддршка на демократската јавност, постоело расположение за автономија на 

Македонија. Цар Фердинанд како бугарски цар се обидел да ја придобие 

поддршката на Германија за да ѝ се даде автономија на Македонија, а потоа таа 

да се вклучи во бугарската монархија. Бугарија за истата цел побарала помош и 

од Русија и од Австро-Унгарија. Британскиот весник „Тајмс“ пишувал дека 

Бугарија добила поддршка и од Австрија и од Германија. Но, Франција, која била 

неутрална во врска со македонското прашање, се спротивставила на таквата 

можност, затоа што си ги гледала своите интереси во Македонија и на Балканот, а 

нив ги спроведувала преку Турција. Само Англија била најзаинтересирана за 

автономија на Македонија.                                

Мисирков издвоил три важни причини за автономија на Македонија:  

1. По својата културна состојба Македонија стои повисоко отколку Бугарија, 

Србија и Грција до своето ослободување. 

2. Шаренилото на етничките елементи во Македонија е лага на заинтере-

сираните или наивните луѓе: во Македонија е поеднообразен етничкиот 

елемент, отколку во Бугарија или Србија до ослободувањето. 

3. Економската благосостојба при подобра администрација за неколку 

години би се подигнала на повисок степен и дека има многу неиско-

ристени мртви капитали коишто биле закопани богатства.  
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 Мисирков апелирал да се поддржи мислењето за автономија на 

Македонија и сметал дека Русија, Србија и Бугарија треба да ја помогнат 

Македонија. 

 

 2.11. Борбата за автономија 
Во оваа статија се кажува за Илинденското востание, за организаторите, каде 

се проширило и каков карактер имало, како и за судирите меѓу 

Организацијата (ВМРО) и Централниот македонски комитет. По завршу-

вањето на Првата балканска војна Србите, Бугарите и Грците направиле 

повеќе штети од Турците, ги убивале мажите, го силувале жените, ги одземале 

црквите и манастирите, ги уништувале книгите, ги бркале свештениците, 

монасите и учителите, го терале населението да ја смени народноста, од 

ѕидовите ги симнале ликовите на светите Кирил, Методиј, Климент и Наум, ги 

палеле портретите и сликите на војводите. Во оваа статија Мисирков повторно 

го нагласува вечниот македонски сон за слободна и автономна Македонија,а 

за тоа да им помогнат големите сили Русија, Англија и Франција. Упатува 

молба до балканските држави да не ја попречуваат независноста на Маке-

донија. Македонското прашање ќе биде решено со автономна Македонија.  

 

2.12. Ќе успеат ли? 
Во оваа статија авторот на самиот почеток кажува дека сака да напише некој 

збор за денационализирањето на Македонците во „Јужна Србија“, т.е.  за 

нивното посрбување. Дава одговор на прашањето поставено во насловот на 

статијата и вели дека Србите никогаш нема да успеат да нè асимилираат, а за 

тоа наведува и неколку споредби во кои кажува оти од христијанин никогаш 

не бидува мухамеданец, од католик–православен; од Полјак–Русин, па ни од 

Македонец–Србин. Ги кажува сличностите, но и разликите. Затоа, Мисирков 

истакнува дека Македонците и Србите имаат различно минато, различна 

психологија, различни идеали и стремежи, а ист им е само коренот, т.е. 

верата– источноправославни. Она што за Македонците е првостепена 

величина, за Србите е второстепена, а светците коишто ги сметаат и ги слават 

Србите за Македонците се: шарлатани, лажливци и убијци. На крајот изнесува 

надеж дека правдата без разлика дали е религиозна или национална е 

непобедлива, а симпатиите на културното човештво ќе бидат на страна на 

правдата, а во овој случај правдата е на наша страна. За разлика од други, 

Мисирков отворено и јасно ги поставува работите без дволичност и 

двозначност коишто биле својствени за некои други наши интелектуалци и 

негови современици. Во своите статии Мисирков кажува за посебноста на 

македонскиот народ и извикнува: 

„Време е да разбере целиот свет дека во Македонија живее македонски народ, 

а не српски, ни бугарски, ниту грчки, дека тој народ си има своја историја, 

свои национални достоинства, свои крупни историски заслуги во културната 

историја на словенството....Македонија е земја со стара словенска култура и 
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никој нема да успее да ја искорени таа словенска култура и на пустината да ги 

утврди своите интереси“.
4
 

            Крсте Петков Мисирков храбро и смело се појавува со статии за 

Македонија и македонското прашање во новосоздадените услови. 

 

3. УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ 
            Крсте Петков Мисирков е најкомплетниот македонски славист со 

мошне широк дијапазон на своите научни интереси, тој се зафатил со 

најгорливите филолошки, историски, етнографски и други проблеми на 

Македонија и на Балканот; фолклорист-собирач, издавач, проучувач и 

теоретичар нанародната јужнословенска епика; основоположник на 

македонската национална историска наука, прв наш национален етнограф, 

идеолог на македонскиот национален развиток, национален публицист-

државник, политичар и дипломат; автор на првата книга на современиот 

македонски литературен јазик и правопис „За македонцките работи“; издавач, 

редактор и автор на првото списание за наука, литература и политика. Тој е 

човек со јасно издиференцирана национална припадност. 

             Мисирков е камен-тамелник на научната мисла и основоположник на 

современиот македонски јазик и правопис, тој е личностепоха, човек со 

богати и енциклопедиски знаења, ингениозен ум, визионерски карактер и 

силно развиен дух на Македонец. Тој е светилник којшто го разгони мракот и 

сивилото од нашата македонска територија, а со своите ставови во статиите го 

разбуди и освежи македонското национално чувство. 

  Мисирков е човек со високоразвиена свест, чиста совест, мирнотија и 

сталоженост во искажувањето на ставовите, гнев, бес и револт кон 

противниците. Тој и ден-денес стои највисоко на македонското културно и 

научно поле и претставува ѕвезда којашто будно бдее и го чува македонскиот 

јазик и националниот дух. 

               Од раѓање бил сиромав, живеел бедно и оскудно и умрел во голема 

немаштија и сиромаштија, со болна тага во погледот, оддалечен, наполно 

осамен во туѓина, но сепак со раскошно богатство на духот и цврстина на 

карактерот, блескав ум и чистородна национална припадност аргументи 

коишто му го донесоа највисокото, најпрестижното и водечкото место на 

македонското културно и научно небо. Наш вечен и свет долг е да го следиме 

неговиот пат и да го чуваме она за што се бореше Мисирков во целиот негов 

животен век – јазикот, идентитетот и македонштината. Тој се залага за 

самоопределување и е чистокрвен Македонец.  

 

Заклучок 

Крсте Петков Мисирков е најобразованиот деец на преминот од 19-от 

кон 20-от век. Тој е славист, филолог, публицист, научник и голем борец за 

автономија на Македонија.  

                                                 
4
 „Одбрани дела“ – Крсте Петков Мисирков– „Мисла“, „Матица македонска“, Скопје 

1991г. стр. 33 
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              Тој се зафатил со најгорливите филолошки, историски, етнографски и 

други проблеми на Македонија и на Балканот; фолклорист-собирач, издавач, 

проучувач и теоретичар на  народната јужнословенска епика; основопложник 

на македонската национална историска наука, прв наш национален етнограф, 

идеолог на македонскиот национален развиток, национален публицист 

државник, политичар и дипломат; автор на првата книга на современиот 

македонски литературен јазик и правопис „За македонцките работи“; издавач, 

редактор и автор на првото списание за наука, литература и политика. Тој е 

човек со јасно издиференцирана национална припадност. 

               Мисирков е камен-тамелник на научната мисла и основоположник на 

современиот македонски јазик и правопис, тој е личност епоха, човек со 

богати и енциклопедиски знаења, ингениозен ум, визионерски карактер и 

силно развиен дух на Македонец. 

Мисирков е човек со високоразвиена свест, чиста совест, мирнотија и 

сталоженост во искажувањето на ставовите, гнев, бес и револт кон 

противниците. Тој и ден-денес стои највисоко на македонското културно и 

научно поле и претставува ѕвезда којашто будно бдее и го чува македонскиот 

јазик и националниот дух. 

            Наш вечен и свет долг е да го следиме неговиот пат и да го чуваме она 

за што се бореше Мисирков во целиот негов животен век – јазикот, 

идентитетот и македонштината. Тој се залага за самоопределување и е 

чистокрвен Македонец. 

               Мисирков ќе остане вечно запомнет како основоположник на 

современиот јазик и правопис зашто неговите првични идеи и ставови се 

вградени во денешниот современ македонски јазик. Тој е пример за идните 

генерации со својата љубов и самопожртвуваност кон татковината. Сите ние 

треба да му бидеме вечно благодарни за сè што направил за нас и за неговиот 

пример за македонштината. 
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Снежана СТАВРЕВА – ВЕСЕЛИНОВСКА  

373. 3. 015. 31 : 57. 081. 1 

 

НАСТАВНИ МЕТОДИ ПО ПРЕДМЕТОТ ЗАПОЗНАВАЊЕ  

НА ОКОЛИНАТА И УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ 

(Час – Што е почва?) 

 

 
Abstract 

Education theorists agree that all of the current school reforms have been largely restricted 

to external changes including reforms of the curricula, changing the length of schooling, 

changes in school organization, changes of instructional goals and objectives and the like. 

No reform of education has been more deeply involved in reforming education so far, and it 

is our duty now to put this in the foreground. Changing the curriculum is the foundation 

from which a new basis of the teaching process further grows out that move the role of 

teachers and students and remove forever all the modes in which the student is passivized. 

Reforms... we all want them, but we are often not aware of what they bring along. 

This paper deals with the issue of shaping and applying innovative models in the teaching of 

teaching methods for introduction to nature and society in the conditions existing in our 

schools. Most teachers need a modern methodical transformation of program contents for 

teaching nature and society. Therefore the theoretical part of the work is directed towards 

the consideration of innovative approaches in Teaching methods for introduction to nature 

and society, which asked for an indication of the theoretical basis for starting with the 

selected models, comparison of the traditional and the modern concept of teaching nature 

and society, pointing out the most important items and the underdeveloped competences of 

teachers and students for modern teaching practice, as well as the elaboration of those 

learning and teaching strategies that are underrepresented in today's teaching of nature and 

society, and which are necessary if we want to increase the level of students’ success. 

 
Key words: Teaching methods, nature, innovative models, competences, teaching, students. 

 

 
Вовед 

Реформи... сите ние ги посакуваме, но не секогаш сме свесни што тие 

ќе ни донесат. 

Во педагошката и дидактичката теорија наставниците се среќаваат со 

општи упатства за иновации во држењето на настава, како што се: учењето не 

подразбира меморирање на факти и концепти, дефиниции и појави, но 

почитување на индивидуалните разлики помеѓу учениците како и 

овозможување на учениците да го развиваат своето знаење независно, итн. Но, 

ваквите барања нема да вродат со плод, доколку истите не се преформулираат 

во прецизни и конкретни методолошки упатства насочени кон конкретна 

програмска содржина, Милутиновиќ, (2006). Воведувањето на иновации се 

олеснува со обезбедување на комплетни наставни материјали кои ќе им 

помогнат на наставниците полесно да ги применат овие иновации во 

практиката. Примената на модерни образовни технологии не подразбира само 

медернизација на училиштата со нови и модерни наставни помагала но, исто 
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така, дава јасни упатства за примена на активни форми и методи во контекст 

на наставниот план. Наставникот мора да знае како да ги комбинира 

модерните наставни методи и форми, т.е. кои се позитивните и негативните 

страни на таквите модели, како и во кои рамки тие најуспешно може да се 

применуваат во нашата наставна практика, Сиденко, (2006). 

