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Почитувани читатели! 
 

Во Вашите раце го имате научното списание „Педагошка ревија“. 

Досегашната структура и физиономија на „Педагошка практика“ сега е со 

нов концепт и ново руво. Тоа претставува умислен, изворен и автентичен 

растеж на досегашната концепциска поставеност на ова списание. 

 Редакцијата на списанието беше на повидок на 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. 

 

 

 

Љубица БАКИЌ – ТОМИЌ 

      37.017:17 

 

 

ПОСТМОДЕРНИСТИЧКИ МУЛТИТЕOРЕТСКИ ПРИСТАП  

КОН МЕЃУЧОВЕЧКИТЕ ОДНОСИ 

 

Човекот, во овој трет милениум, ќе се соочи  со предизвици што се 

многу поголеми  од сите досегашни. Технолошкото волшебство што поврзува 

сè и секого, ги заобиколува геополитичките граници и морални контроли; 

демографската сила се поместува на народот и на глобалната заедница; а 

постојат и различни стојалишта за тоа што се подразбира под „вистински“ 

начин на живот. 

Во последните децении современиот свет се определува како постмо-

дернистички; станува збор за настојување да се осмисли состобата што е 

својствена како на современата култура, така и на субкултурата; тоа ја 

определува технологијата, политиката, науката, филозофијата, архитектурата, 

сите форми на уметност, секојдневие, стил на мислење, комуникациски 

стратегии. Станува збор не само за преосмислување или за едноставно 

свртување (менување на предзнакот), туку и за напуштање на темелните 

вредности врз кои е создадена западната цивилизација. Светот се состои од 

фрагменти кои постојано ја менуваат смислата и не можат да се вклопат во 

некоја измислена структура. Се истакнуваат рушевините (J. Derrida i J. L. 

Borges), иреверзибилниот плурализам (A. Velsh), нестабилноста, распаѓањето, 

дезориентацијата, апокалиптичноста; се зборува за крајот на идеологиите, 

утопиите, историјата, благосостојбата, демократијата и секоја потпора (G. 

Deleuze, F. Guattari); повеќе не може да се каже ништо што од „пост-

модернистите“ некој не го кажал, а секој обид за критика или за оспорување 

на постмодернизмот и самиот му припаѓа на постмодернизмот. За разлика од 

класичните толкувања, светот на смислата на постмодернизмот добива 

„проблематичен статус“ во семантичкиот хаос што ја потврдува „бесмислата 

на постоењето“ (J. Kristeva). Смислата се смалува со умножувањето на инфор-

мациите, што доведува до „катастрофа (имплозија) на смислата“ (J. Baudri-

llard). Вредносниот систем на постмодернизмот не тежнее кон унифицирање, 

туку постојано се менува, бидејќи е во „постојана еволуција“. 
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Што е тоа што предизвика во светот во кој живееме да не сме среќни? 

Зошто толку глад, тага, страдање и насилство? Ако погледнеме наназад во 

историјата на развојот на човечката мисла (наука и филозофија) ќе го 

забележиме првото свртување кон двојноста на Декарт, кој ја поделил 

природата на ум и материја. Њутон ги дал  основите на механичката 

картезијанска парадигма, којашто преживеа сè до денес, и владее со 

човечката мисла и со човечкиот живот. Човекот овладеал со апстрактното 

мислење, создавајќи го сопствениот свет, одделувајќи се од природата и 

станал фрагментарна личност. Фрагментарноста, изолираноста, подвоеноста, 

доминацијата, нерамноправноста владеат со целата човечка историја што ја 

создавал човекот. Човечката свест не го создала само модерното сликарство, 

Бранденбуршките концерти и теоријата на релативноста, туку го создала и 

ропството, холокаустот, бомбардирањето на Хирошима, радијацијата на 

Чернобил. 

Така се појавила напнатоста помеѓу целината и фрагментарноста, 

помеѓу телото и душата, помеѓу материјалното и духовното. Картезијанскиот 

концепт на општествено функционирање, т.е. постоечкиот општествен 

организационен образец ја нагласува компетентноста или натпреварот, 

експанзијата или развојот, и доминацијата или моќта, што човекот неминовно 

го доведува до „картезијанска нервоза“.Ова истовремено е и темелот на т.н. 

пазарен пристап или економски пристап кон  општеството. 

Картезијанската парадигма ја создала дуалноста којашто се одразила и 

на образованието. Следејќи ја оваа дуалност, западната култура во 

образованието дава приоритет  на развојот и употребата на левата страна на 

мозокот, додека источните култури ја преферираат и ја развиваат десната 

хемисфера на мозокот. Левата страна на мозокот го афирмира: дигиталното, 

знаците, определеното, еднозначното, конкретното, логичното, очекувањата, 

сосзнанието, информацијата и вербалната комуникација, додека десната 

страна на мозокот ги афирмира: аналогното, сигналите, неопределеното, 

повеќезначното, апстрактното, сликовитото, претчувствата, интуицијата, 

пораките и невербалната комуникација. 

Давајќи предност на левата или на десната хемисфера на мозокот 

доаѓаме и до различни пристапи кон образованието, организацијата и рабо-

тењето. 

Традиционалниот пристап (давање приоритет на левата хемисфера 

на мозокот) или стилот на западниот свет, инсистира на: самопотврдување, 

анализирање, квантитети, натпреварување, доминација, ширење, рационал-

ност, моќ – над некого, машка култура, хиерархија, почитување на традиција-

та, редот, работата и стабилноста. 

Современиот пристап (давањето приоритет на десната хемисфера на 

мозокот) или стилот на источниот свет, преферира: интеграција, синтеза, 

квалитет, соработка, синергија, партнерство, зачувување, интуиција, моќ – со 

некого, женска култура, хетерархија, иновации, слобода и промена. 

Со постоењето на различни пристапи кон човековиот развој на 

педагогизмот е понудена можност за мудра одлука, со решавањето на проб-

лемите од минатото да се подготвиш за иднината, зашто луѓето мораат да 
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бидат отворени за промени. Сепак, овдека лежи најголемата пречка за влез во 

иднината – проактивно-реактивно размислување! Премногу често учителите 

учествуваат во решавањето на проблемите, наместо да ги предвидат проме-

ните. Тоа се два различни пристапи на размислување за иднината. Првиот, по 

својата природа, произлегува од перспективата што е ориентирана кон мина-

тото („секогаш го правевме тоа на тој начин“). Другиот е проактивен и е 

ориентиран кон иднината („како можеме да ги направиме нештата поинаку“). 

Мораме да признаеме дека промената е неизбежна, а раснењето и развојот се 

единствена опција. „Неписмени во 21 век нема да бидат тие кои нема да знаат 

да читаат и да пишуваат, туку тие кои не ќе можат да учат, да одлучуваат и 

пофторно да учат“ (A. Toffler prema Rosado, 2004., стр.2). 

За да ја повратиме човечноста, мораме да го повратиме нашето 

искуство на поврзаност со целата мрежа на животот, со сета природа (да се 

поврзат левата и десната страна на мозокот). Само тогаш ќе можеме да сфа-

тиме дека идентитетот, индивидуалноста и автономијата не значат издвоеност 

и независност. Можеме да ја премостиме картезијанската нервоза префрлајќи 

ја насоченоста од објектот кон односите. Иако односите ги пренебрегнавме и 

ги заборавивме, тие постојано постоеја и на скриен начин ни помагаа во текот 

на развојот на човештвото. 

Свртувањето кон новото време започна.  Науката бележи промени што 

се движат од поимното кон вредносното: од квантитетот кон квалитетот, од 

доминацијата кон партнерството, од анализата кон синтезата, од редук-

ционалистичкото кон холистичкото, од натпреварувањето кон соработката, од 

ширењето кон зачувувањето, од линеарното кон нелинеарното, од рационал-

ното кон интуитивното. 

Norbert Winer, татко на кибернетиката, во 60-те години на 20-тиот век 

ги постави темелите на преосмислување на картезијанската поделба помеѓу 

умот и телото, со теоријата на системите од кои се се развија теоријата на 

информацијата и комуникацијата. Матурираната теорија на комуникаци-

јата тврди дека јазикот е стар колку и човекот. Јазикот треба да ни служи за 

размена на идеи, за зголемување на способноста за соработка, однесување и 

соживот, за да може подобро да се разбираме едни со други.  

Современиот концепт на функционирање на општеството е еко-

лошки и се темели на начелата на флексибилност и разноликост – што на сис-

темите им овозможува опстанок на пореметувањата и прилагодување кон 

променливите услови. Организациониот образец на природата се темели на 

меѓузависност, на цикличен проток на информации, кооперација и партнер-

ство. 

Феноменот на саморегулација како идеја ги собра, во поново време, 

научниците од различни области на науката (невролози, кибернетичари, 

лингвисти, информатичари, физичари, математичари, филозофи, комунико-

лози ...).  Врз разработката на истиот феномен, кон крајот на минатиот век, 

работеа: I. Prigogine во Белгија, H. Haken i M. Eigen u Njemačkoj, J. Lovelock во 

Англија, L. Margulius u Americi и H. Maturana i F. Varela во Чиле. Едноставен 

заеднички заклучок беше дека самоорганизирачкиот систем (човекот и опште-
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ството) спонтано раѓа нови структури и нови форми на однесување во 

отворените системи. 

H. Maturan пошол од нервниот систем којшто го дефинирал како 

затворена мрежа на меѓудејствување, а слична теорија на мрежа развил и T. 

Buyan, кој по тргата на таа теорија развил нова теорија на учење со учинок 

(Mind Mapping). Денес сме сведоци на постоењето на глобалната комуни-

кациска мрежа интернет, но и на развојот на општествените мрежи како што 

се: Facebook, Twitter, Myspace… Carl Sagan вели: “Животот низ планетата не 

се ширеше преку борба, туку преку вмрежување”.  

H. Maturana заклучил дека кружно циркуларно направената мрежа е 

основната организација на живеењето. (F. Capra 1998./98). Исто така, заклучил 

дека живите системи се системи на спознанието, а животот е процес на 

спознавање. На овој нов концепт H. Maturana i F. Varel му дале име autopoiesis 

или подоцна познат како Santiago теорија. Оваа теорија поаѓа од премисата 

дека продуктот на дејствување на живите системи е нивната организација. Оп-

штествените системи ја користат комуникацијата како начин на автопои-

тетичка репродукција, Значи, комуникациските мрежи се посебен, оригинален 

резултат на самосоздавање на организација. Комуникацијата, според H. 

Maturani  не е пренесување на информации, туку координација на однесува-

њето на луѓето со заемно структурно спојување. Таквата заемна  координација 

на однесувањето или синергиско дејствување, е клучна особина на комуника-

цијата.  

Затоа можеме да се согласиме со M. Gandhijem, којшто рекол: „Жи-

вееме во време на човечко заедништво, глобално општество и му припаѓаме 

на светот“. Оттука не се чудни новите научни трендови, концепти и теории 

што доаѓаат до спознанија што се општочовечки, општоважечки, универзални. 

Фактот дека несвесно го подражаваме (имитираме) другиот, особено 

своите родители или луѓето на кои им се воодушевуваме, е општо познат. 

Со имитирањето детето го учи мајчиниот јазик, а не некој друг. Тоа е 

причината што луѓето зборуваат слично со своите родители, а не со другите. 

Тоа е причината зошто настануваат дијалектите и јазиците. Тоа е причината 

што верската припадност се наследува по семејна линија, намето со секое 

поколение повторно да се избира. Кога една личност имитира друга, нешто се 

пренесува. Тоа „нешто“, исто така, може и понатаму да се пренесува. Тоа 

„нешто“ како паразит може да го зарази нашиот ум, да го смени нашето одне-

сување. Секоја идеја, упатство, податок што може да се пренесе на другите и 

да се шири се нарекува МЕМ. Поимот и научната теорија посветена на „ме-

мот“ ја осмислил британскиот антрополог Richard Dawkins во својата книга 

„Себичниот ген“ од 1976 год. Го претставил мемот како единица за прене-

сување на културата, односно како единица за подражавање (имитирање).  

Dawkins ги смета мемите за спознајни обрасци што ги задржуваме во 

мозокот и можеме да ги пренесеме на друга личност. Заразна мелодија, слоган 

или, пак, модата во облекувањето, се примери за едноставни меми коишто во 

човечката популација можат многу брзо да се прошират. Мемите за откри-

тието на огнот, изумот на тркалото или на лостот битно придонеле за опста-

нокот на човековиот вид. Но, човекот не е имун на многу зли меми, како што 
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се шовинизмот, апархејдот, геноцидот, предрасудите и сл.  Мемите се шират 

без определен критериум, било да се полезни или штетни, нивната единствена 

„желба“ е да се прошират на што повеќе луѓе. Дечјите игри и масовните хи-

рови многу брзо се шират и помеѓу многубројна популација, а децата повеќе 

се подложни  на тие „умствени зарази“ на кои возрасните лесно можат да им 

се спротивстават. 

Меметиката се обидува да ја објасни културната еволуција, наука која 

се бави со истражување на мемите, со нивната репликација, ширење и ево-

луција. Меметиката ги зема мемите како основна реплицирачка единица во 

општествената еволуција – процес што е третиран како технички еквивалент 

на биолошката еволуција. 

Да се потсетиме на Clare W. Graves, кој пред педесет години го прет-

стави најзначајниот теоретски модел за разбирање на проблемите во образо-

ванието, црквата, општеството и светот денес – Теорија на нивоата на чо-

вечкото постоење или Спирална динамика – како што денес се вика. 

Спиралната динамика произлегува од почетните, изворни истражува-

ња на dr. Clare W. Graves. Како современик и близок пријател на Abraham 

Maslow, Graves не се согласил со хиерархијата на Маслов, за којашто сметал 

дека е премногу ограничена. Истото важи и за развојните фази на E. Erikson, 

L. Kohlberg, C. Rogers, J. Loevinger, J. Fowler, и M. Csikszentmihaly. Според 

Graves, нивното сфаќање за човечкиот развој е ограничено и затворено. За 

него човечкиот развој е отворена процес, без крај на повидок, туку способност 

за континуиран развој. Сфаќајќи дека психолошките теории за човечкиот 

развој се разликуваат, а не можат, на негово задоволство, целосно да ги 

објаснат сите човечки вистини, Graves во 1952 г., се упатил во 30- годишна 

истражувачка кариера, барајќи одговор на едно прашање: „Кои се постоечките 

концепции на психичкото здравје во главите на биолошки здравите човечки 

битија?“ Со други зборови, „Како изгледа биолошки здрав возрасен човек?“ 

Graves ги истражувал разликите помеѓу луѓето и ги сублимирал своите 

истражувања во „Теорија на нивоата на човечкото постоење“. 

Graves умрел во 1986 г., пред да ја објави својата теорија, а двајца 

негови ученици, Don E. Beck i Christopher C. Cowan, ја објавиле суштината на 

таа теорија во својата книга „Спирална динамика: Овладување со вредностите, 

водството и промените“. 

Graves открил дека под површината на вредностите или мемите се 

наоѓаат длабоки потструи, или погледи на светот, кои служеле како опера-

тивни рамки, водичи за донесување на одлуки и формирање на уверувања. Тој 

систем на вредности или „вМЕМИ“ биле „системи“ во луѓето, начини на 

размислување што го определувале човечкото однесување, а не видови на 

луѓе или особини на личности. Тоа не е кружно движење кое се враќа таму 

каде што започнало, туку, наместо тоа, тоа потсетува на влез на спирала. Тоа е 

сè поголема и поширока спирала на развојот за тоа како луѓето се движат низ 

различните нивоа на био–психо-социјално-духовна сложеност. Секој пат кога 

луѓето се движат од едно ниво на друго, тие поминуваат низ промена на 

парадигмата, поинаков прозорец низ кој тие би требало да го набљудуваат 

светот, трансформација на нивните основни системи на верување и вредности. 
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Важно е тоа што секое ниво претставува поинаков контекст на 

согледување на светот и на различните содржини да се протолкува тој свет. 

Значи, нашиот контекст, меметичкото ниво од кое ќе дејствуваме, го 

определува тоа што ние го разбираме и тоа што се наоѓа надвор од тоа 

разбирање. Кога ќе го прошириме нашиот контекст, нашата содржина се 

проширува и го вклучува тоа што порано не можевме да го разбереме. 

Моделот не само што го опишува развитокот на поединецот, туку и инсти-

туциите, народите, па дури и човечката раса. Луѓето и народите, меѓутоа, не 

се подигнуваат автоматски од едно ниво на спиралата на друго. Почесто, и 

луѓето и општествата, остануваат на истото ниво на развој во текот на своето 

постоење. 

Graves овие нивоа ги нарекува „длабински нивоа на системните вред-

ности“, или тоа што Beck и Cowan го нарекуваат „вMEMи“ малото „в“ озна-

чува „вредности“ или „вредносен мем“. Овие системи на вредности или 

вМЕМИ се налик на магнетски полиња кои привлекуваат или одбиваат 

површински вредности или мали меми – идеи, уверувања, однесувања кои 

можат или не мораат да бидат компатибилни со еден темелен систем на 

вредности. Значи, мемите се културни репликатори кои се собираат околу 

определени вМЕМИ или системи на вредности. Различните системи на 

вредности собираат околу себе различни меметични начини на живот и 

уверувања (Поговорката: Со кого си, таков си! Или, Тоа што го мислиш тоа и 

стануваш!). 

 

Слика 1. Спирала на нивоата на Системот на вредности 

Н. заб. (Севкупен поглед (холистички); Флексибилен тек (системско); Врска меѓу луѓето (хума-

нистички); Борба (материјалистичко); Силата на вистината (апсолутистичко); Моќни добра 

(егоцентрично); Дух на сродства (анимистично); Чувство за преживување (автоматско). 
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Како што луѓето се развиваат поминувајќи од едно на друго ниво, како 

во спирала, нивниот свет и размислувања стануваат сè покомплексни, новите 

вредности се надградуваат над претходните. Вредностите од претходното 

ниво се потиснуваат во позадина, и така присутни имаат можност повторно да 

се појават ако промените на животните услови „ги повикаат назад“. 

Кога личноста се наоѓа на одреден степен на егзистенција (вMEMи), 

таа има  севкупна психологија за посебноста на тоа ниво. Нејзиниот поглед на 

свет, вредностите, ставовите, односот кон другите, чувствата, мотивациите, 

вредностите, системот на учење, невролошкиот систем, уверувањата, ментал-

ното здравје, склоностите кон управување, образование, еконимска и поли-

тичка теорија и практика (МЕМИ), сите се во склад со тој степен. Степените 

на системот на вредности се означени со бои во Табела II.  Боите немаат 

симболично значење, служат само како идентификација на системот. 

 
Табела II. Степени на Системот на вредности 

 

МЕМИ БОЈА ТЕМА ФОКУС РАЗМИСЛУВАЊЕ 

СИСТЕМ 

НА 

ВРЕДНОСТИ 

ЖИВОТЕН 

СТИЛ 

Ниво1 Кремаста 
Нагон за 

преживување 
„ЈАС“ Автоматско 

Групата се држи 

заедно за да 

преживее 

Живее за да 

опстане 

Ниво2 Виолетова 
Дух на 

сродство 
„НИЕ“ Анимистично 

Чувство за 

семејство/племе, 

почитување 

Живее за 

групата 

Ниво 3 Црвена Моќни добра „ЈАС“ Егоцентрично 

Воден од моќта, 

експлоататаивен, 

без граници 

Живее за сега 

Ниво 4 Сина 
Сила на 

вистината 
„НИЕ“ Апсолутистичко 

Авторитативен, 

целисходен 

„еден прав пат“ 

Живее за 

после 

Ниво5 Портокалова Борба „ЈАС“ Материјалистичко 

Претприемач, 

стратег, воден од 

успехот 

Живее за 

награда 

Ниво 6 Зелена 
Човечка 

поврзаност 
„НИЕ“ Хуманистичко 

Хармонија во 

заедницата, 

рамноправност, 

релативност 

Живее за 

хармонија 

Ниво 7 Жолта 
Флексибилен 

тек 
„JAС“ Системно 

Флексибилност, 

спонтаност, 

компетенцијата е 

поважна од 

статусот 

Живее за 

заемност 

Ниво 8 Тиркизна 
Целокупен 

поглед 
„НИЕ“ Холистичко 

Сочувствителен, 

спиритуален, 

интуитивен, 

внатрешно 

усогласен 

Живее за 

мудрост 
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Тоа што ни е потребно се „спиритуалните учители“, личностите на 

жолтото ниво кои се мултимеметици. Спиритуалниот учител ги вреднува 

целите низ меметички нивоа, има можност да ја види целата спирала на 

човечките разлики, и знае како се говори со „психолошки јазици“ на луѓето на 

нивните нивоа на постоење. Тој е визионер, се вклучува и е ориентиран со 

компетенции, го разбира „природниот тек“ на човечкиот развој. Тој им 

овозможува на луѓето да го видат следниот чекор на човечкиот раст, што тие 

треба да го преземат, а ја имаат предвид целината, организацијата. Тоа е ниво 

што ретко се среќава во минатото. Сепак, тоа е најдобриот стил на водство на 

кој му одговара да се соочи со предизвиците на општествените промени во 21 

век. Значи, тоа што лежи пред нас е ситуација на многустрани иднини или 

стварности, а не само една, зависно од оперативните системи на вредности. 

Целиот свет, целата вселена е единство, целина, систем во кој главната 

движечка сила е неусловена, несебична љубов (станици на телото, планети во 

вселената). Космосот втемелува вредности што не се само човечки, туку 

универзални, космополитски (да замислиме себични ѕвезди кои се насилни). 

Човечките вредности се темелни и универзални квалитети. Својствени 

му се на човекот, само треба да ги извлечеме од внатрешноста каде што се 

скриени (educere). Вредностите се апстрактни и се манифестираат преку доб-

лести кои единката ги развива во текот на својот живот. Тоа се: добрината, 

трпеливоста, одговорноста, поднесувањето, доследноста, истрајноста, пожрт-

вуваноста, лојалноста... Сите вредности се здружуваат за да се постигне 

нешто: вистината е налик на електрична струја, правилното дејствување е 

налик на електрична мрежа, мирот е налик на светилката, љубовта како свет-

лината, а ненасилството е ширење на светлината над сè и на секого. Човеч-

носта лежи во единството на мислите, зборовите и делата. 

Крајната цел на воспитувањето е човечкиот карактер, кој се развива во 

клима на хуманост, единство, различност (култура, нација, религија), совр-

шенство (Човек, како тоа гордо звучи), севкупност и човечко совршенство. 

Првото чувство што од нас протекло е љубовта. Љубовта е невидлива струја, и 

затоа таа не може да се види. Таа невидлива струја на љубовта, изразена преку 

зборови, се нарекува вистина. Кога зборовите ја следат совеста, тогаш се 

претвораат во вистина. Совеста е сведок на божественото. Следејќи ја висти-

ната се впуштаме во дејствување. Поради тоа, тој што ја следи вистината, 

постапува правилно. Вредноста на солта е во нејзината соленост, вредноста на 

шеќерот е во неговата блажина, а вредноста на човекот е во неговиот ка-

рактер. 

„Тоа што си, толку гласно ми ѕвони во ушите, така што не слушам што 

ми зборуваш!“ (Emerson).  

Учителот (воспитувачот) на иднината треба да има развиена 

способност за водство, знаења за организација и вештини за комуницирање. 

Кога секој човек - со толку љубов, посветеност, лојалност и труд го 

прави најдоброто што може, овој свет, навистина, би бил цело полно со 

доблести, среќно место под сонцето.  
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СИСТЕМOT НА ОБРАЗОВАНИЕ НА БИБЛИОТЕКАРИТЕ  

ЗА XXI ВЕК ВО Р. МАКЕДОНИЈА 

 

 
Abstract 

The fast development of the information technology in the XXI century resulted in very 

rapid, dynamic and revolutionary changes in the organization of working of the modern 

libraries, in the very “notion” of “feeding”, and intake of a great amount of information, 

localization of the data and establishment of a network of different storages of information. 

Qualitatively, the new wave of changes in this sphere inevitably resulted in a new wave of 

demands for the new profile of librarians, which will have to successfully respond to the 

new modern informational challenges. 

For this purpose, the modern educational process is directed towards profiling a new 

librarian staff, which will have at its disposal a high quantum of interdisciplinary knowledge 

and professional competencies. The professional competencies refer to the complex meaning 

in the sphere of information and the way to their access, the technologies, management and 

research – the four basic pillars, which determine the profiles of the modern IT expert in the 

XXI century in the Republic of Macedonia, and beyond. 

 
Key words: librarians; libraries; modern education; information. 

 

 

Библиотечните кадри како главни двигатели за развојот на библио-

текарството, информациската дејност и документацијата се постојано предмет 

на посебно внимание во сите развиени земји во светот. Денес се поставува 

прашањето како да се создаде библиотечен кадар што ќе биде способен да се 

прилагодува и позитивно да одговори на брзиот развој на науката, техниката и 

општеството во целина. 

Во последните дваесет години светот на трудот Еволуираше и се 

развиваше со огромни чекори напред, а во тој контекст и библиотеките како 

храмови на мудроста не останаа „имуни“ на современите тенденции во оваа 

сфера. Круна на сите современи промени претставува информациската 

технологија, која ја промени организацијата на работата, самиот поим на 

„потхранување“ и прилив на информации, локализација на податоците и 

воспоставување на мрежа на различни складишта на информации. Но, и 

покрај огромниот бран на техничко-технолошки напредок во глобализираниот 

свет, човечкиот фактор и понатаму остварува клучна и доминантна улога во 

сите сфери на современото живеење, организирање и функционирање. 

Библиотеките во новиот век сè повеќе ја потенцираат потребата за 

ангажирање на високо – образовани кадри со висок квантум на знаење и 

професионални компетенции. Акцентот во нивното профилирање се става на 

стекнување на врвни знаења од сферата на изворите на информации, достап-
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носта до нови информации, информатичките технологии, менаџментот и 

истражувањето. 

Заради тоа некои автори заклучуваат дека „кадрите, со своето образо-

вание и знаење, организациското и стручното искуство, со своите работни 

навики, интеркадровски односи и мотивација, имаат најзначајна улога за 

успехот на работењето на секоја организација“. (Петревски, 1999: 88), а во тој 

контекст и во областа на библиотекарството (забелешка на авторот). 

Од тоа произлегува дека улогата на библиотекарскиот кадар е од 

пресудно значење во успешното и целосно реализирање на библиотечните 

процесиво Р. Македонија. Оттука како неопходно се налага потребата за 

континуирано образование и усовршување на библиотечниот кадар. Со 

развојот на информациското општество сè повеќе се наметнува потребата од 

приспособување на образованието и системите за образование, а особено за 

библиотекарскиот кадар задолжително да стекне солиден квантум на инфор-

мациско знаење, можност за усовршување на знаењето за информатичка 

технологија и нејзиното користење во информатичкото библиотечно работе-

ње. Ова е потребно за да може да се врши компетентна селекција на огром-

ниот број информации кои се бараат од страна на корисниците. 

Американското здружение за специјализирани библиотеки (SLA) 

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

библиотекарот во современата библиотека, односно информацискиот струч-

њак да одговори на предизвикот на транзицијата кон XXI век и во почетниот 

период на XXI век. За таа цел (SLA) издаде посебен преглед (COMPETEN-

CIES for Special Librarians of the 21st. Century, 1996: 1-3)во кој беше презен-

тирана визијата за: 

1. професионалнитекомпетенциии 

2. личните компетенции на информацискиот специјалист. (Котовчевска, 

2007: 247-250) 

Професионалните компетенции се однесуваат на знаењето на 

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

на изворите на информациите и достапноста до нив, технологиите, менаџмен-

тот 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 што тој 

треба да го има во XXI век: 

- да ја познава содржината на информациите и да има способност 

критички да ги проценува  и избира; 

- да поседува специјализирано стручно знаење неопходно за одвивање 

на дејност на организацијата или клиентот / корисникот; 

- да ја развива и да управува  со прирачната, достапна „costeffective” 

информациска служба во согласност  со стратешките цели на 

организацијата; 

- да организира образование за корисници; 

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

информациската улога; 
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- да користи соодветна информациска технологија за набавка, органи-

зирање и дисеминација на информации; 

- во контактите со управата, со деловен јазик да ја демонстрира важ-

носта 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 информациските услуги како одговор на 

новите потреби; 

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

зацијата за информациски прашања.”(COMPETENCIES for Special 

Librarians of the 21st. Century, 1996:8-9) 

Наместо заклучок, можеме да констатираме дека акцентот во профи-

лирањето на професионалните компетенции, неопходни за успешно работење 

во XXI век, првенствено е ставен на информациите, информациското знаење, 

информациската технологија и нивното користење во функција на зголеме-

ните потреби на корисниците на информации во новиот век. 

Личните компетенции претставуваат определен квантум на знаења, 

способности, ставови и вредности што му овозможуваат на информацискиот 

стручњак успешно работење и извршување на професионалните обврски. Тие, 

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

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

кариера, да укажуваат на дополнител-ната вредност на информацијата 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” на лични компетенции, неопходни за комплетирање на про-

филот на информацискиот стручњак за XXI век, спаѓаат: 

- 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 концентрирање 

на најважното; 

- поседување деловни контакти и создавање нови можности; 

- препознавање вредноста на стручното здружение и солидарност; 

- 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 

постоење на флексибилен образовен систем кој ќе се прилагодува кон секој-

дневните и мошне значајни промени во струката на библиотечно-инфор-
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мациските стручњаци. Образованието на библиотечниот кадар, стекнато во 

високообразовните институции, е од голема важност за успешно чекорење 

воXXI век и за ефикасно функционирање на библиотеките во ерата на 

„информациското општество“. Само преку образование на современи кадри 

библиотеките и библиотекарството ќе добијат кадар способен да одговори на 

сите предизвици на XXI век во оваа мошне значајна, корисна и неопходна 

сфера, неопходна за успешен развој во сите сфери на општественото живеење 

во Р. Македонија. 

Образованието, односно образовното ниво на библиотечниот кадар 

претставува мошне значајна компонента, односно незаменлив фактор за 

успешно остварување на библиотечната дејност во новиот век. За таа цел, од 

големо значење е отворањето на Институтот за библиотекарство на Педагош-

киот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје. Библиотекарите, информа-

торите во повеќе земји во светот своето стручно библиографско образование 

го стекнуваат во соодветни високошколски образовни институции со повеќе-

вековна продукција. 

Овие позитивни тенденции за создавање на образовен библиотечен 

кадар треба да продолжат и во наредниот период, со цел постепено да се 

достигнуваат високите светски стандарди во кои библиотекарите ќе се 

„трансформираат” во менаџери на знаењето, звање кое подразбира солидно 

образование и континуирана едукација и континуирано следење на совре-

мените трендови во библиотечното работење. 

Клучниот концепт на денешното општество е управувањето со знае-

њето   (Klejton P.и Gorman G.E. 2001), а тоа недвосмислено го наметнува пра-

шањето за идниот профил на библиотекарите, професионалното воспитување, 

етичкиот кодекс и севкупните негови квалитети. За комплетирање на личноста 

на библиотекарот, покрај своите човечки особини, неопходно е да поседува 

знаење и вештини кои ќе мора да ги стекне во процесот на образованието. 

Од библиотекарите сè повеќе ќе се очекува да нудат помош на сите 

профили на корисници, да им помагаат на стручњаците од другите струки во 

пронаоѓањето на потребните извори, како и да бидат подготвени да дадат 

одговор на сите прашања и предизвици наметнати од новота ера. 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

Со енормно брзиот развој на информациското општество во новиот 

глобализиран свет неминовно се наметна суштинската потреба од воспос-

тавување на нов систем за едукација на библиотечно информациски струч-

њаци во XXI век. 

Американското здружение за специјализирани библиотеки (SLA) ја 

презентира визијата за професионалните и личните компетенции што се 

неопходни за да се одговори на предизвикот на транзицијата кон XXI век и во 

првите декади на новиот век. Акцентот во профилирањето на професионал-

ните компетенции, неопходни за успешно работење во современите библиоте-

ки во почетокот на XXI век, првенствено е ставен во областа на инфор-

мациите, информациското знаење, информациската технологија и нивното 
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користење во функција на задоволување на зголемените барања и потреба на 

корисниците на сè поголем број информации од секаков вид во новиот век. 

Комплексноста и ускладеноста на професионалните и личните компетенции 

ќе го формираат професионалниот и трансформираниот лик на библиотекарот 

во новиот милениум. Клучниот концепт на денешното општество е 

управување со знаењето, состојба која во наредниот период во целост ќе го 

детерминира и идниот профил на библиотекарите, нивното професионално 

воспитување и образование, етичкиот кодекс и нивните севкупни квалитети. 
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Лулзим МУРТЕЗАНИ  
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стручен труд 

 
МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО:   

СООЧУВАЊЕ СО ПРЕДРАСУДИТЕ  

 

 
Abstract 

The beginning of the 21
st
 century created a new horizon for humanity, filled with racial, 

ethnic, religious and cultural diversity. Modern people are aware that by respecting the 

cultural diversity the entire civilization will develop in a natural way. Multiculturalism as an 

objective reality is also found in the school environment. This imposes the question about 

which the basic dimensions of the multiculturalism in the education are and which 

strategies, according to its principles, are anticipated for dealing with the cultural prejudices 

in the students. 

Prejudices are in fact our beliefs which we always thought to be true, without approaching 

them in a critical manner and we received them as such as a final product – the way in which 

they were served to us by the education, family, media, culture, etc. this article describes the 

nature of the prejudices, i.e. their treatment based on the dimensions of the multicultural 

education. 

  

Key words: Multiculturalism; elements of multicultural education; prejudices and stereotypes; 

strategies for reduction of the prejudices. 

 

 
ВОВЕД 

 

 Психологијата на културата како една поддисциплина на  психологија-

та, не толку позната на нашето поднебје, го подвлекува фактот според кој 

културата и мислењето се нераздвојни. Таа ја нагласува улогата на културниот 

диверзитет при толкувањето на психолошките студии. Еден од нејзините 

најистакнати претставници, Шнајдер (Sneider Р., 1991), го истакнува значе-

њето на истражувањата на различни културни традиции и социјални практики 

на луѓето. Неговите пораки се однесуваат на прашањата поврзани со мулти-

културализмот  и едукацијата,  како нова реалност во општеството.  

 Мултикултурализмот е една реалност која има основи во хуманата 

природа на човечкото битие. Не случајно во речиси сите кампањи за правата 

на луѓето се промовира респектот кон културниот диверзитет. Општествата 

кои се отворени кон другите култури ја прифаќаат базичната идеја на мулти-

културното образование,  како еден од најважните столбови на градењето на 

човековата перспектива. На тој начин се креира стабилно мнение  на прифа-

ќање на  мултикултурните премиси  на  образованието и воспитанието, почну-

вајќи од предучилишно, основно и повисоки нивоа на образование. Таквиот 

тренд несомнено резултира со намалувања на меѓусебната културна нетрпе-

ливост, т.е. расните и другите предрасуди меѓу луѓето кои можат да водат кон  

градење на паралелни светови во едно мултиетничко општество.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Shweder
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1. КОНЦЕПТОТ ЗА  МУЛТИКУЛТУРНА ЕДУКАЦИЈА  

 

Не ретко научниците изразуваат конфузни тврдења во третирање на 

концептот на мултикултурализмот. Ова се случува бидејќи тие различно 

пристапуваат кон поимањето на самиот термин култура. Најчесто се случува  

концептот култура да се изедначува со националната, етничката или религис-

ката припадност на луѓето. На тој начин се симплифицира поимот  култура. 

На тоа укажува авторот Бауман (2009), кога вели дека културата не може да се 

изедначува со етничкиот идентитет  или пак тој да се смета како единствена 

детерминанта на културата. За илустрација, во многу средби  каде се промови-

ра меѓукултурниот дијалог, учесниците, било да се тие политичари, прет-

ставници на граѓански здруженија и сл., не ги разликуваат етничката, расната 

или религиозната компонента на културата. 

 Слично и во областа на едукацијата, се забележуваат различни толку-

вања на овој поим. Една посеопфатна дефиниција за мултикултурната еду-

кација се сретнува кај американскиот психолог Бенкс (Banks, 1993), според 

која мултикултурната едукација ги опфаќа сите училишни политики и практи-

ки, кои се  во функција на подобрување на едукативните резултати  не само за 

учениците (студентите), со различно етничко, расно и религиозно потекло ту-

ку и за лица од различен пол и тие со пречки во развојот (на пример, децата со 

посебни потреби). Така, тој нагласува дека: Мултикултурната едукација е 

една идеја која декларира дека сите ученици независно од групата на која ѝ 

припаѓаат, како тие што се однесуваат на полот, етникумот, расата, културата, 

социјалното ниво, религијата и сл., треба да ја користат едукативната еднак-

вост  во образованието (стр. 116). 

 Сметаме дека ваквиот начин на поимање на мултикултурализмот во 

образованието претставува основно начело за третирање на практиките на 

соочување со неговите предизвици.  

