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Почитуваничитатели!
Во Вашите раце го имате научното списание„Педагошка ревија“.
Досегашната структура и физиономија на „Педагошка практика“ сега е
со нов концепт и ново руво. Тоа претставува умислен, изворен и
автентичен растеж на досегашната концепциска поставеност на ова
списание.
Редакцијата на списанието беше на повидок на предизвиците
дали да се задржи стандардниот модел на „Педагошка практика“ не
само како форматско и дизајнерско решение, туку многу повеќе од
аспект на неговото внатрешно, програмско, тематско, концепциско и
стручтурално дефинирање и надградување. На една страна се имаше во
вид стандардната поставка на списанието на друга предизвикот на
времето и новите опсервациски подрачја, новото разгранување на
темите, прашањата и областите што би биле предмет на третирање
во списанието. Новите предизвици проникнуваа од новите и современи
потреби на пошироката димензионираност на научното перципирање и
реципирање на прашањата во чиј средиштен интерес се поставува
стожерниот интерес на списанието.
Преовлада повикот на времето. Редакцијата по опфатно и
темелно проценување и одмерување на бројните аспекти, се определи да
го редизајнира постојниот композициски концепт на „Педагошка
практика“, давајќи му релативно поинвентивен, попроширен и
поопфатен тематски регистер на прашањата и проблемите што го
тангираат новото време. Редакцијата со тоа ја антиципира својата
заложба и определба концептот на списанието да го одразува и
идентификува поширокиот научно-истражувачки, методски и педагошки
спектар на прашања. Во тој дух редакцијата се определи списанието
„Педагошка практика“ да го добие својот дооформителен атрибут со
кој сакаме да го трасираме новиот поширок стручно-научен опсервациски
зафат. Со тоа сакаме да анимираме поголем број на автори на трудови,
потврдени авторитети и перспективен подмладок. Колку сме поголем
тим на креатори на списанието, толку ќе биде побрз и растежот на
списанието во неговиот квалитет. Колку се посветени на него, толку тоа
ќе ги афирмира и нашите интереси. Затоа ја очекуваме Вашата
подршка. Затоа ја 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
37.015.3:316.627-053.6

СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА, 8- 9 НОЕМВРИ 2013 г.
Предавање на проф. Роберт Роче
Автономен универзитет на Барселона

ПРОСОЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ: ЗДРАВЈЕ,
ОПШТЕСТВЕНА АТМОСФЕРА И УЧИЛИШНИ
ПОСТИГНУВАЊАНЕКОЛКУ КРИТИЧНИ ФАКТОРИ
ЗА НЕГОВО СПРОВЕДУВАЊЕ

Abstract
There are studies which confirm that prosocial behavior improves the social atmosphere,
the academic results and the emotional health. We suggest that the quality of this type of
prosocial behavior is defined. The UNIPRO model of 15 factorsis the basis of some
programs for implementation in a class of all degrees. We highlight the qualifications of
the teachers, the principals and the families.
Key words: prosocial behavior, social atmosphere, academic results , emotional health,
prosocial education.