Со цел да се избегне генерализирана дидактика и со желба да избегне 

строга методологија која лесно може да премине во чиста рутина, основната 

замисла беше да се покажат начини на кои се креираат иновативни модели на 

организација на наставата по предметот Запознавање на околината, т.е. 

влијанието кое тие го имаат врз успехот на учениците или кои димензии 

наставникот треба да ги земе предвид, со цел да одговори на барањата на 

современата настава на предметот Запознавање на околината. Претходните 

барања ја сочинуваат основата за креирање на иновативни модели за учење во 

наставата по предметот Запознавање на околината во трето одделение. Целта 

е да се покажат иновативни модели за учење, од почетна идеја до финална 

форма, со особен акцент на ограничувачките околности при примената, 

условите за нивниот успех, како и емпириска потврда преку мерење на 

успехот на учениците. 

Причината за пишување на овој труд се крие во фактот дека во нашата 

образовна практика исклучително се ретки емпириските истражувања кои 

имаат за цел да ја проверат успешноста на примената на современи модели во 

одделенска настава во основното образование. Училиштата и образованието 

во рамките на Европската унија нудат свои предлози за модернизација на 

нашите училишта, но само како примери и идеи кои треба да се надоградат за 

да одговараат на условите во нашата образовна практика. Наставните модели 

за предметот Запознавање на околината кои ќе се понудат во овој труд, се 

потпираат на успехот на образовната практика и компатибилниот предмет во 

Европската унија со наслов: „Наука“ и „Примарна наука“, но прилагоден на 

барањата на наставната програма за предметот Запознавање на околината и на 

условите во нашите училишта, Костовић, (2006). 

 

МЕТОДОЛОШКА РАМКА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

Главниот проблем на ова истражување е како да се направи модерната 

настава по предметот Запознавање на околинаташто е поефикасна. Овој 

предмет има интердисциплинарен карактер, а неговата основа лежи во уште 

посложен предмет. Повеќето наставници наидуваат на потешкотии при 

предавањето на овој предмет, од планирањето и моделирањето, сè до 

оценување на учениците.  Предмет на ова истражување е теоретско и 

практично проучување на постигнувањата на учениците со примена на 

иновативни модели во наставата по овој предмет. Со примена на иновативни 

модели, постигнувањата на учениците ќе се разгледуваат врз основа на 

наученото знаење, навиките и вештините на учениците во однос на околината 

во одделенска настава во основното образование. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

Целта на истражувањето е да се прикажат ефектите врз успехот на 

учениците кои резултираат од употребата на експерименталната програма 

(иновативни модели за работа во наставата по природа). 

Посебната цел на истражувањето е насочена кон креирање на 

иновативни модели за работа врз основа на експерименталната програма за 

наставата по предметот Запознавање на околината во трето одделение во 

одделенска настава. 

Врз основа на целите, неопходно е да се реализираат следните 

истражувачки задачи: 

1. Прибирање на податоци за целокупниот успех на учениците и 

успехот по предметот Запознавање на околината; 

2. Спроведување на почетно тестирање за да се воочи колку 

програмските содржини по предметот Запознавање на околината се научени и 

во експерименталната и во контролната група. 

 

ХИПОТЕЗИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

Врз основа на теоретскиот пристап кон проблемот, целта и задачата на 

ова истражување, ги направивме следните хипотези: 

Основна хипотеза (X0) и алтернативна хипотеза (Xa): 

(Xo).Се претпоставува дека примената на иновативни наставни модели 

по предметот Запознавање на околината нема да влијае на зголемување на 

успехот на учениците, нема да го зголеми квалитетот и квантитетот на 

знаењето, како и интересот на учениците за учење на содржини од ова поле. 

(Xa) Се претпоставува дека примената на иновативни наставни модели 

по предметот Запознавање на околината ќе го зголеми успехот на учениците, 

како и нивниот интерес за учење соджини од ова поле. 

 

ВИДОВИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

Планираното истражување е оперативно и развојно. Истражувањето е 

насочено кон промена и подобрување на постоечката образовна практика во 

трето одделение во одделенска настава. 

Истражувањето се фокусира на проучување на наставата по предметот 

Запознавање со природа во сегашноста, како и во иднина. 

Балансирање на групите во однос на варијаблата на успех на 

крајот на првото полугодие 

За замислениот педагошки експеримент беше потребно да се земе 

предвид целокупниот успех на учениците од експерименталните и 

контролните групи на крајот од првото полугодие од трето одделение, бидејќи 

експериментот беше спроведен напролет, т.е. на крајот на второто полугодие 

од истото одделение. 
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Табела 1: Целокупен успех на учениците на крајот од првото полугодие од 

четврто одделение 

 
Училиште  Одд. Бр. 

 

Одличен  Многу 

добар 

Добар Задоволителен 

Бр. % бр % Бр. % Бр. % 

„Браќа 

Миладиновци“ 

IV2 Е1 28 20 71.43 3 10.71 3 10.71 2 7.14 

IV3 Е2 26 19 73.1 4 15.4 2 7.7 1 3.8 

„Никола 

Карев“  

IV1 Е3 27 22 81.5 3 11.1 1 3.7 1 3.7 

IV2 Е4 28 21 75.0 3 10.8 2 7.1 2 7.1 

Вкупно група Е 109 82 75.2 13 11.9  7.4 6 5.5 

„Браќа 

Миладиновци“ 

” 

IV1 К1 29 21 72.4 5 17.3 2 6.9 1 3.4 

IV4 К2 26 18 69.3 6 23.1 1 3.8 1 3.8 

„Никола 

Карев“  

IV3 К3 29 22 75.9 5 17.3 1 3.4 1 3.4 

„Никола 

Карев“ 

IV4 К4 28 20 71.5 4 14.3 2 7.1 2 7.1 

Вкупно група К                    112 81 72.3 20 17.8 6 5.4 5 4.5 

Вкупно групи Е и К 190 73.8 33 14.9 14 6.3 11 5.0 

 
Целокупниот успех на крајот од првото полугодие од учебната година 

е изразен врз основа на бројот и процентот на ученици со одличен, многу 

добар, добар, задоволителен и незадоволителен успех и средната оценка на 

одделенијата од експерименталната и контролната група, како и секое 

одделение поединечно, прикажано во Табела 1. 

Врз основа на податоците во Табела 2, може да се заклучи дека 

експерименталната и контролната група беа балансирани во однос бројот на 

ученици со позитивен успех (E – 75.2%, K-72.3%) и негативен успех (E - 5.5%, 

K – 4.5%). Групата Е има мала предност во бројот на ученици со одличен 

успех (53.2%) во споредба со групата К (59.0%). Во категоријата на многу 

добар успех, учениците се добро балансирани. 

 
Табела 2: Целокупен успех на учениците на крајот од првото полугодие од 

учебната година од трето одделение по предметот Запознавање на околината 
Училиште Одд. Бр. 

 

Одличен  Многу 

добар 

Добар Задоволителен Вкупно 

позитивни 

Вкупно 

негативни 

N % N % N % N % N % N % 

„Браќа 

Миладиновци“ 

IV 2 Е1 28 13 46.4 8 28.6 2 7.1 5 17.9 28 100 0 0 

IV3 Е2 26 16 61.5 5 19.3 3 11.5 2 7.7 26 100 0 0 

„Никола Карев“  IV 1 Е3 27 15 55.6 7 25.9 4 14.8 1 3.7 27 100 0 0 

IV 2 Е4 28 14 50.0 6 21.4 5 17.9 3 10.7 28 100 0 0 

Вкупно група Е 109 58 53.2 26 23.9 14 12.8 11 10.1 109 100 0 0 

„Браќа 

Миладиновци“ 

IV 1 
К1 29 17 58.6 5 17.2 2 6.9 3 10.4 27 93.1 2 6.9 

IV4 К2 26 15 57.7 6 23.1 2 7.7 2 7.7 25 96.2 1 3.8 
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„Никола Карев“  IV3 К3 29 18 62.1 7 24.1 2 6.9 2 6.9 29 100 0 0 

„Никола Карев“ IV4 К4 28 16 57.1 8 28.6 3 10.7 1 3.6 28 100 0 0 

Вкупно група К         113   66 59.0 26 23.2 9 8.0 8 7.1 89 97.3 3 2.7 

Вкупно групи E и  К   221 124 56.1 52 23.5 23 10.4  8.6 218 98.6 3 1.4 

 

Доколку го анализираме целокупниот успех на одделенијата, 

може да го заклучиме следното: додека групата Е, како целина, води 

според бројот на ученици со одличен успех, контролното одделение К3 

има најголем број на одлични ученици (62.1%). Експерименталното 

одделение Е4 има најмал број на одлични ученици (61.5%). Во 

категоријата на многу добар успех, експерименталното одделение Е2 

има само 19.3% ученици со ваков успех, во споредба со Е1 и Е2 кои 

имаат 50.00% ученици со многу добар успех. Експерименталната група 

има само еден ученик со задоволителен успех (1.22%), додека, пак, во 

контролната група нема ученици со задоволителен успех. Од 

горенаведеното можеме да забележиме дека одделенијата многу се 

разликуваат во однос на структурата, што не е невообичаено во 

одделенска настава. 

 
Табела 3 Иновативни модели за наставата по предметот Запознавање на 

околината 
МОДЕЛ  

НАСТАВНА 

СОДРЖИНА 

Што е почва? 

НАСТАВНА 

ЕДИНИЦА 

Почвата се сочинува од живи и неживи работи 

ТИП НА ЧАС Презентација и повторување (2 одделенија) 

ЦЕЛИ НА ЧАСОТ  Систематизација на усвоено знаење за живата и мртвата природа и 

запознавање со нови критериуми за идентификување на 

компонентите на почвата 

ЗАДАЧИ НА ЧАСОТ  

а) образовни Проширување на знаењата на учениците за почвата. Учење на нови 

работи за живата и мртвата природа и компонентите на почвата. 

б) воспитни Развој на тимска работа кај учениците и соработка. 

в) функционални Оспособување на учениците да ги разликуваат компонентите на 

почвата. 

НАСТАВНИ 

МЕТОДИ 

А) вербален - текстуален: усен метод (дијалог), писмен метод (работа 

на текст); 

Б) илустративен – демонстративен: илустрирање со слики и цртежи, 

покажување на природни материјали; 

В) метод на насочување на самостојната работа на учениците 

(долгорочни експерименти); 

Г) набљудување, комуницирање, споредување, категоризирање, 

поврзување. 

НАСТАВНИ ФОРМИ Групна, фронтална. 

НАСТАВНИ 

ПОМАГАЛА 

Компјутер, ЛЦД - проектор 
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НАСТАВНИ 

СРЕДСТВА 

Учебници, слики, природен материјал, пинцета, лупа 

АКТИВНОСТИ НА 

УЧЕНИЦИТЕ 

Истражување, мини-проект, бележење, евалуација, групирање, 

поставување прашања, давање извештај 

ФОРМИ НА УЧЕЊЕ Со учество, со соработка. 

ТЕК НА ЧАСОТ 1. Подготовителна задача: Како се образува мувла? 

2.  Извештаи од учениците за извршената задача; 

3. Групна работа; 

4. Извештаи од групите.  

МЕТОДОЛОШКИ 

НАСОКИ 

(Подготовка) 

1. Направете слајд и ископирајте ја „Табелата за почва“; 

2. Направете слајд за „Што е почва?“ 

3. Набавете 6 чаши песок. Ставете една чаша песок во сад и 

именувајте го „А“.Тргнете друга чаша со песок на страна за 

„Мотивација“. 

4. Набавете 5 чаши почва од места како што се двор, поле или 

покрај ограда. Ставете една чашка во сад и именувајте ја „Б“. Тргнете 

друга чаша со почва на страна за „Мотивација“. 

5. Набавете пет чаши со земја за садење, која може да се купи 

во цвеќарница. 

6. Набавете десет чаши со училишна земја, но не од делот каде 

што се цвеќињата. 