 

2. ПРИРОДАТА НА ПРЕДРАСУДИТЕ 

 

Неспремноста за почитување на другите култури континуирано раѓа  

погрешни мислења и ставови кон нив, кои најчесто се манифестираат во вид 

на предрасуди и стереотипии. Предрасудите вообичаено претставуваат нега-

тивни и неаргументирани ставови кон одредена група луѓе. Тие може да бидат 

културни, етнички, религиозни, сексуални, политички итн. Нивен белег е тоа 

што се придружени со интензивни емоционални чувства и затоа имаат силно 

влијание врз мислењето и однесувањето на луѓето и се тешко менливи.  

Голем број предрасуди се пренесуваат на децата од родителите, роднините, 

врсниците, средствата за информирање итн. Децата усвојуваат многу предра-

суди и преку слушањето на разговорите на возрасните. Имитирајќи го нив-

ното однесување, ги градат сопствените ставови и мислења, а исто така и 

предрасудите (Myers, 2003; Dragoti,  1999; Elliot et al, 2000; Feldman, 1989). 
 Малите деца немаат национални или расни предрасуди. Во едно кла-

сично проучување, извршено пред многу години, биле опфатени децата во 

американската држава Тенеси, каде што живеат многу црнци и каде што 
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владее изразена омраза кон нив. Ова проучување покажа дека белите и црните 

деца си играат заедно и не им пречи разликата во бојата на кожата, додека 

родителите не почнале да им забрануваат на белите деца да се дружат со 

нивните црнци врсници (Allport,1969). Од таму, тие се  манифестираат и кај  

помладите во училиштето, но и надвор од него, како причина за меѓуетничка 

психолошка нетрпеливост, па дури и конфликти. 

 

3. МУЛТИКУЛТУРНАТА ЕДУКАЦИЈА И СТРАТЕГИИТЕ  

ЗА РЕДУЦИРАЊЕ НА ПРЕДРАСУДИТЕ  

  

Станувајќи свесни за негативното влијание на предрасудите врз пом-

ладите, научниците истражувале како да интервенираат во едукативната прак-

тика со цел намалување на предрасудите. Во таа смисла треба да додадеме 

дека базичната идеја на мултикултурното образование се состои во редуцира-

ње на предрасудите од етнички и  религиозен, односно културен карактер  кај 

учениците.  

 Културното потекло на детето е определено од неговиот идентитет 

(етничка група), социоекономскиот статус, религијата, мајчиниот јазик, полот 

и искуствата во одредени групи и подгрупи. Поаѓајќи од еден таков колоритам 

на фактори, можеме да ги идентификуваме основните димензии на мултикул-

турната едукација, како ориентациски точки во соочување со предрасудите. 

Бенкс (Banks 1993), се изјаснува за пет основни такви димензии: 

– Интеграција на содржините 

– Градење на знаењата 

– Еднаква педагогија 

– Консолидирање на школската  култура, и   

– Редукција на предрасудите. 

 Покрај тоа што само последната  димензија непосредно се однесува на 

проблемот на предрасудите, останатите четири, имплицитно утврдуваат 

стратегии за  соочување со нив.  

 

3.1. Димензијата интеграција на наставните содржини 

Таа се однесува на интегрирање на наставните содржини, од различни 

култури на учениците. Од таму личното искуство на ученикот  во групата на 

која ѝ припаѓа е драгоцен извор за користење на информации за вовед во нов 

наставен материјал. На тој начин ќе се селектираат наставни материјали во 

кои се укажува на придонесот за човештвото на лица од разни култури. Кога 

во наставната практика наставникот се повикува на културните вредности  

соодветни за учениците, т.е. нивниот културен идентитет, тие забележуваат 

како евидентно се зголемува нивното учество во наставата, а покрај тоа се 

зголемува и степенот на постигањата (Tharp, според Slavin, 2006).  
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3. 2. Димензијата градење на знаењата 
Преку неа се укажува на помошта што наставникот им го нуди на 

учениците при совладување на некој материјал, при што се тврди дека  

расната, етничката  или социјалната припадност, им помага на учениците  на  

специфичен начин да ги усвојат новите знаења. Во општата психологија се 

познати појавите на субјективни перцепции на објектите и настаните во 

зависност од икуството и културната припадност. Поради сето тоа, се 

препорачува надоврзување на наставните содржини со  културните специфики 

на самите ученици, како начин за поуспешно градење на  нивните знаења  за 

светот и луѓето во него (Муртезани, 2009). Културните специфики се  

реалност и како такви треба да се нагласуваат  во  меѓусебното комуницирање 

кај децата од различни култури, а што ќе води до значајно редуцирање на 

нивните предрасуди и стереотипии. Градењето на знаењата од аспект на 

мултикултурализмот значи дека патиштата по кои се доаѓа до одредени 

сознанија не мора да се исти. На тој начин децата ќе се запознаваат  со 

различните поимања на светот што се резултат на историјата и заедничкото 

искуство на една група луѓе, која создава  различни концепти и филозофии кај 

нејзините членови. Значи голем дел од нашите информации, т.е. начините 

како стасуваме до нив имаат свое потекло од животните искуства. Поаѓајќи од 

горенаведеното,  наставниците при давање инструкции за работа, треба да 

водат сметка за искуствата на децата во нивните семејства (ниво на 

образование на родителите; употреба на интернет, стилови на едукација и 

др.); или, пак, да имаат предвид кои се нивните традиции, а врз база на нив да  

обработат дел од наставните содржини.  

 
3. 3. Димензијата еднаква педагогија  

 Пораката за образование за сите на еднаков начин без оглед на 

културните  разлики е составен дел на оваа димензија. Така, на пример, во 

функција на  развивање на меѓукултурниот дијалог, а со тоа и намалување на 

предрасудите е Националната стратегија за развој на образованието (2005-

2015), со кое се настојува да се подобрува наставниот систем за сите деца. 

Оваа стратегија предвидува подобрување на физичкиот пристап кон 

образованието и намалување на дискриминацијата  на училиштата (полова, 

етничка, национална, религиозна итн.).  

а) Димензијата консолидирање на школската  култура  
 Преку оваа димензија се нагласува улогата на позитивната наспроти 

негативната култура која доминира во едно училиште. Позитивната култура 

промовира реципрочни размени на искуства меѓу учениците од една и 

наставниот кадар од друга страна. Врз база на таквите односи се промовира 

меѓукултурниот дијалог, односно интеркултурализмот во училиштето и 

пошироко.   

б) Редукција на предрасудите  
 Во суштина на начелото е содржана една мошне важна задача во 

рамките на  мултикултурното образование. Преку неа се нагласува важноста 

на развивање позитивни  интеракции кај учениците од различни етнички 

групи, па според тоа претендира креирање на толерантни и демократски 
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ставови кон другите. Но да се стане толерантен спрема другите не е можно 

доколку не сме блиску  запознати со нивните култури. Инаку битен предуслов 

да се запознаеме со тие кои не припаѓаат на нашата култура е спремноста да 

заземеме нивна позиција (агол) на гледање на работите, за што не потсетува 

психологијата на Пијаже (Piaget, 1971). Покрај тоа, не е доволно на когни-

тивен план да се размислува за другите култури со кои живееме, туку пред сé 

треба и емоционално да се зближуваме со нив.  Тоа ќе се постигне ако луѓето 

се обидуваат работите, традициите на тие од другата култура, да ги 

перципираат и од нивна точка на гледање, а не само од своја. Само на тој 

начин можеме да придонесеме во создавање на една стабилна социјална 

училишна клима таму (но не само таму) каде имаме етнички, говорен и 

религиозен диверзитет. 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

 Концептот на мултикултурно образование е мошне актуелен во раз-

лични научни дисциплини, а особено во рамките на културната психологија. 

Тој ги опфаќа школските политики и практики кои се во функција на подобру-

вање на едукативните резултати  за учениците независно од нивната културна 

припадност.  

 Постоењето на предрасудите кон други групи не само што го отежнува 

животот на групите кон кои тие се адресирани туку претставува и една крута 

основа која поттикнува и води кон конфликти меѓу луѓето. 

 Димензиите како што се: интеграција на содржините; градење на 

знаењата; еднаква педагогија; консолидирање на школската култура и редук-

ција на предрасудите, веруваме дека можат да им послужат на сите субјекти, 

одговорни за образованието на децата, како патокази за пристапот кон 

мултикултурното образование, односно за редукција на предрасудите.  
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РАЗВОЈНА ПСИХОПАТОЛОГИЈА:  

КОНЦЕПТИ И НОВИ ПРЕДИЗИВИЦИ 

 

 
Abstract 

This review article highlights the defining principles, concepts, progress and future 

directions in developmental psychopathology.  

To begin, we describe principles that have guided the field of developmental 

psychopathology. We then examine the importance and origins of the field. We next 

explicate the definitional parameters of the discipline and discuss issues that are integral to 

research conducted within a developmental psychopathology framework. We conclude by 

describing some important future directions for prevention, research on interventions, and 

research on developmental psychopathology. A new era in developmental psychopathology 

is dawning, with exciting frontiers in brain development and plasticity, gene-environment 

interaction, resilience and recovery, multilevel dynamics, interdisciplinary research and 

training, and methodologies for assessing and analyzing change over time within and across 

individual systems and their contexts. Unfortunately, in R. Macedonia, this scientific 

academic field is almost unknown up to now. We hope that this article will provide an 

interest, initial challenge and awareness for compelling need for this scientific discipline in 

future. As a first pioneers steps in R. Macedonia, we have established curriculum of 

developmental psychopathology at Faculty of Educational Science and Faculty of Medical 

Science, at Goce Delcev University, Stip. 
 
Key words: developmental psychopathology; concepts; challenges; scientific discipline. 

 
 

1. ВОВЕД  

 

Развојната психопатологија е научна дисциплина во подем, која 

претежно е фокусирана на интеракцијата помеѓу биолошките, психолошките и 

социолошките контекстуални аспекти на нормалниот и абнормалниот развој 

низ целоживотниот циклус на човекот (Cicchetti, 1993; Cicchetti & Toth, 1998; 

Rutter & Sroufe, 2000; Sameroff, 2000). Развојната психопатологија е скоро 

непозната научна дисциплина во Р. Македонија. Од друга страна пак, токму 

поради тоа претставува голем предизвик за развојните и клиничките 

психолози.  

Развојната психопатологија, како научна дисциплина започна да се 

развива во седумдесетите години од дваесетиот век, кога неколку истражу-

вачи во своите истражувања дојдоа до наоди со кои го аргументираа ставот 

дека  постои разлика во психопатологијата кај децата и возрасните и затоа 

треба да постои и нов пристап (Haugaard, 2008).  

Гледиштето на овие истражувачи било многу пошироко отколку гле-

диштата на многу истражувачи во полето на детската клиничка психологија 
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или психијатрија. Детските клинички психолози или психијатри примарно 

биле фокусирани на деца и адолесценти кои биле дијагностицирани со едно 

или повеќе пореметувања, додека развојните психопатолози биле заинтереси-

рани и за поврзаноста на нормалното и абнормалното однесување, како и за 

развојот на децата и адолесцентите кои рано покажале знаци на психопа-

тологија, но никогаш не развиле пореметување (Sroufe & Rutter, 1984).  

Во однос на определување на целите на развојната психопатологија 

како научна дисциплина,Чичети (Cicchetti) смета дека: „развојната психо-

патологија би требало да ги премости сите разлики во научните полиња кои го 

имаат целоживотниот циклус како предмет на проучување, и да придонесе во 

откривањето на нови важни откритија кои се однесуваат на процесите и меха-

низмите кои лежат во основата на адаптацијата и маладаптацијата, како и 

вистинското значење на превенцијата и подобрувањето кај психопатологи-

јата“ (1990, p. 20). 

Се очекува развојната психопатологија да придонесе во намалување на 

јазот помеѓу клиничките судии и истражувања на психопатологијата кај деца-

та и адолесцентите од една страна, и психопатологијата кај возрасните од дру-

га; помеѓу бихејвиоралните и биолошките науки; помеѓу развојната психоло-

гија и психопатологија; и помеѓу базичните и применетите науки (Cicchetti, 

1990). 

Теоретичарите и истражувачите во полето на развојната психопатоло-

гија се стремат заедно, здружено во рамки на целоживотниот циклус да при-

донесат во проучувањето на индивидуи кои се под ризик да развијат ментални 

пореметувања и оние кои веќе манифестирале такви пореметувања (Cicchetti 

& Cohen, 2006; Haugaard, 2008). 

Развојните психопатолози не промовираат, ниту пак се држат само до 

одредена теорија која се однесува на сите развојни феномени (Cicchetti & 

Sroufe, 2000; Rutter & Sroufe, 2000). Можеме да кажеме дека развојната 

психопатологија бара интегрирање на знаењето низ научните дисциплини на 

мултипли нивоа на анализа, во одредени развојни домени и помеѓу раз-

личните развојни домени (Cicchetti & Dawson, 2002; Cicchetti & Blender, 2004).  

Развојната психопатологија овозможува анализа и евалуација на 

биолошките, психолошките, социјалните и културните процеси и  определува 

како интеракцијата помеѓу овие мултипли нивоа на анализа можат да влијаат 

на индивидуалните разлики, континуитетот или дисконтинуитетот на 

адаптивните или маладаптивните обрасци на однесување и обрасците преку 

кои нормалните и патолошките развојни исходи можат да се достигнат 

(Cicchetti & Sroufe, 2000; Cicchetti & Dawson, 2002 ). 

Исто така, развојниот психопатолог е фокусиран на тоа, како се 

развиваат пореметувањата кај децата и адолесцентите со текот на времето, 

вклучувајќи ги карактеристиките и искуството на децата и адолесцентите и 

нивната средина, која придонесува на некој начин да се развијат развојните 

пореметувања, додека пак другите ги „трга на страна“ од развивање на истото 

пореметување. 

Во пракса, овие знаења повлекуваат базични разбирања и уважувања 

на развојните трансформации и реорганизации кои се појавуваат во тек на 
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времето; анализа на ризик и протективните фактори и механизмите кои 

оперираат внатре и надвор од индивидуата и нејзината средина во текот на 

развојот. 

Знаењата од развојната психопатологија, применети во пракса 

вклучуваат исто така, истражувања како психичките појави, функциите, 

компетенциите и развојните задачи ја модификуваат експресијата на 

пореметувањата или пак, водат кон нови симптоми и потешкотии; и 

препознавање дека одредени стресори или сет на стресни услови можат да 

резултираат во биолошки и психолошки потешкотии, во зависност од тоа кога 

во развојниот период се појавуваат стресорите (Gunnar, Morison, Chisholm, & 

Shchuder, 2001; Sanchez, Ladd, & Plotsky, 2001; Cicchetti & Walker, 2001, 2003). 

 

2. ЗНАЧЕЊЕТО И ПОТЕКЛОТО НА РАЗВОЈНАТА 

ПСИХОПАТОЛОШКА ПЕРСПЕКТИВА  

 

Во овој дел од трудот се осврнуваме на потеклото и корените на 

развојната психопатологија како научна дисциплина, земајќи ја предвид 

сегашната состојба, правејќи преглед на нејзините постигнувања и гледајќи 

напред во предизвиците кои ги носи како научна дисциплина, посебно во Р. 

Македонија. 

Според Рутер & Сроуфе (Rutter & Sroufe, 2000), многу луѓе и многу 

идеи одиграле критична улога во појавата на развојната психопатологија како 

научна дисциплина, како клучна перспектива за развојните процеси и 

причините и текот на психопатологијата. 

Сметаме дека четири типа на истражување имале позитивно влијание 

врз развојната психопатологија како научна дисциплина. 

Започнуваме со истражувањата за ризикот, бидејќи тие се парадигма 

од развојната психопатологија. Како прво, и потеклото и исходите од ризикот 

биле анализирани во дијагностичко-специфични термини (Rutter & Sroufe, 

2000). Лонгитудиналните студии биле поставени така да ја испитуваат 

појавноста на шизофренијата кај децата на мајки кои се дијагностицирани со 

шизофренија. Подоцна, станало појасно дека повеќето од децата кои не 

развиле шизофренија пројавиле други форми на психопатологија, и дека 

ризиците за таквата психопатологија исто така произлегле од други форми на 

ментални пореметувања кај родителите (Rutter & Sroufe, 2000). Лонги-

тудиналните студии на сите видови на ризици кои се појавиле, како на 

поблагите, така и на потешките, биле конзистентни во нивното демонстрира-

ње на екстремна хетерогеност во исходите, како и во индикаторите дека не 

постои само еден одреден ризик, туку дека постоел одреден број на посе-

риозни ризици, кои се од најголема важност (Sameroff, 2000). Ако ризичните 

процеси се разберат адекватно, истражувањата би требало да вклучат 

лонгитудинални студии за ризичната популација, како и поголеми 

епидемиолошки студии.  

Вториот вид на истражувања, за кои мислиме дека придонесуваат во 

градењето на став за оправданост во појавноста на развојната психопатоло-

гија, се студиите за постоење на селективно емоционално врзување. Раните 
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студии ја разјаснија важноста на селективното емоционално врзување и фази-

те на раниот развој низ кои се развивало ова врзување (Bowlby,1988).  

Во текот на развојот,според Еиншворт и соработниците, (Ainsworth, 

Blehar, Waters, & Wall,1978), индивидуите меѓусебно се разликуваат во однос 

на обрасците на емоционално врзување, кои пак меѓусебно се разликуваат во 

однос на степенот на сигурност кој го нудат, и дека овие индивидуални 

разлики, кои се важни за подоцнежниот развој, го поместуваат развојното 

мислење  и го сместуваат во перспективата на индивидуални разлики. 

Веројатно, перспективата на индивидуални разлики го направила 

главниот пресврт и оддалечување од перспективата на црти на личноста. Исто 

така, се смета дека индивидуалноста, која се изразува во текот на времето 

произлегува од одредениот начин на мислење за врските или когнитивниот 

сет, наречен „внатрешен работен модел“ (Santrock, 2011 a, b). Одлучувачки 

биле функциите на однесувањето. Така, однесувањето кое произлегува од 

емоционалното  врзување во периодот од една до три години е видено (и 

емпириски докажано) како предиктор на подоцнежната независност, ако емо-

ционалните врзувања биле сигурни. Главна карактеристика била моделот на 

веројатни „обрасци на однесување“. 

Третиот позитивен стимулус произлегол од студиите на когнитивно 

процесуирање на искуството. Емпириските наоди во полето на антисоцијално-

то однесување (Dodge, Pettit, Bates, & Valente,1995) и депресијата (Teasdale & 

Barnard, 1993) ја покажале важноста на индивидуалните разлики во атрибу-

циите кои луѓето ги прават во однос на искуството и личните интеракции. 

Наодите всушност ја нагласуваат потребата од поместување од острата 

дихотомија на ризични фактори од средината и ризични фактори поврзани со 

личните атрибути. Со други зборови, важноста на овие истражувачки наоди 

лежи во нагласувањето на активното мислење и емоционалните процеси кои 

биле вклучени во интеракацијата помеѓу личноста и средината. 

Четвртото поле на истражување, кое исто така извршило влијание врз 

појавувањето на развојната психопатологија како научна дисциплина се 

истражувањата на децата со посебни потреби. Наодите покажуваат што е 

заедничко во развојот на децата кои имаат и децата кои немаат посебни 

потреби, и исто така ги означуваат разликите поврзани со одредени поремету-

вања, како што е аутизмот, нпр. (Cicchetti & Sroufe, 2000). 

Она што истражувањата го покажуваат е всушност разбирливо ниво до 

кое споредувањето помеѓу групите може да понуди информации за механиз-

мите инволвирани во нормалниот и абнормалниот развој. 

Следните стимулуси во развојот на развојната психопатологија како 

научна дисциплина доаѓаат од теориите и наодите во развојот низ 

целоживотниот циклус (Santrock, 2011 a,b). Според наше мислење, треба да ги 

акцентираме истражувачките наоди кои се однесуваат на промените во 

возрасните периоди; моќното влијание на клучното искуство во возрасните 

периоди; наодите дека индивидуите се разликуваат во однос на животниот 

пат, и дека е погрешно да се види развојот како единствен, универзален 

процес кој варира единствено во тек на времето (Emde & Spicer, 2000); 

важноста на социјалниот контекст; и степенот до кој она што изгледало 
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универзално било под силно влијание на животното искуство. Принципите 

кои се заеднички и ги обединуваат овие поединечни примери го вклучуваат 

концептот на развој како динамички процес во кој значењето е всушност 

атрибуцијата која индивидуата ја дава на искуството, менувајќи ги последи-

ците кои произлегуваат од него, и секако на крај, дека индивидуалните 

патишта се разликуваат во своето потекло и крајот (Cicchetti & Rogosch, 1996; 

Rutter & Sroufe, 2000; Haugaard, 2008). 

Друг важен проблем е дека развојно психопатолошката перспектива, 

се појавила поради ограничувањата во традиционалниот развоен и психијат-

риски концепт кои постоеле во текот на седумдесеттите години од дваесетиот 

век. Напредокот во психијатријата бил многу потпомогнат со развојот на 

стандардизирани дијагностички приоди и стандардизирана класификацијата и 

со увидувањето и уважувањето на нивното значење. Но, во исто време 

постоела и загриженост за конкретизирањето на дијагностичките категории 

кои не биле корисни (Rutter & Sroufe, 2000).  

Наместо да бидат третирани како корисни работни хипотези, дијагнос-

тичките системи и класификации постанале премногу ограничувачки со им-

пликација дека дијагностичките категории претставуваат некои форми на 

реална вистина или догма. Според Рутер и Сроуфе (Rutter & Sroufe, 2000), 

повеќето каузални истражувања изгледа дека се базираат  на очекувањата дека 

постои само една, единствена главна причина за секое пореметување која 

треба да се пронајде, и да се смести во дијагностичките категории. Премалку 

внимание и фокус се свртувало на можноста дека механизмите кои се 

инволвирани во причинско последичната врска за некое ментално пореметува-

ње можеле да донесат динамични процеси кои делуваале во тек на времето, 

дека индиректни  ефекти во одредени секвенци, исто така, можат често да 

бидат присутни и дека е можно да постојат неколку различни развојни 

обрасци за еден ист исход. 

Според Рутер и Сроуфе (2000) се појавуваат воглавно три ограничу-

вања. До одреден степен, тие се однесуваат на истражувањата во развојната 

психопатологија, кои изгледа дека во овој период биле преокупирани со 

мапирање на универзалиите во напредувањето во развојот.  

Како прво ограничување, била тенденцијата возраста да се зема како 

доволно и главно објаснување на напредувањето во развојот. 

Второ, малку фокус било свртено на индивидуалните разлики во текот 

на развојот. Трето, било свртено многу малку внимание на транзициите во 

возрасниот период. Четврто, постанало повеќе од очигледно дека постоечките 

развојни теории не се универзални и не се адекватни и применливи за сите 

можни развојни феномени и обрасци. Сосема неприфатливо и неверојатно е 

дека една теорија може да се однесува и да биде прифатлива за сите развојни 

феномени. Повеќето од теориите изгледа дека опишуваат и покриваат различ-

ни домени од животниот циклус, отколку што се обидуваат или пак, можат да 

понудат објаснување за некој специфичен емпириски проблем. Не треба да 

заборавиме дека, познатите развојно психолошки теории кои го издржале 

тестот на времето имаат историска важност за разбирање на психичкиот 

развој. Сепак, би било необјективно ако не напоменеме дека не успеале да 
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одговорат на некои базични и важни развојни проблеми, како и на немож-

носта емпириски да поткрепат некои од своите тврдења. 

Според Рутер и Сроуфе (2000), развојно психопатолошката перспек-

тива постана главен тренд во последните години, како во развојната 

психологија, така и во психијатријата, иако тие не претставуваат целина или 

дел. Развојната психологија е преокупирана со проучување на механизмите 

кои учествуваат во развојните процеси, ако се применат универзално. Од 

друга страна пак, во психијатријата, поголем дел од истражувањата се 

фокусирани на евалуација на методите од третманите или пак одвивањето на 

терапијата. И двете полиња на истражување се од интерес за развојната 

психопатологија, но не претставуваат нејзина заедничка или главна каракте-

ристика. Исто така, релевантно и важно е дека развојно психопатолошката 

перспектива претставува еднаков главен тренд, модерен медицински модел. 

 

3. КОНЦЕПТИ И ПРИНЦИПИ  

ВО РАЗВОЈНАТА ПСИХОПАТОЛОГИЈА 

 

Придонесот во полето на развојната психопатологија дошол од многу 

научни полиња од социјалните и биолошките науки.Мултиплите теоретски 

перспективи и различните истражувачки стратегии и наоди придонеле во 

појавноста на полето на развојната психопатологија. Голем број на теоретски 

и емпириски содржини, научни дисциплини и методологии пронашле зеднич-

ка точка и се поврзале со оваа научна дисциплина (Cicchetti & Hinshaw, 2003).  

Најнапред, биле откриени ризик и протективните фактори преку 

анализи на мултипли нивоа во мултипли домени. Разни истражувачи се 

појавиле со убедливи емпириски докази дека ризиците можат да бидат 

генетски, биохемиски, социоекономски, социјални, или пак, културни 

(Cicchetti & Sroufe, 2000; Caspi et al., 2002, 2003; Cicchetti & Blender, 2004). Ве-

руваме дека најадекватно решение за унапредување и развој на знаењето за 

нормалните и абнормалните развојни процеси е мултидисциплинарниот 

пристап во истражувањето на врската помеѓу нормалноста и психопатоло-

гијата. 

Во исто време, базичниот идентитет на научното поле може да биде 

дефиниран, манифестиран преку сет на проблеми и перспективи кои овозмо-

жуваат сет на истражувачки правци.  

Според Чичети и Коен (Cicchetti & Cohen, 2006) централно е нагла-

сувањето на процесите на откривање на развојот, со крајна цел разбирање на 

појавувањето, прогресивното поврзување и трансформирање на обрасците на 

адаптација и маладаптација во текот на времето. Тргнувајќи од оваа перспек-

тива, можно е да го евалуираме нашето сегашно разбирање на психопатоло-

гијата во целина, како и повеќе посебни проблеми на функционирање. Иако 

постојат многу карактеристики на развојната психопатологија кои би можеле 

да се земат предвид како важни, ние сугерираме дека треба да се фокусираме 

на пристапот со следните три поглавни проблеми: (a) ризични и протективни 

фактори, (б) влијание на контекстот (средината), (в) меѓусебната испреплете-

ност помеѓу нормалноста и психопатологијата. 
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3. 1. Ризични и протективни фактори 
Обидувајќи се да одговорат на етиолошките прашања за појавата на 

психопатологијата, Чичети и Коен (2006) се согласуваат дека треба да се земе 

предвид улогата на истражувањата за ризик факторите. Во зависност од 

фазата на истражување, поврзаноста помеѓу факторот или карактеристиката и 

психопатолошкиот исход ќе индицира покачување на нивоата на специфич-

ност, однесувајќи се на степенот до кој факторот сугерира или конституира 

каузални процеси кои придонесуваат за психопатолошките исходи (Kazdin, 

Kraemer, Kessler, Kupfer, & Offord, 1997; Kraemer, Stice, Kazdin, Offord, & 

Kupfer, 2001). 

Поставувањето на претпоставените ризик фактори, како фактори кои 

дејствуваат во иста точка од времето со психопатолошките исходи, ни 

дозволува претпоставка дека тие претпоставени ризик фактори се корелати на 

тоа ментално пореметување. Поради симултаното оценување на претпос-

тавениот ризик и исходот, не е возможно да определиме дали претпоставениот 

ризик придонесува кон негативниот исход, или пак негативниот исход води 

кон претпоставен ризик фактор. На пример, определувањето дали адолес-

центите со анксиозни пореметувања имаат другари кои конзумираат дрога му 

кажува на истражувачот само дека анксиозноста и другарите кои конзумираат 

дрога се поврзани. Невозможно е да направиме разлика дали анксиозноста е 

консеквенца на поврзувањето со другари-конзументи на дрога или пак, инди-

видуите кои конзумираат дрога бараат другари со анксиозни пореметувања. 

Слично, ако депресијата и алкохолизмот се оценат како коморбидни 

во одреден временски период, тогаш не е возможно да се осигураме дали 

депресијата довела до злоупотреба на алкохол, или пак, злоупотребувањето на 

алкохол придонело до појава на депресија. 

При поставувањето на некој конструкт како ризик фактор за определен 

психопатолошки, негативен исход, важно е да се определи дали претпоставе-

ниот ризик бил присутен пред појавата на тој негативен исход. Ризик факто-

рите имплицираат голем потенцијал; тие се претпоставени и веројатни ризи-

ци, но не и сите индивидуи кои покажуваат знаци на ризик фактори ќе разви-

јат негативни психопатолошки исходи (Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000; 

Kraemer et al., 2001).  

Следната фаза од истражувањата на ризик факторите би требало да се 

помести кон етиолошкото разбирање на маладаптивните психопатолошки 

исходи со цел да се диференцираат ризик индикаторите и ризик механизмите 

(O’Connor & Rutter, 1996). Ризик механизмите, за разлика од ризик факторите, 

ги специфицираат процесите преку кои ризик факторите оперираат во 

генерирањето на исходите. 

Понатаму, Крамер и колегите (Kraemer at all., 2001) се обиделе да ги 

дефинираат ризик факторите, независно дали се маркери или пак, каузални 

фактори. Тие ги дефинирале маркерите како ризик фактори кои не се каузално 

вклучени во определување на исходите. Маркерите можат да бидат фиксни 

(фактори кои не можат да се променат, како што се нпр. Полот или предвре-

мено раѓање) или варијабилни (карактеристики кои спонтано се менуваат, 
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како возраста, или пак, можат да се модифицираат, како преку некои интер-

венции). 

Ако варијабилниот маркер бил променет во неговиот потенцијал за 

негативен исход, тогаш на варијабилниот маркер се гледа како на каузален 

ризик фактор. Маркерот може да придонесе во повелекување на трет фактор 

кој придонесува директно и за маркерот и за негативниот исход. Откривањето 

на каузалните фактори кои го придонесуваат ова за маркерот, може да 

резултира во идентификување на каузални ризик фактори кои делуваат и 

доведуваат до психопатолошки исход. 

Така, маркерите имаат посебна врска со исходите, можеби драгоцени 

во разјаснување на каузалните механизми. На пример, ако антисоцијалното 

пореметување на личноста во училиште е поврзано со зголемена злоупотреба 

на нарко супстанци, тогаш ова пореметување имплицира да биде ризик 

фактор за злоупотреба на нарко супстанци. 

Ако се применат интервенции со цел да се намали антисоцијалното 

однесување и антисоцијалното пореметување на личноста во училишта, тогаш 

врската помеѓу ова пореметување и зголеменото користење на наркосуп-

станци ќе биде посебна, и антисоцијалното пореметување во училиште може 

да се третира како варијабилен маркер. Може да се идентификуваат некои 

други фактори кои придонесуваат истовремено во антисоцијалното пореме-

тување на личноста и во злоупотребата на нарко супстанци. 

На пример, сиромаштвото би можело потенцијално да биде трета 

варијабла која придонесува за појавата и на двата вида на пореметувања, 

овозможувајќи посебна врска помеѓу антисоцијалното пореметување на 

личноста во училиштето и зголемената злоупотреба на нарко супстанците. 

Спротивно, ако интервенциите за редуцирање на антисоцијалното 

пореметување на личноста ја намалат злоупотребата на нарко супстанците, 

тогаш на антисоцијалното пореметување на личноста во училиште може да се 

гледа како на каузален ризик фактор за злоупотреба на нарко супстанците. 

Истражувачкиот процес би требало да продолжи понатаму во иденти-

фикувањето на причинатa за злоупотреба на нарко супстанци. Но, идентифи-

кацијата на каузалните ризик фактори не имплицира дека може да се определи 

причината на негативните исходи. Каузалните механизми (или еден од нив) 

останува да биде идентификуван. Сепак, антисоцијалното пореметување на 

личноста на некој начин ќе биде поврзано со каузалните механизми. Објас-

нувањето на другите каузални ризик фактори може да понуди насока за 

изворот на каузалитет преку определување на начините  преку кои мултип-

лите каузални ризик фактори се поврзани.  

На овој начин, може да се одреди заеднички елемент, кој може да има 

повеќе објаснувачка моќ како каузален ризик механизам. 

Менталните пореметувања е најверојатно дека се предизвикани повеќе 

од мултипли отколку од поединечни причини (Cicchetti & Sroufe, 2000). Така, 

идентификацијата на каузалните ризик фактори ќе придонесе во разјаснува-

њето и објаснувањето само на еден аспект од покомплексната матрица на 

каузални фактори. 
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Во индивидуите кај кои постои некое пореметување, поголема е 

веројатноста како причина да се јават процеси кои се составени од мултипли 

компоненти, отколку ли единствени придонесувачи во психопатолошките 

исходи (Cicchetti & Blender, 2004). 

Уште повеќе, различни индивидуи се склони да развијат исто ментал-

но пореметување преку различни констелации на процесите. Произлегува 

дека е важно вниманието да се насочи кон  идентификација на мултипли ри-

зик механизми. Делувањето на ризичните процеси мора понатаму да биде 

разгледано во контекст на протективните фактори кои индивидуите кои се 

развиваат исто така можат да ги искусат. 

Протективните процеси функционираат да промовираат компетентен 

развој и да го редуцираат негативниот импакт од ризичните процеси (Luthar, 

Cicchetti,& Becker, 2000).  

Чичети и колегите (Cicchetti,1999; Cicchetti & Toth, 1998; Cicchetti & 

Blender, 2004; Cicchetti & Cohen, 2006) ја нагласиле важноста од концептуали-

зирање на ризичните и протективните фактори во еколошко-трансакционен 

развоен модел.  

На секое еколошко ниво, ризичните и протективни фактори може да 

делуваат во тандем, делувајќи со карактеристиките на индивидуите (како што 

се нпр. Тековната организација на биолошкиот, емоционалниот, когнитив-

ниот, репрезентациониот и интерперсонален развој). 

Надворешните фактори не се единствените, кои влијаат на развојот на 

индивидуата, туку исто така, индивидуата влијае врз надворешните нивоа од 

еколошкиот систем, вклучувајќи ги членовите на семејството, врсниците и 

училишното опкружување. Обрасците на влијание се затоа реципрочни, би-

дејќи развојот се одвива со тековни трансакции помеѓу индивидуата и над-

ворешниот свет. 

Дополнително, трансакциите се одвиваат помеѓу различни внатрешни 

домени на индивидуите (биолошки, когнитивни, афективни, репрезентациони 

и интерперсонални). Биолошките процеси (генетски предиспозиции, неуро-

развојни аномалии) влијаат врз домените на психолошкото функционирање, 

но исто така психолошкото искуство, за возврат, влијае врз биолошките 

структури и функции (Cicchetti & Cohen, 2006). Квалитетот на трансакциите 

на взаемните влијанија во самата индивидуа и помеѓу индивидуалниот и над-

ворешниот свет го обликува карактерот на индивидуалниот развој и како 

резултат на тоа се појавуваат различни развојни обрасци. 

Динамички баланс на ризични и протективни процеси кои оперираат 

во текот на развојот ги структурираат развојните обрасци во кои се инвол-

вирани индивидуите. 

Како резултат на ова, разбирањето на корените на вулнерабилноста на 

менталните пореметувања се движи надвор од карактеристиките на контек-

стот кога овие проблеми се појавуваат да го артикулираат курсот на развојот 

кој индивидуите го искусиле и како ризичните и протективни процеси ја 

структурирале организацијата на индивидуата (Ciccheti & Cohen, 2006). 
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3.2. Влијание на контекстот 

При обидот да дефинираат што ја сочинува абнормалноста, развојните 

психопатолози би требало да бидат свесни за важноста на контекстуалното 

влијание.  

Понатаму, за клиничарите и истражувачите, заинтересирани во истра-

жување на развојот на менталните пореметувања од хронолошка перспектива, 

хронолошката возраст и развојните стадиуми или нивоа на психолошка или 

биолошка организација се важни дефинирачки карактеристики на контекстот. 

Иако, постои свесност и голем број емпириски наоди кои недвосмислено 

укажуваат на тоа дека контекстуалните фактори играат важна улога во 

дефинирање на феномените како психопатолошки (Cicchetti & Dawson, 2002; 

Cicchetti & Blender, 2004), сепак постојат големи разлики како е концептуали-

зиран контекстот за човековиот развој. Системската теорија на човековиот 

развој на Брофенбренер (Bronfenbrenner,1979) со субсистемите како контексти 

во кои, и меѓу кои има взаемно влијание означува големо поместување кон 

земање предвид на контекстуалното влијание не само врз психичкиот раз-

војот, туку и во развојот на психопатологијата. Макро-, егзо-, мезо-, и 

микросистемите определени од Брофенбренер (Santrock, 2011 a,b) јасно и 

моќно го подготвуваат развојниот психопатолог за голем број различни 

извори од контекстуалното влијание врз индивидуалниот развој. 

Ситуационите и интерперсонални влијанија делуваат на микросис-

темско ниво во еколошкиот систем на Брофенбренер (Bronfenbrenner,1979). 

Тие биле традиционален фокус на психолошките студии бидејќи многу е 

потешко да се концептуализираат специфичните макро-, егзо-, и мезосистем 

влијанија врз развојот. Дел од потешкотиите во идентификувањето на 

ефектите на овие поодалечени контексти се состојат во тоа што утврдувањето 

на нивното влијание врз индивидуалниот развој бара мултидисциплинарен 

приод со дисциплините кои ги проучуваат овие макро феномени: антрополо-

гија, демографија, социологија и епидемиологија. 

Работното место на родителите, училишните транзиции, насилните 

заедници, постојаната сиромаштија, и несупортивните, со стрес исполнети 

еколошки субсистеми се примери на контексти кои  влијаат врз развојот на 

психопатологијата кај децата и возрасните (Cicchetti & Toth, 1998; Lynch & 

Cicchetti, 1998; Luthar,1999; Cicchetti & Blender, 2004). Последователно, 

влијанијата од нивоата на општеството-, заедницата-, и институцијата врз 

индивидуалниот развој, започнале да се истражуваат на систематски, риго-

розен и емпириски начин. Откако полето на развојната психопатологија 

започнало во себе да ја инкорпорира перспективата на мултиплите нивоа на 

анализа, постанало јасно дека заедничко за научниците кои ги проучуваат 

контекстуалните аспекти на проблем однесувањето и менталните 

пореметувања е вклучување на мерење на повисоките нивоа на контекст во 

нивните истражувања  (Cicchetti & Dawson, 2002; Cicchetti & Blender,2004), 
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3.3. Меѓусебната испреплетеност помеѓу нормалноста  

и психопатологијата 
Фокусот на границата помеѓу нормалниот и абнормалниот развој е 

централен во развојната психопатолошка перспектива. Ваквото гледиште 

нагласува не само како знаењето од проучувањето на нормалниот развој може 

да придонесе за проучувањето на условите кои се висок ризик за менталните 

пореметувања, туку исто така, како проучувањето на ризикот и патологијата 

можат да го подобрат нашето разбирање на нормалниот развој (Cicchetti & 

Cohen, 2006). 

Пред полето на развојната психопатологија да може да се појави како 

посебна дисциплина, науката за нормалниот развој треба да созрее и исто така 

да се дојде до поширока база на емпириски резултати. Според Чичети & Коен 

(Cicchetti & Cohen, 2006), големите научни откритија од развојната невробио-

логија, neuroimaging-от, молекуларната генетика,ускладени со најновите знае-

ња и разбирање за хормоналните, емоционалните, социјалните, социјално-ког-

нитивните и репрезентационите процеси ни нудат поседување на многу силна 

способност за развивање на знаењето за нормативниот развој како бенчмарк, 

во однос на кој ќе можеме да ја мериме пасихопатологијата. Централната 

загриженост во развојната психопатологија е дефинирањето и определувањето 

на континуираноста и дисконтинуираноста помеѓу нормалноста и патоло-

гијата.  

Две точки се најважни во оваа поврзаност. Прво, клучната точка се 

однесува на континуираноста и дисконтинуираноста во механизмите, а не 

само во мерките. Второ, дури и со истата карактеристика, чест е случајот да 

бидат присутни истовремено и континуираноста и дисконтинуираноста. На 

пример, феноменот на депресија јасно ја поставува нормалноста и пореме-

тувањето на димензионалниот начин, но исто така може да постои случај,  

биполарно афективната психоза, како ментално пореметување да биде дис-

континуирана во однос на нормалните варијации во расположението (Rutter & 

Srouffe, 2000).  

Централниот фокус на развојната психопатологија вклучува разјасну-

вање на развојните процеси и како тие функционираат, индицирани и објасне-

ти со испитувања на екстреми во дистрибуцијата (како индивидуи со психо-

патологија). 

Развојните психопатолози се согласуваат дека низ проучувањето на 

абнормалните состојби, се добиваат многу вредни информации за нормалното 

функционирање на некоја индивидуа. Покрај фактот дека развојните 

психопатолози ја нагласуваат меѓусебната испреплетеност помеѓу нормалниот 

и атипичниот развој, повеќето современи теории и истражувања се фоку-

сирани на придонесот кој може да биде даден во проучувањето на нормалниот 

развој, преку унапредувањето на нашето знаење за психопатолошките 

процеси. Со други зборови, развојните психопатолози се согласуваат дека 

теориите за нормалниот развој може да бидат потврдени, да претставуваат 

предизвик и да се подобрат преку вклучување на знаењето за атипичниот 

развој. 



46 

Разбирањето како психопатолошките состојби се развиваат и како  

доаѓа до девијациите на компонентите во развојот на системот кој постои 

помеѓу индивидуите со пореметување, би можело да придонесе во разјаснува-

њето на критичките компоненти во развојот кои не се типично евидентни 

(Cicchetti, 2003; O’Connor, 2003).Често, испитувањето на системот во неговото 

ефикасно функционирање во нормална или здрава состојба не ни дава 

можност да ги разбереме меѓусебните интеракции на компонентите во него-

вите субсистеми. Во вообичаени услови, интеграцијата на компонентите во 

развојот на системот може да биде толку добро воспоставена, така да е многу 

тешко да се определи како нормалното функционирање зависи од ова 

здружување. Кога постои јасна абнормалност или дефицит во компонентите 

на системот помеѓу индивидуите со пореметување, испитувањето како 

атипичноста е поврзана со организацијата на другите компоненти во системот 

може да понуди информации кои се однесуваат на независноста на 

компонентите кои не би се појавиле под други околности (Cicchetti & Sroufe, 

2000).  

Така, интересот на развојните психопатолози во спојувањата и рази-

дувањата на нормалноста и психопатологијата би можеле да бидат истовре-

мено добредојдени и корисни за разбирање на развојот низ различни вари-

јации (Cicchetti & Cohen, 1995c; Sroufe, 1990).  

Испитувањето на индивидуи со високо-ризични состојби и ментални 

пореметувања, може да ни понуди природен поглед во проучувањето на 

системската организација, дизорганизација и реорганизација, која поинаку не 

би била можна поради ограниченоста која постои кај истражувањата со 

хумани субјекти. 

Преку испитување на различни високи ризици и состојби на ментални 

пореметувања, можно е да се добие значаен поглед во процесите на развојот, 

кои генерално не се постигнуваат единствено потпирајќи се на истражување 

на релативно хомогена популација без ментални пореметувања. Истражува-

њата направени со атипична популација, исто така може да ги разјаснат 

бихејвиоралните и биолошките последици на алтернативните обрасци на 

развојот, нудејќи важни информации за опсегот и варијабилноста на инди-

видуалните одговори на предизвикот и различноста, и помагајќи да се 

специфицираат лимитите на бихејвиоралната и биолошката пластичност 

(Baron-Cohen,1995; Cicchetti, Rogosch, Maughan,Toth, & Bruce, 2003; Fries & 

Pollak, 2004). Исто така, наодите докажани со експерименти во природата, 

нудат драгоцени информации за креирање на превентивни и информативни 

стратегии (Cicchetti & Hinshaw, 2003). 

Следна важна тема, посебно за практични цели во клиничката пракса, 

е кога е потребно да се донесат категорични одлуки, во зависност од тоа дали 

базичните механизми на кои почива психопатологијата се димензионални, со 

континум на нормалност и психопатологија. Така, клиничарите треба да 

одлучат дали пациентот треба или не треба да зема медикаменти или пак 

можеби да биде хоспитализиран. Важно е да се направи разлика помеѓу овие 

практични барања за дијагностицирање, за одредување на тежината на 
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менталното пореметување, категориите и разбирањето на механизмите кои 

лежат во основата на однесувањето. 

 

4. РАЗВОЈНИ ОБРАСЦИ И ПСИХОПАТОЛОГИЈАТА 

 

Според Сроуф (Sroufe,1990): „една од принципиелните задачи на 

развојната психопатологија е дефинирање на заедничка поврзана група од 

развојни обрасци,од кои некои се поврзани со психопатологија со висока 

веројатност, а другите пак, со мала веројатност“ (p. 335). 

Дури, и пред да се појави менталното пореметување, одредени обрас-

ци означуваат адаптациони неуспеси, кои со голема веројатност последова-

телно ја предвидуваат психопатологијата (Sroufe, 1990).  

Така, развојните психопатолози ги артикулирале очекувањата дека 

има повеќе придонесувачи во адаптивните и маладаптивните исходи кај секоја 

индивидуа, дека тие фактори и нивните релативни придонесувачи варираат 

помеѓу индивидуите, и дека постојат бројни обрасци за секоја посебна 

манифестација на адаптивно и маладаптивно однесување (Cicchetti, 1993; 

Cicchetti & Cohen, 2006).  

Дополнително, се верува дека постои хетерогеност помеѓу индиви-

дуите кои развиваат одредено пореметување, земајќи ги предвид карактерис-

тиките на  нивното пореметување, како и помеѓу индивидуите кај кои се забе-

лежува маладаптивност, но не развиваат пореметување. Во согласност со ова 

гледиште, принципите на еквифиналност и мултифиналност извлечени од 

главната системска теорија (von Bertalanffy, 1968) се од голема важност. 

Еквифиналноста се однесува на набљудувањето дека во отворените системи 

(Mayr, 1964, 1988), различноста од развојни обрасци, вклучувајќи ги и 

настаните како шанси (или како што биолозите велат за нелинеарни 

епигенези), може да водат кон ист исход. 

Поинаку кажано, во отворен систем, истиот финален дел или лимит 

може да се достигне преку варијабилност од различни почетни состојби и 

преку различни процеси. Ова се означува како еквифиналност, организмички 

процес кој има значајни импликации за биолошките и психолошките регула-

торни системи и за бихејвиоралната и биолошка пластичност (Cicchetti & 

Tucker, 1994; Curtis & Cicchetti, 2003).  

Спротивно пак, во затворен систем, финалниот дел или лимит е 

комплексно поврзан и определен во исто време со иницијални услови. Ако 

некој од условите се промени или пак, процесите се модифицираат, тогаш и 

финалната состојба ќе се промени и модифицира (von Bertalanffy,1968).  

Во рамки на научната дисциплина развојна психопатологија, 

еквифиналноста била воведена како поим за да означи зошто различноста од 

развојните обрасци може да резултира во дадениот исход, односно 

објаснувањето зошто повеќе развојни обрасци можат да водат кон ист исход е 

подобро, отколку ли очекувајќи еден единствен развоен образец кој води до 

одреден адаптивен или маладаптивен исход. 

Принципот на мултифиналност (Wilden, 1980) сугерира дека секоја 

компонента може да функционира различно во зависност од организацијата на 
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системот во кој оперира. Мултифиналноста значи дека ефектите на 

функционирањето на секоја од компонентните вредности може да варира во 

различни системи. Актуелните ефекти ќе зависат од сетот на услови според 

вредностите на додатните компоненти со кои е структурално поврзан. Како 

последица, патологијата или здравјето на системот мора да се идентификува 

во термини како адекватно се одржуваат неговите базични функции. Поинаку 

кажано, на секој посебен непожелен и штетен настан не би требало да се гледа 

дека неопходно води кон  исти психопатолошки или непсихопатолошки 

исходи кај секоја индивидуа (Cicchetti & Cohen, 2006). Исто така, индивидуите 

може за почеток да бидат  на ист главен развоен пат и како функција на 

нивните последователни „ избори“, да пројават многу различни обрасци на 

адаптација или маладаптација (Cicchetti & Tucker, 1994). 

Како многу важна за разбирање на курсот на развојот низ целоживот-

ниот циклус е согледана потребата од испитување на тоталитетот на атрибути, 

психопатолошки услови, ризици и протективни процеси во контекстот на 

меѓусебна интеракција, а не во изолација. 

На пример, присуството на детското анксиозно пореметување има 

различни развојни импликации, во зависност од тоа дали се појавува само или 

во комбинација со депресивно пореметување. Можеме да заклучиме дека 

значењето на секој од атрибутите, процесите или психопатолошките услови е 

потребно да се разгледа во светло на комплексна матрица на вклучените, 

индивидуални карактеристики, искуство и социјално-контекстуално влијание, 

времето на одвивање на настаните и искуството и развојната историја на 

индивидуата. 

 

ЗАКЛУЧОЦИ 

Како што објаснивме во претходниот дел од трудот, постигнат е 

значаен напредок во разбирањето на многу карактеристики преку кои е 

претставено полето на развојната психопатологија. За многу краток временски 

период, развојната психопатологија придонела значајно за нашето разбирање 

на ризиците, менталните пореметувања и адаптација во текот на животниот 

циклус. Развојната психопатолошка перспектива нуди корисни насоки за 

разбирање на нормалниот развој и развојните пореметувања. Во отсуство на 

мултидисциплинарен дијалог помеѓу научните дисциплини, чиј предмет на 

проучување се нормалниот и абнормалниот развој, интеграцијата на концеп-

тите и методите произлезени од научни дисциплини кои се изолирани помеѓу 

себе, но сепак придонесуваат за унапредување на знаењето, е најдобар начин 

да се постигне мултидисциплинарноста. 

Идните истражувања мора да се изборат да ја задржат здобиената 

лојалност помеѓу софистицираноста и комплексноста на теоретските модели и 

дефинирачките параметри поврзани со перспективата на развојната психо-

патологија и дизјанот, мерките, и стратегиите за анализата на податоците 

добиени во истражувањата (Granic & Hollenstein, 2003; Haugaard, 2008). 

Импресивната плејада на истражувачките наоди во развојно психопа-

толошката литература, која ја спомнавме порано, во чекор со напредокот во 

неуронауките, генетиката, и поврзаните дисциплини, довеле до зголемено 
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знаење за потребата од колаборативни, мулдидисциплинарни проучувања на 

нормалната популација, со висок ризик популација и психопатолошка попу-

лација. Ако кон прегледот на заедничките теоретски и емпириски теми кои ги 

проследивме во овој труд, ги додадеме и наодите за напредокот во онто-

генетскиот приод во различните субдисциплини на развојната психопа-

тологија, тогаш со право можеме да зборуваме за поставување солидна основа 

врз која развојната психопатологија како релативно нова научна дисциплина 

може да се развива. Концептите за ризик и протективни механизми, концептот 

за резилентност, за вродено-стекнато и поврзаноста на личноста-средината, за 

когнитивното и афективно процесуирање на искуството, за димензионалниот 

ризик, протективните процеси и психопатолошките исходи, се покажаа како 

многу корисни во осветлувањето на различните домени во развојната 

психопатологија (Rutter & Sroufe,2000; Haugaard, 2008). Развојната психопа-

тологија како научна дисциплина отиде многу подалеку и го надмина 

препознавањето на вредноста од комбинирање на развојната и клиничката 

перспектива, а исто така и подалеку од познатите развојни теории.  

За жал, во Р. Македонија, оваа научна дисциплина е сè уште во за-

четок. Се надеваме дека овој прегледен труд ќе побуди интерест, иницијален 

предизвик и свесност за неопходност од потребата за развивање на развојната 

психопатологија како научна дисциплина во иднината. Како први пионерски 

чекори во Р. Македонија, ние воведовме курикулум од развојна психопато-

логија на Факултетот за образовни науки и Факултетот за Медицински науки, 

Универзитет „Гоце Делчев“, Штип.Уште повеќе, ние веруваме дека кон-

тинуитетот и објаснувањето на достигнувањето на меѓусебната размена и 

испреплетеноста која постои во дисциплините кои се заинтересирани за 

нормалниот и абнормалниот развој, и помеѓу нив, дека ќе ја унапреди не само 

развојната психопатологија како наука, туку дека исто така голем бенефит ќе 

има и општеството во целина.  Моќта вградена во крос дисциплинарната 

соработка, која ги развива методологиите на мултиплите нивоа на анализа, 

ветува значајно зајакнување на нашите капацитети да го намалиме товарот од 

менталните пореметувања и да ја зголемиме одговорноста како луѓе и како 

општество. 
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СТРУКТУРЕН СИНОПСИС НА РОМАНОТ „МОТОЦИКЛОТ  

НА СКЕНДЕРБЕГ“ ОД АРБЕРШКИОТ АВТОР КАРМИН АБАТЕ 

 

 
Abstract 

In the article entitled “A structural synopsis of the novel Skanderbeg‟s Motorcycle” by the 

Arbëresh author Carmine Abate we intend to carry out a literary interpretation regarding 

itsinteresting structure?A very interesting figure inside the novel is that of the protagonist, 

Giovani; through its narration we learn about events of the past andpresent. The protagonist 

of the novel, Giovani Alesi, a young man who abandons,his birthplace, the South of Italy, 

and attempts to become a citizen of Europe. In this attempt he faces an internal spiritual 

drama. He sets off with a fixed goal at the beginning; to reach his girlfriend Claudia in 

Germany. From here, he turns back into his memory and relates his youth in Horë in the 

form a “diary” –the meetings with Claudia, his girlfriend; the rides with the 

motorcycleGuzzi Dondolino, inherited from his father Skanderbeg. The novel Skanderbeg‟s 

Motorcycleis divided into two parts. The first part of the novel is composed of fourteen 

chapters. The second part contains thirteen chapters. Both  parts are preceded  by a prologue  

and only the second ends with an epilogue.The novel has been written in Italian, but an 

Italian mixed with Arberesh and German, in a “dialectized” Italian. Abate  iberals s the 

importance of the Arberesh oral tradition of recounting  stories, through the “mouths” of 

mothers and fathers, grandfathers and grandmothers and especially through the rhapsods 

who are indispensable toensure the survival of the fundamental elements  which enable  the 

preservation of  the cultural identity of  the minorities.   
 

Key words: structurе; narration; Giovani Ales; archetype. 

 

 
1. ВОВЕД 

 

Арбершката литература отсекогаш била вредно богатство во златниот 

фонд на Албанската литература. Имињата како Јероним де Рада, Зеф Сембре, 

Гаврил Дара и многу други, чии дела се сметаат за ремек дела на Албанската 

литература на сите времиња, не само што го имаат префинето естетскиот вкус 

на читателите, но исто така служат и како референци за многу дисертации и 

монографии. Арбершката поетска традиција е продолжена од страна на 

личностите како што се: Душко Ветмо, Воера Ујко, Љука Пероне, Зеф Широи 

ди Маџо, Кармел Кандрева, Енза Скутари итн. Овие автори со нивниот 

поетски јазик го збогатиле фондот на Арбершката литература и се многу 

интересни за понатамошно проучување. Поезијата на овие автори се осврнува 

на моменталните теми на ова општество пренесени преку литературните шеми 

на модерната литература. 
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Оваа статија се фокусира на жанрот на модерниот Арбершки роман. 

Романот „Мотоциклот на Скендербег“ објавен во Италија во 1999, од 

Арбершкиот автор Кармин Абате го привлече нашето внимание. 

Денешната тема на емиграцијата поврзана со историското минато, 

гледани низ оригиналната гледна точка, ја прават криминалната индиви-

дуалност на Абате посебна. Недостатокот на традиција на полето на прозата 

не го попречува Абате да му го донесе на читателот модерниот дух на новиот 

роман. На овој начин, Абате се претвора во иницијатор на традицијата на 

прозата во Арбершката литература. Овие вредности не се произволни, но се 

поврзани со интеракциите кои тој ги има со италијанската литература и светот 

воопшто. Неговите дела се интересни бидејќи тој го донесува арбершкиот свет 

и менталитет во инталијанскиот јазик збогатен со арбершки, германски изрази 

итн., така што неговите ликови зборуваат различни јазици. На овој начин, при 

израмнувањето на (јазиците, културите, земјите...) јасно може да се видат 

карактеристичните одлики на арбершката – албанска заедница, која авторот се 

стреми да ја нагласи. 

  

2. СОДРЖИНСКАТА СТРУКТУРА НА РОМАНОТ  

„МОТОЦИКЛОТ НА СКЕНДЕРБЕГ“ 

 

 Моќта на пишувањето во романите на Абате лежи во широката 

структура, која наликува на мозаик кој го поврзува историското минато со 

сегашноста, сепак во романот „Мотоциклот на Скендербег“, авторот се 

обидува да го открие концептот на идентитет како динамичен концепт кој го 

води човекот кон несигурна иднина на милост на ветровите. Поттикнувачки 

детал за оваа интерпретација претставуваат описите на пејзажот во прет-

ходните романи, тој тврди дека бил поврзан со селото во Калабрија, маѓепсан 

од убавината на оваа средина, повторно и повторно се враќа за да раскаже за 

далечното минато, се враќа во својата родна земја. Сензуалниот стил на 

пишување на Абате ја пренесува неговата љубов за болната емиграција и 

неговата земја. 

 Романот „Мотоциклот на Скендербег“ е поделен на два дела. Првиот 

дел од романот се состои од четири поглавја. Вториот дел содржи тринаесет 

поглавја. И на двата дела им претходи предговор, додека само врориот 

завршува со епилог. 

 Секое поглавје е поделено на параграфи обележани со простор. Оваа 

поделба овозможува настаните во приказната да претходат од минатото во 

сегашноста и обратно. Овие настани се опишани со гласовите на многу 

ликови. Параграфите кои ги раскажуваат настаните од минатото имаат 

наслови кои ги разликуваат од параграфите кои се поврзани со настани од 

сегашноста. 

Од временски аспект романот е структуриран на различни начини: 

 Моменти кога протагонистот зборува за себеси и за неговите 

моментални искуства (сегашно време) 
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 Моменти кога карактерите го поврзуваат далечното минато, но 

актуелизирано од страна на нараторот (сегашно време комбинирано 

со минато време) 

 Авторот неопределено употребува речиси митско минато време, во 

кое се прикажуваат настаните од нашиот национален херој, Скен-

дербег. 

Настаните се поврзани од страна на протагонистот на романот, Џовани 

Алеси, кој раскажува на писмено. Тој ја пишува приказната на неговиот 

живот. За време на раскажувањето исто така се откриваат и гласовите на 

другите карактери (Г-ца Лидија, чичко Марио, Клаудија, Стефано Сантори), 

кои се вмешуваат за да раскажат настани од минатото во прво лице еднина, а 

се чини како да се во сегашноста и како да ги слушаме нивните гласови за 

време на целото раскажување. 

Нарацијата исто така е прекината и во четвртото поглавје од вториот 

дел, каде што нарацијата се одвива на писмен начин во прво лице еднина, 

преку искуствата на еден емигрант од Германија, Марио Широи: тој се 

надоврзува на приказната преку неговото интервју со Џовани, кое се појавува 

во неделно списание, каде што Џовани зборува за приказните на италијан-

ските емигранти во Германија. Овој краток дел е именуван „Животот на 

Марио Широи во Германија“. 

Пролозите кои им претходат на двата дела од романот и крајниот 

епилог се во трето лице еднина и имаат повеќеслојна функција. Тој кој 

раскажува, ја поврзува приказната на Џовани (и приказната на неговиот татко 

Скендербег, во предговорот од вториот дел на романот) кој е прикажан како 

да е интервјуиран за да ги одговори прашањата на личноста која го 

интервјуира. 

 Интересна фигура во романот е таа на протагонистот, Џовани: преку 

неговото раскажување, учиме за настаните од минатото и сегашноста. 

 Пролозите на почетокот од првиот и вториот дел од романот и 

епилогот имаат друг аспект: аспектот на „хор“, кој живее надвор од настаните.  

 Синтаксата во романот на Абате е богата и разнолична. Читањето на 

романот не создава потешкотии. Јазикот кој се употребува е едноставен и 

народен, припаѓа на лингвистичката заедница во јужна Италија. 

Романот е напишан на италијански, но италијански во кој што се 

измешани арбершки и германски, во форма на „дијалектен“ италијански. Она 

што го одредува ритамот на неговите наративни романи е арбершкиот јазик, 

дури и доколку приказната е напишана на италијански. Традиционалните 

песни, кои ги слушал кога бил дете додаваат ритам на нарацијата на 

приказната, а музикалноста го определува изборот на зборови.  

Во второто поглавје на првиот дел, на пример, последните зборови 

изговорени од Џовани се: „Го земам автомобилот и доаѓам“ (пристигам) 

(стр.29). Овие реченици се поврзани со почетокот на следното поглавје 

наречено, Првиот бакнеж „Скендербег пристигнал, но каде  пристигнал? Тој 

пристигнал со својот мотоцикл по патот во Варкјуса“ (стр.29)“ Тука го 

забележуваме повторувањето на глаголот пристига четири пати. Во овој 

пример најдобро може да се види моделот на традиционалната арбершка 
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поезија со повторување на глаголите во секој слог, со цел да се пренесе 

идејата на конинуитет на раскажаните настани. Истото се случува во седмото 

поглавје од првиот дел. „Порака на парче хартија, Џовани бил во топло 

попладне во средината на јуни (стр.58) е вклучено во следниот параграф: 

„Ова беше топло попладне во средината на јуни. На плоштадот имаше група 

млади момчиња“. (стр.59). 

Исто така треба да се нагласи дека ликот на Скендербег (таткото на 

Џовани) често се поврзува со неговиот изглед со темни кругови под очите кои 

може да се видат оддалеку“, додека шал Џовани често го опишува гласот на 

неговата мајка како нежен, глас како на сирена. Во романот се среќаваме 

повеќе пати со сликата на таткото, сликата на Скендербег е маскирана во 

птица која разговара со Џовани. 

 Елементот на сон често се повторува во текстот (на стр.33 Клаудија 

опишува сон, на стр.39 и стр.167 сонот на Џовани за момчето со „магнетен 

поглед“ се повторува и ова се само неколку примери). 

 Кармин Абате ги позајмува овие елемнти од традиционалната 

арбершка усна поезија. Во традиционалните албански рапсодии, всушност, 

протагонистите секоаш добиваат вести од другиот свет преку сонови или 

преку гласовите на птиците. 

             Текстот е конструиран по специјален модел н референци, сеќавања. 

Често авторот го остава читателот да чека за да види што ќе се случи 

понатаму во настаните на кои се навраќа во детали многу подоцна. Ова се 

случува уште од првиот предговор: „А подоцна тој ни ја раскажа неверо-

јатната приказна за момчето со магнетен поглед“ (стр.9). Авторот ја 

користи оваа фраза на почетокот од презентцијата, но читателот треба да чека 

два параграфи за да се запознае со оваа епизода и пред се со самиот настан: 

„Четвртата ноќ додека шетавме по „Улицата на ѕвездите“ заедно со некои 

наши пријатели, од детството, тој зборуваше за момчето со магнетен 

поглед. Тој зборувше полека, со неговиот поглед нагоре и засенет од долгите 

трепки. „Топката прелета преку ѕидот...“ (стр.10). Ние исто така треба да 

прочитаме неколку страници пред да го дознаеме името на момчето со 

магнетен поглед и треба понатаму да ја истражиме приказната. 

Јазикот употребен од Абате е природен и овозможува приказната да 

биде пореална. Авторот намерно ја опишува реалноста во детали за ликовите 

и фактите што му овозмужува на читателот да го види и слушне она што го 

гледа и слуша нараторот: 

Џузепе Марука, во статија за престижниот италијански весни 

„Кориере дела Сера“ го споредува романот на Абате со романите на добро 

познатите италијански писатели, како што се Малавоглија и Џовани Верга: 

„Оваа вистинска димензија на романот, која го опишува животот во руралната 

заедница на Калабрија, преку сликање на реална и веродостојна слика, 

предизвика некои критичари да го споредуваат овој роман со романите 

напишани од Малавоглија и Џовани Верга.“ (Мурака, 2001) 

 Романот Мотоциклот на Скендербег е „Среќно раскажување за 

учењето за животот, кое поминува низ спомени и чувството никаде да се се 

чувствуваш како дома, освен во предсвеста.” (Пенти, 1999) Помеѓу многуте 
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коментари за романот на Кармин Абате, оваа статија ја истакнува важноста на 

неговата работа. 

         Протагонистот на романот, Џоани Алеси, младо момче кое го напушта 

југот на Италија, неговиот роден град Хора (топоним кој одговара на 

арбершкото име на родното место на авторот, Карфици, кое е лоцирано во 

Калабрија) и се обидува да стане европски граѓанин. Во овој обид тој се 

соочува со внатршна духовна драма. На почетокот тргнува со конкретна цел; 

да дојде до својата девојка Клаудија во Германија. Оттука, се навраќа во 

своите спомени и се сеќава во „форма“ на дневник на неговата младост  во 

Хора – состаноците со Клаудија, неговата девојка; возењето на мотоциклот 

Гуци Дондолино, наследен од неговиот татко Скендербег; приказната за 

момчето со маглетен поглед – а преку гласовите на неговата мајка и неговиот 

чичко Марио се раскажуваат спомени кои се фокусираат на ликот на неговиот 

татко, од сите наречен Скендербег“. 

        Скендербег беше авантурист секогаш качен на неговиот мотоцикл Гуци 

Дондолино. Тој беше лидер на селата во Калабрија, во борбата на селаните да 

добијат земја после Втората светска војна. 

 Приказната на неговиот татко, на Скендербег е испреплетена во 

романот со настани кои раскажуваат за херојот на Големата епоха, на нашиот 

национален херој Ѓерѓ Кастриот Скендербег, кој се борел против Турците за 

слободата на Албанците. 

 Во нарацијата на Џовани, минатото е изменето со моменти од 

неговиот вистински живот: со неговата тешка врска со Клаудија; работата во 

Радио Италиа и желбата некои моменти да си отидат (да ја напуштат 

сегашноста). 

 Стефано Сантори е важен лик во романот. Еден ден во неговото 

детство, додека се возеше со Џовани, на неговиот Гуци Дондолино мотоцикл, 

тој ги прочитал линиите на неговиот врат и кажал дека тој ќе умре на триесет 

и шест годишна возраст. 

 Во романот се третирани илузиите на војната на селаните за аграрната 

реформа, неуспехот на комунистичките идеали во кои веруваа милиони луѓе, 

кои беа жртвувани залудно. Егзодусот ги оформи возењето низ прадедовските 

земји со мотоциклот „Гуци Дондолино“,  сон за среќа што тешко може да се 

оствари, драмата на тешката љубов, но секогаш млада и убава. 

 Низ одредени описи на пејзажот, опколен од интензивна топлина, како 

да сакал да ја долови замислата на внатрешните органи, кои не можат да се 

одделат еден од друг. Топлината не исчезна во романот Прослава за враќање, 

но овој пат ние откриваме дека Хора е изложена на ветрот: „овде во 

ридовите на Хора запознај се со ветровите кои дуваат од СИЛА и од нашето 

море, од Север и од Југ. Има ладен или топол вртлог во зависност од 

сезоната, кој ја размрдува косата и ги трга мислите од твојата 

глава“.(Абате, 2004: 71-72) 

Хора, местото каде што се сретнуваат ветровите, е како сцена на која се 

сретнуваат луѓе. Во романот Кружниот танц, Абате ја воведува смртта низ 

силна поетична слика „под сенката на ветрот“, во Мозаикот на големото 
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време, тој ни презентира лингвистичка бујност, преку ветрот кој дува во Хора 

и кој ги освежува Калабријаните, Арберешите и Италијанците во странство. 

 Но и покрај овој резултат, не е случаен фактот, особено во романот 

Мотоциклот на Скендербег, дека приказната на секој лик е поврзана со 

искуството на заедницата. Ние дискутиравме за овој резултат кој не е случаен. 

Всушност, целиот роман е организиран на таков начин за да го добиеме овој 

крај. Фрагментите кои се земени заедно низ техника на колаж повторно ја 

создаваат приказната. 

 Настаните се напишани од Џовани Алеси во очаен обид да се најде 

значење и насока во егзистенционалното искуствто, кое не може да најде 

значење и насока. Но во средината на неговата деструкција, авторот воведува 

нови гласови, кои му помагаат да се пронајде самиот себе, и кои го ставаат во 

помоќен контекст. Тоа се гласови на пријателот од неговото детство кој сега е 

добро познат историчар Стефано Сантори, неговата девојка Клаудија, 

неговиот вујко Марио и особено гласот на неговата мајка. 

 Мноштвото од овие гласови се поврзани со фигурата на неговиот 

татко, „Скендербег со мотоциклот“ го прави различен од „Скендербег на 

Големата Епоха“, и ние ја забележавме особеноста на оваа римска обука, во 

која се одвива формирањето на индивидуата преку искуствата на фигурата на 

неговиот татко. 

 

3. ВРЕМЕТО НА НАРАЦИЈАТА ВО РОМАНОТ И УПОТРЕБАТА  

НА АРХИТИПОТ ПОЧЕТОК – КРАЈ 

 

За времето на нарацијата важни се зголемувањата и безредијата, се 

движи од почетокот кон крајот, спирално, со постојани заклучоци, па така 

секој чекор го објаснува следниот, каде што минатото и сегашноста добиваат 

појасна физиономија и реципрочно се дополнуваат и објаснуваат едно со 

друго. Комплексноста на оваа структура бара широка употреба на техниките 

за поврзување кои уште при првото читање даваат слика на единство на 

целината, која е доволна за да се направи фундаментално објаснување на 

целината која е раскажана на фрагментиран и комплициран начин. Ние ќе 

презентираме само неколку примери на имплентацијата на архитипот почеток 

– крај во овој роман. 

Дел 1, Поглавје 1, крај: 

„Крај е на октомври и небото е полно со црни облаци. Очите на 

татко ми се исто така црни и гледаат во далечината.“ (стр. 20) 

Дел 1, Поглавје 1, почеток (зборува мајката): 

„Крај е на октомври и небото е полно со црни облаци. Очите на 

татко ти се исто така црни и гледаат во далечината. Јас се вљубив во овие 

очи на прв поглед.“ (стр. 21) 

Дел 1, Поглавје 1, крај: 

„[…]некои мравки […]очајни, кои се изгубиле и се движат хаотично 

низ плочките на подот, на еден чекор од нас […]. (стр. 24) 

Дел 1, Поглавје 2, почеток: 

„Веќе два дена јас талкам нис станов, […]“. (стр. 23) 
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Дел 1, Поглавје 2, крај: 

„Јас можам да ја викнам колата да дојде.“ (стр. 25) 

Дел 1, Поглавје 2, почеток: 

„Скендербег пристигна, но каде пристигна? Тој пристигна на 

неговиот мотоцикл на патот во Варкијуша […].“ (стр. 25) 

Дел 1, Поглавје 3, крај: 

„ […], момчето ги изговори зборовите наспроти ветрот. „Каква 

штета што ние нема повеќе да се видиме по крајот на летото.“ (стр. 45) 

Дел 1, Поглавје 4, почеток: 

„Одеднаш ја гледам топката како полека се врти во воздухот, 

магнетниот поглед на момчето […].“ (стр. 46) 

Дел 1, Поглавје 7, крај: 

„Кога и ја покажав на мајка ми потпишаната страница, признавајќи 

и дека ја убедив фино и со милион, забележав дека на другата страна почнав 

да пишувам: Беше топло попладне во средината на август.“ (стр. 71) 

Дел 1, Поглавје 7, почеток: 

„Беше топло попладне во средината на август. На плоштадот група 

од млади момчиња […].“ (стр. 72) 

Дел 1, Поглавје 8, крај: 

„Не Клаудиа, минатото не може да биде избришано на овој начин, 

како што ти правиш, ти тргна само дел од прашината, но ти не го избриша 

минатото“. (стр. 80) 

Дел 1, Поглавје 8, почеток: 

„Јас набрзина ќе го посетам Тарантино […]“. (стр. 80) 

Дел 1, Поглавје 12, крај: 

„Твојот Стефано Сантори“ (стр. 111) 

Дел 1, Поглавје 12, почеток: 

[…] „Почитуван Стефано Сантори.“ (стр. 111) 

Честата употреба на вештачката реторика е специфичност само за 

романот Мотоциклот на Скендербег и го докажува тоа што секогаш било 

очигледно во другиот дел, на предлози дадени од истиот автор. 

Абате ја нагласува важноста на Арбершката усна традиција за 

раскажани приказни преку „устите“ на мајките и татковците, дедовците и 

бабите и осбено преку восхитувањата кои се неопходни за да се осигура 

преживувањето на фундаменталните елементи кои ќе овозможат презервација 

на културниот идентитет на малцинствата. 

 Важно е да се нагласи дека во романот Мотоциклот на Скендербег, 

како и во романот Помеѓу две мориња, функцијата на наратор е дадена на 

мајката и е тесно поврзана со пренесувањата на песни и традиционална 

музика: „Гласот на мајката стана мек и мелодичен; таа вечер, при крајот 

на нарацијата, гласот се трансформираше во љубовна песна. […] Од таа 

позиција [со неговата глава на мајчиниот скут] понекогаш можев да видам 

мравка […] на еден чекор од нас, која не можеше да се отргне од гласот на 

мајка ми, што звучеше како сирена“. (Мотоциклот на Скендербег, стр. 24) 

Романите на К. Абате се полни со добри ликови. Семејствата се 

обединети и има солидарност, жените се религиозни, посветени и вљубени. 
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Мажите во малку случаи се „помалку верни“, но дури и тие се секогаш 

посветени и даваат љубов. Татковците даваат максимум за своите семејства, 

се жртуваат самите себе. Децата пак се нивни копии. Дедовците и бабите, 

вујковците и братучедите не се разликуваат, тие имаат пријателски односи и 

добро стојат едни со други. 