МАТЕРИЈАЛИ 

1. За„Мотивација” – една чаша почва, една чаша песок. 

2. За„Одвојување на почвата” – неколку сунѓери и /иликрпи, 

стаклена тегла со капак, бел лепак и хартија. 

3. За„Заклучување дека почвата содржи вода” – салфетки, 

тегла, земја за садење, парче пластична фолија. 

4. За„Набљудување на почвата” – за секоја група – метална 

лажица со секоја почва„A”, „Б”, и„В”, весници за покривање 

на работната површина, најмалку две лупи. 

5. За„Примена” – тегла со вода, камен, празна тегла со капак, 

лисје или трева, играчка инсект, растение, слајд, “Што е 

почва?” 

 
Подготвителна задача: Одделување на почвата! 

 

Дајте им инструкција на ученците да споредат почва и песок. 

Напишете ги разликите на таблата, на пример: 

 
Почва Песок 

мокра 

влажна 

темна 

грутчеста 

се држи заедно 

сув 

светол 

чувство на гребење 

се распаѓа 

 

Кажете им на учениците дека ќе имаат можност да смислат начин како 

да ја поделат почвата на делови. Потоа направете го следното: 

Ќе ви биде потребно: проѕирен сад (чаша со капак), четвртина чаша 

со земја за садење, една или две лупи, цедалка или парче платно, филтер за 

кафе, лажица, хартиени салфетки, пинцета со тапи краеви и една чаша вода. 
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Дозволете им на учениците да истражуваат со лупите неколку минути. 

Дадете им инструкции за поделување на почвата на различни компоненти или 

делови. 

Процедура: Може да направат сопствени демострации со употреба на 

две кафени лажички со масло, нивниот проѕирен сад со капак и отприлика 

половина чаша вода. Учениците може да ги измешаат почвата и водата со 

мешање наместо со протресување на теглите. 

 

Разликата помеѓу субјектите од експерименталните и 

контролните групи во однос на постигнатите резултати на годишниот 

тест – подтест II 

 
Табела 4. Пронајдени разлики кај групите Е и К при тестирањето на поттетестот 

за разбирање на годишниот тест 

 
 

 

 

 

Левенов тест за 

еднаквост на 

варијансата 

 

T-тест за еднаквост на варијансата 

 

F 

 

Sig. 

 

t 

 

df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differ. 

 

Std. 

Error  

 

95%Confidence 

Interval of the 

Difference 

       Lower Upper 

Се 

претпоставува 

еднаквост на 

варијансите 

 

1.205 

 

0.279 

 

-5.621 

 

159 

 

0.000 

 

-2.97 

 

.612 

 

-3.985 

 

-2.015 

Не се 

претпоставува 

еднаквост на 

варијансите 

   

-5.502 

 

159.22 

 

0.000 

 

-2.89 

 

.623 

 

-3.975 

 

-2.023 

 
Со тестот на Левен заклучивме дека F = 1.205 иp = 0.199 не се 

статистички важни, што укажува дека варијансите на субпопулацијата во 

однос на зависната варијабла се хомогени. Применетиот Т-тест за еднквост на 

варијансата, t = -6.023 со значајност од p = 0.00 беше статистички значаен, 

што укажува на тоа дека постојат разлики помеѓу групите. Експерименталната 

група постигна повисок просечен резултат на поттестот за разбирање за 2.89 

поени во споредба со контролната група.  

Врз основа на прикажантите резултати, хипотезата X2.0 се отфрла, а се 

прифаќа алтернативната хипотеза X2.a која гласи: „Разликите помеѓу 

субјектите од експерименталните и контролните групи во однос на 

постигнатите резултати на финалниот тест – подтест II, се значителни бидејќи 

некои испитаници од експерименталните групи ги изработија некои од 

задачите подобро“. 

Претходните резулатати, исто така, покажаа значително подобрување 

на испитаниците од експерименталната група во однос на примена на знаења 

од полето на околината, вклучени во истражувањето. За разлика од нив, 

испитаниците од контролната група не покажаа подобрување во примената на 
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знаења, што укажува на тоа дека избраниот наставен модел во контролната 

група не ги подготвува учениците доволно за примена на знаењата во ова 

поле. За споредба, може да се заклучи дека експерименталната програма го 

условува развојот на способноста за примена на знаењата добиени од 

наставата по овој предмет. 

Врз основа на претходните резултати, хипотезата Х0 која гласи:  „Се 

претпоставува дека примената на иновативни наставни модели по предметот 

Запознавање со природата нема да влијае на зголемување на успехот на 

учениците, нема да го зголеми квалитетот и квантитетот на знаењето, како и 

интересот на учениците за учење на содржини од ова поле“ е отфрлена и 

прифатена е алтернативната хипотеза Ха, која гласи: „Се претпоставува дека 

примената на иновативни наставни модели по предметот Запознавање со 

природата ќе го зголеми успехот на учениците како и нивниот интерес за 

учење соджини од ова поле“. 

 

Заклучок 

Општ заклучок на истражувањето: соодветната употреба на 

иновативни модели во наставата по предметот Запознавање на околината, кои 

се темелат на кооперативно учење, учење преку заедничко решавање на 

проблеми, учење преку откривање, учење насочено кон истражување, 

различни барања од учениците, повеќенасочна комуникација во училницата и 

директен контакт со изворите на знаење (природни материјали, образовен 

софтвер, интернет...) води кон значително подобрување на постигањата на 

учениците и истовремено ја зголемува ефективноста на наставата по 

предметот Запознавање на околината. Квалитетот на знаењето на учениците 

се подобрува бидејќи се потенцираат учењето, разбирањето и примената, а 

учениците се стекнуваат со вештини кои им се потребни за понатамошно 

усвојување на наставните содржини по предметот Запознавање на околината. 

Традиционалните наставни модели по предметот Запознавање на 

околината имаат ефект само во полето на репродуктивно учење на факти и 

препознавање на концепти или појави, и според тоа, истите претставуваат 

лоши активатори на мисловните процеси на учениците. Иако наставниците ги 

знаат предностите, а основните организации на тие форми на учење 

претставуваат основа на иновативните модели во наставата по предметот 

Запознавање на околината во овој труд, сепак сè уште се забележува отпор 

кон нивна примена во наставата. Така што, тика, ние направивме напор да се 

отстранат многу недоразбирања преку насочување на наставниците кон 

начини на имплементирање на наведените модели. Постојаниот 

професионален развој на наставниците за имплементација на иновативните 

начини на учење во наставата по предметот запознавање на околината, 

претставува предуслов за поширока примена на предложените и слични 

модели на работа. 
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МУЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ИНТЕРИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ 

ИНСТИТУЦИИ   

 

Abstract: 

Music education is very important for the psycho-physical development of the child’s 

personality, especially for the development of the motor and intellectual abilities, the 

creativepotential,the socialization and creativity. Because of this music education is included 

in all the levels of preschool education, the primary and secondary education, as an integral 

part of the overall education system in the Republic of Macedonia. 

Many factors influence the realization of the goals and tasks of the music education, and in 

this paper we will particularly analyze some which are directly or indirectly inter-

institutionally related. One of them is the defining of the requirements regarding the 

professions as educational outputs, required for teaching music in the preschool and primary 

education institutions. The other factor is determining the standards for the quality of the 

music education, which includes: the standards of the quality in the realization of the music 

education; the standards for the quality of the professors. 

Defining the professions as educational outputs and determining the standards of the quality 

of music education are shared responsibility of the educational institutions and the users of 

the education services, the preschool institutions and the primary schools. This is why there 

is a need for their collaboration, i.e. close  inter-institutional interconnection. 

 

Key words: methods, techniques, standards, quality, interconnection. 

 

ВОВЕД 

Музичкото образование во современи услови се реализира како општо 

и професионално. Додека професионалното музичко образование и воспи-

тание се реализира во специјализирани музички институции (основни музички 

училишта, средни музички училишта, музички академии), општото музичко 

образование е составен дел на предучилишното, основното и одделни обра-

зовни профили на средното образовно ниво.  

Општото музичко образование и воспитание претставува сложен, 

плански и организиран процес, кој на учениците им овозможува усвојување 

знаења, стекнување умеење и навики, воедно и придонесува за нивниот 

психофизички развиток и специјализација. 

Од посебен интерес е одредувањето на стандардите на квалитетот на 

музичкото образование, контабилноста со високото ниво на развитокот на 

науката (музичката теорија и педагогија, педагогијата – дидактиката и мето-

диката, музичката педагогија, психологијата на музиката и психологијата), 

како и оние одредени барања на сите реформи во нашиот образовен систем. 

Тука се вклучуваат стандардите на квалитетот во реализацијата на музичкото 

образование – висококвалитетни програми за музичкото образование и 

стандардите за квалитетот на професорите – кои ги одделуваат компетенциите 
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и активностите за секој професор за успешна реализација на програмата за 

музичкото образование.  

 

I. ИНТЕРИНСТИТУЦИОНАЛНАТА ПОВРЗАНОСТ НА МУЗИЧКОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ ВО РАМКИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА 

 

 За реализација на поставените цели и задачи, од пресудна улога се 

следните фактори: 

 

1.1. „Дефинирање на образовните излези“ (Национална програма за 

развој на основното образование, 2005 година), се однесува на знаења, 

способности, умеења, навики и ставови кои треба да се стекнат, односно да се 

развијат кај учениците од одредено образовно ниво.  

 Педагошките факултети во Р. Македонија имаат за цел подготовка на 

наставници за предучилишните институции и основните училишта. На крајот 

на нивното изучување на музичкото образование, кое е модул во студиската 

програма за V, VI, VIIи VIIIсеместар, тие треба да ги имаат знаењата, 

способностите, вештините и ставовите, потребни за обучувањето на музика во 

предучилишното и основното образовно ниво, дефинирани како образовни 

излези во програмата за музичкото образование, согласно со барањата на 

погоре спомнатите професии. Нивното дефинирање се реализира како 

заедничка работа на професорите за музичко образование на Педагошките 

факултети, Факултетот за музичка уметност – отсек музичка теорија и 

педагогија, и воспитувачите во предучилишните институции, како и 

наставниците во основните училишта, како корисници на образовните услуги 

(на директен или индиректен начин). 

 

1.2. „Одредување на стандардите на квалитетот” (Национална 

програма за развој на основното образование, 2005 година), на музичкото 

образование, потребна е компатибилност на високото ниво во развитокот на 

науката (музичката теорија и педагогија, и методиката на музичката настава). 

Нивното одредување пред сè зависи од: стандардите на квалитетот во 

реализацијата и стандардите за квалитетот на професорите. 

 

 1.2.1. Стандардите на квалитетот во реализацијата на музичкото 

образование се однесуваат на висококвалитетните програми за музичкото 

образование, попрецизно програмските тематски подрачја, методи, техники, 

форми, наставни средства и евалуација на реализацијата на музичкото 

образование, во согласност со концептот и резултатите од учењето.  

 Педагошките факултети во Македонија се самостојни во изготвување 

на програмата за музичкото образование, како модул во своите студиски 

програми. Неа ја изготвуваат професори по музичко образование на 

педагошките факултети, во соработка со колегите на Факултетот за музичка 

уметност – отсек за музичка теорија и педагогија, а ја акредитира Ректоратот 

на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Но, нивната легална 

автономност е во спротивност со реалноста, поради потребата од тесна 
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меѓусебна соработка и соработка со образовните институции од повисоко 

образовно ниво.  