 Ова не се случува само во „светот“ на Хора. Мултикултурното иску-

ство во наративниот универзум на Абате е обележано од оваа апсолутна 

доминација на добри чувства и добри намери, која што се рефлектира во 

емиграцијата во Северна Европа, која секогаш е опишана  низ најдобрите 

аспекти, полиберална и отворена. 

 Во овој роман Мотоциклот на Скендербег, на Абате се гледа повеќе 

како на оптимист кој се обидува да го заврши романот со среќен крај. Но ова е 

невозможно, бидејќи ова се должи на неговиот наративен контекст кој 

наликува на бајка, атмосфера која Абате се обидува да ја долови низ целата 

приказна. 

 

4. ЗАКЛУЧОК  

Ова беше текст за на современиот Арбершки роман. Ние го одбравме 

романот Мотоциклот на Скендербег од Арбешкиот автор Кармен Абате, 

објавен во Италија во 1999. Во романот „Мотоциклот на Скендербег“ 

авторот се обидува да го открие поимањето на идентитетот како динамичен 

концепт кој не носи кон несигурната иднина, не остава во милост на 

ветровите. Актуелната тема на емиграција комбинирана со историското 

минато, набљудувана од оригинален аспект, ја прави креативната 

индивидуалност на Кармин Абате посебна. Абате му го донесува на читателот 

модерниот дух на новиот роман. Овие вредности не се случајни, туку се 

поврзани со интеракциите кои тој ги има со италијанската литература и 

светот, генерално. Неговите дела се интересни бидејки тој го донесува 

Арбершкот свет и менталитет во италијанскиот јазик збогатен со арбершки 

изрази, германски изрази итн., па неговите ликови зборуваат различни јазици. 

На овој начин, во ова израмнување (на јазици, култури, земји...) може да се 

забележат одредени карактеристики на арбершката – албанска заедница, која 

авторот сака да ја истакне. Трудот на Абате е над арбершките литературни 

граници за кои тој пишува, и се протега до заедниците во кои се зборува 

италијански јазик, и пошироко. Романот Мотоциклот на Скендербег  е 

поделен на два дела. Првиот дел од романот се состои од четиринаесет 

поглавја. Вториот дел се состои од тринаесет поглавја. На почетокот на двете 

поглавја има предговор и само вториот дел завршува со епилог. Во однос на 

времето, овој роман е структуриран на различни начини. Настаните се 

раскажани од протагонистот во романот, Џовани Алеси, тој ја пишува 

приказната на неговиот живот. Времето на нарацијата ги задржува 

увеличувањата и безредијата, се движи од почетокот кон крајот, но на 

спирален начин, со постојани завршетоци и навраќања, каде минатото и 

сегашноста добиваат појасна физиономија и реципрочно објаснување и се 

комплетираат едно со друго. 
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СУШТИНСКО ЗНАЧЕЊЕ НА КУРИКУЛУМОТ ВО СОВРЕМЕНИОТ 

ВОСПИТНО-ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ 
 

 

Abstract 

The terms mentioned in the content are only a part of the terminology, which is used when 

the word curriculum is being used. This emerges from the fact that the curriculum can be 

often found in various disciplines and alongside its primary meaning it receives various 

specifications and characteristics which primarily emerge from the scientific area in which it 

is used. 

Here, we mention one more time that the stipulated terms are syntax integration of the term 

curriculum from the many terms which can be found in the upbringing – educational process 

and they do not represent synonyms or vocabulary replacement.  The insinuation refers to 

the very frequent paralleling of the term curriculum with the term teaching plan and 

program. Although, it seems that these terms substitute each other and refer to the same 

area, there are crucial differences between them, which will be explained further on. 

 
Key words: Curriculum; Teaching competencе; Planning and development. 

 

 
СУШТИНСКО ЗНАЧЕЊЕ НА КУРИКУЛУМОТ ВО СОВРЕМЕНИОТ 

ВОСПИТНО-ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ 

 
Според латинската етимологија, изворното значење на зборот “curri-

culum“ е тек (планирано и програмирано дејство), кое опишува релативно 

оптимален пат на дејствување и остварување на некоја цел. (Previšić, V. (2007) 

Тоа е насочен пристап на движење до најповолните резултати поста-

вени во некоја област кој содржи неколку основни процеси: планирање, орга-

низирање, изведување и контрола. Курикулумот упатува на сеопфатност на 

научната содржина и предвидување, поточно идентификување на начините на 

остварување на одредени цели, притоа водејќи сметка за можните прикриени 

и непланирани влијанија за кои секогаш треба да се антиципира ризик за 

нивно остварување. Исто така присутен е и постојаниот конфликт помеѓу 

традиционалното и модерното, напредното и историското, при што не може 

во целост да се отфрли ниту еден од спротивностите и треба соодветните 

елементи концепциски да се вградуваат без оглед на изворноста. 

За педагошкото разгледување на поимот курикулум мора да се навра-

тиме во доцната антика кога тој термин во друга форма значел општо знаење 

и вештини кои еден млад човек треба да ги усвои и совлада како животни 

способности достојни на еден слободен човек, за разлика од останатите 

работи со коишто се занимавале, на пример, робовите. Познатите „седум 

слободни вештини“ (septe artes iberals), во кои се содржани: граматиката, ре-
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ториката, дијалектиката, аритметиката, геометријата, астрономијата и 

теоријата на музиката, на некој начин се основа за сите подоцнежни 

изведувања на наставните предмети и содржини на средновековните 

факултети. (Mijatović, A. (1996)):  

Според тоа ни најраните корени на курикулумот низ историјата на 

воспитно-образовниот процес не се ниту непознати ниту неоткриени. Според 

некои истражувања, терминот curriculum во педагогијата се јавува на преми-

нот од ХVI кон XVII век и значи редослед на учење на содржини според 

возраста, што долго време било, а некаде и ден-денес е, изедначувано со 

наставен план и програма. ( Poljak, V. (1984)): 

Набљудувајќи од аспект на теоретските пристапи, од дидактичко 

гледиште курикулумот секогаш се стреми кон: (Marsh, C. J. (1994):  

– Утврдување на потребите што учениците треба да научат; 

– Одредување на содржината како извор на информациите; 

– Утврдување на педагошки стандарди; 

– Предвидување на различни способности и темпо на работа на 

ученикот, 

– Организациски и методолошки патокази; 

– Стекнување на одредени компетенции; и 

– Разработени методи за вреднување. 

Имајќи ги предвид бројните дефиниции и модели на курикулум 

насочени кон различни аспекти и приоритети, сè почесто новите истражувања 

ги избегнуваат дефинициите и наместо нив воведуваат сноп од клучни поими, 

категории и модули како: цел, намера, задачи, содржина, организација, 

методи, развој, евалуација, компетенција, односи и сл. Или како што тоа го 

прави Marsh, пристапот кон градење на курикулумот го систематизира 

во пет темелни категории: (Marsh, C. J. (1992): 

– Ученичко гледиште; 

– Наставничка компетенција; 

– Стратегија за изработка на курикулумот; 

– Планирање и развој; 

– Управување со курикулумот. 

Понатаму овие категории ги разработува низ модули, при што секоја 

категорија може да има повеќе модули, а секој модул може да има повеќе 

изведени подваријанти. 

Како што можеме да видиме, курикулумот е сложена филозофска 

концепција на целокупниот образовен систем. Главно тој дава насоки за 

реализација на секојдневните практични педагошки дејности. Иако понекогаш 

се изедначува исклучиво само со наставен план и програма, сепак тој е 

истовремено и мошне сложено, неформално, формално и електронско учење и 

процес на културна инклузија и општествена социјализација. (Ţuţul, A. (2004): 

Оттука произлегува тешкотијата во неговото програмирање, норматизирање и 

педагогизирање. 
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Во теоретското и практичното елаборирање на поимот курикулум, тој 

најчесто се среќава во синтаксичка интеграција со следниве педагошки 

поими: 

– Воспитание – како процес на свесно формирање на човековите 

особености во корелација со неговите индивидуални, социјални и развојни 

карактеристики, духовни потреби и семејни и општествени должности. 

Постигнувањето на ова не е прашање што го засега само училиштето, туку е 

долготраен повеќеваријаблен процес на инкултурација, социјализација и 

персонализација кој се одвива во сите аспекти од животот на еден поединец; 

- Образование и наобразба – како процес на спознавање на некоја 

дејност, т.е. усвојување знаења, здобивање со сфаќања, градење 

способности, општи и посебни компетенции и сл.; 

- Настава – како организиран процес на активно и партнерско стекну-

вање знаења, паралелно, во, но и надвор од, институционални рамки; 

- Училиште – како воспитно-социјална установа за воспитно-обра-

зовно оспособување. Низ литературата, секаде се нагласува дека 

претераното потенцирање на когнитивната улога на училиштето ги 

слабее воспитните функции и духовната надоградба што во крајна 

линија е погубно за здрав социјален развој на децата и младите. 

Наведените поими се само еден дел од терминологијата која се 

користи кога се употребува зборот курикулум. Ова произлегува оттаму што 

курикулумот многу често се среќава во повеќе различни дисциплини при што, 

покрај своето основно значење, поприма различни специфики и карак-

теристики кои првенствено произлегуваат од научното подрачје во кое се 

применува. 

Овде уште еднаш треба да се потенцира дека погоренаведените пои-

ми се синтаксичка интеграција за терминот курикулум од множеството поими 

кои се среќаваат во воспитно-образовниот процес и тие не претставуваат 

негови синоними ниту вокабуларна замена. Напомената се однесува на многу 

често присутното изедначување на поимот курикулум со поимот наставен 

план и програма. Иако навидум изгледа дека овие термини се супститут еден 

на друг и тие се однесуваат на исто подрачје, сепак меѓу нив постојат неколку 

суштествени разлики, чие објаснение следи во продолжение.  

 

СОДРЖИНА И ФОКУС ПРИ РАЗВОЈ НА КУРИКУЛУМ 

Според натписот на Мејмер и Каменс, развојот на курикулум и на 

кохерентно сеопфатно планирање е несомнено мошне важно последните 

години и паралелно се случува во многу делови од  светот. И покрај тоа што 

во секоја држава има очигледни разлики, исто така има и голем број 

сличности во начините на кои тие цели се идентификувани и структурите 

креирани. 

Пред да се започне со расправа за наставната програма, прво треба да 

се разгледаат можните значења на терминот „курикулум“, со оглед на тоа што 

во секоја дискусија за наставната програма не само што има многу можни 
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структурални пермутации туку и самиот термин може да се користи на голем 

број различни начини. 

Во продолжение накратко ќе бидат објаснети најчестите видови 

курикулуми кои се среќаваат во литературата. Класификацијата која е 

приложена се заснова на критериумот планирање, антиципирање и пропи-

шување, односно дали се следи програма која е однапред дизајнирана и строго 

формулирана, чиј редослед мора да се запази и чија реализација воопшто не е 

неизвесна или не; дали според предвиденото таа ќе се реализира, притоа со 

мала веројатност дека надворешни фактори и влијанија можат да извршат 

некаква нејзина промена, одложување или неостварување или се во прашање 

дејства, процеси и детерминанти кои се неизбежни или потребни.  

 

Курикулум vs. наставен план и програма 

Самиот развој на концептот за курикулум е многу сличен со развојот 

на дидактичкото обликување на наставниот план и програма. Сè до крајот на 

првата половина на ХХ век, на европското тло, пред сè во германската 

педагогија тоа е на некој начин синоним за курукулум. Но по појавата на 

книгите “Theories of learning” од E. R. Hilgarda (1948) и “Achiеvеment Testing 

Curriculum Conѕtruction” од R. W. Tylera (1949) темелно се изменети дотогаш-

ните гледишта за методолошката конструкција на наставните планови и 

програми со курикуларни основи. (Previšić, V. (2007) Оттогаш, па сè до 

осумдесеттите години на ХХ век, теоретски и практично се раздвоени 

европското и северноамериканското поимање на наставниот план со 

курукулумот, со континуирано продлабочување на тие разлики. Според тоа 

видливо е дека европското и американското поимање на поимот курикулум си 

противречеле едни на други во филозофската традиција, односно може да се 

каже дека курикулумот се наоѓал помеѓу европскиот хуманизам и идеализам и 

типичниот американски прагматизам.  

Дури по водство на американскиот научник, S. B. Robynsohn, како 

раководител на институтот на UNESCO во Хамбург, повторно ќе се реафир-

мира поимот курикулум во европската теорија и практика од аспект на 

методологијата на избор на содржини и начинот на нивно реализирање. 

(Previšić, V. (2005): 
Според сите досега изнесени сознанија може да оформиме една 

оперативна синтеза на заедничките аспекти и компоненти од кои произлегува 

дека курикулумот на современиот воспитно-образовен процес подразбира 

научно засновање на целите, задачите, содржините, планот и програмата, 

организацијата и техничката изведеност, како и на различните облици на 

евалуација на учениците.  

Со други зборови говорејќи во уште поширока смисла курикулумот е 

збир на планирани и имплицитни цели кои го насочуваат воспитно-образов-

ниот процес кон задачите и содржините кои се доследно изведени од целите и 

упатуваат на организацискиот облик и начините на работа, постапките за 

проверка на успешноста и зависност од многубројни фактори и околности. 

Во педагогијата и дидактиката, курикулумот е своевиден каталог на 

бројни содржини кои преку процесот на планирање и програмирање се 
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трансформираат во настава со која организирано и активно се стекнуваат 

знаења, способности и вештини. Притоа курикулумот во својата структура 

припива и интерполира прикриени влијанија кои несомнено придонесуваат за 

крајниот облик на неговата реализација. (Marsh, C. J. (1994)): Воедно редовно 

се интегрираат теориските и практичните основи, поточно методичка оспо-

собеност на наставникот и квалификуваност со одредени компетенции што го 

оспособуваат за вршење на педагошка дејност. 

  

Официјален курикулум 

Официјалниот курикулум може да се дефинира како „планиран тек на 

студија“, односно поексплицитно утврдена наставна програма, најчесто вклу-

чена во државниот курикулум, одобрен од владата. (Tight M. (2002)): Таков 

тек на студија има три елементи.  

- Прво, има наменета содржина на наставната програма која ќе биде 

свесно испланирана, но во неа нема да биде опфатено учењето што се 

одвива надвор од училиштето; 

- Второ, официјалниот курикулум вообичаено ја структурира секвент-

носта и прогресијата, врамувајќи ја содржината и текот на актив-

ностите; 

- Трето, планираниот тек на учење ќе претставува соодветен предизвик 

за децата и ќе одговара на нивните потреби за учење. 

Официјалниот курикулум како „планиран тек на учење“ е само еден 

централен елемент. Училишните инспекции во Велика Британија се исто така 

сосредоточени и на спиритуалното, моралното и социјалното воспитување и 

при самата настава и во училишниот живот пошироко. 

Од аспект на „верзијата 2000“ од Националниот курикулум на Англија 

и Велс, личното, социјалното и здравственото образование интензивно се 

промовираат во рамки на нестатутарни упатства. Училиштата треба да 

разгледаат каде да го сместат сексуалното образование при подготовка на 

програмите, а религиозното образование, и покрај тоа што не е предмет на 

државниот курикулум, е статутарно во земјите. Поради тоа, на официјалниот 

курикулум треба да се гледа како на нешто пошироко од државната нацио-

нална програма, а „вкупниот курикулум“ е уште поширок.  

Покрај ваквото „правно“ поимање на официјалниот курикулум, разли-

куваме и скриен курикулум. 

 

Структура и процес на дизајнирање на официјален курикулум 

Постојат многу формулации на структурите и процесите за овој вид 

учење, но ќе биде претставен моделот што се користел при Колаборативниот 

процес на учење во Авон. (Градски совет на Авон, натпис,) Опишаната 

структура била наменета да поттикне колаборативна групна работа при која 

дискусијата ќе игра главна улога. Структурата се состои од четири 

експлицитни и последователни фази: 

 подготовка; 

 планирање; 
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 дејство; и 

 преглед. 

Во текот на фазите на подготовка и планирање, одлуките и идеите 

може да се заведат од назначен записничар – стандардната про-форма може да 

биде корисна во раните фази на ваква работа. Групите исто така може да се 

поттикнат да одберат еден член за набљудувач на групниот процес, кој ќе 

поднесува извештај за резултатите во фазата на преглед. 

Групната работа честопати е неуспешна кога наставниците не сметаат 

дека разговорот е важен дел од нивното учење; не се согласуваат јасно со 

целта на тоа; или кога ги немаат потребните вештини за да ја сработат 

задачата на нивно сопствено задоволство.  

 
ЗАКЛУЧОК 

Современата педагогија е, или подобро кажано треба да биде, 

„отворена книга“ во која општествените, научните и технолошките промени и 

иновации секојдневно впишуваат нови содржини. 

Поквалитетно образование е можно само со поинаква, поквалитетна 

работа на наставникот и на учениците, а токму наставникот е првиот и 

најзначајниот носител на нов квалитет во воспитно-образовната дејност и 

реализатор на соодветниот курикулум.  

Да се посвети внимание на позицијата и одговорностите на 

курикулумот и наставникот, кои неспорно говорат за значењето и улогата на 

тимот наставници, кој е директно најзасегнат фактор кога станува збор за 

креирање и имплементирање на курикулумот и севкупниот воспитно-

образовен процес. 
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ХОМОНИМИЈАТА КАЈ ОПИСНИТЕ ПРИДАВКИ 

ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 

 

 
Abstract 
The homonymy is a lexical phenomenon with a non-systematic character which appears as a 

result of the matching between the material forms of two or more different lexemes and is a 

reflection of the neutralization of the formal differences between them. We define it as a 

relation between two or more lexemes from the same word group which have the same form 

and different semantically unconnected meanings. The homonymic relationship is not a real 

semantic relation, yet it is a relation based on the opposition of the mutual exclusion in 

meaning, formal distancing and absence of contextual replacability. The creating and the 

appearance of the homonymic lexemes are unpredictable, and their relatedness is more a 

result of a coincidence than of some organizational position. We distinguish two types of 

homonymy: full and partial homonymy depending on whether the matching of the lexical 

forms according to the external characteristics is full / partial or if the matching appears only 

in the written form / only in pronunciation. The partial homonymy is noted as a language 

phenomenon which does not have the same rank as the full homonymy since it does not 

offer material for a semantic study in the lexical system. 

 

Key words: homonymy; homonymic lexemes; descriptive adjectives. 

 
 

 Покривањето на огромното семантичко пространство подразбира 

организација на јазичниот систем на сите рамништа и формална и семантичка 

реализација на јазичните единици по пат на изразување на различностите и 

спротивностите што постојат меѓу нив. Пројавената формална различност 

меѓу лексемите ја осигурува значенската идентификација на лексемата и 

нејзиното изделување од другите лексички единици на материјален план. Во 

таквото множество од значенски и граматички изделени самостојни форми 

реално е да се очекува појава на неутрализација на формалните разлики како 

резултат на што во речникот се јавува присуство на значенски различни 

лексеми со една иста материјална форма, односно се јавуваат можности за 

формално совпаѓање или формална сличност на одделни лексеми во однос на 

структурата или на звуковниот гласеж. Ваквите можности во јазикот 

предизвикуваат појава на формални односи меѓу лексемите засновани на 

идентичност или на сличност во материјалната страна. Формалното групи-

рање меѓу лексичките единици според еднаквоста или идентичноста на мате-

ријалната форма се нарекува хомонимија, додека формалното групирање 

според сличноста или блискоста на материјалната форма е познато како 

паронимија. Во овој текст предмет на наша анализа ќе бидат формалните 

односи според еднаквоста или идентичноста на материјалната страна, односно 
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хомонимијата во семантичкиот простор што го покриваат описните придавки 

(ОП)  во македонскиот јазик. 

Погледнато отстрана, од аспект на обичните корисници на јазикот, се 

очекува присуството на зборови и форми со еднаква материјална страна да 

создава сериозни проблеми при нивното изразување во актот на комуни-

кација. Сепак, јазичната практика покажува дека очекуваните негативни 

последици од лексичката хомонимија во комуникацијата се неутрализираат од 

неколку важни фактори, а хомонимиските лексеми се прифаќаат од страна на 

јазичните корисници како еден вид игра на зборови. Првиот и најважен 

неутрализирачки фактор е јазичниот контекст којшто еднозначно ја актуали-

зира употребната вредност на едната лексема, а другата хомонимиска форма ја 

исклучува оставајќи ја на маргините од јазичното спознание. На тој начин 

контекстот ја добива функцијата на семантички разликувач меѓу идентичните 

материјални форми. 

Како не помалку значајни во неутрализацијата на формално иден-

тичните лексеми се јавуваат и други фактори. На пример, поголем дел од 

хомонимиските лексеми, присутни во јазикот и забележани во речниците, 

претставуваат зборови кои им припаѓаат на различни зборовни групи и поради 

тоа се поврзуваат на различен начин со останатите зборови, на пример: бара 

како именка со значење застојана вода во подлабоко место на површината 

на земјата и бара како глагол со значење сака, посакува нешто од некого. 

Исто така, хомонимите имаат и различни значења кои им обезбедуваат 

припадност кон различни тематски и лексичко-семантички групи, на пример: 

вила
1
 со значење орудие со два или повеќе краци за работа со сено, слама и сл. 

И вила
2
 со значење убава, раскошна куќа, обично надвор од градот, наменета 

за одмор; град
1
 со значење големо населено место и град

2
 со значење 

природна појава, смрзнати капки дожд. Понекогаш дури имаат и различна 

стилска вредност, на пример: бабун
1
 како историзам со значење учесник во 

Богомилското движење и бабун
2
 како зоолошки термин со значење вид 

мајмун; патос
1
 со значење восхит, занес, силно воодушевување и патос

2
 со 

значење под од штици, душеме (во разговорниот јазик). 

 Определувањето на видовите хомонимија во јазикот, односно 

класифицирањето на лексичките хомоними претставува едно од отворените и 

сѐ уште нерешени прашања во рамките на хомонимиските проучувања. 

Вообичаено, во лексиколошките трудови што ја обработуваат оваа тема 

(Вътов, 1998: 129-130; Гортан-Премк, 1997: 150; Драгићевић, 2007: 320-322), 

се изделуваат четири видови хомонимија: права хомонимија, хомоморфија 

(или хомоформија), хомографија и хомофонија. Однос на права или полна 

хомонимија воспоставуваат лексемите кои целосно се совпаѓаат во сите 

граматички форми како при изговорот така и во писменото изразување, на 

пример: грб
1
, мн. Грбови, избр. Мн. Грба со значење заден дел од телото меѓу 

вратот и половината и грб
2
, мн. Грбови, избр. Мн. Грба со значење знак, 

симбол на држава, град и сл.; кваси
1
, квасат несв. Со значење става квас, маја 

во пресно млеко и кваси
2
, квасат несв. Со значење мокри, влажи. Хомоформија 

се јавува кога лексемите се совпаѓаат само во некои од граматичките форми, 

на пример: јак, јака, јако, јаки – повеќезначна придавка со основно значење 
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што има голема сила и енергија, силен, добро развиен и јак, мн. Јакови – 

именка со значење крупно говедо, диво или питомо, со изразена грпка и долги 

влакна; пита, мн. Пити – именка со значење вид сукано тесто, баница и пита, 

питаат – глагол со значење бара милостина, проси. Хомографија се нарекува 

лексичката хомонимија заснована на совпаѓање на лексемите само во нивната 

пишана форма, на пример: кравата – членувана форма од именката крава, мн. 

Крави и кравáта, мн. Кравáти со значење вратоврска; кантата – членувана 

форма од именката канта, мн. Канти и кантáта, мн. Кантáти со значење 

голема вокално-инструментална композиција од неколку дела. Хомофонија се 

јавува кога совпаѓањето меѓу лексемите се остварува само во изговорот, на 

пример: лет – лед, рог – рок, сноб – сноп. 

Тргнувајќи од општите ставови и мислења присутни во лексиколош-

ката литература, лексичката хомонимија ја сфаќаме како појава од несистем-

ски карактер што се јавува како резултат на совпаѓањето меѓу материјалните 

форми на две или повеќе различни лексеми и претставува одраз на неутра-

лизацијата на формалните разлики меѓу нив. Велиме дека е појава од 

несистемски карактер затоа што врската што постои меѓу хомонимиските 

лексеми не е врска што ги обединува и ги систематизира како лексички 

единици во јазикот туку ги раздвојува, односно меѓу нив постои врска на 

значенско одделување и исклучување, врска која ги оттурнува во контекстот и 

ги прави меѓусебно неповрзани. Лексичката хомонимија ја дефинираме како 

релација меѓу две или повеќе лексеми од иста зборовна група кои имаат иста 

форма и различни, семантички неповрзани значења. 

Во однос на поделбата, разликуваме два вида хомонимија: права 

(вистинска) хомонимија која ги опфаќа хомонимиските лексеми кои се 

совпаѓаат целосно, во сите граматички форми или делумно, само во некои од 

надворешните облици и неправа (невистинска) хомонимија која ги опфаќа 

хомонимиските лексеми што се совпаѓаат само во пишаната форма или само 

во изговорот. 

 

Права хомонимија 
Однос на права хомонимија воспоставуваат лексемите кои се покло-

пуваат во граматичките форми според сите надворешни карактеристики, 

односно се одликуваат со формална еднаквост или идентичност како во нив-

ниот изговор така и во пишаната форма. Во зависност од тоа дали совпа-

ѓањето т.е. формалното изедначување во говорот и во текстот ги опфаќа сите 

граматички форми или само некои од нив, во рамките на правата хомонимија 

разликуваме полни (целосни) и делумни хомоними. 

Правото да ги наречеме полни хомоними им припаѓа на оние лексички 

единици кои потекнуваат од иста зборовна група и имаат потполно исти, 

идентични материјални форми според сите надворешни карактеристики што 

ги пројавуваат во изговорот и во писменото изразување. Разгледувајќи го 

инвентарот на ОП во македонскиот јазик, забележавме отсуство на вакви 

хомонимиски форми меѓу простите, неизведени придавки. Овој факт зборува 

за цврстата позиција на примарната атрибутивна номинација во зачувувањето 

на значенската идентификација преку себесвојствена формална разновидност. 
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Очекувано, примерите за полни хомоними ги сретнавме меѓу изведените ОП 

кои ги претставуваме во продолжение: 

виден
1
, видниот односна придавка од именката вид

1
: видно поле, видни 

халуцинации; 

виден
2
, видниот од глаголот види со значење важен, истакнат, значаен: 

видни гости, видни резултати; 

воден
1
, водениот повеќезначна глаголска придавка од глаголот води: водени за 

рака, воден од скромност; 

воден
2
, водениот од именката вода со значење што е мокар, накиснат: водена 

кошула, водена земја, водени камења; 

вреден
1
, вредниот од стсл. Именка врѣдъ со значење што работи со љубов и 

пожртвуваност, работлив, исполнителен: вреден работник, вредно момче, 

вредни раце (по пат на осамостојување на дел од семскиот состав и 

метонимиски пренос на номинација од вредноста на нешто (трудот) кон 

лицето што ја поседува трудољубивоста како особина); 

вреден
2
, вредниот од стсл. Именка врѣдъ со значење што има вредност, 

скапоцен: вреден накит, вредна слика; 

крастав
1
, краставиот од именката краста

1
 со основно значење што е болен 

од краста, шугав: крастави луѓе, краставо магаре; 

крастав
2
, краставиот од именката краста

2
 со значење што е каменест, 

соголен: крастав рид, крастава нива; 

ласкав
1
, ласкавиот од глаголот ласка

1
 со значење што има особина да ласка: 

ласкаво однесување, ласкави зборови; 

ласкав
2
, ласкавиот од глаголот ласка

2
 со синонимно значење на блескав: 

ласкав меч, ласкаво сонце; 

личен
1
, личниот од именката лице со основно значење што се однесува, 

припаѓа на одредено лице: личен прибор, лична карта, лично име; 

личен
2
, личниот од именката лик со значење што е на лик убав и строен 

човек: личен маж, лична мома; 

носен
1
, носениот од глаголот носи со значење стар, ветов (за облека, чевли): 

носена кошула, носена капа, носени чевли; 

носен
3
, носениот глаголска придавка од глаголот носи (2. значење на 

глаголот) со значење што е носен, што некој го носел: носен џемпер, носени 

панталони; 

орен
1
, орниот од глаголот ора со значење што може да се ора, да се 

обработува (за земја): орна земја; 

орен
2
, орниот наследен латинизам од стсл. Јазик со значење што е желен, 

расположен за работа: орни момци; 

парен
1
, парниот од именката пареа со значење што се однесува на пареа, во 

кој се образува пареа, што користи пареа: парен котел, парно греење, парни 

машини; 

парен
2
, парниот од именката пар (наследена како латинизам од стсл. Јазик) со 

значење што е во пар, што е делив со два: парни броеви; 

ранлив
1
, ранливиот од глаголот рани со значење што може лесно да се рани: 

ранлив карактер, ранлива личност; 
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ранлив
2
, ранливиот од именката рана со значење што има рани на себе: 

ранлива снага, ранливи раце; 

срамен
1
, срамниот од именката срам со значење што предизвикува срам: 

срамно дело, срамна постапка, срамни зборови; 

срамен
2
, срамниот од глаголот срами со значење прекорен, посрамотен: 

остана срамна, срамни гости. 

 Меѓу речнички обработените ОП во македонскиот јазик како обеле-

жани полни хомоними издвоивме 11 хомонимиски парови. Реализацијата на 

лексемите во однос на формалното изедначување е предизвикана од следниве 

лексичко-граматички елементи: 1. иста зборообразувачка основа која семан-

тички привлекува кон истото значенско јадро од кое преземајќи во својот 

семски состав различни семи истовремено двете лексеми се оттурнуваат една 

од друга и остваруваат различни семантички содржини; овој процес е 

забележлив кај хомонимиските парови: виден
1
 и виден

2
 (> од вид), вреден

1
 и 

вреден
2
 (> од врѣдъ), личен

1
 и личен

2
 (> од лик), носен

1
 и носен

3
 (> од носи), 

ранлив
1
 и ранлив

2
 (> од рана), срамен

1
 и срамен

2
 (> од срам); 2. формално ист 

корен во зборообразувачката основа, но со различна семантичка вредност што 

доведува до делумно идентичен фонемски состав и разлика во една фонема, 

предизвикувајќи целосно графичко поклопување кај двете коренски лексеми, 

на пример: воден
1
 (> од води) и воден

2
 (> од вода), парен

1
 (> од пареа) и парен

2
 

(> од пар); 3. актуализација на признакот потенцијалност на семите во дел од 

семскиот состав на првичната лексема (краста
1
 и ласка

2
 = блеска, сјае, за која 

сметаме дека е првичната лексема од која подоцна со метафоризација се 

развило ново значење т.е. нова лексема со значење се додворува, дава компли-

менти некому) по пат на метафоричен пренос на номинација и создавање нови 

хомонимиски лексеми кои послужиле како основа за создавање и на хомо-

нимиски придавки. 

 Називот делумни хомоними се однесува на оние лексички единици 

кои, исто така, потекнуваат од иста зборовна група, но немаат потполно исти, 

идентични материјални форми според сите надворешни белези, односно се 

совпаѓаат само во некои од граматичките форми со кои се пројавуваат во 

изговорот и во писменото изразување. И овде отсуствува хомонимиското 

поврзување меѓу простите, неизведени ОП, а забележаните примери на 

формално изедначување потекнуваат од редовите на изведените ОП во 

македонскиот јазик. 

Варен
1
, варениот глаголска придавка од глаголот вари со значење што е 

приготвен со варење (за храна): варена пченица, варено јајце, варено јадење; 

варен
2
, варниот од именката вар со значење што е од вар: варни соли; 

димен
1
, димниот од именката дим со значење што е од дим: димна завеса, 

димни облаци; 

димен
2
, димениот глаголска придавка од глаголот дими (2. значење на 

глаголот) со значење што е изложен на дим подолго време, што има мирис на 

дим: димено месо, димено сирење; 

дробен
1
, дробниот од стсл. Именка дробь со основно значење што е мал, 

ситен: дробна песок, дробно лице, дробни чекори; 
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дробен
2
, дробениот глаголска придавка од глаголот дроби со значење што е 

исечен или искршен на парчиња: дробен кромид, дробен тутун, дробена руда; 

јаден
1
, јадниот од именката јад со основно значење кутар, тажен, жален: 

јаден човек, јадна душа; 

јаден
2
, јадениот глаголска придавка од глаголот јаде со значење што не е 

гладен, сит, најаден: јадена сум, децата се јадени; 

кален
1
, калениот глаголска придавка од глаголот кали со основно значење 

што станал многу тврд со калење (за метал): кален челик, калени парчиња 

метал; 

кален
2
, калниот од именката кал со значење што е со кал, што има, содржи 

кал: кален пат, кална улица, кални реки; 

кршен
1
, кршениот глаголска придавка од глаголот крши со значење што е 

скршен, што не е цел: кршен леб, кршени ореви; 

кршен
2
, кршниот од глаголот крши (2. значење) со значење што е со убав, 

строен стас: кршна става, кршни моми; 

роден
1
, родениот глаголска придавка од глаголот роди со основно значење 

што се наоѓа во најблиско крвно родство: роден брат, родена сестра, родени 

деца; 

роден
2
, родниот од именката род со основно значење што дава род, плод: 

родна земја, родно дрво; 

суден
1
, судениот глаголска придавка од глаголот суди со значење што е 

предодреден од некого или од нешто: судена невеста, судено патување; 

суден
2
, судниот од именката суд со значење што е тежок, мачен, краен: 

суден час, суден ден, судни маки; 

сушен
1
, сушениот глаголска придавка од глаголот суши со значење што е 

приготвен со сушење: сушено месо, сушени сливи; 

сушен
2
, сушниот од именката суша со значење што нема или има недоволно 

врнежи: сушна земја, сушна година, сушно лето; 

темен
1
, темениот од именката теме со односно значење: темена коска, 

темена површина; 

темен
2
, темниот од стсл. Именка тьма со основно значење мрачен, 

неосветлен: темна соба, темна ноќ, темни зори; 

чуен
1
, чуениот глаголска придавка од глаголот чуе со значење што е познат, 

прочуен: чуен јунак, чуена мома; 

чуен
2
, чујниот од глаголот чуе со значење што може да се чуе: чујно 

шепотење, чујни звуци. 

 Меѓу речнички обработените ОП во македонскиот јазик како обеле-

жани и необележани делумни хомоними издвоивме 11 хомонимиски парови. 

Реализацијата на лексемите во однос на делумното формално совпаѓање е 

предизвикана од два лексичко-граматички елементи, карактеристични и за 

полните хомоними: 1. иста зборообразувачка основа која семантички прив-

лекува кон истото значенско јадро од кое преземајќи во својот семски состав 

различни семи истовремено двете лексеми се оттурнуваат една од друга и 

остваруваат различни семантички содржини; овој процес е забележан кај 

поголемиот дел од хомонимиските парови: димен
1
 и димен

2
 (> од дим), 

дробен
1
 и дробен

2
 (> од дробь), кршен

1
 и кршен

2
 (> од кръх), роден

1
 и роден

2
 (> 
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од род), суден
1
 и суден

2
 (> од суд), сушен

1
 и сушен

2
 (> од сув), чуен

1
 и чуен

2
 (> 

од чуе); 2. формално ист корен во зборообразувачката основа, но со различна 

семантичка вредност што доведува до делумно идентичен фонемски состав и 

разлика во една фонема, предизвикувајќи целосно графичко поклопување кај 

двете коренски лексеми, на пример: варен
1
 (> од вари) и варен

2
 (> од вар), 

јаден
1
 (> од јад) и јаден

2
 (> од јаде), кален

1
 (> од кали) и кален

2
 (> од кал), 

темен
1
 (> од теме) и темен

2
 (> од тьма). 

 

Неправа хомонимија 

Лингвистите имаат различен пристап во проучувањето и третирањето 

на неправата хомонимија. Некои ја сметаат за дел од лексичката хомонимија, 

а други ја исклучуваат дефинирајќи ја како појава слична на хомонимијата. Не 

заземајќи строг став во однос на едната или на другата крајност, не го 

исклучуваме присуството на неправата хомонимија во јазикот, напротив го 

регистрираме нејзиното постоење. Оттука го земаме правото да се наречеме 

јазични маркатори или обележувачи на неправата хомонимија како дел од 

хомонимијата во јазикот и ја дефинираме како релација меѓу две или повеќе 

лексеми од иста или различна зборовна група кои имаат иста форма или само 

во изговорот или само во текстот. Велиме јазични маркатори или обележувачи 

затоа што неправата хомонимија онака како што се дефинира, воопшто во 

лексиколошката литература, не нуди материјал за некакво семантичко или 

парадигматско однесување или проучување во лексичкиот систем. Како 

јазична појава многу поинтересно е нејзиното пројавување во рамките на, на 

пример, фонетско-фонолошките проучувања. 