Сите програми за музичко образование, за различни образовни нивоа, 

се меѓусебно вертикално или хоризонтално поврзани. Така програмите за 

различни развојни нивоа на предучилишното образование и програмите за 

основното образование за I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII иIXодделение се во 

вертикален континуитет. Дел од нив ги реализираат наставниците, кои своите 

студии ги завршиле на педагошките факултети (за предучилишно образовно 

ниво и за I, II, III, IVи Vодделение), а дел од завршените студенти на 

Факултетот за музичка уметност (за VI, VII, VIIIи IXодделение). Истовремено, 

професори по музичко образование на педагошките факултети се професори, 

кои своите студии ги завршиле на Факултетот за музичка уметност – отсек 

Музичка теорија и педагогија. Поради сето тоа, студиските програми и 

модули на педагошките факултети и Факултетот за музичка уметност мораат 

да бидат меѓусебно компатибилни, како и во согласност со програмите на 

предучилишните институции (градинките) и основните училишта, за да ги 

остварат своите примарни цели и задачи. Овде повторно се сретнуваме со 

премисата дека квалитетот на програмите за музичкото образование е 

заедничка одговорност на образовните институции и корисниците на 

образовните услуги. 

 

 а) Програмите за музичко образование, реализирани преку 

програмски тематски подрачја и програмски содржини  (основи на музичката 

писменост, свирење на детски музички инструменти, музичка методика на 

наставата, креативна музичка работилница, хор и оркестар), составени се во 

согласност со целите на овој модул, односно се здобиваат со знаења и 

развивање на способности, вештини и ставови, потребни за успешна 

реализација на обучувањето музика во предучилишните институции и 

основните училишта (во I, II, III, IVи Vодделение). Тие се базираат на 

програмите за музичко образование на предучилишните институции и 

основните училишта, почитувајќи ги потребите на различните развојни нивоа 

на децата, во согласност со барањата на музичката педагогија и психологија, 

имплементирани во современата музичка педагогија на специфичен начин. 

 

 б) Методите и техниките на учење ориентирани кон постигнување на 

образовните цели и задачи на музичкото образование, водејќи сметка за 

неговите специфики, разликите на програмските тематски подрачја (како 

специјални музички активности), и развојните нивоа на децата, се во 

согласност со потребите на корисниците на образовните услуги. „Научно 

потврдени начини и постапки на наставникот и учениците во процесот на 

наставата, чијашто цел е обезбедување на оптимален ефект во стекнувањето 

на знаења и развитокот на комплетната личност на ученикот” (Којов, Буквиќ 

1989: 103). 

 Во реализацијата на музичкото образование се користат сите 

современи форми на учење и обучување, посебно развиени со вклучувањето 

на ЕКТС: 
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 -предавања, вежби – колективна, групна и индивидуална работа;  

-совладување на основите на музичкото писмо – пеење по нотен текст 

и литературен текст; 

-оспособување за свирење на најмалки едн музички инструмент, 

клавир (сајзер); 

-обука за свирење на сите ДМУ (детски музички инструменти);  

 -присуство на активностите по музичко воспитание во градинките, 

присуство на часовите по музичко образование во основните училишта;  

 -практика на обучување на деца во градинките и ученици во основните 

училишта и задолжителна реализација на најмалку една наставна тема – 

содржина; 

 -домашна работа: анализа на музички текстови, составување 

едноставни музички творби, негување на креативноста; „...креативноста и 

творечкиот пристап во презентација на наставното градиво; критичко-

мисловното и творечкото ангажирање и активирање на учениците и нивната 

меѓусебна комуникација со наставниците” (Илиевски, 1999: 115). 

 -индивидуални активности (вежбање пеење на детски песни, приод 

кон наставните теми, слушање музика, музика и движење, музичко народно 

творештво и сл.); 

 -создавање посебни музички творби и завршни тестови. 

 Сите форми на учење и обучување се реализираат во секојдневната 

образовна работа, во меѓусебна соработка на образовните институции и 

корисниците на образовните услуги. 

 

 в) Евалуацијата на реализацијата на музичкото образование, 

согласно со концептот за резултатот од учењето, имплементирана е во 

целокупната музичко-образовна работа: 

 -предавање – редовно присуство на предавањата; 

 -вежби – присуство и активно учество во вежбите; 

 -домашни задачи – одговор на зададени прашања, решавање на 

зададени проблеми, анализирање на зададен музички текст, составување 

музички примери; 

 -практична работа – планирање на наставните часови (глобално, 

дневно), практично изведување на музички активности во градинките и 

наставни часови во основните училишта; 

 -проверка на знаењата (писмено, практично), на крајот од секој 

семестар. 

 Сите овие активности на студентите квалитативно и квантитативно се 

оценуваат на скала од петти и шести степен, согласно со стандардите на 

постигнувањата. Постигнувањата на студентите се евалуација на образовната 

работа на професорите. Низ активностите на студентите, спомнати погоре, 

професорите можат да вршат самоевалуација на својата образовна работа и да 

го планираат евентуалното потребно нејзино подобрување. Низ присуство на 

часовите во предучилишните институции и основните училишта можат да 

вршат процена на функционирањето на финалниот резултат на педагошките 

факултети – наставниците по музичко образование во предучилишните 
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институции и основните училишта. И на крај, преку различни истражувачки 

активности во подрачјето на музичкото образование и преку системот на 

акредитација во високообразовните иституции се остварува надворешната 

евалуација на целокупната образовна работа на педагошките факултети. Таа е 

индиректно дополнета со супервизијата на образовната работа во 

предучилишните институции и основните училишта, во кои како наставници 

по музичко образование работат дипломирани студенти на педагошките 

факултети. На тој начин се остварува тесна интеринституционална 

поврзаност, но и на зависност на институциите во музичкото образование. 

 

 1.2.2. Стандардите за квалитетот на професорите – ги одредуваат 

компетенциите и активностите на секој наставник /професор за успешна 

реализација на програмата за музичко образование. „Дефинирањето на 

образовните излези и одредувањето на стандардите на квалитетот” (Amaral, 

2006:12),на музичкото образование „се заедничка одговорност на образовните 

институции” (Amaral, 2006:12), во овој случај педагошките факултети во Р. 

Македонија, Факултетот за музичка уметност, Филозофски факултет – отсек 

Педагогија – група за одделенска и предучилишна настава и корисниците на 

образовните услуги – предучилишните институции и основните училишта. 

Затоа е потребна нивна меѓусебна соработка, односно тесна 

интеринституционална поврзаност. За реализација на целите и задачите – 

исполнување на стандардите за квалитет на воспитувачите/наставниците 

потребни се:   

 -адекватни квалификации, музички способности, одредени лични 

карактеристики; 

 -планирање на својата образовна работа; 

 -користење на современи методи и техники за учење, форми на работа, 

наставни средства и помагала за време на предавањата, вежбите и практичната 

работа; 

 -применување на стратегии за здобивање трајни и практично 

применливи знаења од страна на студентите; 

 -континуирано оценување на знаењата, умеењата, способностите и 

ставовите на студентите; 

 -интерес за перманентно самообразование; 

 -учество во истражувачката работа и сите други активности за 

развитокот на музичкото образование. 

 Тие треба да го постигнат развитокот на сето тоа и кај студентите како 

идни наставници и едукатори во предучилишните институции и во основните 

училишта. Овие стандарди се одредени со барањата на професиите обучување 

музика во предучилишните институции и основните училишта, 

имплементација на ЕКТС и законските одредби. 
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II. ПОВРЗАНОСТ НА МУЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

ВО ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ РАЗМЕРИ 

 

Квалитетот на музичкото образование не може да биде постигнат само 

со интеринституционалната поврзаност внатре во државата. Таа мора да се 

оствари и на интернационално ниво. Со зголемената улога на поврзаната 

регулација, многу студенти дипломираат на универзитетите во другите земји. 

Некои од нив ги завршуваат постдипломските студии во странство и се 

вработуваат како музички едукатори таму. Така, можеме да ги следиме сите 

новини во развитокот на музичкото образование и да ги имплементираме 

конструктивните идеи во нашата образовна работа. 

Со развитокот на информатичката и комуникациската техника и 

технологија, можеме постојано да следиме што се случува на ова подрачје не 

само во сите европски земји туку и во целиот свет. Иако овој вид поврзување 

не претставува директно интеринституционално поврзување помеѓу образо-

вните институции и корисниците на образовните услуги, сепак се работи за 

реално поврзување. Директната соработка во високото образование, на 

интернационално ниво, се реализира во координација на Министерството за 

образование и наука. Со последните реформи на образовниот систем, 

педагошките факултети во Македонија зедоа учество во процесот на 

развитокот на образованието во рамките на европското подрачје. Нивните 

програми за образовната работа се во согласност со барањата на 

Националната програма за развиток на образовниот систем, која е изготвена 

во согласност со визијата за развитокот на образованието во Европа и 

пошироко. А таа е во согласност со целите на државата и надворешната 

политика во интеграциските процеси на европското подрачје. Педагошките 

факултети во Р. Македонија се во директна соработка со другите балкански 

земји, како Бугарија, Србија, Албанија, Турција, Хрватска, последните години 

и со Грција, кои заеднички настојуваат да остварат што повисок квалитет во 

образованието. Тие се спремни да го прифатат сето она што е конструктивно 

за развитокот на системот во високото образование, а со тоа и на музичкото 

образование, и да го споделат богатото искуство со други европски земји, во 

интерес на вистинскиот развиток на образованието и науката. Меѓу сите 

универзитети од европското образовно подрачје треба да се воспостави тесна 

меѓусебна поврзаност.  

 

ЗАКЛУЧОК 

За остварување на поставените цели и задачи, од пресудно значење се 

голем број фактори, како и интеринституционалната поврзаност во системот. 

Но, секако, фундамент за нивна реализација се дефинирање на барањата на 

професиите како образовни излези, како знаења, способности, вештини и 

ставови, потребни за обучувањето музика во предучилишно воспитно ниво и 

во основно образовно ниво. 

 



105 

Користена литература: 

 

1. Amaral, A. (2006) Role responsibilities and mans of Public Authorities end Institucions  

2. Вилотиевиќ, М. (2000) Дидактика организације наставе, Научна књига – 

учитељски факултет, Београд 

3. Илиевски, А. (1999), Теоретски основи на наставата, Битола: Биангл 

4. Kojov, Bukvic, I. (1989) 

Metodikanastavemuzickogvospitanje,Beograd:Zavodzaudzbenikeinastavnasredsta, SRS 

5. Национална програма за развој на образовананието на Република Македонија – 

2005 - 2015 година, Министерство за образование и наука, 2005  

6. Наставни програми за предучилишно, основно, средно и високо образование во 

Република Македонија (1073-2005) 

7. Наставни програми за музичко образование од Iдо Vодделение, 2007, 

Министерство за образование и наука на Р. Македонија, БРО, Скопје 

8. The Europe Higher Education Forum – CONTRIBUTIONS, Strasburg, September 

2006, with the cooperation of ENQA end the EUA; 

9. НАСТАВНА ПРОГРАМА – МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, Министерство за 

образование и наука – Биро за развој на образованието, (Скопје 2007) 

10. Радевски, Т. (1989) Методски прирачник по музичка мултура од Iдо IVодделение, 

Просветно дело, Скопје 

 



106 



107 

Тања АНДОНОВА – МИТРЕВСКА 

37. 091. 26 : 811. 163. 3 

 
ПИСМЕНИ РАБОТИ –ТЕМИ – КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ  

ВО НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

 
Abstract 

Of all the components included in the education process, writing is the greatest challenge 

both for the teachers and the students in the subject Macedonian language and literature. The 

different types of essays which are practiced in the education process and their complexity 

depend on the goals set by the teacher in the process of planning and realization of the 

contents from the syllabus. The evaluation of the ability to write is realized through an 

assessment of obligatory essays, a task which requires the existence of particular rules 

(criteria) for assessment. 

The essay is an obligatory method for evaluation and assessment of the “writing ability of 

the students”. The good planning by the teacher about what will be evaluated through the 

essay is closely related to the goals which will be evaluated; the form of written expression; 

the topic (the thesis) of the written expression and the criteria for assessment. 