Разликуваме два вида неправи хомоними: хомофони и хомографи. 
Хомофоните се лексеми кај кои формалното изедначување е присутно 

само во изговорот – лексемите се идентични според звуковниот гласеж, но се 

разликуваат во фонемскиот состав само според една фонема. Разликата е 

заснована на бинарната опозиција звучност – безвучност. 

Меѓу ОП во македонскиот јазик сретнавме само два случаи на 

хомофони. Првиот случај е претставен со две прости придавки, односно однос 

на хомофонија воспоставуваат две прости, неизведени придавки: луд и лут. Во 

вториот случај однос на хомофонија воспоставуваат придавката слаб и 

именката слап. 

Хомографите се лексеми кај кои формалното изедначување е присутно 

само во пишаната форма – имаат наполно еднаков фонемски состав, но се 

разликуваат според звуковниот гласеж, поточно според местото на акцентот. 

Токму различниот акцент кај таквите лексеми се јавува како доволно 

разликувачки признак кој им ја дава смисловната посебност како лексички 

единици и ги разграничува како хомонимиски форми. Меѓу ОП во 

македонскиот јазик не сретнавме примери за хомографи. 
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ЗАКЛУЧОК 

 

Анализирајќи ги речнички претставените ОП и нивните дефиниции во 

македонските речници дојдовме до следниве заклучоци: 

– Хомонимијата е лексичка појава од несистемски карактер што се 

јавува како резултат на совпаѓањето меѓу материјалните форми на две 

или повеќе различни лексеми и претставува одраз на неутрализацијата 

на формалните разлики меѓу нив; 

– Хомонимиската врска не е вистинска семантичка врска, туку тоа е 

однос заснован врз опозицијата на заемно значенско исклучување, 

формално оттурнување и отсуство на контекстуална заменливост; 

– Настанувањето и појавувањето на хомонимиските лексеми е непред-

видливо, нивното поврзување повеќе е резултат на случајност отколку 

на некаква организациска поставеност, а реализацијата најчесто ја 

остваруваат како хомонимиски парови; 

– Лексичката хомонимија ја дефинираме како релација меѓу две или 

повеќе лексеми од иста зборовна група кои имаат иста форма и раз-

лични, семантички неповрзани значења; 

– Разликуваме два вида хомонимија: права (вистинска) и неправа 

(невистинска) хомонимија во зависност од тоа дали совпаѓањето на 

лексичките форми според надворешните карактеристики е целос-

но/делумно или совпаѓањето се јавува само во пишаната форма/само 

во изговорот; 

– Во рамките на правата хомонимија разликуваме полни и делумни 

хомоними; 

– Меѓу простите, неизведени придавки во македонскиот јазик не постои 

однос на права хомонимија, односно нема ниту полни ниту делумни 

хомоними; 

– Однос на права хомонимија воспоставуваат само изведените ОП; 

– Забележливо учество во хомонимиските парови имаат глаголските 

придавки, особено во рамките на делумната хомонимија; 

– Неправата хомонимија ја бележиме како присутна појава во јазикот, 

но нема ист ранг како правата хомонимија затоа што не нуди матери-

јал за некакво семантичко или парадигматско однесување или проучу-

вање во лексичкиот систем; 

– Во рамките на неправата хомонимија разликуваме: хомофони и 

хомографи; 

– Отсуството на хомонимиски форми меѓу простите, неизведени 

придавки и релативно малиот број на хомонимиски парови меѓу 

изведените ОП, за разлика од другите зборовни групи, доволно јасно 

зборува за цврстата позиција на примарната атрибутивна номинација 

во зачувувањето на значенската идентификација преку себесвојствена 

формална разновидност и оригиналност на надворешните белези. 
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ЗНАЧЕЊЕТО НА НАСТАВНИТЕ И ОСТАНАТИТЕ ВОННАСТАВНИ 

АКТИВНОСТИ ВО РАЗВОЈОТ И КВАЛИТЕТОТ НА ОДНОСИТЕ 

МЕЃУ УЧЕСНИЦИТЕ ВО ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

 

 
Abstract 

The development and quality of the relations among the participants in the upbringing and 

education represent one of the permanent challenges of the pedagogical science because the 

upbringing and education in the educational system are realized through different forms, the 

most common being the education, the extracurricular activities and the free pupil – 

activities. 

Although, in many researches until now, the importance of the development and quality in 

the relations among the participants in the upbringing and education has been proved, still 

the extracurricular activities, the free pupil – activities etc. in the educational system are not 

given sufficient attention and are not analyzed as significant and multi-dimensional forms 

for realization, supplementation and development of the upbringing – educational goals, 

tasks, i.e. the mission and vision for the school. 

To be more exact, the mentioned forms are treated more as “a supplement” of the work, the 

function of the educational system, and less as forms which offer incredible opportunities 

for real development and acquiring quality among the participants in the upbringing and 

education, both in the context of the educational system and in the context of each school 

separately. 
 

Key words: relations; participants in the upbringing and education; education; extracurricular 

activities; out-of-classroom activities; and free pupil – activities. 

 

 
ВОВЕД 

 

Денес, во современото сфаќање на функцијата и улогата на училиште-

то во  остварувањето на поставените воспитно-образовни цели и работа не се 

ограничува само во рамките на наставата, туку и во останатите облици, како 

воннаставните, вонучилишните и слободните активности. Во тој контекст, се 

поставува и прашањето за развојот и квалитетот на односите меѓу учесниците, 

од причина што истите, остварувајќи се во поинакви услови, цели, содржини, 

барања и слично, нужно, претпоставуваат и развивање на одредени димензии 

на односи кои во наставата, често пати, поради објективни или останати 

причини не доаѓаат до целосен израз. 

Односите меѓу учесниците во воспитанието и образованието претста-

вуваат комплексно прашање кое опфаќа низа на аспекти што се значајни за 
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целокупниот развој на личноста на учесниците, без оглед на нивната возраст, 

улога, положба, цели, итн. 

Сите облици на воспитание и образование кои што денес се присутни 

во образовниот систем, нудат големи можности не само за развој на односите 

меѓу самите учесници, туку и за одржување и развивање на повисок квалитет 

на истите.  

   

ОДРЕДЕНИ КАРАКТЕРИСТИКИ И МОЖНОСТИ НА НАСТАВАТА  

И ОСТАНАТИ ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ ЗА РАЗВОЈ  

И КВАЛИТЕТ НА ОДНОСИТЕ МЕЃУ УЧЕСНИЦИТЕ  

ВО ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Наставата го преставува “основниот дел на училишната работа во 

кој плански и организирано се спроведува →воспитанието и →образова-

нието на учениците според пропишаниот →наставен план и →наставна 

програма. Затоа наставата е плански и организиран воспитно-образовен 

процес“. (Педагошка енциклопедија 2, 1989, стр.88). Од друга страна “иако 

наставата е основниот дел на училишната работа, покрај наставата се 

организираат и разни облици →воннаставните и →вонучилишните актив-

ности на учениците кои, исто така, имаат воспитно-образовно значење.....“ ( 

Исто, 2, 1989, стр.89).  

Важноста на наставата лежи во тоа што во“наставата нужно се опфа-

тени три главни фактори: наставна содржина, ученик и наставник..... б) Во 

наставата систематски се развиваат физичките и психичките способности на 

учениците како посебни квалитети на личноста..... в) Наставата има и 

воспитна задача, во смисла на усвојување на воспитните вредности поради 

изградување на увереностите, определувањата, ставовите и целокупното 

позитивно однесување во училиштето и општеството воопшто.....“ (Исто, 2, 

1989, стр.88). Во контекстот на наставата и квалитетот на односите меѓу 

наставниците и учениците, низ “различни концепции денес со посебни 

атрибуирања се сака да се искажат квалитетите на наставата; за квалитетна 

настава се употребуваат атрибутите- современа, модерна, динамична, 

креативна, атрактивна, продуктивна и сл., а за негативни обележја – вербална, 

формална, догматска, шаблонска, статичка, традиционална,  конзервативна, 

петрифицирана, предавачка и сл.“ (Исто, 2, 1989, стр.89).  

Во контекст на развојот и квалитетот на односите меѓу учесниците во 

воспитанието и образованието е важно да се подвлече поврзаноста на 

степенот на нормативната организираност на воспитно-образовната работа 

која се остварува преку наставата и видот, квалитетот на односите меѓу 

учесниците, т.е. наставниците и учениците. Имено, според “степенот на 

нормативната организираност односите во воспитанието можат да бидат 

спонтани и формализирани. Спонтаните односи се воспоставуваат според 

потребите и афинитетите на учесниците во воспитниот процес, а формалните 

произлегуваат од нормативните дефиниции на нивната положба и улога“ 

(Исто, 2, 1989, стр.142). Тоа значи дека една од примарните улоги на наставата 

се однесува на „допирање“ до секоја личност на учениците, т.е. развивање на 
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нивната личност преку вистински, хумани односи со наставниците. 

Поконкретно, кога зборуваме за наставата, значи на формално ниво, 

наставниците и учениците можат да се третираат, но и да воспостават т.н. 

партнерски односи, со цел постигнување и одржување на квалитетни односи 

меѓу нив. Накратко, под партнерски односи се сметаат тие односи во кои секој 

од учесниците придонесува, но и очекува да добие нешто, т.е. придонесува со 

своето мислење, ставови, искуство, итн., а очекува да добие нови информа-

ции, разрешување, итн. Учествувајќи во овој реципрочен, отворен, рамнопра-

вен однос „наставникот е ученик, а ученикот е, незнаејќи, наставник- и сè на 

сè колку што е помала свесноста од едната и од другата страна, дека нешто се 

учи или предава на ученикот, толку е подобро“ (Djui, Dţ., 1970, стр.114). Во 

овој партнерски однос се овозможува помеѓу наставникот и ученикот да се 

одвиваат и развиваат интерперсонални односи, емпатичност, рефлексивна 

комуникација, вистинска интеракција, пријателство, меѓусебно почитување, 

емоционална близина, кооперација и слично.       

Значајноста на воннаставните и вонучилишните активности се 

манифестира преку овозможување и излегување во пресрет на разновидните 

ученички потреби, интересирања, афинитети и способности. Истите актив-

ности, пак, се остваруваат низ одредени односи меѓу наставниците и уче-

ниците кои не се разликуваат битно од односите воспоставени во настава, но 

содржат поголеми опции за развој и  постигнување на повисок квалитет, од 

причина што се базираат на доброволност, иницијативност, одредени воспит-

но-образовни цели итн., како и поинаков пристап и облици на вреднување. 

Разликата помеѓу наставната воспитно–образовна работа и воннастав-

ните и  слободните активности се состои во тоа што “со постепеното збогату-

вање на животот и работата во училиштето се збогатува и вонучилничната 

работа на учениците (out-of classroom work), со тоа што таа се диференцира по 

програмата и начинот на изведување, па се менува и нејзиниот третман со 

оглед на задолжителноста, односно доброволноста на учениците како 

учесници на таа работа, што, пак, го условувало и воведувањето и на други 

називи, како интересни групи, слободни активности, воннаставна работа„ 

(Педагошка енциклопедија 1, 1989, стр.299). Поточно, истата „опфаќа 

различна дејност на учениците во→училиште и во организацијата на 

училиштето, но вон →наставниот план и програма на редовната настава. 

Програмата на таа работа може да ја опфати работата во поедините научни 

групи (млади биолози, хемичари.... ), клубови на млади техничари ...., 

културно-уметнички друштва...., спортски друштва според разни спортски 

гранки..... Задачата... е да во склоп на училиштето освен редовната настава 

организира и послободна работа на учениците според нивните интереси и 

склоности, да со поврзување на теоријата и практиката ги прошируваат и 

продлабочуваат стекнатите знаења и способности, .... Затоа....  се смета за 

составен дел на општата воспитно-образовна програма на училиштето.... За 

работа во воннаставните активности учениците слободно се определуваат 

според понудената програма на училиштето. . . . “ (Исто, 1, 1989, стр.299).      

Слободните активности (free pupil-activities) “преставуваат посебен 

облик на воспитно-образовна работа со учениците кои ги организира 
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училиштето вон наставата; во слободното време на учениците. Тоа се 

колективни активности на учениците кои се засновуваат на начелата на 

слободниот избор, самостојност. . . . во кои учениците ги задоволуваат своите 

интересирања, развиваат способности, изразуваат творештво. . . . . Посебната 

значајност на слободните активности е во следното: тие се многу соодветна 

форма за задоволување и развивање на→ученичките интересирања 

(ученикот сам ги бира активностите со кои ќе се занимава во слободното 

време, учествува во изработката на програмата за работа, односно изборот на 

содржините),..... придонесуваат кон →социјализација на учениците, ....; 

промена на односот на ученикот кон училиштето ...; пружаат можности за 

подобро меѓусебно запознавање на учениците и наставниците, развивање на 

соработката, поголемото меѓусебна доверба, почитување и разбирање;..... 

Формите на организација на слободните активности се: дружини, клубови, 

друштва, активи.“ (Педагошка енциклопедија  2, 1989, стр.353).       

Третирањето на прашањето за развој и квалитет на односите меѓу 

учесниците во воспитанието и образованието, посебно на непосредните 

учесници (наставници и ученици) не може да се ограничува само во рамките 

на наставата и нејзините комплементарни форми. Односно, остварувањето на 

воспитно-образовните цели и работа во рамките на функцијата, организација-

та на образованието се одвива и во воннаставните, слободните и вонучилиш-

ните активности.  

 

ВАЖНОСТА НА ВОННАСТАВНИТЕ, ВОНУЧИЛИШНИТЕ  

И СЛОБОДНИТЕ АКТИВНОСТИ ВО РАЗВИВАЊЕТО  

И КВАЛИТЕТОТ НА ОДНОСИТЕ МЕЃУ УЧЕСНИЦИТЕ  

ВО ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Важноста на воннаставните, слободните и вонучилишните активности 

во контекст на развој и квалитет на односите меѓу учесниците во воспитание-

то и образованието (наставници и ученици) е дел и на т.н „скриен курикулум“ 

(Jackson &Phillip -1968), кој може да е позитивен или негативен, и се состои 

од верувања, норми, ставови, вредности итн., кои сè повеќе се изразени преку 

прописите, правилата, ритуалите, но зависат и од вредносниот став на 

даденото  лице (Seddon-1983). Значи, од вредносната поставеност на училиш-

тето, чии промотори и практикувачи најчесто се наставниците, стручните, 

раководните лица, но и самите ученици, зависи не само внатрешната органи-

зација на училиштето, воспитно-образовната работа, формите на актив-

ностите, туку и од степенот на развој и квалитет на односите меѓу самите 

учесници, а тие односи можат да се хијерархиски, компетитивни, нетоле-

рантни итн., или обратни (Bowles,S & Gintis, H-1976; Willis,P.-1977; Apple-

1979,1982,1986; Lunch, K.-1989).  

Во однос на воспитно-образовната работа во воннаставните, вонучи-

лишните, слободните активности се смета дека постои поголема веројатност и 

можности за развој на квалитетни или доста поквалитетни односи меѓу 

учесниците (наставниците и учениците), од причина што во нив односите 

освен што иницијално се воспоставуваат врз основа на  изборност, добро-
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волност, индивидуални потреби, мотиви, способности и слично, при 

реализација се применуваат и помалку или повеќе различни пристапи, 

методи, техники на работа, како и начини на вреднување, евалуација, 

самовреднување и самоевалуација. Имено, вклученоста на ученикот врз 

основа на задоволување на неговите потреби, желби, придонесува за 

зајакнување на самопочитувањето и позитивната слика за себе, а од друга 

страна наставникот со можноста за индивидуален пристап, преземање на 

перспективата на ученикот, чуството дека е добар наставник (според бираната 

активност, предмет, итн.) се ослободува од стрикното програмско оствару-

вање и е помотивиран за кооперативност, воочување на индивидуалните 

карактеристики на учениците, нивните можности и релани очекувања. Од 

друга страна, комуникацијата, интерперсоналните односи меѓу наставниците 

и учениците се во повисоко ниво, од причина што од една страна е 

потенцирана задоволувањето на потребите и интересирањата на ученикот, а 

од друга страна чуството и очекувањата на „добар, ефикасен“, мотивирачки, 

професионално предизивикуван наставник.  

Според одредени истражувања се наведува дека од квалитетот на 

односите меѓу наставниците и учениците во воннаставните, слободните и вон-

училишните активности, во релативно голема мера, зависи и подготвеноста и 

квалитетот на односите, изборот, професионалната истрајност, мотивираност 

на ученикот во иднина, т.е. како возрасно лице.  

 

Емпириско истражување 

Со примена на истражувачката техника анкета се пристапи кон 

методолошко разгледување на прашањето за развојот и квалитетот на одно-

сите меѓу учесниците во воспитанието и образованието, поточно помеѓу 

наставниците и учениците од основното образование, и тоа во текот на 

наставата и воннаставните активности. За таа цел, се анкетирани вкупно 1008 

ученици (298 ученици од одделенска и 206 ученици од предметна настава) со 

различна етничка припадност  (254 ученици од македонска и 250 ученици од 

албанска етничка припадност) и вкупно 101 наставници (42 наставници од 

одделенска и 59 наставници од предметна настава) со различна етничка 

припадност (72 наставници од македонска и 29 од албанска етничка припад-

ност) од вкупно 5 основни училишта од Р.Македонија. 

Од анализата на добиените податоци во анкетните листови-скалери се 

добиени следните резултати 
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Табела бр.1: Ставови и мислења на учениците за развојот и квалитетот на односите 

меѓу учесниците (ученици и наставници) во  наставата и воннаставните активности 

 

Ученици  Настава     Воннастава Вкупно 

Одделенска настава 
    156 

   61.7% 

     142 

    56.1% 

   298 

  29.56% 

Предметна настава 

 

     96 

   37.9% 

     110 

    43.5% 

    206 

   20.43% 

Македонска 

етнич.припад. 

    116 

  45.8% 

     138 

    54.5% 

    254 

   25.19% 

Албанска етн.припадн. 
   136 

  53.8% 

     114 

    45,1% 

    250 

   24.80% 

Вкупно 
   504 

  50.0% 

     504 

    50.0% 

   1008 

   100 % 

 

Бр. 
Ученици 

Наставни активности 
Статистичка 

значајност 

Ученици 

Воннаставни активности 
Статистичка 

значајност 

   1 
Одделенска  и предметна 

настава  
       0.204  

Одделенска  и предметна 

настава  
       0.257 

   2 
Македонска  и албанска 

етничка припадност 
       0.280 

Македонска  и албанска 

етничка припадност 
       0.272 

 

Според добиените податоци од поставеното прашање во анкетниот 

лист-скалер за ученици од основно образование (од комбиниран тип, со 

слободен повеќекратен избор на понудени алтернативи, меѓу кои: настава и 

воннаставни активности за (не) постоење на разлики, т.е. развој и квалитет 

на односите меѓу нив и учениците во наставата и воннаставните активности) 

се потврдува дека меѓу мислењата и ставовите на учениците од одделенска и 

предметна настава од македонска и албанска етничка припадност не постојат 

статистички значајни разлики. Имено, учениците сметаат дека наставниците 

имаат скоро ист пристап кон развивање и создавање на квалитет во 

меѓусебните односи со нив, и тоа како во наставата, така  и во воннаставните 

активности. Ваквиот став на учениците се поткрепува со нивните напишани 

одговори кои, главно, ги потенцираат личните и професионалните карактерис-

тики на наставниците, како и условите, организацијата и понудата на 

воннаставни активности од страна на самото училиште како основни фактори 

за развој и квалитет на односите меѓу учесниците во воспитанието и 

образованието.  
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Табела бр.2: Ставови и мислења на наставниците за развојот и квалитетот на односите 

меѓу учесниците (наставници и ученици) во  наставата и воннаставните активности 

 
 

 Наставници 

  

Настава 

    

 Воннастава 

 

Вкупно 

Одделенска настава     25 

   53.2% 

     17 

    31.5% 

     42 

  20.79% 

Предметна настава      22 

   46.8% 

      37 

    68.5% 

     59 

  29.20 % 

Македонска 

етн.припадн. 

    36 

  76.6% 

      36 

    66.7% 

     72 

  35.64% 

Албанска етн.припадн.     11 

  23.4% 

      18 

    33.3% 

     29 

   14.35% 

 

Вкупно 

    94 

  46.53% 

      108 

    53.46% 

    202 

   100 % 

 

Бр. 

Наставници 

Наставни 

активности
 

Статистичка 

значајност 

 Наставници 

Воннаставни  

активности
 

Статистичка 

значајност 

1 
Одделенска  и 

предметна настава  
 константа 47 

Одделенска  и 

предметна настава  
константа 54 

2 

Македонска  и 

албанска етничка 

припадност 

константа 47 

Македонска  и 

албанска етничка 

припадност 

константа 54 

 

Од поставеното прашање во анкетниот лист – скалер за наставниците 

од основните училишта (од комбиниран тип, со слободен повеќекратен избор 

на понудени алтернативи, меѓу кои: настава и воннаставни активности) кое 

се однесува на мислењата и ставовите на наставниците за (не) постоење на 

разлики, т.е развој и квалитет меѓу односите меѓу нив и учениците во 

наставата и воннаставните активности, не се појавија статистички значајни 

разлики. Имено, од добиените податоци можеме да забележиме дека настав-

ниците од одделенска и предметна настава, со различна етничка припадност, 

генерално сметаат дека тие и во наставата и во воннаставните активности исто 

или слично се залагаат за развојот и квалитетот на односите со учениците. Но, 

постоајт одредени нијансни разлики, првенствено поврзани со возраста на 

учениците и природата на циклусите во основното образование (одделенска и 

предметна настава) и начинот на реализација, учество, организација, понуда и 

слично на воннаставните активности во самото училиште, за кои сметаат дека 

не се целосно одговорни, иако честопати самите превемаат одредени 

иницијативи, активности и учества, сепак, постојат одредени објективни и 

материјални услови кои го диктираат прашањето за организирање, понуда и 

изведување на воннаставните активности.   

 

ЗАКЛУЧОК 

Развојот и квалитетот на односите меѓу учесниците во воспитанието и 

образованието во наставата, воннаставните, вонучилишните и слободните 

активности зависи и од развојноста и квалитетот на нивната организираност, 
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осмисленост, материјалните и условите на средината, професионалната 

подготвеност, очекувања, мотивираност, индивидуалните карактеристики на 

наставникот, стручните лица, потоа мотивираноста, вклученоста и очекува-

њата на родителите, како и од мотивираноста, очекувањата, индивидуалните 

карактеристики, способности , потреби на учениците.     

Посебно е важно да се напомене дека воспитно-образовната работа 

(било преку настава, воннаставни или слободни активности), меѓу другото, се 

одвива преку интеракција, интерперсонани односи, комуникација, одредени 

положби и улоги на учениците и наставниците, според различно водење, 

воспитен стил на наставникот, како и сето нивно влијание во создавањето на 

одредена социоемоционална клима. Наведените елементи треба да се 

третираат од реципрочно, развојно гледиште, од причина што сите наведени 

аспекти влијаат врз развојот и квалитетот на односите меѓу учесниците во 

воспитанието и образованието, а посебно на односите меѓу наставниците и 

учениците како непосредни учесници во наведениот процес. 
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ЗАЕДНИЧКИ ПОЈАВИ НА ГРАМАТИЧКИТЕ КАТЕГОРИИ  

НА ГЛАГОЛОТ КАЈ БАЛКАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ 

 
  

Abstract 

An important problem from a Balkan, but also a general linguistic point of view is the 

comparison of the means through which both the Macedonian and Albanian language build 

and distinguish indirect speech and various kinds of renarration.  

The type of future tense formed with the help of the verb dua(usually unchangeable), 

followed by the main verb mainly in the forms of present tense subjunctive, i.e. indicative is 

rightfully considered to be one of the shared phenomena of the Balkan languages (Demiraj, 

Sh. 1994: 109). The appearance and the spreading of this grammatical category in the 

Balkan languages attracted the attention of a great number of linguists who tried to explain it 

historically. 

From a Balkan point of view we should add that the loss of the imperfect aorist is noticed in 

western Macedonia, where the language contact is most complex: with Albanian, Vlach, 

Greek as well as Turkish language.   

 
Key words: indirect speech; direct speech; renarration; Balkanisms; Indo – European languages. 

 

 

ЗАЕДНИЧКИ ПОЈАВИ НА ГРАМАТИЧКИТЕ КАТЕГОРИИ  

НА ГЛАГОЛОТ КАЈ БАЛКАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ 

 

 Еден значителен проблем од балканистиката, како и од општата 

лингвистичка гледна точка е споредбата на средствата преку кои македон-

скиот и албанскиот јазик изразуваат и разликуваат индиректен говор и разни 

видови прекажувања. Од гледна точка на балканската лингвистика, изучува-

њето на овие појави придонесува до составувањето на една споредбена 

балканска граматика, којашто е една општоприфатлива главна цел за оваа 

наука. За општата лингвистика е важно подлабокото разбирање на граматич-

ките односи што потекнува од споредувањето на сличностите и разликите 

меѓу пристапите на двата јазици кон истите прашања.  

 Како што е општопознато, македонскиот јазик зазема централно место 

меѓу балканските јазици, а истовремено и посебно место на периферијата од 

словенската јазична територија. И така, од компаративна гледна точка 

македонскиот јазик може да се разгледува и како балкански и како словенски 

јазик. Кога се работи за споредување на македонските глаголски категории со 

односните категории во другите јазици, забележуваме едно раздвојување меѓу 

однесувањето кон глаголскиот вид од една страна и кон категориите наречени 

„модални“, вклучувајќи ја и категоријата „прекажаност“, која претставува 

една посебна категорија маркирана за потврдителноста, имено статус.   
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Индиректниот говор и прекажувањето во македонскиот  

и во албанскиот јазик 

 

Во оваа статија се стремиме да претставиме колку што можеме појасно 

еден нацрт на најбитните посебности на појавите за кои ќе станува збор. Ние 

тука ќе ги разгледуваме двата случаја кои служат за најјасните примери на 

главните и максималните можности:  

 Случај I‒ кога едно дејство веќе е минато во времето кога е опишувано, 

а потоа е прекажано (со глаголот рече во аорист) врз основна на 

опишувањето.  

 Случај II ‒ кога едно дејство е сегашно во време кога е опишувано, а е 

веќе минато кога потоа е прекажувано (исто така со рече) врз основа на 

опишувањето.  

Во македонскиот јазик нема никаква промена на глаголот помеѓу 

директен говор, индиректен говор и прекажување, освен промената по 

лице, додека во албанскиот јазик постои истото правило на 

последователност (или поточно согласување) на времињата со тоа што 

сегашното време се претвора во имперфект и така се согласува со 

глаголот на зборување по минатост, т.е. има промена на категоријата 

време место промената за таксис.
1
 Тоа се објаснува со фактот дека во 

овој случај се работи за едно минато и едно неминато време; и така 

промената може да биде временска.  

 

Од горе истакнатото може да се заклучи дека за споредување на 

прекажувањето во балкански јазици како што се македонски и албански треба 

најмалку три категории и уште четири поткатегории за објаснувањето на 

морфо-синтактичките процеси што се употребуваат. Според В. А. Фридман, 

(Fridman, 1981-1982: 775),трите категории се: директен говор, индиректен 

говор и прекажување. Прекажувањето се дели во најмалку четири поткате-

гории: потврдување, неутралност, непотврдување и неверување. Овие 

разлики можат да се илустрираат со една табела во која се претставени 

можните разликувања. Понекогаш една помалку маркирана форма може да се 

употребува, барем во извесни контексти, за една повеќе маркирана форма, на 

пр. Во албанскиот јазик сегашно време и перфект можат да служат за 

индиректен говор, и перфектен адмиратив може да служи за неверување. 

Меѓутоа, во табелата не се покажуваат такви употреби затоа што тука се 

трудиме да ги истакнеме максималните разликувања што можат да ги прават 

соодветните системи, а се разбира дека немаркирана форма контекстуално 

може да служи за маркираната.  

                                                 
1Категоријата таксис го покажува односот меѓу некое минато дејство и некое друго (минато) дејство.  
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П  Р  Е  К  А  Ж  У  В  А  Њ  Е 

потврду- 

вање 

неутрал- 

ност 

непотврду-

вање 

неверу- 

вање 

I 

Минато определено време 

(+ време) 

(+ статус) 

Минато неопределено време 

(+ време) 

(- статус) 

II 

Сегашно време 

(- време) 

 

Минато неопределено време 

(+ време) 

(- статус) 

А
 Л

 Б
 А

 Н
 С

 К
 И

  

I 

Перфект 

(- статус) 

(+ време) 

(- таксис) 

Плусквамперфе

кт 

(- статус) 

(+ време) 

(+ таксис) 

Перфектен адмиратив 

(+ статус) 

(+ време) 

(- таксис) 

Плусквамперфектен 

адмиратив 

(+ статус) 

(+ време) 

(+ таксис) 

II 

Сегашно 

време 

(- статус) 

(- време) 

Имперфект 

(- статус) 

(+ време) 

 

Сегашен адмиратив 

(+ статус) 

(- време) 

Имперфектен 

адмиратив 

(+ статус) 

(+ време) 

 

Тука се покажуваат глаголските форми кои се најобични или 

задолжителни во дадениве случаи. Во заградите се покажуваат релевантните 

граматички категории за кои формите се маркирани (+) или немаркирани (-). 

Време = минатост, таксис = предминатост, статус = потврдување во македон-

скиот јазик, непотврдување во албанскиот јазик.    

 Врз основа на тоа што се гледа од табелата, можеме да ги забележиме 

следниве факти:  

 1. Директен говор и индиректен говор се разликува по некој морфо-

лошки процес во двата случаја во албанскиот јазик, а не во македонскиот.  

 2. Меѓу индиректен говор и прекажување со потврдување нема 

разлика по граматички категории (освен лице), а само по прашањето дали се 

работи за вести од втора рака.  

 3. Во албанскиот јазик не се разликува неутрално прекажување и 

прекажување со потврдување, а секогаш има можност да се разликуваат овие 

од прекажување со непотврдување или неверување. Ова може во македон-

скиот јазик само во Случај II, додека во Случај I разлика се прави помеѓу 

неутрална прекажаност и прекажаност со потврдување.  

 4. Во албанскиот јазик се употребува последователност или согласу-

вање на времињата во форми што се маркирани за статус и во форми што не 

се така маркирани. Во Случај I и II формите маркирани за статус ги 

разликуваат формите за прекажување со непотврдување и неверување, а кога 

се обединува последователност и статус, се добива најмаркираното значење: 

прекажување со неверување. Во македонскиот јазик, формата маркирана за 

статус се употребува во Случај I да разликува прекажување со потврдување од 



92 

другите видови прекажување, т.е. во употребата на маркираниот статус во 

врска со прекажувањето македонскиот и албанскиот јазик одат во разделни 

правци. Меѓутоа, во Случај II, во единствениот контекст во којшто може да се 

зборува за согласување по времињата во македонскиот јазик, исто така се 

работи за непотврдување поради негативна маркираност на формата во врска 

со опозицијата за статус.  

 

Форми на идно време  

 Една од заедничките појави на балканските јазици со право се смета и 

типот на идно време формирано со помош на глаголот dua (вообичаено 

неизменлив), следен од главниот глагол претежно во формите на сегашно 

време конјунктив, заправо индикатив(Demiraj, Sh. 1994: 109). Добивањето и 

распространувањето на оваа граматичка појава во балканските јазици 

привлекле внимание на редица лингвисти, кои се потрудиле да ја објаснат 

оваа појава историски. Нормално, и во овој случај мислењата и поставените 

предлози не биле исти и во не мала мера биле условени од различните 

гледишта на лингвистите кон проблематиката на балканизмите воопшто.  

 Но, пред да ги земеме предвид разните гледишта во врска со 

потеклото и распространувањето на овој граматички балканизам, потребно е 

да се задржиме и на некои општи мислења околу патот на изразување на 

идното време во различните и.е. јазици воопшто, и посебно во балканските 

јазици.  

 Воопшто е прифатено дека граматичките форми на идно време во сите 

и.е. јазици се постетнички развитоци на тие јазици. Некоја посебна форма на 

идно време, наследена од заедничкиот индоевропски јазик не е засведочена 

никаде. Како прво значењето на идно време, колку што е познато, е изразено 

со она од сегашно време индикатив, заправо конјунктив.  

 Употребата на сегашно време индикатив или конјунктив со значење на 

идно време, значи, е наследена појава, што се наоѓа, некаде повеќе,анекаде 

помалку, во сите и.е. јазици. Во оние јазици, што го развиле спротивставу-

вањето свршен вид ‒ несвршен вид, значењето  на идно време редовно го изра-

зува свршениот вид.  

 Потребата да се изрази што појасно временското значење на идно 

време направила во различни и.е. јазици да се создадат посебни глаголски 

форми. Дарбата за формално разликување на идното време на глаголот, е 

развиена многу рано кај некои јазици, како на пр. Во старогрчкиот јазик или 

во латинскиот јазик. Оваа дарба станува уште појака со креирање на формите 

за идно време преку граматикализација на глаголските синтагми некогаш 

слободни, што служеле за изразување едно дејство што ќе се врши по 

моментот на зборувањето. Едниот дел на овие слободни синтагми, што полека 

дојдоа и се граматикализираа како една глаголска форма, неопходно требаше 

да биде еден глагол со општо и непотполно значење, која имаше потреба да се 

потполни од еден друг глаголски дел со јасно лексичко значење и со функција 

на прирок или предмет. Значи, станува збор за една таква синтагма, каде што 

едниот од двата дела требаше да биде глагол од типот kam, jam, dua, bëhem и 

др., придружени од полнозначен глагол, вообичаено, во форма на инфинитив 
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или во некоја друга форма еднаква со неа. Преминувањето на овие синтагми, 

кои вообичаено имаат и некоја модална обоеност, во една аналитичка форма 

на идното време, подразбира постепено отпаѓање на граматичката и 

лексичката независност на двата елемента, сѐ до нивна потполна граматика-

лизација, опфаќајќи го и губењето на модалната обоеност, што ја придружува 

за одредено време граматикализираната синтагма. Примери на такви 

граматикализации не изостануваат во ниеден и.е. јазик.  

 Овде, нормално, станува збор за формите на идно време, што се 

градени со помошниот глагол “dua”, потполнети од еден друг глагол, што го 

сочинува предметот на изразената желба од неа. Употребата на таква синтагма 

за изразување на едно дејство, што се посакува да се врши по моментот на 

говорење, е потполно можна во секој јазик. Но, креирањето на граматичките 

форми на идно време преку една таква синтагма е утврдено само во еден дел 

на и.е. јазици, какона пр. Во балканските јазици, во англискиот јазик и др. 

Впрочем, во многу балкански јазици како карактеристично средство за 

градење на идното време служи воопшто една неменлива форма од трето лице 

еднина од овој глагол, следена од главниот глагол во сегашно време 

конјунктив.
2
 Таква појава е развиена во балканските јазици, иако овие 

припаѓаат во различни гранки на и.е. јазици, како што се грчкиот јазик, 

албанскиот, романскиот, македонскиот и бугарскиот (словенски јазици). Како 

што се гледа, станува збор за јазици, што ги карактеризира уште една друга 

заедничка појава, заменувањето на инфинитивот со конјунктив.   

 Идно време формирано со помошниот глагол “dua” е добиено и во 

словенските јазици на Балканот, кои и по ова се оддалечиле од другите 

словенски јазици воопшто. Како што е познато, во другите словенски јазици 

значењето на идно време се изразува преку сегашно време индикатив на 

глаголот од свршен вид или преку перифрастични форми, кога глаголот е од 

несвршен вид. Перифрастичните форми  редовно се градат од еден помошен 

глагол следен од глагол во инфинитив. Перифрастичните форми на идно 

време во овие јазици некогаш се граделе главно преку помошниот глагол 

“kam”, проследен од глагол во инфинитив.   

 Но уште рано во словенските јазици на Балканот перифрастичното 

идно време почна да се гради и со помош на помошниот глагол “dua”, следен 

од глагол во инфинитив. Овој тип на градење веднаш стана доминантен во 

овие јазици, нормално трпејќи и некои измени условени од еволуирањето на 

соодветниот јазичен систем. Впрочем, и на српскиот и во хрватскиот јазик 

овој перифрастичен тип е добро сочуван, и тој не останал без да еволуира.   

Една уште поголема еволуција претрпело и перифрастичното идно 

време во македонскиот јазик. Овде помошниот глагол, што се менува редовно 

според лице, со време дојде и стана неизменлива форма на трето лице еднина, 

така како и во другите балкански јазици: ќе во македонскиот јазик. И формата 

на основниот глагол, инфинитивот, во согласност со еволуцијата на оваа 

глаголска категорија во јазикот што се изучува, дојде и се замени со формите 

на сегашно време, на почетокот претходени со честичката да, која потоа 

                                                 
2Пр., албански do të bëj, грчки tha kán-, романскиo s£ fac, бугарскиshte pravja, македонскиќе правам. 
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отпаднала целосно. И на овој начин се стигна до денешните форми од типот 

ќе правам во македонскиот јазик.   

Врз основа на оваа форма на идното време во јазиците што се 

истражуваат се изградени и минато идно време (македонски ќе правев), како и 

идно прекажано време (македонски ќе сум правел).  

Што се однесува до албанскиот јазик, во докажаниот негов период 

значењето на идно време главно се изразува со аналитички форми градени со 

помошните глаголи “dua” (во неменлива форма “do”) и “kam”.Но, значењето 

на идно време во овој јазик се изразува и преку формите на „сегашно време“ 

од конјунктивот. Тука станува збор, на прв ред, за оние случаи, кога „сегашно 

време“конјунктив се користи со назначено модално значење, како на пр. Кога 

таа се употребува со значење на императив или оптатив. Пр.: Të shkosh (shko) 

menjëherë! Të shkosh (shkofsh) shëndosh e mirë! Во вакви случаи, како што е 

познато, конјунктивот се употребува и во другите јазици, кај оние што ја 

имаат оваа глаголска категорија.
3
 

Во албанскиот јазик се добива уште еден друг тип на идно време. 

Станува збор за типот изграден со помош на помошниот глагол “kam”. Од 

овој тип се развиле три поттипови: 1) kam me punue; 2) kam të punoj; 3) kam për 

të punuar.
4
 

Значи, податоците од докажаниот албански јазик јасно укажуваат дека 

уште во претписмениот период на овој јазик се добиени два типа на идно 

време. Од овие, типот со неменливиот дел “do” во почетокот се користел со 

модално значење на неопходност. Со текот на времето, уште од претпис-

мениот период на албанскиот јазик, овие два типа идно време полека ја имаа 

изгубено обоеноста на модалноста, употребувајќи се вака како прости 

временски форми на идното време. Но уште од претписмениот период на 

албанскиот јазик од причини, што остануваат за истражување, во северните 

говори, повеќе се разви типот на идно време со помошниот глагол “kam”, 

(kam me punue), додека во јужните говори повеќе оживеа идното време од 

типот  do të punoj. 

За поточно решение на овој сложен проблем е потребно да се имаат 

предвид овие општи согледувања:  

а) Креирањето на аналитичките форми на идно време е една позната 

појава во многу и.е. јазици.   

б) Идното време формирано со помошниот глагол “dua” се наоѓа и во 

другите јазици надвор од Балканот.  

в) И идното време формирано со помошниот глагол “kam” не се наоѓа 

само во романските јазици туку и во другите јазици, како на пр. 

Старословенскиот јазик и др.   

                                                 
3Со вакво модално значење се користат, иако ретко, и другите „временски“ форми на конјунктивот: 

имперфектот, перфектот и плусквамперфектот.  
4Врз основа на типот kam me punue е формирана и формата од типот kisha me punue, која се употребува или 

како минато-идно време, или со вредност на таканареченото сегашно време условен начин. Со исто значење 

се формирани и формите од типот kisha të punoja иkisha për të punuar. Според Altimar: 1988,90, формите со 
kam + lidhore во говорот на Арбрешите ја изразува идејата на неопходноста во иднина, заправо во 

минатото. Вреди да се истакне дека тој бележи и форми од типот pat + lidhore. 
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г) Влијанието на еден јазик врз граматичката структура на друг јазик е 

необична појава. И кога ќе се случи една таква ретка појава, јазикот врз кој 

влијае треба претходно да има такви неопходни предуслови за едно такво 

влијание. Во такви случаи треба да се има предвид и хронологијата на 

фактите.  

д) Употребата на повеќе од еден глагол за градење на идното време во 

еден јазик не е непозната појава, ни надвор од Балканот, како на пр. Во 

англискиот јазик.    

 

 

ЗАКЛУЧОК 

Врз основа на горе искажаното, може да се извлечат овие заклучоци со 

општ карактер за типот на идното време што се изучува:   

1) Овој тип е придобиен преку граматикализација на оние синтагми, во 

кои глаголот “dua”, е проследен од еден друг глагол, што служи за изразу-

вање на желба за вршење на дејство по моментот на говорење.  

2) Идното време од типот  do të punoj, е добиено преку општење на 

формите за трето лице еднина на глаголот “dua”. Во балканските јазици не 

можеше да се развива, освен по отстранувањето на инфинитивот и негово 

заменување со менливи форми на основниот глагол.   

3) Последната појава (точка 2) докажува и една релативно нова појава 

во балканските јазици за отпаѓање на бифлективизмот на граматикализира-

ните синтагми, каде значењето на лице, број (и дијатеза) се даваат само еднаш 

и токму преку личните форми на основниот глагол.   

4) Во албанскиот и грчкиот јазик карактеристичната честичка за идно 

време е појавена и кај формите за минато-идно време и идно прекажано време.     
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ПРИРОДАТА НА ГРЕШКИТЕ КОИ ГИ ПРАВАТ УЧЕНИЦИТЕ  

ПРИ РЕШАВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ ВО ПОЧЕТНОТО МАТЕМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Abstract 

The learning of mathematics, as every other educational discipline is accompanied by many 

difficulties, which may be seen byanalyzing the flaws in the achievements of the students, 

and which may be seen in the flaws by the students in the solving of the exercises. However, 

in mathematics, as in very few disciplines, it is of crucial importance to timely discover the 

flaws and to remove them, because if they are not removed in a timely manner, they will 

keep increasing in the course of education and will become insurmountable obstacles in the 

learning of new knowledge and skills. Subject of this paper are the errorsmade by students 

in particular teaching units in the elementary education. For this purpose, a research has 

been conducted, in which the results from the tests of knowledge, conducted by teachers in 

this practice, have been used.  The basic reason for this approach is the fact that in different 

schools, different textbooks are being used, and although the same syllabus applies, still the 

output results immediately depend on the given textual didactic means, i.e. the textbook 

which is used in a given school. 

 
Key words: knowledge; flaws; determining. 

 

 

1. ВОВЕД  

 

Веќе подолг временски период сме сведоци на бројни реформски 

зафати со цел подобрување на севкупниот образовен систем, а со тоа и на 

наставата по математика. Меѓутоа, истражувањата кои ги спроведуваат 

меѓународните стручни асоцијации покажуваат дека и покрај многуте проекти 

за модернизација на образованието, од кои голем дел се однесуваат токму на 

наставата по математика, резултатите не се задоволителни, што може да се 

види и од рангирањето на нашите ученици во повеќето истражувања кои ја 

третираат оваа проблематика. Притоа, во секое рангирање само се констатира 

состојбата, но не се истражуваат и причините за неа. Оттука e и потребата за 

истражување на одделните параметри кои влијаат на излезните резултати од 

воспитно-образовниот процес. Во таа насока е и истражувањето за детерми-

нирање на причините за појавата на пропустите во знаењето по математика на 

учениците во почетното образование. Реализирањето на вакво истражување е 

неопходно, бидејќи токму откривањето на причините за појавата на 

пропустите во постигањата на учениците е основен предуслов за нивно 

успешно коригирање, но и за нивна превенција.  
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 Потребата од коригирање на пропустите, а уште повеќе потребата од 

превенција на пропустите во математичките постигања на учениците лежи во 

неспорниот факт дека грешките кои ги прават учениците при решавањето 

математички задачи, т.е. пропустите во математичките знаења и умеења, 

повеќекратно се мултиплицираат при стекнувањето на нови знаења и умеења. 

Оттука е јасно дека навременото откривање и коригирање на овие грешки зна-

чително може да го подобри усвојувањето на нови знаења, а со самото тоа и 

да ги подобри севкупните постигања на учениците. Во таа насока од особена 

важност е прво да согледаме дали определен вид грешки кои ги прават 

учениците имаат случаен карактер или тие систематски се јавуваат. Во таа 

насока се и следните разгледувања, во кои се презентирани резултатите од 

спроведеното емпириско истражување со кое е направен обид да се детер-

минира случајниот карактер на грешките во одделните програмски содржини 

во наставата по математика во почетното образование.  

 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО  

 

Претходно изнесеното недвосмислено укажува на потребата и значе-

њето за истражување на поставениот проблем, т.е. проверката на хипотезата 

А:  

одредена грешка која ја прават учениците е случајна, што значи дека 

таа грешка не се повторува значитечен број пати, па затоа не е 

резултат на недостатоци во предметните програми, текстуалните 

дидактички средства и реализацијата на наставата од страна на 

учителите 

што значи дека таа грешка не се повторува значителен број пати, па затоа не е 

резултат на недостатоци во предметните програми, текстуалните дидактички 

средства и реализацијата на наставата од страна на учителите. 

За да се провери поставената хипотеза, реализирано е истражување во 

кое се користени наставни тестови на знаење, кои ги подготвуваат самите 

наставници, но се користени и резултати од набљудувања на ученици кои се 

реализирани на часовите по хоспитации за студентите од Педагошкиот 

факултет „Св. Климент Охридски” во Скопје. Имено, во случајов не се корис-

тени уницифицирани тестови на знаења, бидејќи во различните училишта се 

користат различни учебници, кои со различна длабочина и различен методски 

пристап ја обработуваат наставната програма. Понатаму, поради неможноста 

да се добие прост случаен примерок (просторни и организациски проблеми за 

реализација на тестирањата за откривање на пропустите во знаењата и 

умеењата на учениците) користен е стратификуван примерок со обем:  

- 500 ученици од второ одделение,  

- 600 ученици од трето одделение,  

- 600 ученици од четврто одделение,  

- 500 ученици од петто одделение.  
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Понатаму, заради проверка на поставената хипотеза, во секое одде-

ление посебно се разгледуваат грешките кои ги прават учениците во оддел-

ните содржински целини и тоа:  

a) содржински целини во второ одделение:  

1) текстуални задачи,  

2) броеви до 20: собирање и одземање и  

3) проблемски ситуации;  

b) содржински целини во трето одделение:  

1) текстуални задачи,  

2) броеви до 100: собирање и одземање,   

3) броеви до 100: множење и делење,  

4) равенки со непознат собирок, непознат намаленик и непознат 

намалител,  

5) равенки со непознат множител, непознат деленик и непознат 

делител и  

6) мерење;  

c) содржински целини во четврто одделение:  

1) броеви до 1000: собирање и одземање до 1000, множење и 

делење до 1000,  

2) текстуални задачи,  

3) мерни единици и  

4) геометриски фигури во рамнина;  

d) содржински целини во петто одделение:  

1) теорија на множества,  

2) работа со податоци,  

3) мерење,  

4) собирање, одземање, множење и делење до 1 000 000,  

5) дропки и  

6) форми во рамнина.  

 

3. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО  

 

Резултатите од спроведеното истражување, при што грешките кои ги 

прават учениците во секое одделение, распределени по содржински целини, 

како и тестирањето на валидноста на поставената хипотеза, се дадени во 

натамошните разгледувања.  

Во табела бр. 1 е даден вкупниот број ученици и бројот на ученици од 

второ одделение, по содржински целини, кои прават грешки.  

 
Вкупен број ученици 500 

Ученици кои прават грешки при решавање текстуални задачи  120 

Ученици кои прават грешки во темата броеви до 20  80 

Ученици кои прават грешки при решавање проблемски ситуации  140 

Табела бр.1 
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За проверка на поставената хипотеза, со ниво на значајност треба да ја 

тестираме еквивалентната хипотеза 0 0: 0,10H p p   наспроти алтерна-

тивната хипотеза 1 0: 0,10H p p  . Притоа, користиме дека 0

0 0

nS np

np q


,  

0 01q p  , има (0;1)  распределба, каде, на пример, за грешките при 

решавање на текстуални задачи имаме 500,n   120nS  . За дадено ниво на 

значајност 0,01   од таблицата на нормалната распределба го наоѓаме 

квантилот 1 2,33z    таков, што  

0

0
0 0

1{ 2,33} 0,01nS np
H

np q
P z  


    ,  

Понатаму, за реализацијата 1,..., nx x  примерокот 1,..., nX X  имаме  

0

0 0

120 500 0,10
1

500 0,10 0,90
10,435 2,33ns np

np q
z 

  


 
    , 

па затоа хипотезата 0 0:H p p  ја отфрламе, што значи дека грешките кои ги 

прават учениците при решавање на текстуалните задачи не се случајни. Со 

аналогни размислувања се добива дека и грешките кои ги прават учениците 

при решавање на задачи од темите броеви до 20 и решавање на проблемски 

ситуации не се случајни.  

Понатаму, во табела бр. 2 се дадени вкупниот број на ученици и 

броевите на ученици од трето одделение, кои прават грешки при решавање на 

задачи од наведените содржински целини:   

 
Вкупен број ученици 600 

Ученици кои прават грешки при решавање текстуални задачи  130 

Ученици кои прават грешки во темата броеви до 100: собирање и одземање    75 

Ученици кои прават грешки во темата броеви до 100: множење и делење     95 

Ученици кои прават грешки во темата равенки со непознат собирок, непознат 

намаленик и непознат намалител  

128 

Ученици кои прават грешки во темата равенки со непознат множител, непознат 

деленик и непознат делител  

134 

Ученици кои прават грешки во темата мерење  112 

Табела бр. 2 

Слично, во табела бр. 3 се дадени вкупниот број ученици и броевите 

на ученици од четврто одделение кои прават грешки при решавање задачи од 

наведените содржински целини:   

 
Вкупен број ученици 600 

Ученици кои прават грешки при решавање текстуални задачи  115 

Ученици кои прават грешки во темата броеви до 1000: собирање и одземање, множење 

и делење  

87 

Ученици кои прават грешки во темата геометриски фигури  109 

Ученици кои прават грешки во темата мерни единици   108 

Табела бр. 3 

а во табела бр. 4 се дадени вкупниот број ученици и броевите на ученици од 

петто одделение, кои прават грешки при решавање на задачи од наведените 

содржински целини 
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Вкупен број ученици 500 

Ученици кои прават грешки во темата теорија на множества 77 

Ученици кои прават грешки во темата собирање, одземање, множење и делење до 1 

000 000   

81 

Ученици кои прават грешки во темата работа со податоци  82 

Ученици кои прават грешки во темата мерење  94 

Ученици кои прават грешки во темата форми во рамнина 65 

Ученици кои прават грешки во темата дропки  69 

Табела бр. 4 

На потполно аналоген начин, како во случајот со грешките кои ги 

прават учениците од второ одделение при решавање текстуални задачи, 

доаѓаме до заклучок дека кај сите содржински целини во трето, четврто и 

петто одделение грешките кои ги прават учениците при решавање на задачите 

не се случајни. Да забележиме дека во сите разгледувани случаи на ваков 

заклучок укажуваат и емпириските веројатности за појава на одреден вид 

грешка, кои според податоците од табела бр. 1 ученик од второ одделение да 

направи грешка во разгледуваните три содржински целини се:  
120
500

0,24 , 80
500

0,16  и 140
500

0,28  

и тие се значително поголеми од веројатноста 0 0,10p  . Слично, од подато-

ците во табела бр. 2 добиваме дека емпириските веројатности ученик од трето 

одделение да направи грешка во разгледуваните шест содржински целини се:  
130
600

0,2167 , 75
600

0,125 , 95
600

0,1583 , 

128
600

0,2133 , 134
600

0,2233  и 112
600

0,1867  

што значи дека емпириските веројатности се значително поголеми, па затоа 

заклучуваме дека грешките не се случајни. Аналогно, од податоците во табела 

бр. 3 и податоците во табела бр. 4 заклучуваме дека грешките кои ги прават 

учениците од четврто и грешките кои ги прават учениците од петто одделение 

не се случајни. 

 

ЗАКЛУЧОК 

Во претходните разгледувања се задржавме на проверка на хипоте-

зата А. Како што видовме, во сите разгледувани случаи неа треба да ја 

отфрлиме, па затоа сосема логично е да се разгледаат низа помошни хипотези, 

како на пример:  

Прва помошна хипотеза: Одредена грешка која ја прават учениците е 

резултат на предметната програма по математика, што значи дека постои 

неусогласеност на барањата на програмата со способностите на учениците 

или пак програмата е неконзистентна.  

Втора помошна хипотеза: Одрeдена грешка која ја прават учениците 

е резултат на лошата разработка на програмата во текстуалните 

дидактички средства, што значи дека постои неусогласеност на програм-

ските барања и нивната имплементација во учебниците кои се во употреба.  

Трета помошна хипотеза: Одредена грешка која ја прават учениците е 

резултат на реализацијата на наставата од страна на наставниците, што 

значи дека постои потреба од дополнителна наобразба на наставниците. 
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Верификацијата на наведените, но и на други хипотези кои можат да се 

искажат во врска со грешките кои ги прават учениците при решавање матема-

тички задачи во почетното образование е можно со соодветни дополнителни 

истражувања, при што сметаме дека: 

- за проверка на првата помошна хипотеза е неопходна валидна 

критичка анализа на наставните програми по математика во второ, 

трето, четврто и петто одделение,  

- за проверка на втората помошна хипотеза е неопходна детална 

класификација на одреден вид грешки и споредбена анализа на 

искажаните процедурални знаења на учениците и начинот на 

разработка на соодветната содржинска целина во текстуалните 

дидактички средства, и  

- за проверка на третата помошна хипотеза е неопходно истра-

жување за методската разработка на содржинските целини од 

страна на наставниците, како и дополнителни разгледувања во 

врска со идентификацијата на грешките кои ги прават учениците и 

начините за коригирање на истите од страна на наставниците.  

Спроведеното истражување, но и дополнителните истражувања во 

врска со трите искажани помошни хипотези, поврзани со грешките кои ги 

прават учениците во почетното образование при решавање математички 

задачи може да послужи како појдовна основа за подобрување не само на 

реализацијата на наставата по математика, туку, во случај на верификација на 

втората помошна анализа треба да резултира со изработка на нови текстуални 

дидактички средства, учебници по математика, кои треба да соодветствуваат 

на потребите на учениците и кои активно ќе придонесуваат за подобрување на 

квалитетот на севкупните резултати од воспитно-образовниот процес.  
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МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗАДОЛЖИТЕЛЕН 

ПРЕДМЕТ ВО НОВАТА ДРЖАВНА МАТУРА  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 
Abstract 

From all components of educational process, the greatest challenge for teachers and students 

in the teaching subject Macedonian language and literature is writing. Different kinds of 

written tasks which are professed in teaching process and their complexity are connected to 

the aims set by the teacher in planning realization of the contents in the teaching program. 

Verification of ability for writing is realized through evaluation of the obligatory written 

works for which there is always need for existing certain rules (criteria) for assessment. 

Written work is an obligatory method for verification and evaluation of writing literacy of 

the students. Good planning, made by the teacher, all the things which will be evaluated 

with realization of one written work is tightly connected to the aims that are controlled , the 

form of written expression, the topic (thesis) of written expression and criteria for 

assessment.  

The right connection of these elements is very significant because the percent by which the 

written work participates in overall valuation of the student is huge and that is why 

assessment asks a lot of attention. 

 
Key words: writing; written works; Macedonian language and literature; topics; assessment. 

 

 

ВОВЕД 

 

Севкупните промени во последниве години во Република Македонија 

не го одминуваат ниту образованието како значаен сегмент на секоја држава. 

Реформите во гимназиското и средното стручно образование во 

Република Македонија кои започнаа во 1995 година со донесувањето на 

новиот Закон за средно образование, а подоцна во 1996 година и со 

поставение документи, Програмска структура на средното образование и 

Образовните профили во средното стручно образование, беа насочени кон 

подигање на квалитетот на образованието и кон барањата на пазарот на 

трудот. Во учебната 1999/2000 година во неколку средни училишта во 

Република Македонија започна да се реализира ФАРЕ програмата. Новиот 

наставен план и програмите за гимназиското образование започнаа да се 

применуваат од учебната 2001/2002 година. Најзначајните  аспекти во 

промените во наставниот план и во наставните програми во средното 

образование се однесуваат на зголемената можност  за  избор на  наставните 

предмети кои и за наставникот и за ученикот овозможуваат поголема слобода 
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во сопствена креација на наставниот процес и учење. Ваквата поставеност на 

реформите истовремено овозможува и развој на повисоки  когнитивни и 

креативни способности кај учениците.  

Согласно Концепциските и содржинските промени на гимназиското и 

четиригодишното стручно образование се направија и промени на испитите на 

крајот од средното образование. Потребата од промени произлегува од 

воочените слабости на постојните испити на крајот од средното образование 

кои немаат повратно влијание на квалитетот на средното образование и истите 

не беа доволно добра основа за селекција при упис на високото образование. 

 Промените во целите, содржината, организацијата и изведувањето на 

државните матурските испити, бараа сериозни подготовки во кои беа 

вклучени сите неопходни чинители во овој процес. Формирањето на посебна 

институција, Државен испитен центар, значеше и исполнување на потребните 

услови за реализација на екстерни испити како завршни матурски испити на 

крајот од четиригодишното средно образование.  

Согласно Концепцијата за матура и завршен испит во средното 

образование со четиригодишно траење (усвоена од министерот за 

образование и наука со решение бр. 11-4074/2-09 од 14.01.2010 година) 

учениците во Република Македонија полагаат: државна или училишна матура 

– од гимназиското образование; државна матура или завршен испит – од 

средното стручно образование; државна матура или училишна матура – од 

средните уметнички училишта. 

Целите на матурата и на завршниот испит се: 

- подигање на квалитетот на средното образование; 

- следење и контрола на реализацијата на наставните програми 

засновани на образовни стандарди (на државно ниво); 

- стекнување диплома за завршено средно образование (заокружување 

на образованието со испит); 

- селекција за универзитетското образование; 

- информирање на учениците, родителите и образовните институции за 

постигањата на учениците добиени преку валидни и веродостојни 

мерења. 

Испитите од државната матура се исти и за гимназиското и за средното 

стручно образование. Тие покрај сертификациона улога имаат и селективна 

улога за идните студенти  на универзитетите.  Училишната матура и  заврш-

ниот испит се реализираат интерно. Сите овие испити значат заокружување на 

средното образование со четиригодишно траење и добивање диплома 

(сертификат). Трите видови на испити покрај разликите во нивната улога и 

начинот на реализирањето, се разликуваат и во тежинското ниво на поста-

вениот испитен материјал. Во сите овие испити мајчиниот јазик е задол-

жителен предмет кој го полагаат сите ученици. 

Државната матура во Република Македонија опфаќа: задолжителен 

дел (еден наставен предмет: македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература или турски јазик и литература), изборен дел (три наставни 

предмети се бираат од понудена листа на предмети) и проектна задача. Околу 

75% од учениците во Република Македонија како задолжителен предмет го 
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полагаат македонски јазик и литература, околу 25% албански јазик и 

литература, а само околу 2% турски јазик и литература. Кандидатите кои се 

пријавиле да полагаат државната матура во Република Македонија полагаат 

на македонски јазик или албански јазик или турски јазик во зависност од тоа 

на кој наставен јазик ја следеле наставата во средното образование . 

Во државната матура мајчините јазици имаат посебен статус. 

Мајчиниот јазик (македонски јазик и литература, албански јазик и литература 

и турски јазик и литература) е единствен задолжителен предмет за кој 

постојат испитни програми во кои има идентични подрачја, цели, критериуми 

за оценување, додека разликата е видлива во деловите кои се однесуваат на 

претставниците на националната книжевност и на спецификите на јазикот. 

Тоа се должи на разликите во наставните програми по мајчин јазик што 

произлегуваат од разликите во јазиците и литературата создавана на тие 

јазици. Испитните програми по другите предмети се идентични за сите 

ученици без оглед на кој јазик ја следат наставата.  

Според поставеноста на Концептот за државна матура во Република 

Македонија при изготвувањето на тестовите за мајчин јазик се поаѓа од 

прашањето што треба учениците да знаат од мајчиниот јазик за да положат 

државна матура. И во текот на пилотирањата, и во текот на сите досега 

спроведени испити за сите три мајчини јазици се поставуваат исти барања со 

кои се мерат постигањата на учениците. Тргнуваќи оттука процесот на 

изготвување на овие тестови се разликува во однос на останатите предмети. 

Комисиите кои ги изготвуваат тестовите се усогласуваат помеѓу предметите 

македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и 

литература. Ова значи дека околу 70%-80% од тестот е ист за сите три 

предмети (барањата кои се поставуваат се идентични – само се преведени на 

соодветниот јазик). Тестовите се разликуваат само во барањата од способ-

носта Јазик и во барања поврзани со националната книжевност од способноста 

Книжевна анализа.  

Потребата од усогласеност во испитната програма, со барањата на тест 

книшката со која се реализира самиот испит по мајчините јазици повлекува и 

поставување на идентичен праг на положеност. Според тоа и целта на 

поставувањето на праг на положеност на испитот по мајчин јазик во 

државната матура е да се одреди мерка (очекуван број поени на тестот) кој со 

висок степен на валидност и веродостојност ќе ги издвои оние ученици кои се 

стекнале со неопходен минимум компентенции во областа на мајчиниот јазик 

што биле цел на средното образование. Во испитот по мајчин јазик клучен 

конструкт е со минимимална јазична компентентност да се заврши гимназис-

кото, средното стручно образование и средното уметничко образование и да 

се продолжи на универзитетското образование. Поставување на праг на 

положеност и прагови за оценка на испитите по мајчин јазик дополнително се 

усложнува бидејќи се работи за идентично дефинирани способности 

компентенции кои се мерат со тестови кои се слични, но не се идентични. За 

да бидат праговите фер во однос на учениците (да биде подеднакво тешко да 

се положи кој и да е од мајчините јазици) се користи постапка на модифи-

циран Ангоф метод. По работата на трите поединечните комисии за секој 
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предмет пооделно, меѓусебно комисиите се усогласуваат. Оттука распредел-

бата на бодови за претворање во оценки за мајчините јазици е иста за сите три 

предмети. 

 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКИ И ЛИТЕРАТУРА – ЗАДОЛЖИТЕЛЕН 

ПРЕДМЕТ ВО НОВАТА МАТУРА 

 

Реформите во наставниот план и програми причини за промена  

на матурските испити и завршните испити  

Реформите во средното образование во Република Македонија беа 

насочени меѓу другото и кон промени на поставеноста на предметот 

македонски јазик и литература со цел да се направи приближување со местото 

на овој наставен предмет (односно мајчиниот јазик) во современите европски 

образовни системи на крај од еден образовен циклус. 

Реведираниот наставен план со нови наставни програми во средното 

образование кој стартуваше во учебната 2001/2002 година за предметот 

македонски јазик и литература значеше пред сè поставување на процесно-

целни основи во реализацијата на наставните содржини. Најзначајните 

аспекти на промените во наставниот план и програми за предметот 

македонски јазик и литература во средното образование се однесуваат на: 

- можност за поврзување на наставните содржини кои и за наставникот 

и за ученикот овозможува поголема слобода во сопствена креација на 

наставниот процес и учење. 

- Поголема апликативност на целите во новите наставни програми во 

сите четири години од средното образование,што дава можност за 

развој на  креативен наставник.  

- екстерната проверка на поставените цели на крајот од четири-

годишното образование.  

- Во сите видови на матурски и завршни испити на крајот на средното 

четиригодишно образование според новата Концепција предметот 

македонски јазик и литература е поставен како задолжителен предмет. 

Македонски јазик и литература како задолжителен испит (и сите други 

јазици на кои се реализира настава во средното образование) има иста 

поставеност – го полагаат сите ученици во форма која се разликува од 

дотогашниот начин на полагање.  

 

Предметот македонски јазик и литература во стариот модел за матура 

Во концептот на матурски испити до 2007 година предметот 

македонски јазик и литература, пред сè беше вклучен преку изработка на 

матурска писмена работа која се реализираше веднаш по завршетокот на 

наставата во учебната година (најчесто 11 или 12 јуни) – ден кога учениците 

од целата држава работеа писмена работа по македонски јазик и литература. 

Карактеристиките на матурската писмена работа која се реализираше во 

стариот модел беа:  

- матурска писмена работа; 

- исти наставни програми; 
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- ист датум и час на изработка; 

- различна испитна содржина за подготовка; 

- различни теми за изработка; 

- различна должина на писмените текстови; 

- различни критериуми за оценување; 

- со исти оценки се вреднуваат различни тежински нивоа на поста-

вените барања. 

Од извлечените каракатеристики на стариот модел на матурскиот 

испит видливо е дека недостасува воодначеноста на мерењето на постига-

њатата на кандидатите матуранти. Непостоењето на ист мерен инструмент – 

иста тест книшка и исти критериуми за оценување не даваат валидна слика за 

постигањата од која би можело да се извлечат показатели и насоки за подоб-

рување на наставата по предметот македонски јазик и литература. Надво-

решната анализа на постоечката состојба покажуваше дека одредени подрачја 

кои се реализираат во наставата немаат соодветен третман. Меѓународните 

образовни испитувања во кои учествуваше Република Македонија во тој 

период овозможија на површина да излезат слабостите од наставата по 

предметот македонски јазик и литература, кои се провлекуваат уште од базич-

ното основно образование. Карактеристиките на стариот модел на матурските 

испити, заедно со излезните резултати од меѓународните образовни мерења ги 

лоциираа клучните точки во кои треба да се интервенира – оспособеноста на 

учениците да применуваат знаења од подрачјето јазик и да пишуваат текстови 

со зададени насоки. 

 

Македонски јазик и литература како наставен предмет во новата 

Концепција за матура и завршен испит  

Воведувањето на екстерниот пристап во мерењето на ,,јазичната, 

книжевната писмености писменоста за пишување” за еден иден академски 

граѓанин на општеството, во новиот модел матурски испит по предметот 

македонски јазик и литература дава пообјективна слика од една страна за 

постигањата на учениците, а од друга страна подобро се согледува квалитетот 

на наставата. 

Прифатениот модел на матурскиот испит по овој предмет во основа 

значеше постоење на стандардизирани содржини и постапки – екстерно 

подготвен испитен материјал и екстерена реализација, што ќе значи значајна 

разлика во однос на стариот модел на матурски испити. Со овој нов модел на 

проверка на поставените цели на испитната програма се добива објективна 

слика за постигањата на учениците и за квалитетот на наставниот процес. 

Екстерната проверка е целосна во Државната матура, а во училишната матура 

и завршниот испит се однесува на екстерно изготвени испитни програми кои 

ја даваат рамката за подготовка на тест книшки кои ќе се употребуваат во овој 

вид на испити. 

Одговорна и задолжена за изготвување на потребните документи и на 

испитниот материјал е Државна матурска предметна комисија која е составена 

од универзитетски професори, наставници од средното образование, совет-
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ници од Државниот испитен центар. Работата на оваа комисија ја координира 

советник од ДИЦ.  

Испитната програма е основниот документ чие изготвување се темели 

на наставните програми од прва до четврта година од гимназиското, средното 

стручно образование и средното уметничко образование. Притоа во испитната 

програма се дадени содржини кои се заеднички за сите три вида на средно 

образование. Преку испитната програма наставниците и учениците добиваат 

информации за сè што ги очекува на матурскиот испит по предметот 

македонски јазик и литература. Од содржината на испитната програма се 

согледува дека таа се темели на двете подрачја јазик и литература и истите  

се проверуваат преку способностите говорење, читање, пишување и 

литература (книжевна анализа).  

Учениците и наставниците преку испитната програма се информираат 

за: 

- екстерниот и интерниот дел на реализација на способностите (гово-

рење – интерна реализација со екстерно изготвени критериуми за 

оценување; пишување, читање и литература (книжевна анализа) 

екстерна или интерна реализација со севкупен екстерно изготвен 

испитен материјал); 

- видот на задачите кои ќе бидат дел од тестот (есејски, отворени, со 

повеќечлен избор); 

- времетраењето на испитот (240 минути државна и училишна матура, 

180 минути за завршен испит); 

- начин на оценување (критериуми за вреднување на пишувањето; 

упатство за оценување на другите способности; постоење на бројчана 

скала од 1 до 5). 

До реализацијата на првата екстерна државна матура во учебната 

2007/2008 година се спроведоа повеќе пилот матури по предметот македонски 

јазик и литература (и останатите предмети на кои се реализира наставата по 

мајчин јазик) со цел да се направи проверка на целите и тежинското ниво на 

поставените барања во тест задачите, карактеристики кои беа поставени во 

испитната програма. Од направените анализи на резултатите од спроведените 

пилот испити се согледуваа содржините и постапките кои треба да се 

менуваат со цел за нивно подобрување. Реализацијата на пилот испитите по 

предметот македонски јазик и литература ги постави и основните карак-

теристики на ваквиот модел на екстерни испити. Карактеристики на 

матурскиот испит по предметот македонски јазик и литература во новата 

Концепција за матура и завршен испит се: 

- испитната програма е однапред позната за сите наставници и ученици 

(Постојот три испитни програми – за државна матура, за училишна 

матура и за завршен испит); 

- екстерно подготвен тест за државна матура со испитни задачи од трите 

способности кој е ист за сите средни училишта во Република Македо-

нија, односно сите кандидати кој ќе го полагаат овој предмет; 
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- интерно подготвен тест за училишна матура и за завршен испит – ист е 

само на ниво на училиште, но помеѓу саредните училишта се разли-

кува; 

- интерна реализација на делот говорење со екстерно изготвен испитен 

материјал; 

- екстерно оценување на испитниот материјал во државната матура; 

- интерно оценување на испитниот материјал за училишна матура и 

завршен испит, но притоа се употребуваат стандардизирани критериу-

ми за оценување. 

 

Нов модел на испит- нови објективни показатели 

Поставените карактеристики на матурскиот испит по предметот 

македонски јазик и литература во новата Концепција за матура и завршен 

испит од почетната реализација па сè до денес покажа промени во повеќе 

сегменти во наставниот процес. Од направената анализа на примената на 

основните подрачја од наставните програми, Јазик и Литература во настав-

ниот процес пред воведување на Концепцијата и потоа произлегува дека се 

менува севкупниот пристап и на наставникот и на ученикот. 

Од спроведените анкетни прашалници со наставниците и со учениците 

пред воведување на Концепцијата се добиваат сознанија кои покажуваат дека 

во рамките на предметот македонски јазик и литература не постои рамноправ-

но присуство во наставниот процес на основните подрачја Јазик и Литература 

(50% / 50%) како што е во наставните програми. Добиените резултати покажаа 

загрижувачки бројки поврзани со реализацијата на содржините од подрачјето 

Јазик. Од одговорите на испитаниците, особено од испитаниците – ученици, 

можеше да се констатира дека од предвидениот годишен фонд часови по овој 

наставен предмет на подрачјето Јазик отпаѓаат само околу 20% од часовите.  

Од овие прашалници произлегоа и сознанијата дека пишувањето како 

дел од наставниот процес се реализира само во форма на задолжителна 

писмена работа или на часовите кои се определени како подготовка за истата. 

Ако се направи една проста математичка операција произлегува дека 

учениците во текот на четири години средно образование пишуваат само на 16 

часа, односно 32 ако се земат и часовите за подготовка.  

Добиените сознанија беа доволна причина да се постават критичните 

точки кои беа предмет на разгледување по спроведување на првата екстерна 

матура. 

 

Општи податоци 

  Во учебната 2007/2008 државна матура во Република Македонија 

пријавиле да полагаат 17803 кандидати. Од нив како задолжителен предмет 

македонски јазик и литература го полагаа 12508 кандидати. Додека пак во 

2011 бројот на средношколци кои пријавиле да полагаат државна матура се 

зголеми на 18410 кандидати.  

Општиот успех на кандидатите по македонски јазик и литература е: 
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Година бр. % 

2008 
полагале 12508  

положиле 11787 94,24 

2011 
полагале 12303  

положиле 12245 99,53 

 

Бројките од резултати за општиот успех за двете испитни години 

покажуваат подобрување од аспектот на положеност на испитот македонски 

јазик и литература на кандидатите матуранти. Ако се навлезе во поставените 

критични точки извлечени од спроведените прашалници резултатите од 

првата реализирана екстерна матура во 2008 година само ги потврдија 

бројките поврзани со знаењата и умеењата во подрачјето јазик и оспособе-

носта на учениците да пишуваат текст со зададени насоки.  

 

Опис на тест-книшката од јунската испитна сесија 2008 година 

  Секоја тест-книшка, почнувајќи од пилот испитите па сè до денес 

содржат прашања и барања со кои се мерат постигањата на учениците од 

способностите Книжевна анализа, Пишување (со прашања од јазик) и Читање 

со разбирање.  

Тест-книшката со која се реализираше екстерната матура во 2008 година се 

состоеше од 25 прашања во кои беа распределени 100 барања, кои пак беа 

поделени на прашања за трите способности.  