The right combination of these elements is important, because the essay plays a great role 

for the final mark of the student, and this is exactly why great attention needs to be paid to 

the evaluation. 

 
Key words: writing, essays, Macedonian language and literature, topics, assessment. 

 

 

 

1. Пишувањето  во наставата 

 

Од сите компоненти на образовниот процес во наставата по 

македонски јазик и литература, најголем предизвик за наставниците и за 

учениците претставува  пишувањето. Постојат многу причини кои го 

дефинираат пишувањето како важен и истовремено сложен процес во текот на 

учењето на учениците односно во поучувањето на наставниците. Одговорот 

на прашањето зошто пишувањето е значајна активност од наставниот процес 

треба да го бараме во длабочината  на користењето на когнитивните 

способности на ученикот кои тој ги користи во процесот на учење,односно 

умеењето на наставникот да ја избере најсоодветната содржина за реализација 

преку пишување. Способноста да се организираат идеите и знаењата за 

определен поим во една структурирана целина која се преточува во пишан 

текст дава можност да се процени колку е нешто научено или колку е нешто 

добро поучувано. 

Различните видови задачи кои се практикуваат во наставниот процес и 

нивната сложеност се во зависност од целите кои ги поставува наставникот во 

планирањето на реализацијата на содржините од наставната програма. Таа 

сложеност особено се однесува на писменото изразување кое може да се 

практикува со различни задачи (училишни и домашни работи,писмени 

вежби,писмени работи, насочени состави и сл.) Вреднувањето на различните 
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форми на писменото изразување влијае на динамиката на оспособувањето на 

учениците да пишуваат уште од најмала возраст. 

Пишувањето е способност која човекот ја стекнува и ја учи  во текот 

на образованиот процес. Ако се апсолвира поимот пишување како 

описменување на човекот и ако се стави акцент на оваа способност како 

умеење за искажување на сопственото знаење  преку  пишани текстови, тогаш 

истото треба да се реализира според однапред утврдени правила.Писменото 

изразување кое подлежи на вреднување се практикува во тек на образовниот 

процес, и ако тоа вреднување најчесто е проследено со повратни информации 

за ученикот, тогаш тој ќе ја знае вистинската насока за писмено 

оспособување.Од повратните информации учениците осознаваат во која 

насока ќе треба да го развиваат сопствениот начин на пишување. Тие 

стануваат свесни на што треба да внимаваат во процесот на пишување на 

зададената форма за писмено изразување. Но вреднувањето на пишаните 

текстови секогаш треба да имаодредени правила(критериуми) за оценување. 

Објективноста во вреднувањето на производот од писменото изразување е 

тесно поврзана со соодветно избраната тема(теза) која ја задава наставникот. 

Во овој текст ќе ја разгледаме зависноста меѓу писменото изразување, 

темите на кои се пишува и вреднувањето со или без критериуми во наставниот 

процес.Меѓусебната поврзаност на овие елементи во процесот на учење и 

поучување се согледува преку резултатите што ги постигнуваат 

учениците,особено во вид на екстерна проверка, или во ефективното 

поучување за наставникот што повторно најдобро се согледува во вид на 

некаква екстерна проверка. 

2.Писмено изразување – писмени работи 

Соодветното поврзување меѓу писменото изразување, темите на кои се 

пишува и вреднувањето со или без критериуми во наставниот процес  е основа 

за исполнување на целите и за наставникот и за ученикот во сите степени на 

образованието. Потврда на оваа поврзаност беше предмет на  анализа на 

емпириски собрани показатели (од анкетен прашалник) во наставата во 

средното образование. 

Во наставната програма по македонски јазик и литература, во 

гимназиското и средното стручно образование, предвидени се 4 (односно 3) 

задолжителни писмени работи во секоја наставна година. Според насоките во 

наставната програма писмената работа треба да  претставува еден метод со 

која се вреднуваат постигањата на учениците за една наставна тема или на 

севкупност од цели од повеќе наставни теми, како вид на интегриран пристап, 

со цел да се провери оспособеноста за пишување  на одредена   форма на 

писмено изразување и на здобиеното знаење што учениците го усвојуваат во 

процесот на учење и поучување. 

Во наставните програми, за сите 4 години, како подрачја за изучување 

се поместени повеќе форми за писмено изразување, што подразбира дека 

учениците во текот на наставниот процес треба да практикуваат различни 

форми на пишани текстови, со цел да вежбаат и да се оспособуваат да 

пишуваат различни писмени форми на изразување. Тоа подразбира дека 
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реализацијата на содржините од наставната програма наставникот може да ги 

реализира со примена на пишување во одредена писмена форма. На пример, 

ако се планира реализација на одреден автор и дело, наставникот може да 

планира пишување биографија за тој автор. Или, пак,интерпретацијата на 

самото дело може да биде реализирана во форма на текст, со насоки  во вид на 

анализа на лик, ликови и сл. Ваквиот пристап на учениците ќе им овозможи 

често користење на формите за писмено изразување, па самата изработка на 

писмената работа нема да претставува стрес или несакана задолжителна 

активност. 

Овој начин на реализација на наставната програма на наставникот му 

дава можност тој  да планира секоја писмена работа,и да ја реализира со 

различна форма на писмено изразување, во зависност од тоа што се 

реализирало во процесот на поучување. Доброто планирање од страна на 

наставникот, што сè ќе вреднува со реализацијата на една писмена работа, е 

тесно поврзано со: 

- целите кои се проверуваат; 

- формата на писмено изразување; 

- темата(тезата) на писменото изразување; 

- критериумите за оценување. 

Правилното поврзување на овие елементи е значајно затоа што 

процентот со којшто  писмената работа учествува во севкупната оценка на 

ученикот  е голем, и токму затоа на оценувањето треба да се обрне големо 

внимание.  

Современата наука која се занимава со сегментот оценување вели дека 

кога нешто вреднуваме, особено ако тоа се постигањата на учениците, тогаш 

методот за оценување треба да биде прецизно поставен. Или, со други 

зборови, треба секогаш да бидат поставени цели кои со оценувањето треба да 

дадат одредни одговори: 

- Зошто оценуваме? 

- Што оценуваме? 

- Како оценуваме? 

- До каде е поучувањето на наставниците? 

- До каде е учењето на учениците? 

Тргнувајќи од поставените цели, наставникот за реализација на секоја 

писмена работа треба да  одреди: 

- наставна содржина (содржини)за која ќе се проверуваат поставените 

цели; 

- форма на писменото изразување (што ќе пишува ученикот есеј, 

коментар, состав,рецензија,извештај … или најсоодветна форма за 

проверка на поставените цели); 

- кои аспекти ќе бидат поставени како критериуми во оценувањето на 

писмената работа. 
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3.Реализација на  писмените работи – сугестии за подобрување 

 

Години наназад вреднувањата на писмените работи, зададените теми 

на кои учениците ја покажуваат својата способност писмено да се изразат, 

одредувањето на пишаната форма во која ќе се работи писмената работа и 

критериумите за оценување не ја имаат потребната поврзаност  и  се во 

релативен  меѓусебен расчекор. Резултатите од спроведениот  прашалник  во 

повеќе средни училишта во нашата држава дава слика на поставеноста на 

елементите кои се поврзани со писмените работи, темите кои се работат, 

формите на писменото изразување, критериумите според кои се оценува. 

Прашалникот се реализираше во 20 средни училишта (гиманзиско и средно 

стручно образование) во 10 градови во државава. Наставниците,покрај на 

основните прашања, одговараа на следниве барања или даваа примери: 

- Колку писмени работи работат? 

- Со што ги поврзуваат темите(тезите) кои ги избираат? 

- Кои критериуми ги употребуваат во оценувањето? 

- Наведуваат пример на теми. 

- Даваат примери на критериуми. 

Од добиените одговори се добива карактеристична слика за 

практикувањето на писмената работа како метод со кој се вреднуваат 

постигањата на учениците. Очигледна е разновидноста во формулациите на 

зададените теми и уште покарактеристичен е изборот на аспектите на 

критериумите за оценување на писмените работи. Оваа разновидност дава 

можност одговорите да се класифицираат во неколку групи.  

Добиените формулации на теми за писмени работи и посочените критериуми 

со кои се вреднуваат се претставени во табела бр. 1 и бр.2. 

 

Табела бр. 1 – Формулација на теми 
добра формулација делумно добра 

формулација 

лоша формулација 

- Јазичниот трактат 

,,О Писменех” – 

одбрана на 

словенскиот јазик и 

писмо 

 

- Белезите на 

романтизмот во 

делото ,,Страдањата 

на младиот Вертер” од 

Гете 

 

Апсурдот на 

човековото постоење 

претствавен во делата 

на Ками и Кафка 

  -Басните на Лафонтен- 

алегорична слика на фран-

цуското општество 

 

- Ликот на јунакот во 

Хомеровите епопеи 

,,Илијада” и ,,Одисеја”  

 

-Мерсовиот апсурд во 

романот ,,Странецот” 

 

- Преку ликот на Андреј 

Соколов е претставена 

големината на обичниот 

руски човек 

 

 

- Современите човечки и 

морални вредности се 

најсуштествените прашања 

кои му се наметнуваат на 

човештвото меѓу двете 

светски војни 

- Параболите во евангелијата 

како поткрепа за сопствената 

праведност 

- Симболиката на просторот 

во романите ,,Големата вода”, 

,,Процес”и ,,Проклета авлија “ 

- Платонската и небесната 

љубов на Данте и Петрарка 

- Искровоколчените добри 

намери на Дон Кихот 
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- Значењето на медиумите 

во комуникацијата на 

луѓето 

 

-Наративната  постапка во 

романот ,,Пиреј” 

 - Љубовта – двигател на 

животот 

- Писмото го победува 

времето 

- Знаењето е мост што нè 

поврзува во светот 

- Животот почнува од другата 

страна на очајот 

- Регионалното и 

универзалното во творештвото 

на Прличев 

- Бескрајноста на кругот и 

процесот (Ф.Кафка) 

- Секогаш ќе постојат Дон 

Кихоти, за среќа на светот 

- Животот вечна инспирација 

- Болно општество – извор на 

морално деформирани луѓе 

- Ви ја откривам смислата на 

животот 

- Хуманизам и 

ренесанса:Данте,Петрарка, 

Бокачо 

- Зар не ви е срам заради 

невозвратената љубов? 

(,,Чичко Горио”) 

- Мојот одраз во огледалото на 

светот 

- Уметноста е круна на 

човечкиот интелект 

- Тартиф – наш современик 

-Печалбарството – нераскин-

лива низа од заблуди 

- Ниту едно насилство не 

може да го скрши човечкото 

во човекот (кон Доне од 

,,Црно семе”) 

- Денот кога ќе престанам да 

бидам дете 

- Анализа на етичкиот слој во 

некое дело 

 

Во табела бр. 1 се внесени најкаратеристичните формулации на теми 

за писмена работа  кои се работени во средните училишта во нашата држава. 

Определбата добра формулацијаподразбира дека во темата има: 

- прецизно барање на што треба да се одговори во писмената работа; 

- добро избрани клучни зборови кои за ученикот ќе бидат водич во 

процесот на пишување; 
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- самата формулација најчесто укажува и на видот на пишаната форма 

на која треба да се пишува . 

По одредницата делумно добра формулација подразбира дека во темата 

треба да се внесе прецизност што за ученикот ќе претставува јасна насока во 

пишувањето, додека пак определбата лоша формулацијазначи дека за 

ученикот нема јасни насоки што се бара од него. 

Воочлив е квантитативниот распоред на темите во трите категории на 

темите за писмена работа. На прашањето зошто е направена ваква 

категоризација на темите може да се одговори од повеќе аспекти.Прво ако се 

тргне од фактот дека писмената работа е метода за проверка на постигањата 

на учениците по предметот македонски јазик и литература тогаш ваквата 

категоризација кажува дека во третата колона има многу теми кои 

претставуваат општи формулации и како такви ќе имаат проблем во 

оценувањето. 