 

Способност 
Број на прашања/ 

барања 
Број на поени 

Постигања 

во % 

Книжевна анализа 
7 прашања / 

37 барања 
37 поени 64,81 

Пишување  3 прашања 25 поени 30,98 

Јазик 10 прашања 10 поени 59,09 

Читање со 

разбирање 

5 прашања / 28 

барања 
28 поени 82,44 

 

Во учебната 2007/2008 македонски јазик и литература како задол-

жителен предмет го полагаа 12508 кандидати. Според добиените резултати 

процентот на точна решеност на тестот по предметот македонски јазик и 

литература на првата државна матура е 60,72%. Најслаби резултати учениците 

по овој предмет во првата екстерна матура покажуваат во способноста 

Пишување и на прашањата од подрачјето јазик кои и беа предходно 

поставените критични точки во наставата по македонски јазик и литература. 

Добиените резултати од првата екстерна матура истовремено имаа 

двојна улога. Од една страна беше слика на постоечката наставна практика, а 

од друга страна беа вистинскиот патоказ за одговорните од образовните 

институции да пристапат кон планирање и реализирање средби и обуки со 

наставниот кадар во училиштата. Во текот на реализираните средби, обуки, 

семинари со наставниот кадар и во директната комуникација се добиваа 
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одговори кои укажуваа на сменетиот пристап кон основните подрачја од 

наставната програма – јазикот и пишувањето. Во периодот кој следеше, 

наредните матурски испити, покажаа и кај наставниците, а особено кај 

учениците поинаков интерес за прашањата поврзани со екстерната матура. 

Постепеното подобрување на резулатите на екстерната матура ја 

потврдуваат потребата од континуирани средби со наставниците со цел истите 

да се запознаваат со критичните точки од секој матурски испит, посебно. 

 

Опис на тест-книшката по македонски јазик и литература од јунската 

испитна сесија 2011 година 

Со тест-книшката по македонски јазик и литература се проверуваше 

оспособеноста на учениците во три способности: пишување, книжевна 

анализа и читање. Од добиените резултати од тестовите може да се согледа 

дека процентот на точна решеност на тестот по македонски јазик и литература 

изнесува 71,05%. 

  

Способност 
Број на прашања/ 

барања 
Број на поени 

Постигања 

во % 

Книжевна анализа 
5 прашања / 

28 барања 
28 поени 70,62 

Пишување 1 прашање 13 поени 35,19 

Јазик 15 прашања 15 поени 70,33 

Читање со 

разбирање 

3 прашања / 

24 барања 
24 поени 91,44 

 

Сите показатели на тестот 2011 година во споредба со бројките од 

првата екстерна матура во 2008 година покажуваат зголемена вредност. 

Критичните точки, поточно знаењата и умеењата од подрачјето јазик и 

оспособеноста за пишување иако имаат повисоки резултати сепак во 

внатрешната споредба меѓу способностите повторно покажуваат ниска 

постигнатост. 

 

Година на 

тестирање 

Постигања на 

вкупниот тест 

Постигања по подрачја 

книжевна 

анализа 
јазик пишување 

читање со 

разбирање 

2008 60,72% 64,81% 59,09% 30,98% 82,44% 

2011 71,05% 70,62% 70,33% 35,19% 91,44% 

 

Видливо подобрување се согледува во постигањата на учениците во 

подрачјето Јазик, па ако во 2008 година просечната точна решеност била 

60,72%, веќе во 2011 резулатите покажуваат за околу 10% подобрување. 

Ваквите бројки се должат на многу фактори, но пред сè на сменетиот пристап 

во наставата по предметот македонски јазик и литература по укажувањата 

извлечени од резултатите од екстерната матура.  
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Заклучни согледувања и препораки 

Екстерниот матурски испит и добиените резултати на сите спроведени 

матури, особено испитите од годините кои се предмет на разгледување на овој 

труд, покажуваат дека ваквиот начин на мерења на постигањата на учениците 

на крај од еден образовен циклус овозможува висок степен на објективност на 

вреднување на ученичките постигања. Со резултатите од матурскиот испит се 

добива и објективна слика за квалитетот на наставата по овој предмет. Ако се 

навлезе посебно во бројките за секое училиште се согледува од генерација до 

генерација во кои подрачја учениците покажуваат добри или помалку добри 

постигања, што од друга страна е показател за успешното или не, реализирање 

на наставната програма од страна на наставникот. 

Искуставата покажуваат дека екстерната проверка на ученичките 

постигања со однапред дефинирани стандарди и цели е темелен механизам за 

обезбедување квалитет во образовниот систем. Квалитетно подготвен и добро 

реализиран испит во кој има целосна или делумна екстерност резултираат со 

низа позитивни ефекти. 

 

Позитивни ефекти кои се јавуваат кај ученикот: 

– Учењето за знаење и оспособување за примена на тоа знаење ја 

намалува трката за добивање на ,,нереални“ оценки. 

– Сознанието дека сите ќе бидат вреднувани според исти крите-

риуми ја зголемува мотивацијата за учење.  

– Сознанието дека однапред се знаат правилата на испитот ја 

намалува можната трема. 

– Знаењето на содржината на испитната програма и на целите кои 

треба да се проверат за учениците значат поставување на 

сопствени насоки за подготовка за испитот. 

– Знаењето на содржината на испитната програма и на целите кои 

треба да се проверат на учениците им даваат можност да 

учествуваат во креирањето на наставниот процес со сопствени 

сугестии. 

 

Позитвни ефекти кои се јавуваат кај наставникот:  

– Наставникот ќе се ослободи од секаков притисок за вреднување на 

постигањата на ученикот во текот на наставата и за време на 

матурскиот испит. 

– Однапред има зададени упатства кои му кажуваат за што сѐ ќе 

треба да го оспособи ученикот во текот на наставниот процес. 

– Наставникот има можност да користи стандардизиран материјал во 

текот на наставниот процес. 

 

Позитивни ефекти за училиштето: 

– Секое училиште е поставено пред реализација на ист модел на 

матурски испит 

– Секое училиште добива централизирани, усогласени упатства како 

треба да се реализира матурскиот испит 
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Позитивни ефекти за државата и општеството како целина:  

1. Државата добива релативно објективна слика за квалитетот на 

образованието. 

2. Креаторите на образовната политика, а пред се Министерството за 

образование и наука добива валидни показатели за постигањата на 

учениците кои ќе им помогнат во одредувањето на насоките за 

поставување на националаната образовна политика.  
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III ОД ТЕОРИЈА ДО ПРАКТИКА 
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ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ ПРЕКУ ПРОГРАМИТЕ 

„ЗЕЛЕН ПАКЕТ“ И „ЗЕЛЕН ПАКЕТ ЈУНИОР“ 

ВО ДЕВЕТГОДИШНОТО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

Abstract 

In this paper, the most important aspects of the education for sustainable development are 

analyzed through the programs “Green Pack” and “Green Pack Junior”, which are realized 

in the frames of the nine-year long primary education and represent an important tool for the 

development of consciousness and awareness in students for protection and preservation of 

the living environment. In fact, the education is the key to sustainable development, because 

the need for development of critical and conscious actions in the sphere of the living 

environment is possible only if the principles for sustainable development are applied in a 

right and concrete way, starting from the early school age. For these reasons, The Regional 

Enviromental Centar(REC), in collaboration with the Austrian embassy in the Republic of 

Macedonia, the Ministry of Environment and the Ministry of Education and Science enabled 

the preparation of two very powerful multi-media tools (packs) Green Pack (for middle 

school) and Green pack – Junior (from I to V grade), and in this way, adequate conditions 

for building a sustainable society were provided, with the goal of preservation and adequate 

use of the natural resources. 

 
Key words: sustainable development; education; Green Pack Junior; Green Pack. 

 

 

1. ВОВЕД (BACKGROUND) 

 

Животната средина сè повеќе е загадена, а одржливиот развој е сè 

повеќе загрозен од неодржливото однесување на човечкиот фактор. 

Природните богатства и енергијата се трошат безмилосно; водите  и почвата  

се загадени и сето тоа влијае врз климатските промени и секако врз животот 

на луѓето. Не случајно имаме сè пожешки лета, неподносливи температури, а 

сето тоа како резултат на оштетување на озонската обвивка и на формирањето 

на т.н. стаклена градина. 

Несомнено е дека за да се намали таквата тенденција на уништување, а 

воедно и на самоуништување, треба да се намали загадувањето на почвата, 

воздухот, водите, како и да се контролира искористувањето на природните 

богатства. Од тие причини, најцелисходно е доколку се влијае преку 

образованието, кое претставува клуч за одржлив развој. Притоа, најдобро е  да 

                                                 
*
 Авторот на текстот е вклучен во обуката на наставниците за користење на ЗПЈ во наставата, 

од страна на РЕЦ. 
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се дeјствува уште од најраната возраст, за да можат учениците да се научат 

како да придонесат за одржлив развој и за заштита на животната средина.   

За таа цел се изработија мултимедијалните пакети „Зелен  пакет“ и „Зелен 

пакет јуниор“, кои се користат во нашето образование во форма на креативна, 

забавна, а во исто време силна едукативна алатка погодна за користење како 

во рамките на редовната настава, така и во рамките на воннаставните 

активности. Сите теми  (12 на број),  имаат за цел да покажат дека одржливиот 

развој е можен само доколку човекот правилно ја користи и знае да ја чува 

животната средина и природните богатства кои се необновливи. 

 

2. ЗЕЛЕН ПАКЕТ 

 

Првиот мултимедијален пакет, наречен Зелен пакет е изработен во 

Полска, во 2002 година, а кај нас со помош на Регионалниот центар за 

животна средина (РЕЦ) и со финансиска поддршка на Австриската амбасада, 

Министерството за животна средина и просторно палнирање, како и 

Министерството за образование и наука, за прв пат започна да се користи во 

предметната настава од основните училишта. Имено, во 2007 година  на 

иницијатива на РЕЦ се изработи првиот мултимедијален пакет „Зелен пакет„„  

(ЗП) во нашето основно образование, наменет за децата од предметната 

настава. (Прирачник за наставници, ЗПЈ. цит според  М. Бониферт, 2012:2) 

Оттогаш, успешно се шири оваа мултимедијална алатка, како силно 

средство за развивање свест за одржлив развој кај младите луѓе, почнувајќи од 

прво одделение. Значењето на  мултимадијалниот пакет е уште поголемо и 

поради фактот што за прв пат не само на нашиве простори туку и пошироко е 

изработен и на Брајово писмо за да  биде достапен и за децата со оштетен вид.  

Со цел да се покрие целокупното основно образование во нашата 

земја, во 2012 година се изработи мултимедијалниот пакет Зелен пакет јуниор, 

наменет за децата од одделенската настава, односно од 1 до 5 одделение.   

Содржините од ЗП и ЗПЈ се претставени на  извонредно креативен и 

интересен начин, со цел на учениците да им се претстави материјал кој до крај 

ќе го задржи нивното внимание, кој има не само образовен карактер туку во 

исто толкава мера и воспитен, и кој ќе помогне да се развијат ставови и 

вредности кај учениците уште од најраната школска возраст за одржливоста 

на едно општество. Иако не постои посебен предмет, содржините се 

реализираат преку интегрирање со другите наставни предмети, односно во 

рамките на предметната настава најмногу се реализираат преку биологија и 

географија, а во рамките на одделенската настава можат да се инкорпорираат 

во сите наставни предмети и да претставуваат принцип на однесување на 

личноста кон животната средина. 

Со оглед на тоа дека авторот на текстот беше вклучен во обуката на 

наставници за користење на ЗПЈ, во понатамошниот текст ќе се задржиме на 

негово експлицитно опишување и анализирање. 
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3. МУЛТИМЕДИЈАЛЕН ПАКЕТ  Зелен пакет јуниор (ЗПЈ) 

Мултимедијалниот пакет  ЗПЈ  се состои од 4 дела, кои се тематски 

меѓусебно поврзани:  

- Прирачник за наставници, 

- Сликовница со поучни раскази  

- ДВД 

- Игра со карти „Размисли и кажи“ 

Вака конципираниот ЗПЈ со право може да се нарече прва едукативна 

алатка од ваков вид во нашето основно образование, која започнувајќи од 

учебната 2012/2013 година задолжително ќе се применува во сите основни 

училишта, како дополнение на  „постариот брат“ Зелениот пакет, што веќе се 

применува од 2007 година. 

Содржините во мултимедијалниот пакет се одликуваат со 

исклучителна воспитна вредност, а истовремено даваат можност за 

збогатување на знаењата, за стекнување нови информации и продлабочување 

на сознанијата. Сето тоа го прави Зелениот пакет оригинална алатка каква 

што досега не е применета во нашиот воспитно-образовен систем, поради тоа 

што овозможува развивање на одговорен однос кај учениците од најмала 

возраст, а тоа е водечка доблест и вредност во градењето на одговорен однос 

кон одржлив развој.  

Мултимедијалноста  овозможува динамичност во неговата примена, 

што придонесува за збогатување на наставата и излегување од 

шаблонизираниот начин на пренесување на знаења и на развивање на 

вредности кај учениците, што несомнено ќе придонесе за развивање на 

холистички ориентиран курикулум, со интегративни карактеристики. Тоа 

значи дека соодржините од ЗПЈ  ќе се реализираат интегрирано со другите 

содржини, почитувајќи ги дидактичките принципи, како и возраста на 

учениците.  

Мултимедијалниот пакет е така конципиран што несомнено  побудува  

голем интерес кај учениците уште од најмалата возраст, бидејќи содржините 

се внимателно избирани да имаат двострана функција: како воспитна, така и 

образовна. Имено, на еден извонредно забавен, динамичен и интересен начин 

се воведуваат децата во светот кој бара одржлив развој преку развивање 

еколошка свест и одговорен начин на дејствување во средината во која 

живееме. Затоа и не случајно ЗПЈ се нарекува  едукативна игра со безброј 

можности за користење како во редовната настава така и во воннаставните 

активности. Меѓутоа, со неговата воспитно-образовна дејност влијае не само 

врз учениците туку и врз нивните родители. Во тоа е и вредноста на оваа 

едукативна алатка. 

 Со користењето на мултимедијалниот пакет и наставникот ќе се 

оспособи за еден поинаков начин на реализирање на содржините, при што 

интерактивноста при обработката особено доаѓа до израз, бидејќи наместо 

класични предавања, ЗП нуди можност за интерактивен начин на поучување и 

тоа преку: дискусии, дебати, изразување на сопствени ставови, играње улоги, 
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решавање проблемски ситуации, бреин-стoрминг техники и размена на 

искуства.  

 

4. ДИДАКТИЧКО-МЕТОДСКИ АСПЕКТИ НА СОДРЖИНИ  

НА ЗЕЛЕНИОТ ПАКЕТ ЈУНИОР 

 

Како и Зелениот пакет, така и Зелениот пакет јуниор се состои од 12 

теми, кои на еден мошне сликовит начин ја обработуваат заемната поврзаност 

помеѓу животната средина, општеството и развојот на економијата. 

(Прирачник: 5) 

Во тој контекст, застапени се следниве теми: 

- Поврзаност,   

- Воздух,     

- Потрошувачка и отпад, 

- Општествен развој и животна средина, 

- Здрав начин на живеење, 

- Климатски промени, 

- Вода, 

- Почва, 

- Енергија, 

- Биолошка разновидност, 

- Природни богатства 

 

Темите не се случајно одбрани, туку мошне внимателно, со цел да се 

покаже дека човештвото е во тесна врска со сите други фактори и има 

директно влијание врз животната средина, но и врз сите други природни 

богатства и ресурси. 

Прирачникот за наставниците нуди можност наставниците да ги 

прошират и да ги збогатат своите сознанија за  животната средина и за 

факторите кои живот значат (вода, воздух, почва, енергија и сл.). Затоа првиот 

дел од секоја тема е наменет за наставниците, бидејќи содржи информации 

кои на наставникот можат да му послужат за сопствено поучување и 

информирање во врска со темата.  

Секоја содржина во прирачникот е разработена преку работни 

листови, каде учениците се ставаат во ситуација да пронаоѓаат причинско-

последични врски, да поврзуваат соодветност и сл. Вообичаено секоја тема 

има по 2-3 работни листа, кои треба да се обезбедат за секој ученик. Покрај 

тоа, за секоја содржина има игра дилема, каде е поставен одреден проблем, а 

учениците треба да изнајдат начини него да го решат, да понудат сопствени 

решенија, да градат ставови, да развиваат вредности, да прават приоритети на 

нештата и сл.  (На  пр. Кои важни одлуки треба да се донесат при градење на 

една фабрика? при што учениците треба да размислат околу следниве аспекти: 

цената на земјиштето каде треба да се изгради фабриката, какво ќе биде 

влијанието на фабриката врз квалитетот на воздухот, односно дали тој ќе се 

загадува, какво ќе биде влијанието на фабриката врз почвата и врз водата, 

влијанието врз животот на луѓето од економска, но и од еколошка гледна 
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точка). (Прирачник: 12) Врз база на посочениот пример, наставникот развива 

дебата со учениците, ги поттикнува на конструктивна комуникација, да се 

сослуша сечие мислење, да се поттикнуваат учениците да дебатираат, да ги 

изнесуваат своите ставови и да размислуваат во насока на одржлив развој. 

Третиот содржински елемент од Прирачникот е тестот, кој содржи 

искази на кои ученикот треба да одговори со определување за еден од 

понудените одговори (точно или неточно). 

Со помошно ДВД учениците ќе имаат можност на еден виртуелен 

начин да ги запознаат карактеристиките на животната средина и да се 

воспитуваат во духот на одржливиот развој, бидејќи развојот најмногу зависи 

од поединецот, односно од човечкиот фактор. Исто така, ДВД-то нуди 

можност да се запознаат со многу ретки видови од флората и фауната, како 

елементи на биолошкиот диверзитет и да  ги поимаат како богатство кое треба 

да се чува. 

Содржините со кои воспитно се влијае на еден многу автентичен и 

креативен начин кој несомнено побудува голем интерес кај учениците се 

претставени низ 5 главни теми: Училиште, Домот во кој живееме, 

Продавница, Паркот или градината каде што децата си играат, местата за 

одмор и рекреација кои ги посетуваат со родителите за време на зимскиот или 

летниот распуст. И сето тоа претставено преку многу слики, со визуализација 

која го задржува вниманието од самиот почеток и ги мотивира децата да 

чекорат храбро низ содржините од 5-те теми, а при тоа можат да собираат 

поени за точниот одговор, можат да добиваат пофалници или сертификати, 

што значи на едно место забава, игра и поучување. 

Сликовницата содржи поучни раскази и приказни, каде преку двата 

главни лика  Бојан и Јана и преку нивните секојдневни доживувања се 

поттикнуваат децата да размислуваат, да откриваат, да создаваат, да 

донесуваат свои заклучоци. Расказите поттикнуваат децата да понудат 

сопствени решенија за проблемите, да прават избор, да се соочуваат со 

проблемите на планетата Земја, да размислуваат дека немаме резервна 

планета, и на тој начин да придонесат со своето однесување да ја заштитат 

околината во која живеат.  

Всушност, преку расказите кои ги има 6 на број се обработуваат 

следниве теми: Јана и Бојан мали истражувачи; На големиот одмор; Засадив 

дрво; Кукла или книга; На излет; и Викенд на село, децата се воспитуваат како 

да ја чуваат околината во која живеат, се воспитуваат да ја сакаат природата, 

селото и сл.; учат каде да ги фрлаат отпадоците; да посадат дрво и да се 

грижат за  него; да размислуваат што е повредно да подарат за роденден, 

книга или кукла; учат како да ја штедат водата, но не само тие туку и нивните 

родители. За посебно одбележување е можноста децата своите нови навики 

(пр. за штедење на водата) да ги пренесат и во рамките на семејството.   

Книгата со поучни раскази наставникот може да ја користи интег-

рирано со други елементи од ЗПЈ, но исто така и самостојно, односно при 

интегрирано планирање на зададена тема. Приказните имаат и мултикултурен 

елемент, бидејќи  како другарчиња на Јана и Бојан се појавуваат деца од сите 

етникуми кои живеат во нашата држава. На тој начин се помага и во 
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надминувањето на предрасудите и стереотипите, но во исто време и на 

развивање на културна сензитивност, односно почитување на другиот и 

почитување на различностите. 

Дидактичката игра Размисли и кажи има за цел да се примени во 

услови кога, на пример, нема компјутер, или при крај на часот, но исто така во 

рамките на воннаставните активности или, пак, во продолжениот престој и сл. 

Може да се применува во групна работа или, пак, индивидуално. Значајно  е 

што  децата можат да учат низ игра и забава. Играта се состои од карти кои се 

поделени во 5 различни бои (портокалова, сина, винска, виолетова и зелена) и 

имаат 5 различни теми: Одмор, Училиште, Дом, Купување и Парк. На секоја 

карта има поставено прашање од темата, со алтернативни одговори. Составен 

дел на играта се две дрвени коцки, при што на едната коцка има 5 полиња со 

број од 1 до 5, а на шестата страна ја има планетата Земја. Втората коцка е 

стандардна, со броевите 1-6. Правилата на играта налагаат со фрлање на 

коцката со 5 полиња да се избере тема, а со фрлање на втората коцка се избира 

карта со прашање.  Децата треба да размислат и да  го погодат точниот 

одговор. Секој поен може да се бележи и на крајот се собираат сите точни 

одговори и кој поседува најмногу, добива сертификат што се наоѓа во 

комплетот ЗПЈ.  

Целокупниот мултимедијален пакет е изработен од рециклирана 

хартија, а е дизајниран во прекрасни бои, кои го прават привлечен и 

атрактивен за учениците. 

На крај, да напоменеме дека за содржините од ЗП и ЗПЈ не постојат 

посебни часови и посебен предмет. Тие се интегрираат во планирањето на 

еден наставен ден, низ сите други предмети. Пример, за основа се зема 

содржина од  предметот запознавање на околината, а потоа се интегрира со 

тема од мултимедијалниот пакет. Наставниците се должни да ги испланираат 

часовите од ЗПЈ во нивните глобални и месечни планирања, а содржините ги 

обработуваат преку темите за кои сметаат дека најмногу соодветствуваат на 

соодветната тема на еден интегриран наставен ден, започнувајќи од прво, па 

сè до петто одделение.  

Креативноста на наставникот доаѓа до израз, исто како и креативноста 

на децата. 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

Образованието за одржлив развој во развиените образовни системи во 

светот претставува императив на општеството. Од тие причини, РМ, следејќи 

ги глобализациските текови, преку мултимедијалните пакети ЗП и ЗПЈ како 

нови иновативни материјали кои постепено се внесуваат во воспитно-

образовниот процес имаат за цел да го подигнат квалитетот во образованието 

за животна средина и да градат свест уште од мали нозе кај младите 

генерации за одржлив развој. 

Затоа и на мултимедијалните пакети Зелен пакет и Зелен пакет јуниор 

треба да се гледа како на многу значајни едукативни алатки кои имаат многу 

голема вредност во воспитно-образовниот процес и со нивното користење се 
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подига квалитетот на наставата; се градат компетенции (се стекнуваат знаења, 

вештини и се развиваат вредности) кај личноста, а сето тоа во насока на 

современо и квалитетно образование насочено кон одржлив развој.  
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Abstract 

The Physical and Health education is characterized by specific upbringing – educational 

tasks which demand specific ways of monitoring, evaluation and assessment of the students. 

Having in mind that the metric characteristic of the grade is defined by its diagnostic and 

prognostic value, in this paper we analyze particular docimological aspects of the Physical 

and Health education. The facts which deny the objectivity in the assessment are pointed out 

and directions are given for its successful realization. 

 
Key words: Docimology; objectivity; formative; summative; comprehensive. 

 

 

ВОВЕД 

 

Оценувањето претставувакомплексна активност. На оценувањето му 

се дава особено значење не само во училиштето туку и пошироко во севкуп-

ните образовни и општествени институции. Од општествената димензија на 

оценувањето произлегуваат функциите (улоги, задачи) на оценувањето, 

односно барањата кои се поставуваат пред оценувањето како примарен 

сегмент во воспитно-образовниот процес во училиштата. 

Физичкото и здравственото образование како составен дел – предмет 

на вкупниот воспитно-образовен систем има специфична, значајна и осетлива 

улога, особено во процесот на оценување на учениците. Решавањето на 

проблемот на оценувањето во физичкото и здравственото образование (а 

секако и во останатите образовни предмети во училиштата), ќе влијае 

позитивно врз местото и улогата на ова воспитно-образовно подрачје и 

зголемувањето на „угледот“ на овој предмет. 

Специфичностите на физичкото и здравственото образование – 

воопшто како наставен предмет во системот на образование во нашата земја 

во сите степени на образование се однесуваат на: широко и преамбициозно 

дефинирани цели и  задачи на наставниот предмет, нагласување на воспитната 

насоченост на предметот, несоодветна дефинираност на наставните содржини, 

неадекватна инструметализација на процесотна следење, вреднување и 

оценување на учениците, а во нижите одделенија и несоодветен норматив на 

наставниот кадар (Филозофски факултет?). 

 Преку оценувањето вршиме класификација и објективно го согледува-

ме успехот на секој ученик, почитувајќи ги педагошките правила (Меѓедо-

виќ, Е.: 2005) Реалното оценување ќе му помогне на ученикот објективно и 
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самокритички да ги согледа резултатите на својата работа, да ги спореди со 

добиената оценка, како и со резултатите на останатите ученици во 

одделението. 

 Според Законот за основно образование, концепцијата на оценува-

њето, во првиот развоен период (1-3 одд.), наставникот постигањата на 

учениците ги оценува описно, додека во вториот развоен период наставата по 

физичко и здравствено образование се оценува со броеви. 

 Оценувањето во оваа наставна содржина е сведено на формално, 

односно само на две оценки: одличен – 5 и многу добар – 4.  Наставниците 

овие оценки ги даваат врз база на свое лично мислење или, пак, водејќи се 

според успехот по другите наставни предмети. Од тие причини оценувањето  

во наставата по физичко и здравствено образование минувало низ различни 

толкувања и реализации. 

 Современите теории укажуваат дека оценувањето во  наставата по 

физичко и здравствено образование ги опфаќа севкупните способности и 

карактеристики на ученикот. Секој ученик со мало залагање може да ги 

совлада програмските содржини. 

 Оценувањето е врзано и за личноста на наставникот, неговиот квали-

тет во оценувањето ќе се надоврзе на принципи на кои ќе се придржува во 

концепцијата на современото физичко и здравствено образование. 

 При оценувањето на учениците наставникот по физичко и здравствено 

образование треба да се придржува кон следното: оценувањето да биде 

индивидуално, оценувањето да биде сестрано, оценувањето да биде система-

тично, оценувањето да биде реално и објективно. 

Генерално оценувањето зависи од два суштински аспекти, и тоа аспект 

на наставникот и аспект на ученикот. 

 

АСПЕКТИ НА ОЦЕНУВАЊЕТО КОИ ЗАВИСАТ  

ОД НАСТАВНИКОТ  

 

Аспектите на оценувањето кои зависат од наставникот се најбројни и 

најзначајни. Тие во најголема мера влијаат на евентуалната необјективност и 

недоследност во оценувањето. Тоа се однесува на генералната тенденција во 

оценувањето, кое се изразува како строгост, благост или умереност во 

оценувањето. Па од тие причини општо познато е дека некои наставници се 

дефинирани како строги, попустливи, „страв и трепет“ и сл.  

Доминацијата на одлични и многу добри оценки упатува на заклучок 

дека поголемиот број наставници се „попустливи“ во оценувањето, односно 

прават грешки  во оценувањето, па оттаму, по линија на помал отпор се 

пишуваат екстремно високи оценки. На мислење сме дека во овие случаи се 

работи за неспособноста на наставникот да го дефинира ученикот не само во 

моторичката успешност, туку сеопфатно. Впишувањето на екстремно високи 

оценки по физичко и здравствено образование ќе ја девалвира самата оценка, 

односно ќе произведе инфлација на оценката и на нејзиното севкупно 

значење. 
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Овдека можеме да го вброиме и „препишувањето“ на оценката, 

односно согледувајќи ги останатите предмети и оценки во дневникот 

наставникот по автоматизам, без никаков критериум, впишува висока оценка. 

Учениците ваквото оценување веднаш го препознаваат и го согледуваат како 

неправедност и необјективност. Најчесто заради подобрување на општиот 

успех на ученикот токму преку физичкото и здравствено образование се 

влијае на општиот успех на ученикот. 

Тенденцијата за приспособувањето на критериумот за оценување на 

квалитетот на одредена група ученици, често е присутна во практиката при 

оценувањето. Ова особено се однесува на предметните наставници кои 

зависно од квалитетот на одделението во кое предаваат го формираат и својот 

критериум, па така на пр. во подоброто одделение критериумот на оценување 

е повисок, додека во послабите одделенија критериумот е на пониско ниво. 

Често се јавуваат и „логички“ грешки, каде наставникот е на мисла 

дека некои карактеристики кои се оценуваат логички се поврзани, така што ги 

оценува подеднакво. На пример, се претпоставува дека учениците спортисти 

мора да се и одлични по физичко и здравствено образование само поради тоа 

што тренираат некој спорт (дали сите ученици треба да имаат 5 по странски 

јазик оти посетуваат курсеви?). Ваквите некоректни заклучоци и аналогии 

негативно може да влијаат врз ученикот во вкупниот воспитно-образовен 

процес. 

Во физичкото и здравствено образование често се случува на почето-

кот на учебната година наставникот да оценува мошне строго, со цел да ги 

натера учениците на сериозна работа и залагање, а на крајот на учебната 

година сите да ги оцени со високи оценки. Ова претставува системска грешка 

во работењето. 

Зависно од афинитетот на наставникот кон одреден спорт, во своето 

оценување наставникот може да посвети особено внимание на постигањата во 

дадената моторичка област. Кон ова би го додале форсирањето на одредени 

сегменти при оценувањето. Така, на пример, некои наставници поголемо 

внимание посветуваат на оценувањето на спортско-техничките постигања, 

други на залагањето и дисциплината, трети на опремата и сл. 

Овде неможеме да го елиминираме и притисокот од средината, 

роднинските релации, колегите и сл. Ваквите надворешни влијанија на 

оценката секако дека ја дискредитираат не само оценката туку и самиот 

наставник, па и наставничката струка пошироко. 

Секако, ова се само дел од аспектите кои зависат од наставникот. 

 

АСПЕКТИ НА ОЦЕНУВАЊЕТО КОИ ЗАВИСАТ ОД УЧЕНИКОТ  

 

Оценувањето за учениците во помала или поголема мера претставува 

одреден вид стрес. Затоа, може да се случи учениците кои располагаат со 

приближно исто знаење или способности, а имаат различна толеранција на 

стрес, да бидат различно оценети. Кај одреден број ученици се јавува 

анксиозност, опаѓање на концентрацијата и други симптоми кои влијаат на 

оценката. Наставникот мора да води сметка за состојбата на ученикот. 
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Не смее во ниту еден случај моторичките способности на ученикот да 

бидат примарно оценувани. 

Процесот на оценувањето е континуиран, во текот на целото полуго-

дие и не треба да се оценува само на еден час. 

 

АСПЕКТИ КОИ ЗАВИСАТ ОД ТЕХНИКАТА НА ОЦЕНУВАЊЕ 

 

Кај оценувањето на физичките способности наставникот има на 

располагање стандардизирани моторички тестови. Но тие тестови треба да 

служат само како патоказ за способностите на ученикот, а никако за конечно 

вреднување на учениковите постигања.  

Воспитните, социолошките и другите аспекти на наставата по физичко 

и здравствено образование треба да заземат соодветно место во процесот на 

оценувањето.  

 

 ЗАКЛУЧОК 

Оценувањето во наставата по физичко и здравствено образование, 

впрочем како и кај останатите наставни предмети, нема соодветна 

задоволувачка дијагностичка и прогностичка вредност. Тоа, всушност значи 

дека функцијата на оценувањето, како процес, не ги задоволува примарните 

функционални карактеристики на оценката. 

Оценувањето треба да претставува континуиран процес на следење и 

вреднување на способностите на ученикот. Потребно е да се исполни 

формативната и сумативната карактеристика на оценувањето, да се земат 

предвид севкупните воспитно-образовни карактеристики на ученикот за да 

може релативно објективно да се оцени ученикот. 

Генерално гледано оценката треба: 

- да ги подобри учењето ипостигањата на ученикот, 

- да обезбеди целосни информации за постигањата на ученикот, 

- да биде составен дел на наставниот процес, 

- да се базира на користење повеќе различнимодели, 

- да биде континуиран процес, 

- да биде праведно, 

- да биде транспарентно, 

- да биде валидно и релијабилно. 
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КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ  - СТАНДАРДИ ЗА КВАЛИТЕТНО 

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Abstract 

The quality of the upbringing – educational process is a shared responsibility and obligation 

of all the participants (partners) in the educational process: the members of the educational 

institutions, the users of the educational services and the public authorities. 

The music education is based on quality standards, which are determined as a result of the 

high level of development of the science, music pedagogy, methodology of music education, 

pedagogy – didactics and music psychology and of all the other elements determined by the 

requests of all the reforms in our educational system. The quality of music education may be 

seen through: the quality of the professors and the realization of the modules of the 

university syllabi (methods, forms, means and evaluation); cooperation among the public 

authorities, the educational institutions and the users of the educational services on an 

internal level. 
 

Key words: education; quality; factors; syllabi; cooperation. 

 
 

Воспитно - образовната работа на сите нивоа (предучилишно, основно, 

средно), преставува сложен и организиран процес, која бара голема стручност 

и посветеност. За реализација на поставените барања предвидени во 

наставните програми, потребно е квалитетен наствен кадар – кои ќе одговори 

на современите барања во рамките на воспитно – образовната работа како во 

јавните детски градинки, така и во основните училишта (одделенската 

настава). Главна цел на високообразовните институции (факултетите кои 

оспособуваат кадар за работа во јавните детски градинки – воспитувачи и во 

одделенска настава од I  до V одделение), е оспособување на квалитетен 

наставен кадар, во кои ќе бидат применувани соодветни стандарди. За 

исполнување на поставените цели (квалитетен наставен кадар), потребно е 

личноста да биде психофизички способна, да има љубов за идната професија, 

подготвена за креативна работа и желба за понатамошно континуирано 

самостојно надоградување.  

Во нашиот образовен систем под поимот соодветна квалифијација (за 

работа во јавните детски градинки и наставници во одделенска настава), треба 

своето знаење да го стекнат на педагошките факултети. На падагошките 

факултети во Р. Макдеонија (Скопје, Битола, Штип), се изучуваат сите 

активности застапени во програмите на јавните детски градинки, како и сите 

наставни теми во основното образовно ниво од I  до V одделение, пропратени 

со соодветни методики кои преставуваат главна алка во заокружувањето на 

воспитно – образовната работа, како и оспособувањето за реализација на 

поставените цели и задачи на идниот наставен кадар. Образованието е многу 
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широк поим, и затоа ќе се задржиме конкретно на музичкото образование, 

како модул во студиските програми на Педагошките факултети во Р. 

Македонија. Но, она што ќе го кажеме за музичкото образование, со многу 

малку разлики, важи за сите останати академски дисциплини, како и за 

образовниот систем, воопшто.  

Музичите и ликовните активности помагаат во детскиот развој, децата 

го спознаваат светот што ги опкружува, со можност за лично изразување. 

Бидејќи музиката е интегрален дел на секојдневниот живот и како дел од 

културата, на детето му е полесно со нејзина помош да осознае за себе, за 

сопствениот однос кон другарчињата, за контактите со семејството, со 

предучилишните установи, училиштата и средината на живеење. 

Музиката најчесто се поврзува за уживање и изразување на некое 

задоволство. Меѓутоа, нејзината едукативна улога е многу значајна, со оглед 

на поттикнувачкото делување на целокупниот развој на дететската личност. 

Големиот број на истражувања ја потврдуваат и ја истакнуваат нејзината 

важна улога за развојот на детската личност. Карактеристиките и структурата 

која ја сочинува музиката се мисли дека се идентични со оние со кои 

функционира човечкиот мозок. Досегашните истражувања докажуваат и 

потврдуваат дека човекот се раѓа со вродена музикалност, а со тоа и дека 

музиката влијае на начинот на мислење и начинот на однесување. 

Најголемото влијание на музиката се одразува во процесот на учењето, 

развитокот на мозокот, организационите способности, како и на целокупниот 

нервен систем. Истовремено, со музиката се истражува човечката емоционал-

на природа.  

Воведувањето на музиката како детска активност (пеење; слушање 

музика; музика и движење; свирење на детски музички инструменти; музика и 

движење и основи на музичкото творештво), во детскиот секојдневен живот 

потребно е да се започне од најмала возраст. Со редовно слушање на музика 

(уметничка, народна, детска), детето ќе има способност побрзо и полесно да 

ги развива сложените јазични изрази. Песнита отпеани од мајката, како и 

ритмичкиот музички жаргон кој го употребува мајката во комуникација со 

бебето, индиректно помага за развојот на говорот.  

Со престојот во јавните детски градинки децата користат разни 

ритмички музички инструменти, пеат песнички, маршираат во ритамот на 

музиката, со што се усовршува кординацијата на нивните движења, чувството 

за ритам, како и способноста за слушање музика.  