На пример ако се анализираат темите: Белезите на романтизмот во 

делото „Страдањата на младиот Вертер од Гете“; Наративната 

постапкаво романот „Пиреј”; Бескрајноста на кругот и процесот 

(Ф.Кафка)  и Болно општество - извор на моралнодеформирани луѓе, се 

воочува прецизноста или непрецизноста на барањата во формулацијата на 

темите. 

Првата тема Белезите на романтизмот во делото,„Страдањата 

намладиот Вертер од Гете“, е тема во која учениците добиваат добри насоки 

за пишување. Тие треба да напишат коментар или есеј во кој усвоените знаења 

за општите белези на романтизмот ќе треба да ги внесуваат или поврзуваат со 

делото од Гете. Преку вака формулирана  тема  учениците добиваат насока  

дека не треба да пишуваат текст во кој ќе има фигуративен јазик, општо 

мислење/знаење,  туку во пишаниот текст  ќе треба да го поврзат  знаењето за 

романтизмот и да дадат свое мислење како тоа го направил Гете во ова дело. 

Пишаната форма  коментар или есеј во својата определба го бара токму тоа 

внесување на научни факти со давање сопствен коментар. Наставникот со 

вака формулирана тема, исто така, има јасни насоки што ќе оценува во 

писмената работа.Покрај вреднување на примената на стандрадниот 

јазик,правилната композиција,наставникот знае што да вреднува во 

содржинскиот дел на писмената работа.Тој согледува колку и како се 

прикажани белезите на бараниот правец во зададената тема и колку тоа е 

поткрепено со примери од делото. 

Темата Наративната постапка во романот „Пиреј“ е сместена во 

втората категоризација, затоа што оригиналната формулација бара допре-

цизирање за да има ученикот јасни насоки во пишувањето. Ако оригиналната 

тема се преформулира во на пример формулациитеНаративноста како 

творечка постапка во развојот на дејството - доминираво романот „Пиреј“ 

или Нарацијата го појаснува дејството во романот „Пиреј“ тогаш 

учениците ќе знаат дека треба да пишуваат аналитичен есеј / текст во кој ќе го 

презентираат својот став дали  се согласуваат или не со поставеното прашање 

во темата - наративноста доминира во творечката постапка на П.М. 
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Андреевски при создавање на овој роман,односно го појаснува дејството во 

романот или тоа не се  среќава. 

За ваквите формулации на овие теми за писмени работи наставникот 

може лесно да изгради и критериуми за оценување, на пример, ќе може да 

оценува познавање на материјалот,разбирање на темата, презентација, 

композиција, во која се вреднува оспособенсота за пишување на конкретната 

форма на писмено изразување, јазик. Доволен број на критериуми за 

објективно оценување. 

Последните два примери на теми за писмена работа не го насочуваат 

прецизно ученикот во процесот на пишување. И првиот и вториот пример  

Бескрајноста на кругот и процесот (Ф.Кафка)  и Болно општество - извор на 

моралнодеформирани луѓе, се премногу општо формулирани и лесно може да 

се случи ученикот да не ја разбере правилно темата или да ја разбере на начин 

различен од целта на наставникот.  На првата тема ученикот може со скудни 

општи знаења да даде одговор, без да има ниту една страница прочитано од 

романот. Тој може да пишува за поимите круг и процес од различни аспекти и 

да внесува точни факти поврзани со овие поими, без конкретни примери 

извлечени од делото. Непрецизноста, нејасноста повлекува и тешко 

одредување на критериуми за оценување. Наставникот ќе може да ја вреднува 

употребата на јазикот и правилноста на композицијата, но за вреднување на 

содржината нема прецизни и фокусирани насоки.  

Формулацијата на втората тема воопшто не се поврзува со конкретно 

дело и затоа ученикот може да користи знаење од филозофија, логика, 

социологија, психологија, а содржината на романот да ја нема. Во оваа тема 

наставникот ќе го вреднува начинот на поврзување на различните идеи на 

ученикот, но за тоа се потребни многу прецизни критериуми за оценување, 

затоа што, во спротивно, ќе се намали објективноста на оценката. Секој 

ученик има различен стил на поврзување на мислите и идеите што повлекува 

невоедначени критериуми за оценување и наставникот во овој случај може да 

настапува како субјективен оценувач. Овие теми немаат насоки кои ја 

одредуваат и пишаната форма на изразување, може да се пишува есеј, 

коментар, уметнички текст, реферат  итн.  Во ваков случај, бидејќи нема 

прецизно формулирана тема, ниту одредена форма на писмено 

изразување,наставникот  не смее негативно да ја вреднува писмената работа за 

аспектот содржина, зато што ученикот, сепак, го напишал сопственото 

мислење.Од критериумите кои може да се постават во вака формулирани теми 

е употребата на стандардниот македонски јазик и композиција на текст.  

 Јасноста во формулацијата на темите за писмена работа е неопходна 

затоа што е тесно поврзано со одредувањето на критериумите со кои истата ќе 

се оценува. Прецизната формулација на темата во себе ги содржи и целите  

врз кои ќе се темелат критериумите за оценување.  

Од добиените одговори во анктетниот прашалник кои се однесуваа на 

критериуми (аспекти) кои наставниците ги употребуваат при оценување на 

писмените работи може да се категоризираат во две групи, прецизни и 

непрецизни критериуми  кои во својата поставеност или овозможуваат јасни и 
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објективни насоки за оценување или даваат можност за субјективен пристап 

во вреднувањето на  постигањата на учениците. 

 

Табела бр. 2 

 
прецизни  непрецизни  

(формулацијата на критериумите е даде-

на во изворна форма) 

 

 разбирање на темата 

 презенатација на мисли, 

аргументи 

 композиција на дадена пишана 

форма 

 јазик 

 квалитет на идеи 

 правопис 

 оригиналност 

 

 

 

(формулацијата на критериумите е дадена 

во изворна форма) 

 

 владеење со ортографијата 

 композициони карактеристики 

 напишано читко 

 формата (естетика на 

страницата) 

 стил (уникатност, посебност) 

 граматичка точност) 

 разликување на битното од 

споредното (содржина и форма) 

 складна композиција 

 креативност 

 формален изглед на текстот  

 (уредност, читливост, ракопис) 

 целосност и смисловно единство 

 

И критериумите може да се разгледуваат од повеќе аспекти  кои 

упатуваат на: 

- Колку употребуваните критериуми се поврзани со поставените 

теми?; 

- Дали има можностза правење рубрики?; 

- Колку поставените цели за оценување се во корелација со 

наставните програми? 

- Колку се јасно формулирани за да може и самиот ученик да 

знае за што ќе биде оценуван?; 

         Според стручната литература, критериумите треба да се сфатат како 

стандардизиран пристап за оценување, на пишаните задачи на 

учениците.Наставниците треба јасно да ги индетификуваат клучните 
аспекти за оценување кои ќе бидат  слика за постигањата на 
учениците. Тие може да користат генерални критериуми за оценување на 

пишани состави или да изберат специфични во зависност од тоа што ќе е 

целта на проверката преку писмената работа. На пример, ако наставникот 

практикувал пишување есеј и од подрачјето Јазик има за цел да провери 

специфики од морфосинтаксата, тогаш аспектите во избраните критериуми ќе 

бидат поврзани со предвидените елементи. Од прегледот на критериумите кои 

се посочени во прашалникот, видливо е дека нема стандардизиран пристап во 

аспектот за оценување.  
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Анализата, на пример, за критериумите:правопис, 

композиција,презентација,од една страна,и целосност и смисловно единство, 

владеење со ортографија, формата (естетика на страницата) од друга 

страна,  покажува дека од  оценувањето на писмените работи ќе се добијат 

различни повратни информации. Првата група на критериуми ќе може да се 

разложи во рубрики кои ќе даваат попрецизна слика за постигањата на 

учениците. Ако во дадениот опис за критериумот правопис учениците 

однапред знаат за што, поточно, преку конкретната писмена работа ќе бидат 

оценувани, (на пример употреба на голема буква, слеано или разделено 

пишување на зборови)тие ќе внимаваат  во процесот на пишување, а 

наставникот ќе добие слика колку се усвоени содржините од правописот. На 

овој начин се почитува едно од основните принципи во оценувањето – 

транспарентност, учениците однапред се информирани. 

Примената на критериумот  форма (естетика на страницата),како 

аспект за оценување на писмена работа, го наметнува прашањето што ќе се 

оценува со овој критериум ако формата на страницата (листот хартија на која 

се работи писмената работа)  е однапред одредена. Ако под овој критериум се 

подразбира композиција на даден текст, тогаш станува збор за нејасна 

формулација. Правењето рубрики  за дадениот критериум е невозможно, затоа 

што не може да се одреди што се подразбира под појаснувањето естетика на 

страницата, па оттука  ниту да се оцени писмената работа. 

Анализата на критериумите и обидот истите да се разложат во рубрики уште 

еднаш ја потврдува тесната поврзаност со формулацијата на темите. 

 

Заклучоци и препораки  

 

 Резултатите  од оваа кратка анализа, на оваа, сепак, комплексна тема, 

(поврзаноста на писмените работи со формулацијата на темите и оцену-

вањето), покажуваат дека на ова прашање малку се обрнува внимание во 

наставниот процес. Наставниците во своите глобални, тематски или дневни 

планирања не воспоставуваат соодветна корелација помеѓу реализацијата на 

наставната програма со вреднувањата на ученичките постигања што 

произлегуваат од таа реализација.Во планирањата на наставниците видлив е 

планираниот број на писмените работи и одговор на прашањето колку од нив 

ќе бидат извлечени од наставните содржини, а колку ќе бидат општи 

формулирани теми, и во тоа планирање, најчесто, изостанува приказот на 

планирана форма на писмено изразување, тема за писмена работа и 

критериуми за оценување. 

Честопати се случува во сопствените планирања наставниците да 

постават одлична формулација како тема за писмена работа, но воопшто да не 

размислуваат за критериумите за оценување. Одличната формулација не е 

доволна да ја постигне вистинската цел, учениците да добијат објективна 

повратна информација. Ако наставната програма е основен документ со кој се 

планира процесот на поучување, а писмените работи се задолжителна 

активност во тој процес, тогаш наставниците, писмената работа во своите 

планирања ќе треба да ја постават  како една комплексна целина преку која, 
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исполнувајќи ги сите елементи, може да добиваат објективна слика за 

постигањата на учениците за одредена тема, временски период  и сл. 

Комплексноста на овој процес подразбира дека подготовката за реали-

зацијата на секоја писмена работа треба да содржи одговори на прашањата: 

 Која тематска содржина(содржини) од наставната програма ќе се 

проверува? 

 Која пишана форма на изразување ќе биде зададена на писмената 

работа? 

 Како ќе биде формулирана темата за писмена работа, особено ако 

истата се поврзе  со пишаната форма на изразување? 

 Кои критериуми ќе бидат употребени за вреднување на истата? 

 Како учениците ќе се подготват за реализирање на конкретната 

писмена работа?  

 

Одговорите на овие прашања ќе значи исполнување на потребните 

услови да се воспостави потребната поврзаност на наставната програма, 

писмените работи како метод за оценување со формулацијата на темите на 

кои се пишува и критериумите со кои пишаните текстови ќе се вреднуваат. 

Ако наставниците во своите планирања ги имаат прецизно определено 

елементите на комплексната целина, тогаш тие, истовремено, си ја олеснуваат 

сопствената работа, ја зголемуваат објективноста во оценувањето и, на крајот  

овозможуваат подигање на квалитетот на образовниот процес воопшто. 
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ПРИМЕНАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК  

ВО АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА УЧИЛИШТАТА И ЛОКАЛНАТА 

СРЕДИНА НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА 

 
 

Abstract 

In this paper the author starts from what he feels and what he finds through the practice in 

everyday communication. Irregularities, carelessness and ignorance in the public for the 

official use of the Macedonian language and its Cyrillic alphabet are well known, present 

and very obvious. 