Подоцна, со поаѓањето во училиште, како една од најважните задачи, е 

правилно да научат да читаат и да пишуваат. Со перманентно активна 

примена на музиката, постапката за читање се олеснува. Како пример, учејќи 

ритмички песни (бројалки), пеејќи детски песни, користејќи детски музички 

инструмент, играјќи детски музички игри, децата учат разни комбинации 

составени од звуци и ритам. Полесно ги препознаваат самогласките, 

зборовите ги делат на слогови, се запознаваат со одреден фонд на зборови, 

кои подоцна ќе им биде од голема помош кога ќе почнат да учат да читаат и 

да пишуваат.   
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Музиката ја поттикнува мотивацијата. Конкретно, за значењето на 

музичкото образование за мотивираноста на ученикот има голем број 

иостражувања кои говорат дека преку музичката мотивација ученикот се 

мотивира и за активностите по останатите предмети. „На основа на музичкото 

искуство секој поединец ги формира своите музички интереси. Во наставата 

по музичко образование разликуваме интереси за музички активности и 

итереси за музичката содржина. Интересите за музичките активности го 

отвораат патот до музичкиот свет, со нив се згоелмува интересот за музичката 

содржина. Важната улога на наставниците е во наставата да ги откријат 

музичките инетереси на учениците и да го вклучат во наставата. Со нив ја 

утврдуваат внатрешната мотивација кај учениците и за различни музички 

активности развиваат нови интереси“. (Бранка Ротар – Панце: 1995) 

Во мотивацијата за музичкото образование припаѓа сè што поединецот 

го активира во процесот за учење на музика, му дава интезитет, траење а, 

истовремено, го насочува кон поставенат цел.  

 

ДЕФИНИРАЊЕ НА ОБРАЗОВНИТЕ ИЗЛЕЗИ 

 

Педагошките факултети во Р. Македонија имаат едукативна улога, а 

главна цел е подготвувањето на воспитувачи за јавните детски градинки и на 

наставници за одделенска настава (од I до V одделение). На крајот на нивното 

изучување на предметот Музичко образование, тие треба да ги имаат 

знаењата, способностите, вештините и ставовите што се потребни за 

обучување музика во предучилишното и во основното образовно ниво, 

дефинирани како образовни излези во програмата за музичко образование, 

согласно барањата на предходно споменатите професии. Нивното дефинирање 

е реализирано како заедничка работа на професорите за музичко образование 

на педагошките факултети, Факултетот за музичка уметност, отсек Музичка 

теорија и педагогија, како корисници на образовните услуги (на директен или 

на индиректен начин).  

 

СТАНДАРДИ НА КВАЛИТЕТОТ 

 

Како и сите модули во студиската програма, музичкото образование се 

базира на стандарди на квалитет, одредени со високото ниво на развитокот на 

науката (музичката педагогија, музичката методика, педагогијата – 

дидактиката и психологијата, психологијата на музиката и психологијата), и 

оние што се одредени со барањата на реформите во нашиот образовен систем.  

 

Стандарди на квалитет во реализацијата на предметот  

Музичко образование  

Стандардите на квалитет вклучуваат високо квалитетни студиски 

програми за музичкото образование на Педагошките факултети, попрецизно, 

програмски тематски подрачја, методи, техники, форми и евалуација на 

реализацијата на Музичкото образовение во согласност со концептот и 

резултатите од учењето. Програмите за Музичкото образование (програмски 
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тематски подрачја и програмски единици), одредуваат што ќе се учи, се 

составени во согласност со целите на овој модул, а тоа се: стекнување на 

знаења и развивање на способности, вештини и ставови потребни за успешна 

реализација на обучувањето по музика во предучилипните институции и 

основните училишта (во прво, второ, трето, четврто и петто одделение). Затоа 

тие се базирани на програмите за музичко образование на јавните детски 

градинки и основните учулишта, почитувајќи ги потребите на различните 

развојни нивоа на децата, во согласност со барањата на педагогијата и 

психологијата, имплементирани во современата музичка теорија и педагогија 

на специфичен начин. 

 

Методи и техники на учење, ориентирани кон постигнување  

на образовните цели и задачи 
Во реализацијата на програмата за музичко образование се вклучени 

два вида на методи: методи за изучување на музичкото образование од страна 

на студентите и методи за обучување музика на децата за јавните детски 

градинки и учениците во основните училишта. Тие одредуваат како ќе се 

изучува музичкото образование и се развиени врз основа на методите за учење 

и обучување на современата педагогија – дидактиката и методиката, 

имплементирани во музичкото образование, водејќи сметка за спецификите на 

музичкото образование, разликите на програмските тематски подрачја (како 

специјални музички активности), и развојните нивоа на децата. Тие 

континуирано се усовршуваат, посебно со развитокот на информатичката и 

комуникациската технологија, која им овозможува на професорите да го 

следат прогресот во ова подрачје, насекада во светот. Методите за изучување 

на музичкото образование, и обучувањето музика константно се развиваат, 

менувајќи се од конзервативни во современи – меѓу кои се и методите на 

активност на студентите и учениците. Посебно се развиват со 

имплементацијата на ЕКТС системот, кој бара константно активно учење од 

страна на студентите, низ различни активности. Сите методи за учење се во 

согласност со потребите на општеството за вистински креативни и одговорни 

индивидуи. 

  

Форми на изучување на музичкото образование од страна на студентите  

и форми на обучување музика на учениците  
Како нивна идна професија од дидактиката и методиката се користат 

сите современи форми на учење и обучување, посебно развиени со 

вклучувањето на ЕКТС системот можат да се групираат во две групи. Првите 

се: предавање, вежби (колективни, групни, индивидуални); индивидуална 

работа: присуство на часовите по музичко во предучилишните институции и 

основните училишта; практика во обучувањето на студентите во 

предучилишните институции и основните училишта; домашни работи: 

индивидуални активности на давање одговори на поставени прашања, анализа 

на музички текстови, составување на музички творби; индивидуални 

активности: вежбање пеење (ритмички и солмизациони вежби), вежбање 

пеење пеење песни, слушање музика, создавање посебни музички творби, 
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како и тестови по завршетокот на семестарот. Вторите се: колективна, групна 

и индивидуална работа, низ слушање, изведување, свирење, пеење и 

креативни активности. Сите современи форми на учење и обучување се дел од 

програмата за Музичко образование и се реализираат во секојдневната 

образовна работа.       

        

Наставни средства и помагала  
За успешна реализација на програмата за Музичкото обаразование 

треба да бидат користени различни наставни средства и помагла: учебници, 

практикуми за вежби, прирачници, музичка литература, слајдови, аудио и 

видео снимки, ЦД-а, музички табли, компјутери, музички системи, 

синтисајзер, пијано и др. 

Еваулација на реализацијата на музичкото образование, е имплемен-

тирана во целокупната музичко-образовна работа реализирана преку:  

- предавања – редовно присуство на предавањата; 

- вежби – редовно присуство со активно учество во вежбите; 

- домашни задачи – одговор на зададени прашања, решавање на 

зададени проблеми, анализа на зададен музички текст, составување на 

музички примери; 

- практична работа – планирање на наставни часови и практично 

изведување наставни на истите во предучилишните институции и основните 

училишта; 

- реализација на колоквиуми на крајот од секој изминат тековен 

семестар (писмени тестови, практично музицирање). 

Сите овие активности на студентите квалитативно и квантитативно се 

оценуваат на скала од 5 или 6 степена, согласно 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 евентуално потребното нејзино подобрување. Низ присуството 

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 

институции и основните училишта. И на крајот, преку различни истражувачки 

активности во подрачјето на Музичкото образование и преку системот на 

акредитација на високо образовните институции се остварува надворешната 

евалуација на целокупната образовна работа на педагошките факултети. Таа е 

директно дополнета со супервизијата на образовната работа во предучи-

лишните институции и основните училишта, во кои како наставниците по 

Музичко образование работат дипломирани студенти од педагошките 

факултети.  

- Стандардите на квалитетот на професорите ги одредуваат компе-

нтенциите и активностите на секој професор за успешна реализација на 

програмата за Музичко образование: адекватни квалификации, музички 

способности, одредени лични карактеристики; планирање на својата 

образовна работа; користење на современи методи и техники за учење, форми, 
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наставни средства и помагала за време на предавањата, вежбите и практичната 

работа; применување на стратегии за здобивање со 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 истражувачки работи и сите други 

активности за развитокот на музичкото образование. Сето тоа треба да го 

постигне за развојот на студентите како идни наставници и едукатори во 

јавните детски градинки и основните училишта.   

 

Соработка на државно ниво  

Поради потребите и очекувањата на општеството, дефинирани како 

образовни излези, потребни за различните професии (знаења, способности, 

умеење и ставови) и зголемената улога на пазарот, квалитетот на 

образованието е проблем од државен интерес. Овој став беше во основата на 

сите реформи на нашиот образовен систем (1973; 1988; 2000; 2005). Како 

појдовна основа во нив беше визијата за образовниот систем и неговите 

општи цели, согласно потребите на корисниците на образовните услуги, 

општеството, академските стандарди на квалитетот и интеграциските процеси 

во Европа. Нацрт- Националната програма за развитокот на образованието во 

Р. Македонија, која ја изготвува Министерството за образование и наука, се 

состои од неколку делови, од кои четири се од интерес за нас: Нацрт-

програмата за предучилишното и основното образование; Нацрт-програмата 

за обезбедување и контрола на квалитетот на образованието и Нацрт 

програмата за развиток на ЕКТС во образованието. Овие документи се 

подвргнуваат на јавна расправа, во координација и под контрола на 

Министерството за образование и наука. Сите конструктивни коментари, идеи 

и сугестии од заинтересираните образовни институции, корисници на 

образовните услуги, професори, академици, наставници, други едукатори, 

сојузи на студентите, стручњаци и индивидуи, се вклучуваат во креирањето на 

финалната верзија на овие документи. На тој начин нивната финална 

содржина е резултат на соработката меѓу образовните институции, 

корисниците на образовните услуги и државните авторитети, поткрепена со 

легислативата. Тие се основа за националните курикулуми за различни 

образовни нивоа, кои ги изготвува Министерството за образование и наука, со 

помош на тимови од експерти од високо образовниет институции. Овие 

документи се облигатори на програмите на сите образовни институции, во кои 

се операционализирани нивните главни цели и задачи, во зависност од 

модулот на курикулумот, образовното ниво и развојното ниво на учениците. 

Истите се применуваат и на програмите за музичко образование за 

предучилишно и за основно образовно ниво. Педагошките факултети во Р. 

Македонија се самостојни во изготвувањето на програмата за Музичко 

образование, како модул во своите студиски програми. Неа ја изготвуваат 

професори по музичко образование на Педагошките факултети, акредитирана 

од Ректоратот на Универзитетот „Св. Корил и Методиј” во Скопје. Но, 

нивната легална автономност е во спротивно со реалноста, поради потребата 

од тесна меѓусебна соработка и соработка со образовните институции од 
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пониско образовно ниво. Сите програми за Музичко образование, за различни 

образовни нивоа, се меѓу себе вертикално или хоризонтално поврзани. Така, 

програмите за различни развојни нивоа на предучилишното образование и 

програмите за основното образование од I до IX одделение, се во вертикален 

континуитет. Дел од нив ги реализираат наставници, кои своите студии ги 

завршиле на Педагошките факултети (за предучилишно образовно ниво и за I, 

II, III, IV и V одделение), а дел завршените студенти на Факултетот за музичка 

уметност ( за V, VI, VII, VIII и IX одделение). Истовремено, професори по 

музичко образование на pедагошките 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 

pедагошките факултети и Факултетот за музичка уметност мораат да бидат 

меѓусебно компатибилни, како и во согласност со програмите на 

предучилишните институции и основновните училишта, за да ги остварат 

своите примарни цели и задачи. Овде повторно се сретнуваме со премисата 

дека квалитетот во образованието е проблем од јавен интерес и заедничка 

одговорност на образовните институции, корисниците на образовните услуги 

и јавните авторитети.           

 

Квалификации  

Реализаторитe на активностите по предметот Mузичко (во јавните 

детски градинки и основните училишта од I до V одделение), треба да имаат 

завршено студии на падагошките факултети, предучилишно воспитаниe и 

одделенска настава, според студиски програми во кои се вклучени како 

модули ,,Основите на Mузичкото образование”, и ,,Методиката на наставата 

по Mузичко образование”, „Свирење музички инструменти”, „Хор и 

оркестар”, „Креативна музичка работилница”.    

Наставниците кои ја реализираат наставата по музичко, ликовно и 

физичко во основните училишта од I до V одделение, се подготвуваат на 

педагошките факултети во Македонија и на Филозофскиот факултет. Тие 

треба да бидат во согласност со образовните излези, односно знаењата, 

способностите, умеењата и ставовите кои треба да се стекнат, односно 

развијат кај учениците од соодветното образовно ниво. Затоа, образовните 

излези на студиските програми на факултетите и образовните излези на 

програмите за основното образовно ниво треба да бидат компатибилни. Но, во 

воспитно – образовната практика не постои целосна застапеност на барањата, 

освен на педагошките факултети. Во однос на квалификациите на наставниот 

кадар, кој ја изведува наставата по музичко образование постои проблем 

поради некомпатибилност на стандардите за успешна практична реализација 

на Музичкото образование и неговата нормативна поставеност – на 

практиката и теоријата. Наставници со завршен Филозофски факултет – 

Институт за педагогија, за жал, наставата, конкретно по предметот Музичко 

образование, не се во состојба да ја реализираат, поради нивната стручна и 

дидактичко – методска неподготвеност. Тоа мислење е потврдено на поголем 

број истражувања, каде што јасно се говори дека наставата по предеметите 
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музичко, ликовно и физичко не се реализираат според поставените цели и 

задачи како за секој наставен предмет.      

Како основен предуслов за успешно реализирање на наставните 

програми по Музичко образование, наставниците кои ја реализираат наставата 

од ова образовно подрачје, треба да бидат добри познавачи на дидактичко - 

методските принципи за реализација на наставата по Музичко образование, 

начинот на планирањето на наставата, реализацијата според постојните 

наставни планови и програми и педагошките барања; треба да применуваат 

современи методи и техники за учење, форми, наставни средства и помагала 

за време на предавањата, вежбите и практичните активности; да користат 

стратегии за здобивање со трајни и практично применливи знаења од страна 

на учениците; континуирано да ги оценуваат знаењата, умеењата, способнос-

тите и ставовите на учениците.  

Овие стандарди се одредени со барањата на практиката: професиите 

обучување музика во предучилишните институции и основните училишта, 

образовните излези на програмите за музичко образование и законските 

одредби. Овие стандарди се одредени и со дидактичко - методските барања за 

успешна реализација на наставата по Музичко образование. Наставниците по 

Музичко образование повторно наидуваат на проблем помеѓу теоретската 

поставеност на овој вид на настава и барањата на неговата успешна 

реализација. Тие треба најнапред да стекнат знаења за основите на музичкото 

образование и методиката на наставата за овој вид на образование. Овој 

проблем ги поставува наставниците помеѓу ограничувањата на теоретската 

поставеност на нивното професионално оспособување и барањата на нивната 

практична, професионална дејност. 

 

ЗАКЛУЧОК 

Од предходно изнесеното, за реализација на квалитетно музичко 

образование влијаат голем број на чинители (методи и техники на учење, цели 

и задачи, форми на изучување на предметот Музичко образование од страна 

на студентите и форми на обучување музика на учениците, наставни средства 

и помагала, соработка на државно ниво, квалификации), кој делуваат директ-

но или индиректно. Секако, предност имаат соодветните квалификации, не 

само стручни, туку и дидактичко – методски.    
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ИЗУЧУВАЊЕ НА СТРАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ ВО ПРЕДУЧИЛИШНА 

ВОЗРАСТ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК 

 

 

 
Abstract 
This paper will try to answer the question why it is important to start learning foreign 

languages at preschool age. The question regarding the ideal age for starting “to learn” a 

foreign language is exceptionally important in the area of didactics and pedagogy. Further in 

this paper we will present different pedagogical tools which are used for learning foreign 

languages at preschool age. The game, as a pedagogical tool, will be presented with different 

examples from the practice. Further on, we will discuss the picture-book, as an important 

tool for learning foreign languages. The analyses in this paper will confirm the importance 

of learning foreign languages at preschool age not only for the development of the bilingual 

ability of the child, but also for the positive influence in every sphere of the child’s life. 
 

Key words: preschool education;  foreign language;  pedagogical tools; bilingual capability. 

 

 

 

ВОВЕД 

Исклучително важно прашање во областа на дидактиката и педаго-

гијата претставува прашањето за тоа која е идеална возраст за започнување со 

"учење" на странски јазик. 

Психолингвистичките аспекти на раното изучување на странски јазик  

покренуваат едно  мошно сложено прашање во областа на педагогијата и 

дидактиката. Постојат повеќе различни теории кои што се трудат да дадат 

одговор на ова мошне сложено прашање, но сепак, најновите когнитивис-

тички теории потенцираат дека колку порано се почне со изучување на 

странскиот јазик, толку поголеми се шансите детето да го совлада тој јазик 

како мајчин јазик.  Многу е поверојатно, детето на возраст до шест години, да 

нема проблеми со разбирањето и изговорот на странскиот јазик бидејќи 

неговиот мозок се уште е во развој. Според Трубетску, "фонетскиот" филтер 

за мајчиниот јазик, на оваа возраст, не го намалува одитивниот капацитет. 

После седмата година, мозокот веќе навлегува во фазата на созревање. На 

оваа возраст, детето најверојатно изгубило на аудио изговор, но, сепак, се 

наоѓа во фаза кога може на мисловен начин да се вклучи во изучување на 

странскиот јазик и притоа да имаметалингвистичка рефлексија на својот 

мајчин јазик. Од друга страна пак, раната адолесценција, возраста кога се 

почнува да се изучува странскиот јазик во образовните установи, претставува 

веројатно помалку поволен период за отпочнување со учење на странски 

јазик, бидејќи детето е во процес на длабоки физички промени и мора да се 
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прилагоди на една многу поразлична училишна средина: дополнителна 

конфронтација со која се соочува детето што претставува дополнителна 

потешкотија, особено од емотивен аспект. Од друга страна пак, изучување на 

странски јазик во предучилишна возраст е од огромно значење за изучување 

на  втор странски јазик за време на гимназиското образование. Паралелно на 

ова, Рејчел Коен тврди "двојазичното дете постојано игра со две групи на 

симболи и развива поголема умствена флексибилност во споредба со другите 

деца. Оваа умствена флексибилност има големо понатамошно влијаниеи врз 

другите дисциплини." (Cohen R., 1991) Токму затоа може да се потврди дека 

контактот со барем еден странски јазик во најрана возраст во животот на 

детето има понатамошно позитивно влијание врз сите сфери во животот.  

Што се однесува доизучување на странските јазици кај децата во 

предучилишна возраст, педагозите и психолозите денес се свесни дека малите 

деца на возраст од  3 - 4 години, можат да научат странски јазик преку игра, 

како што го научиле својот мајчин јазик . Она што треба да се направи е да му 

се обезбедат на детето истите услови, односно "нормални"услови за учење. 

Неспорно е дека има поголема веројатност, децата,  во своите рани години, да 

ги разберат знаковните системи на еден јазик. Исто така, мозочната флек-

сибилност и адаптибилност на органите за говор е поспонтана и полесно се 

одвива на оваа возраст. Децата ги имаат нивните основни потреби, како што 

се играта, песната, повторувањето. Потребите на децата се вртат околу три 

области: потреба за забава, потреба за изразување (физичка, вербална, 

музичка, итн.), откривање на себе си и светот околу нив итн. Овие потреби се 

природни и тоа е причината зошто при образовниот процес мора да се 

внимава средината апсолутно да ги исполне сите овие потреби.  

 

Зошто е значајно да се започне со изучување на странските јазици во 

предучилишна возраст? 

Жан-Марсел Морла дава јасен одговор на прашањето: Зошто да се 

учат странски јазици во што е можно порана возраст? Кои се придобивките од 

изучувањето на странски јазик во "рана" возраст? (Jean-Marcel Morlat, 2008) 

Значајно за нашата студија е разгледувањето на неодамнешното психо-

лингвистичко истражување. Работата во изминатите петнаесет години 

покажува дека, за време на раѓањето, човечкото уво и мозокот имаат голема 

способност да ги согледаат и најмалите разлики помеѓу фонемите кои 

припаѓаат на мајчиниот јазик. Оваа чувствителност на фонетски контрасти 

постепено се намалува и се сведува до способност на користење единствено 

на фонемите на јазикот на животната средина. 

Одговорот на ова прашање е мошне едноставен, едноставно затоа што 

потенцијалот на детето е огромен на оваа возраст. Детето е во состојба да 

дознае многу преку она што го гледа и преку активностите што ги прави на тој 

јазик. Неговите органи за говор се толку флексибилни што тоа може брзо 

може да го повтори она што го слушнало и без потешкотии да зборува со 

точен акцент. Тоа го учи странскиот јазик зашто тоа му служи како корисно 

средство за да ги прави работите што ги сака. Во исто време, тоа ќе отвори 

нови хоризонти за детето, затоа што јазикот е нова култура, еден нов начин на 
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живот, нови обичаи и нови начини на размислување. Токму оваа димензија на 

јазикот ги поттикнува децата да го научат странскиот јазик, правејќи ги 

љубопитни за тоа како живеат другите деца, што прават во своите домови, кои 

се нивните игри, кои се нивните играчки итн.Тоа е она што е од фундамен-

тално значење. За да се задоволат сите потреби на детето, од огромно значење 

е да сеизбере правиот метод, користејќи соодветна педагогија.  

Целта на изучувањето на странските јазици во предучилишна возраст 

не е да се добијат  двојазични деца (кои што ќе имаат способност на употребу-

ваат два јазика како средство), тукуизучување на странскиот јазик за нив би 

станал инструмент за функционална работа или лични комуникациска алатка. 

Во наставата за изучување настрански јазик, неопходно е да се земе 

предвид посебниот карактер на детето. Тоа значи дека нее доволно да 

сеискористатшемикои што се веќе докажанина други нивоаи притоа да се 

адаптираат, туку да се создаде еден новметод кој ќе соодветствува соличноста 

на детето каде што акцентот ќе биде ставен на познавањето на спецификите 

надетскиот јазик.Односот помеѓудетето ијазикот иманешто чудно итокму 

затоа остварувањето наовој контакте сложен процес.Токму затоа,при 

избирање на методологијата, значајно е да се користат различни педагошки 

средства. 

 

Комуникација час по изучување на францускиот јазик како странски 

јазик: разликите во споредба со другите часови?   

Децата многу често се изразуваат без вербален говор, односно тие 

може да комуницираат и покрај нивното молчење. Ова е многу честа ситуа-

ција за време  на часовите на наставата по француски јазик како странски 

јазик на предучилишна возраст (FLE – Francais Langue Etranger). Децата се 

многу внимателен кон однесувањето на другите, вклучувајќи ги и возрасните 

кои се обидуваат да ги имитираат. 

Простор–Потребно е само да ги посетете училишта низ државата за 

да може да се увидидека постои значајна разлика во дизајнот на просторот за 

просторот за настава за предучилишна возраст во споредба со другите. 

Активности во градинките или основните училишта се одвиваат воразигран 

простор (столици, осветлување, маси, перници) кои можат лесно да се 

преместат според предложените активности. Училниците се излепени со 

различни материјали(декоративни елементи). Па така, просторот добива една 

естетска димензија, димензија на радост, споделување,каде што децата можат 

да се изразат себе си. Тоа е безбедно, пријатно, но исто така и функционално 

катче. 

Значаен елемент при наставата на странски јазик во предучилишна 

возраст претставуваат гестовите и дали наставникот се служи со гестови, 

бидејќи наставникот служи како модел за младите ученици. Овие гестови 

може да бидат артикулаторните движења, гестови од дискурзивен тип, 

илустративни гестови, емоционални гестови и сл. Исто така, друг значаен 

елемент за време на наставата претставува погледот и гласот, кои се 

неизоставен дел од меѓучовечката комуникација. 
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Педагозите и психолозите, преку бројни истражувања, покажаа дека 

децата најдобро учат преку приказни, преку наративен формат. Во овие 

приказни, главните ликови најчесто се митски ликови, самовили, чудовишта, 

вонземјани итн. Покрај тоа, во овие приказни главен акцент се става на 

важноста на  вредностите во животот и на доброто однесување. 

 

Играта како педагошко средство во наставата за изучување на странски 

јазик 

 Играта, во повеќето речници на различни јазици е дефинирана како 

физичка или ментална активност,  не наметната, обично врз основа на договор 

или фикција, која што нема никаква друга намена освен задоволството што го 

нуди. 

 Играта е основна дејност на детето. Според Жан Шато, "детето е 

суштество што игра и ништо друго." (Jean Chateau, 1985) 

 Жан-Клод Арфуилу наведува дека акоза возраснииграта е забава, 

детето ја доживува како "сериозна активност со вклучување на сите ресурси 

на личноста, активност преку која тие се изразуваат и се градат како личност. 

" (Jean-Claude Arfouilloux, 1975) 

 Зошто детето игра? 

 Според  Виникот, детето игра заради (D-W. Winnicott, 1971): 

• задоволство; 

• да изразува агресивност (играта им овозможува на децата изразување 

на потиснатото насилство); 

• да контролира анксиозност; 

• да го зголеми своето искуство; 

• да воспостави социјални контакти. 

 

Придобивките на играта во наставата по странски јазик во образова-

нието се следните: 

 

• нуди широк спектар на предизвици и познати ситуации; 

• зајакнување на интерес на студентите; 

• обезбедуваинтерактивност; 

• овозможува  на природен начин да се повторуваатреченични структу-

ри и зборови; 

• подобрување на вештините на изговорот и разбирањето преку реално 

ставање во ситуација; 

• зголемено внимание и вклучување на сите ученици; 

• интерактивно вклучување  на срамежлив или вознемирени деца. 

 Ограничувањата кои произлегуваат од внесување на играта во 

наставата исто така треба да се земат предвид:    

 Времето текот на играта мора да бидат добро пресметано, се со цел 

избегнување на здодевност или фрустрација. 

 Треба да се воспостават правила на однесување на почетокот и на 

крајот на играта. 
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 Можеби ќе биде потребно да се прекине играта од време на време го 

заради потсетување на правилата. 

 Користење на игрите при наставата за изучување на странски јазик е 

многу корисна  и е непроценлива алатка во одредени периоди на изучување на 

странскиот јазик заради мотивацијата што ја побудува кај децата, и заради 

автентичноста на комуникацијата. 

 

 Сликовницата како педагошко средство во наставата за изучува-

ње на странски јазик 

 Сликовницатае направена за да се развијат вештининесамо за задовол-

ствотона читање туку и слушање. Некои сликовницисе специјално наменети 

за децата полесно да научат да зборуваат,други пак полесно данаучат да 

читаат.  

 Дететосакада му биде читанаистата приказна многу пати. Тоа сака 

одново да се повторува приказната преку сликите кои што се илустрирани во 

сликовницата. Тоаја раскажува приказнатакако што ја разбрал од сликите. 

Сликовницата,на тој начин, помага во процесот на вербализација на сликите.  

Треба особено да се внимава при изборот на сликовница. Најдобар избор на 

сликовница е сликовница која разработува  познатиприказни, блиски на 

детскиот свет. Дететомора во најмала рака да се пронајде во ликовите за 

понатаму дасе изградикако добра личност.Следствено,кога дететое многу 

мало(2-5години), мора да се избегнуваат премногу емотивниприказни, како и 

ониекаде што имапремногунеизвесностили изненадување. Дететосака да му 

бидат читани обичниприказни бидејќи самотогаш тоа може даги прераскаже. 

Приказнатамора да биделинеарна (почитување на единството навреме,во 

реално време). Најдобро е да се избираатприказниво трето лице. Секако може 

да бидат вметнуванипасусиво директен говор, но во односкарактер/карактер. 

 Илустрациите се многу важни и тие му овозможуваат на детето да 

обезбедификсни точки, со што му овозможува да успее да ја реконструи-

расеквенцата на настани. 

 Текстот е подобро да биде едноставен, наративен и стилски. Слично 

на тоа, треба да се користи едноставен јазики прилагоден нанивното ни-

во.Токму затоа се претпочита уреден и добро структуриранјазик. 

 Орсола ФратинелиТарантинои неговите соработницини нудатнекои 

активности коиможе да бидат спроведе при наставата на изучување на стран-

ски јазик. Тие потенцираат декане постои"метод" и дека никогаш немада 

има"идеален метод" за тоа како треба да се изучува странскиот јазик во 

предучилишна возраст. (Orsola Tarantino Fraternali, 1997) Токму затоа, 

користењето на различните педагошки алатки во наставата се од суштествено 

значење за успешна реализација на наставата за изучување на странски јазик. 

 Наместо заклучок, неопходно е да се повтори уште еднаш дека изучу-

вањето на странски јазик од најрана возраст најнапред подразбира откривање 

на нова култура, во антрополошка смисла на зборот и на тој начин го олеснува 

воспоставувањето на интеркултурни односи. Тоа е од особена важност кога да 

се работи на развојот на помладите бидејќи на тој начин ги развиваат своите 

јазични вештини кои ќе им помогнат во нивната понатамошна социјализација.  
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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 

букви Bold, 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 - 11 pt; 

- 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) по АПА стилот по следниот редослед: 

 

Книги 

 

Книга од еден автор: 

Sala, M. (1998). Lenguas en contacto. Madrid: Gredos 

 

Други книги од истиот автор: 

Sala, M. (1970.) Estudios sobre el judeoespanol de Bucarest. México: Universitas 

 

Книга од два или повеќе автори 

Alvar, Manuel & Potier, Bernard (1983). Morfologia historica del espanol. 

Madrid: Gredos 

                                                 
5 Вообичаено се наведуваат презимињата на првите три автори. Доколку бројот на автори е над 

3 се употребува скратеницата et al. 
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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 Protection 

Agency. Office of Air and Water Programs. Washington: Government Printing 

Office 

 

Статии 

 

Статија во весник или списание 

6 American Psychological Association 31 

Напомена: Насловите на статиите не се наведуваат во курзивни букви, ниту 

во наводници. Со закосени или со подвлечени букви се пишува насловот на 

весникот или на списанието.  

 

Статија во неделен или двонеделен весник 

Rosa Mendes, P. (20 junho 1999). A flor apesar. Publica, pp. 24-31 

 

Статија во месечен или двомесечен весник 

Bofill, Rosario (1998, diciembre). La bondad de la Inquisición. El ciervo, p. 8. 

 

Непотпишана статија во весник или во списание 

Cairo Plan of Action. (2000, julio). Dialogo mediterraneo, p. 13. 

 

Статија во списание со континуирана нумерација 

Gimeno, F. (1981) Dimensiones del multilingüismo. Revista espanola de 

linguistica. IX, 341-373. 

Напомена: Со закосени букви се наведете го бројот на том, при што се 

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). La confianza. ABC, p. 13. 

Непотпишана стстија во весник 

Niegan el asesinato del nino nigeriano en Londres. (2001, 8 de agosto). ABC, p. 27. 

 

Воведни статии 

Martín Ferrand, M. (1998, 31 de mayo). Leyes, cárceles y presos. [Editorial.] ElPais 

semanal pp. 2-3. 

 

Непотпишан вовед 

Del deporte: un duelo épico. (2001, 8 de agosto). [Editorial.] ABC, p. 3. 32 

 

Приказ 

Hernández Miguel, L. A. (Enero – Junio 1981). Statistics for Linguists. [Resena de 

Anshen, F., Statistics for Linguists]. Revista espanola de linguistica, pp. 241-242. 

 

Реализирано интервју 

Nono, Luigi. (1998). En torno a Prometeo. [Entrevista con Massimo Cacciari.] 

Archipelago, 32: 35-46. 

 

Компјутерски програми 

Microsoft word. Vers. 5.0. [Computer software]. (1989). Microsoft. 

Film Andrić, R. (Reditelj). (1998). Tri palme za dve bitange i ribicu [film]. Dakar. 

 

Звучни записи 

Uxía (Intérprete). (2000). Aves. Danza das areias [Album]. Virgin Records 

Espana, S.A. 

 

Телевизиски или радио програми 

Utisak nedelje [Televizijski program]. (25. jul 2001). Beograd: Studio B 

 

Предавања или говори 

Jevtović, Rastko. (2001, 3. maj). Modernistička knjiţevnost i pravoslavna 

knjiţevnost. Predavanje odrţano 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 практиката или насоки на практична 

примена на некој проблем: Значење на проблемот  чии практични елементи 

се прикажуваат, опис на проблемот во практиката (опис на практиката), 

значењето на практичната примена на конкретното прашање (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 се испрати по електронска пошта на 

следната адреса: pedagoskarevija@pfsko.ukim.edu.mk,  

pedagoska.revija@gmail.com или 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:  

 

 

И З Ј А В А 
 

 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:  

    Ana IVANOVA
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; alignment justified; the summary should 

contain at least 150 words (14 to 18 lines); key words: there should be 

at least 3 (three) and maximum 5(five) key words;  

f) finished text; 

- the titles are written with capital bold letters, left alignment; 

- the sub-titles are written with small bold letters, left alignment. 

g) conclusion; 

h) references.  

                                                 
6 If the article is written by more than one author, then the information for each author is inserted 

separately. 
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Foundation on interpretation of other authors or references in the article  
 

Reference to opinions and ideas of others needs to be inserted in original in 

the text itself, and in brackets, only the surname of the author, the year of publishing 

and the page from where the opinion is taken, will be written.  

In the text right next to the quote or the paraphrase, in brackets the name of 

the author (or authors)
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 Protection 

Agency. Office of Air and Water Programs. Washington: Government Printing 

Office 

 

Articles 

 

An article in a newspaper or magazine 

6 American Psychological Association 31 

Notice: The titles of the articles are not written in cursive letters and are not put in 

inverted commas. Only the title of the newspaper or the magazine is written with 

cursive or underlined letters. 

 

An article in weekly or biweekly newspaper 

Rosa Mendes, P. (20 junho 1999). A flor apesar. Publica, pp. 24-31 

 

An article in monthly or bimonthly newspaper 

Bofill, Rosario (1998, diciembre). La bondad de la Inquisición. El ciervo, p. 8. 

 

An article without author in a newspaper or magazine 

Cairo Plan of Action. (2000, julio). Dialogo mediterraneo, p. 13. 

 

An article in a magazine with continuous numeration  

Gimeno, F. (1981) Dimensiones del multilingüismo. Revista espanola de 

linguistica. IX, 341-373. 

Note: Cite the number of the volume with cursive letters, and write all digits: one 

needs to write 1250-1265, and should not write 1250-65. 
 

An article in a magazine in which each issue is enumerated  

Robles, C. (1985). Transculturación lingüística. Las lenguas de Mexico, 7 (2), 65-

89. 

Note: the number of the volume is underlined, and in brackets, afterwards, the 

number of the separator is cited. 

An article in a newspaper 

Sánchez Cámara, I. (2001, 8 de agosto). La confianza. ABC, p. 13. 

 

An article in a newspaper whose author is not mentioned 

Niegan el asesinato del nino nigeriano en Londres. (2001, 8 de agosto). ABC, p. 27. 

 

Introductory articles 

Martín Ferrand, M. (1998, 31 de mayo). Leyes, cárceles y presos. [Editorial.] ElPais 

semanal pp. 2-3. 
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An introduction whose author is not mentioned 

Del deporte: un duelo épico. (2001, 8 de agosto). [Editorial.] ABC, p. 3. 32 

 

Summary 

Hernández Miguel, L. A. (Enero – Junio 1981). Statistics for Linguists. [Resena de 

Anshen, F., Statistics for Linguists]. Revista espanola de linguistica, pp. 241-242. 

 

A realized interview 

Nono, Luigi. (1998). En torno a Prometeo. [Entrevista con Massimo Cacciari.] 

Archipelago, 32: 35-46. 

 

Computer programs 

Microsoft word. Vers. 5.0. [Computer software]. (1989). Microsoft. 

Film Andrić, R. (Reditelj). (1998). Tri palme za dve bitange i ribicu [film]. Dakar. 

 

Audio recordings 

Uxía (Intérprete). (2000). Aves. Danza das areias [Album]. Virgin Records 

Espana, S.A. 

 

Television or radio programs 

Utisak nedelje [Televizijski program]. (25. jul 2001). Beograd: Studio B 

 

Lectures or speeches 

Jevtović, Rastko. (2001, 3. maj). Modernistička knjiţevnost i pravoslavna 

knjiţevnost. Predavanje odrţano 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) Other supplements (prezentations, reviews, chronicles etc.) 

 

III. SUBMISSION OF THE ARTICLE 

 

The article should be submitted to the editorial staff in print and electronic form (the 

submission compulsorily includes both forms on Macedonian and English 

language).  

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.com 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
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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: 

_________________ 

 

 