To overcome all the anomalies in the language through teaching requires team work, 

because the school is the smithy of the literary word. In addition to all this, the author, in this 

paper gives other suggestions which derive from his own observations. 
 
Keywords: Литературен (стандарден) јазик; училиште; нарушување на нормата; јазични 

вештини; медиуми; грижа за јазикот. 

 
А. ОПШТИ ВИДУВАЊА 

 

Прилогов го започнувам со убавата мисла на Ушински: ,,Јазикот е 

цвет којшто никогаш не венее”. Оттука во медиумите повеќепати сме 

зборувале за нашиот јазик во практиката на усното и писменото 

комуницирање на луѓето. Паралелно со тоа не ретко е и укажувано на 

недостатоците, односно за непочитувањето на јазичните норми во 

меѓусебното општење и писменото изразување. Токму за такви и слични 

аномалии во јазикот, кои ги прават учениците во училиштето, па и 

интелектуалци во секојдневниот живот, со задоволство се навраќаме сè со цел 

да укажеме и да опоменеме за тие недостатоци, кои го ,,валкаат” јазикот наш 

македонски, но овој пат уште еднаш го чиниме тоа од подруг агол, од аспект 

на односот наш како интелектуалци кон јазикот на државата во која живееме. 

Оттука, секој човек, природно е, и треба да си го знае јазикот на својата 

матична држава во која живее. А, колкава е улогата на јазикот за државата, 

доволно е само да се каже дека тој е најголем дар и најголемо богатство за 

секој поединец. 

Во земјите со постара и побогата културна традиција, како што се: 

Франција, Норвешка, Шведска, Финска, Хрватска, Словенија и други, пред с# 

најголемо внимание се дава на јазикот на кој се говори во земјата. Тоа го 

потврдуваат поголемиот број наставни часови по својот мајчин јазик, 

застапени низ текот на седмицата во училиштето. За жал, кај нас не е така. Тој 

број на часови за негување и реализирање на програмските барања по 

предметот Македонски јазик е многу помал, и практиката покажува дека не ги 

задоволува потребите во основното образование, особено во пониските 

одделенија на предметна настава. Покрај сето тоа, времето во кое живееме е 
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транзитно и не ретко носи нешто ново. Имено, големата разгранетост на 

живеењето неминовно бара и познавање барем на еден странски јазик, но 

приоритетот како Македонци, јасно е, каде треба да го дадеме. 

Во врска со ова, нема да биде на одмет ако нагласиме дека во последно 

време во повеќе училишта се организираат курсеви за изучување на странски 

јазици за деца и возрасни, а никако да слушнеме за некоја установа, односно 

училиште да организира курс за освежување и за стекнување посигурни 

знаења за правилно применување на јазичните норми на јазикот на државата. 
 

Б) ВИДУВАЊА ВО ПРАКТИКАТА 

 
Од практиката се добива впечаток дека администрацијата во 

училиштата, па и во другите организации, има потреба од извесна 

асистенција. Така, во однос на тоа, за нашата администрација, иако е многу 

сторено, туку и повеќепати е и зборувано за да се почитува она што сè вика 

норма во јазикот на државата, но недостатоците и натаму се присутни. Токму 

затоа сакаме да укажеме на некои негативни појави коишто треба да се 

надминат. Некои од нив повеќепати се потенцирани, но во оваа пригода ќе 

нотираме други случаи, а во тоа нема да грешиме ако во нешто се повториме, 

зашто не случајно се вели: ,,Повторувањето е најсигурно учење и најтрајно 

знаење”. Имено: пишување службени писма за кои не се знае кога се пишува 

До, кога За и во кој агол, односно на кој дел од страницата на листот се чини 

тоа. Потоа, записниците од одржаните состаноци на самоуправните органи на 

училиштето, издавањето на свидетелствата, ученичките книшки, превед-

ниците, пишувањето соопштенија, издавањето потврди и сл. Сето тоа зборува 

и сведочи за тоа каков е односот кон нашиот јазик, при што се потврдува 

колку сме доследни на јазичните норми  при нашето секојдневно општење. А, 

регистрирањето на наставните часови и употребата на големата буква, се 

посебни приказни. Кога би се извршил само еден општ увид на сето ова во 

практиката, вистината за непочитувањето на стандардните норми на нашиот 

јазик би излегла на видело. 

И навистина е така. Се прават големи отстапувања од она што го 

викаме норма во јазикот. И не само тие видувања, такви видувања има 

многу, но во оваа пригода ќе се обидеме да нотираме некои. Во одделенските 

книги не ретко среќаваме записници од одржан одделенски совет, напишан 

само со три – четири разбиени реченици и со невнесени основни елементи 

што задолжително треба да ги содржи секој записник. А, ако некој записник 

го има, тогаш сето тоа е сторено набрзина и конфузно. Во некои од нив, 

покрај другото, се среќава и ова: ,,На седницата од одделенскиот совет 

отсатни беа...!” 

Понатаму букавално стои: ,,На состанокот беа присатни директор-

ката, психологот и педагогот на училиштето.” Веднаш тука ни ги бодат очите 

зборовите: седница, состанок, отсатни и присатни, а за редот на зборовите во 

реченицата и за неупотребата на големата буква, во оваа пригода нема 

простор за елаборирање. 
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Иако воспитуваме, очигледно како интелектуалци, с# уште некои не 

знаеме што е седница, а што е состанок, а да не зборуваме за формулацијата 

отсатни–присатни. 

Паралелно со сите овие виситини кај повеќе колеги, односно колешки, 

ќе се види и ова: ,,Дневна припрема за работа на ден ...” итн. Или, пак, да се 

сетиме на огласите за работните места што ги објавуваат училиштата и 

другите организации во дневниот печат. Во нив повеќепати ги среќаваме 

зборовите: одредено–неодредено. 

Кога сме тука, не сакаме да ги запоставниме и нашите фискултурци, 

кои редовно другаруваат со зборивите: утакмица, такмичење, коло и 

слично, па дури и не ретко на огласната табла во училиштето ќе видиме 

напишано соопштение со зборовите: ,,Денес попладне ќе се одржи утакмица 

во фудбал со осмите одделенија. На такмичењето пожелно е да бидат 

присатни сите ученици.” За сите овие јазични недоследности најповиканиот 

во училиштето ни со ,,прст” не сака ,,да мрдне”. 

Ова покажува дека во секој случај, процесот на деформација на 

нашиот јазик во училиштата од повеќе наставници и понатаму продолжува.  

Нашиот академик и познат лингвист, Блаже Конески, многу убаво 

има речено:,,Училиштето мора да биде расадник на нашиот литературен 

јазик”. Ако е така, а треба да биде така, тогаш негувањето и доследната 

примена на стандардните норми на нашиот одамна озаконет македонски 

литературен јазик, на секој наставник треба да му е програмска обврска. Не 

може никогаш да се гради нешто ако други разградуваат, или ако се гради 

само од поединци, а не од целиот наставен кадар во училиштето. За тоа 

најдобро е кога се дејствува тимски. Оттука, за непочитување на односот на 

стандардните норми на јазикот на државата, односно на јазикот на којшто се 

изведува наставата, во прв ред најодговорен е првиот човек во училиштето, а 

потоа работниот тим. Впрочем, за тоа и искуството си го покажува своето. 

Таму каде што првиот човек на училиштето дејствува и укажува како треба 

сите наставници да внесуваат доволно грижа и силна желба за негување и 

почитување на јазикот на државата, резултатите се видни, за што зборуваат 

самите знаења и освоените награди на учениците. 

 Аналогно на ова, не сакаме да приведуваме само лоши примери, 

напротив, од еден разговор со колеги ќе нотираме и еден пример за односот 

кон македоснкиот јазик на една директорка на училиште, иако нејзиното 

образование и е специјалност од групата природни предмети и по народност 

не е Македонка. Независно од тоа, таа буквално од наставниците во 

училиштето бара низ наставата и педагошката администрација, па и низ 

целокупното општење низ работата, доследно да се применуваат јазичните 

норми на јазикот на којшто се изведува наставата, односно на македонскиот 

литературен јазик, а за тоа тимот е горд што е така и сите укажувања и 

забелешки на директорката, со задоволство ги прифаќа секој поединец. Го 

приведуваме примеров не за осуда на директорката на училиштето, туку како 

редок позитивен пример како треба да се делува за подобрување и негување 

на јазикот на државата. 
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 И убаво е што е така и така треба да биде, зашто не случајно е речено 

дека примерот во животот, пример создава. Зарем не! Но, за жал, загрижува 

вистината што некои наставници во училиштата, не исклучувајќи ги и 

директорите/ките кои повеќето како да ,,славјанисуваат” отколку што 

директоруваат. Тие и по донесувањето на Законот за заштита и употреба на 

јазикот, како да го ,,валкаат” она што претставува свесен напор за усвојување 

и применување на литератураниот јазик. 

 Таа обврска, како претежно во училиштето да е препуштена само на 

јазичарите. Ако училиштето, е ковачница на литературниот збор, тогаш 

негувњето и примената на македонскиот литературен јазик на првиот човек на 

училиштето и на целиот работен тим треба да им бидат своевиден императив 

на денот. 

 Ова актуелно прашање треба да најде свое решение како обврска во 

подзаконските акти на секое училиште со што ќе стане доследна примена на 

секој наставник. Во спротивно, не е на одмет да се изврши кодификација и 

ревизија на законодавството во сите нивоа на административното работење на 

секое училиште, па и на другите организации. Со тоа, императивно ќе се 

наложи прашањето за правилна примена и одговорен пристап на 

македонскиот литературен јазик во секое училиште. За посериозен правилен 

пристап на јазикот на државата не е на одмет Советот за мекедноски јазик 

на Република Македонија да испрати службено писмо до сите воспитно – 

образовни институции на нашата правна и законодавна држава во кое да се 

потенцира како законска обврска, во сите нивоа на работа, доследно да се 

применува македонскиот литературен јазик, односно јазикот на кој се изве-

дува наставата, со што многу ќе се надминат деформациите што постојат. Со 

тоа и секој наставник ќе дојде до реалната вистина на мислата на 

Шопенхауер: ,,Кој доследно не ги почитува јазичните норми на својот јазик, 

тој не знае да си ги цени своите мисли и својата држава”. Со тоа ќе ја 

оправдаме и мислата на првиот основоположник на нашиот јазик, Крсте 

Петков Мисирков: ,,Грижата кон нашиот јазик е наш долг, наше богатство 

и право. Ние сме должни да го милуваме нашиот јазик, зашто тој е наш, 

исто како што е наша татковината”.  

 Паралелно со ова, ние треба да се гордееме што живееме во мала 

држава, со наше големо богатство на дијалекти и со изучување на повеќе 

странски јазици, но во никој случај не смееме да дозволиме да навлегува 

процес на дегредација на нашиот литературен јазик и јазикот на државата. 

 Неправилностите, негрижата и незнаењето во јавноста за службената 

употреба на македонскиот литературен јазик и неговото кирилско писмо се 

добро познати, присутни и многу очигледни и во јавноста. 

 Тоа го потврдуваат многуте општествени и приватни организаци, со 

некои мали исклучоци, го немаат нормативно реализирано прашањето за 

јазикот. Во тоа ќе се увериме само ако направиме една скромна прошетка низ 

градот и пошироко, ќе видиме многубројни погрешно напишани фирми на 

организации, на продавници и сл. И не само тоа. Нашите градови се преп-

лавени со фирми напишани на латиница и на јазикот од другите држави. И 

секоја фирма зад себе крие своја приказна. 
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 За илустрација на сето ова, еве неколку примери: – Продавница ,,Ев-

тинија”, СТД ,,Намештај– Вардар”, ,,Македонија –аутотранспорт”, Про-

давница за аутоделови, Слаткара, Книжара и сл. Или, пак, да се задржиме 

на овие примери. Неодамна во две – три продавници го сретнав и ова: ,,По 

повод 8 Март снижење 40%, имаме француски лежаји, имаме од сите врсти 

сијалици итн. Низ нашиот град се сретнува и ова: –Преставата ќе се одржи у 

Дом на АРМ со почеток у 16 часот, Добродојдовте во Општината ... Па, тука 

се и утринските емисии во кои водителите не ретко прават големи аномалии 

во непочитување на нормите на македонскиот јазик. За сите овие аномалии 

што се чинат во јавноста со нашиот јазик, во посебни поглавја е убаво дадено 

во Правописот по македонски јазик. 

И навистина, зачудуваат вистините што во нашиот јазик уште 

,,царуваат” србизмите. Во врска со ова подобро ќе биде да се каже дека во 

комуникацијата на нашата јавност не ретко се употребуваат туѓизми. Еве 

некои примери за тоа: латински (континуитет – непрекинато, комплекс – 

целокупност, координира – усогласува, комуницира – соработува, и др.); 

англиски (дизајн – облик, фолклор и сл.); грчки (критика – оцена); унгарски 

(атар – област); француски (апел – повик); итн. А, србизмите и турцизмите за 

да се објаснат, потребен е поголем простор и време. Паралелно со ова би 

нотирале и некои нелитературни зборови, коишто не се во духот и нормите на 

нашиот литературен јазик, а медиумите, а уште повеќе учениците го 

употрбуваат во културата на писменото и усното изразување. За тоа сведочат 

нивните тетратки на кои пишуваат. Тукму за ова зачудува вистината што 

интелектуалци при општењето употребуваат такви зборови. Во прилог, еве 

дел од тие зборови: смета (пречи), се оптеретува (се оптоварува),затварај 

(затворај), се бавам (се занимавам), бутна (турна), посматрам (набљудувам), 

не се замарај (не се заморувај), кец (единица), журка (забава), маршута 

(маршрута), флаши (шишиња), конзерва (лименка), ќе искачам (ќе излегувам), 

ташна (чанта), степендија (стипендија), флизер (фризер), поклон (подарок), 

корегира (коригира), креминал (криминал), летовање (летување), багабонт 

(вагабонт), огон (оган, огин), спрат (кат), ќесе (паричник), концепира 

(конципира), уедначува (воедначува), наочари (очила), пепелара (пепелник), 

шкрги (жабри), напатствија (упатства), донел (донесол), кои што (коишто), кој 

што (којшто), Скопјанец (скопјанец), поречанец (Поречанец), Велигденски 

(велигденски), Ново село (Ново Село) и други. Низата од вакви зборови, кои 

се употребуваат во практиката е голема. Сето тоа е на штета на македонскиот 

литературен стандарден јазик. Само со позасилено укажување, коригирање и 

повеќе јазични вежби ќе може да има позитивно дејство и кај учениците и кај 

сите оние кои треба да го негуваат и да укажуваат, па и да даваат пример како 

треба да се негува, чува и облагородува јазикот наш на кој се изведува 

наставата, односно јазикот на оваа наша библиска земја  – Македонија. 

Мислам дека Министерството за култура треба да ја засили инспек-

циската служба во сите нивоа за доследна примена на Јазикот. 

Во поглед на ова Скандинавските земји нека ни послужат како пример 

за успешно негување, одржување и облагородување на својот јазик. Кај нив е 
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воведена заштитна политика со изградени механизми на наградување поедин-

ци за големи покажани заложби и грижа за јазикот. 

 Што се однесува за улогата на електронските и печатените медиуми во 

изградувањето и одржувањето на културата на говорот, како и во негувањето 

на писмениот и усниот израз, ние слушателите, читателите и гледачите, во 

последно време можеме да бидеме задоволни, но не во доволна мера. 

 Има поединци на малиот екран како да не се обврзани со Законот да 

ги применуваат најосновните норми на писменото, а особено на усното 

изразување. Прават непожелни аномалии пред јавноста, па им се дозволува на 

малиот екран и тие како и други да ,,славјанисуваат”. 

 Сепак, кога е во прашање јавен настап, телевизијата и радиото, треба 

да изградуваат подруги критериуми. Во врска со ова би го потенцирал 

следново: Колку е чувството попријатно и поубаво да читаш еден добро 

напишан текст, или колку е попријатно да се слуша пред малиот екран или 

преку радиото, па и во секојдневното општење, еден човек кој зборува убаво, 

течно, обмислено, занимливо, со убав пријатен глас, а наспроти тоа кога некој 

човек чита или заборува со неубава дикција и без никаква интонација. Веднаш 

интересот и вниманието се губат и се заборава целта за која сме повикани. 

 Сепак, се чувствува за потреба од извесна асистенција на секој еден 

што сака да му се слуша гласот на малиот екран, преку радиото и на говор-

ницата. 

 И, сосем на крај, би завршил со зборовите: Ако секој поединец се 

однесува кон пораките на нашите познати лингвисти, никогаш нашиот јазик 

нема да ни биде како запуштено дете од своите родители, според искажу-

вањето на еден познат универзитетски професор, туку напротив, тој ќе биде 

цвет кој нема никогаш да венее, а ние сме тие што треба тој цвет да го 

негуваме и чуваме, зашто тој цвет со години и векови нè чувал од многу силни 

ветришта и виулици. 

 

Заклучок 

 Во прилогов авторот поаѓа од она што го чувствува и што го сретнува 

низ практиката во секојдневното комуницирање. Неправилностите, негрижата 

и незнаењето во јавноста за службената употреба на македонскиот 

литературен јазик и неговото кирилско писмо се доста познати, присутни и 

многу очигледни. 

 За надминување на сите аномалии во јазикот низ наставата треба 

тимски да се делува, зашто училиштето е ковачница на литературниот збор. 

Во прилог на сето ова, авторот во трудов низ своите видувања дава и други 

сугестии. 

 
Користена литература: 

1. Концепција за деветгодишно основно воспитание и образование, Биро за 

развој на обаразование на Република Македонија, 2007 – Скопје; 

2. Авторот за овој труд претежно го користел своето повеќегодишно искуство 

низ практиката, односно го пренесол она што го видел и почувствувал во 

јавноста на секојдневното живеење и работење. 
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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 од 8 до 10 страници 

(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 

буквиBold, големина 12 pt,со лево порамнување); 

г)  еден празен ред; 

д)  резиме: големина на букви - 10 pt; порамнување од двете 

страни (Justified); резимето треба да содржи најмногу 150 збора 

(14 до 18 реда); клучни зборови: треба да има најмалку 3 (три) 

а најмногу 5 (пет) клучни збора; 

                                                 
*Доколку трудот е напишан од неколку автори, тогаш податоците се внесуваат за секој 

автор одделно. 
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ѓ) оформување на текстот: 

- големина на букви - 11pt; 

- насловите се пишуваат со големи задебелени букви, со 

лево порамнување; 

- поднасловите се со мали задебелени букви, со лево 

порамнување. 

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
5
), 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 (Користена 

литература) поАПА 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 

                                                 
5Вообичаено се наведуваат презимињата на првите три автори. Доколку бројот на автори е над 

3 се употребува скратеницата etal. 
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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 

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 

ProtectionAgency. Office of Air and Water Programs. Washington: 

GovernmentPrinting Office 

 

Статии 

 

Статија во весник или списание 

6 American Psychological Association31 

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. Elciervo, p. 8. 

 

Непотпишана статија во весник или во списание 

Cairo Plan of Action. (2000, julio). Dialogomediterraneo, 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 

повторуваат сите цифри: се пишува 1250-1265, а не 1250-65. 
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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). Laconfianza. 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 

 

Приказ 

Hernández Miguel, L. A. (Enero – Junio 1981). Statistics for Linguists. [Resena 

deAnshen, 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 

Microsoftword. Vers. 5.0. [Computer software]. (1989). Microsoft. 

FilmAndrić, 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: StudioB 

 

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 документација и 

и не се наведуваат како референци. 
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II. СПЕЦИФИЧНОСТИ НА ОДРЕДЕНИ ТИПОВИ ТРУДОВИ 

 

А) Емпириски труд (труд со истражување): Трудот, покрај горе-

наведеното, 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 практикатаили насоки на практична 

примена на некој проблем: Значење на проблемот  чии практични елементи 

се прикажуваат, опис на проблемот во практиката (опис на практиката), 

значењето на практичната примена на конкретното прашање (метод, форма, 

комуникација и сл.) и заклучок. 

Г) Други прилози (прикази, критики, хроники и сл.) 

 

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ТРУДОТ 

 

Трудот треба да се достави до Редакцијата во печатена и во 

електронска форма (доставувањето задолжително ги вклучува двете форми). 

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. Електронската форма може да сеиспратипо електронскапоштана 

следната адреса: 

pedagoskarevija@pfsko.ukim.edu.mk,pedagoska.revija@gmail.comили да 

се достави кај секретарот на списанието на некоја од надворешните 

мемории (USB, CD-disk, DVD и сл.). 

3. При доставувањето на трудот авторот треба да поднесе и  писмена 

изјава за тоа дека пријавениот труд не е претходно објавуван.  

 

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“ 

mailto:pedagoskarevija@pfsko.ukim.edu.mk
mailto:pedagoska.revija@gmail.com
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Согласно со пропозициите за објавување на трудови во 

списанието „Педагошка ревија“ ја давам следната:  

 

 

ИЗЈАВА 
 

 Од _____________________________________________ 

 

  

Одговорно изјавувам дека пријавениот труд со наслов: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

не е претходно објавуван. 

 

Датум __________   

 

 

Изјавил: 

_________________ 
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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. 
 

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:  

AnaIVANOVA
6
; 

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; alignmentjustified; 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) finishedtext; 

- 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. 

                                                 
6If 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)
7
, 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 

 

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. 

                                                 
7 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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A translation 

Homer. (1978). Ilijada (Miloš Đurić, translation). Novi Sad: Matica Srpska 

 

Government documents 

Johnson, M. (1987). Toward a Cleaner Air Enviroment. Enviromental 

ProtectionAgency. Office of Air and Water Programs. Washington: 

GovernmentPrinting Office 

 

Articles 

 

An article in a newspaper or magazine 

6 American Psychological Association31 

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 delinguistica. 

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 

deAnshen, 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. 

FilmAndrić, 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 
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practice), the importance of the practical application of the concrete matter (method, 

form, communication etc.) and conclusion. 

 

D) Othersupplements (prezentations, reviews, chroniclesetc.) 

 

III. SUBMISSION OF THE ARTICLE 

 

The article should be submitted to the editorial staff in print and electronic form (the 

submission compulsorily includes both formson Macedonian and English 

language). 

1. 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 

 

2. The electronic form can be sent via e-mail on the following 

address:pedagoskarevija@pfsko.ukim.edu.mk,pedagoska.revija@gmail.co

m or it can be submitted to the secretary of the journal on some external 

memory devices (USB, CD, DVD etc.). 

 

3. When submitting the paper, the author needs to inclose a written statement 

that the submitted paper has not been published previously. 

 

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
mailto:pedagoska.revija@gmail.com
mailto:pedagoska.revija@gmail.com
mailto:pedagoska.revija@gmail.com
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I give the following statement in accordance with the regulations 

for publishing papers in the “Pedagogic Magazine” 

 

 

STATEMENT 
 

 BY ____________________________________________ 

 

  

I responsibly state that the paper with the title 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

has not been previously published. 

 

 

Date _____________        

       Signature: 

_________________ 

 

 