Дозволете ми да ги претставам средишните идеи на ова предавање.
1. Важноста и придобивките од просоцијалото однесување се одличен начин да се подобри менталното здравје, социјалната атмосфера и училишните постигнувања.
2. Психологијата, како и педагогијата, социологијата и другите дисциплини коишто се поврзуваат со блиско човечко внимание имаат
клучна задача во оваа мисија. Денес ние стоиме пред многу
сигурни факти кои ги посочуваат начините и алатките за да го
постигнеме тоа.
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3. Просоцијалноста може да се предава и да се научи во сите
образовни нивоа и возрасти. Мошне е важно да се почне во раната
возраст.
4. На Автономниот универзитет на Барселона од 1985 г. развиваме
програми за примена на трансверзален начин или интегрирани во
студискиот курикулум. Сè се базира на теоретско-практичниот
модел УНИПРО.
5. Нашето скорешно искуство покажува дека пред да се влезе на час,
важно е да се подобрат просоцијалните односи меѓу сите
образовни страни со цел да се формира добар колективен модел.
6. Семејствата можат да соработуваат во овие програми од дома.
ВОВЕД
Веќе неколку децении програмите насочени кон превенција на
насилни и агресивни однесувања кај децата и кај адолесцентите во
училишната средина претставуваат предмет на проучување и
истражување. Различните автори кои ги анализирале и ги подобриле овие
образовни програми потврдуваат дека зголемувањето на просоцијалното
однесување претставува делотворно решение за нивната цел на
подобрување на атмосферата во училницата и во училиштето (Bar-Tal,
1976; Mussen & Eisenberg-Berg, 1977; Radke-Yarrow, ZahnWaxler&Chapman, 1985; Solomon, Watson&Delucchi, 1988; Staub, 1979).
Поскорешните проучувања (Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Pastorelli, C.,
Bandura, A., Zimbardo, P.G., 2000) гопотврдуваат влијанието на
просоцијалните карактеристики во училишните постигнувања по пет
години.
Овие теоретски претходници кон просоцијалноста применета во
училиштето, заедно со последователните проучувања, дојдоа до сознание
дека интерперсоналните просоцијални односи се клучни за мирен
соживот, како и за постигнувањата на субјектите во училишната
интеракција.
ДЕФИНИЦИЈА
Така, во една од најраспространетите дефиниции просоцијалното
однесување се опишува како „доброволно однесување од кое имаат
придобивка другите луѓе или однесување кое промовира хармонични
односи со другите“ (Bergin, Talley&Hamer, 2002; Einseberg&Miller, 1987;
Eisenbergetal., 1996; Fabes, Carlo, Kupanoff&Laible, 1999). Неодамна
Гараигордобил (2005) прикажа дефиниција на просоцијалното однесување
кое опфаќа „какво било позитивно општествено однесување кое се врши
со цел да донесе придобивка за друга личност со/без алтруистичка
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причина, вклучувајќи однесувања како давање, помагање, соработка,
споделување, тешење итн.“ (стр. 67)
Во една посложена дефиниција, концепирана од Роше (1995),
просоцијалното однесување опфаќа:
„Однесувања кои без да бараат надворешна или
материјална користдонесуваат придобивки за други луѓе,
групи, во согласност со критериумите на овие, или
објективно позитивни општествени цели, а со тоа
зголемување на можноста за генерирање позитивен,
висококвалитетен
и
солидарен
реципроцитет
во
понатамошните интерперсонални или општествени односи,
кои за возврат ги чуваат идентитетот, креативноста и
иницијативата на вклучените поединци или групи.“ (стр.
16)
Ова е поширока дефиниција која го надминува еднонасочниот
пристап на раните студии и го збогатува факторот на соработка во
подоцнежните, постигнувајќи разбирање за сложеноста на човековите
дејства во нивните односни или систематски аспекти. Истовремено, зафаќа
и повеќе културни димензии коишто особено подлежат на влијание да
бидат применети во колективната, општествената и политичката сфера.
ПРИДОБИВКИ ОД ПРОСОЦИЈАЛНИТЕ ОДНЕСУВАЊА
Просоцијалноста ги дава следниве ефекти:
-

-

-

Превенција од насилство и од антагонизми, како и
некомпатибилност со нив.
Подобрување на атмосферата во групите. Промовира позитивен
реципроцитет и солидарност во личните и во групните односи.
Подразбира вреднување на меѓугрупните атрибути. Ја зголемува
чувствителноста во однос на комплексноста на другите и на
групата.
Негување на достоинството и почитта спрема човековите права.
Предизвикува хранење и збогатување на свеста за достоинството
на човекот, без кое перцепцијата за ова достоинство може да стане
апстрактно, теоретско и рамно.
Позитивна контрола на негативните емоции. Претставува одлика
на луѓето со подобро ментално здравје.
Збогатување на иницијативата, креативноста. Субјектот доживува
проширување на неговите/нејзините ресурси. Тој/таа стекнува
свест за неговите/нејзините можности. Доживува задоволство при
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-

-

-

-

-

-

-

извршувањето на неговите/нејзините идеи. Претставува проекција
на вредноста за себе. Ги ублажува тенденциите за зависност.
Производство на значење. Во просоцијалните дејства авторите
доживуваат/експериментираат со извор на значење кое не зависи
од надворешните стимули. Тие се во состојба да го самонадоместат
гледањето на резултатите кај другите. Ги зголемува самодовербата
и чувството на идентитет за вклучените личности.
Промовира вистинска комуникација и емпатија. Човековата
комуникација многупати станува проблематична, нејзините канали
се ограничени што ја спречува ефикасноста доколку не постои
целосно слушање од страна на примателот.
Претставува елемент за дијалог меѓу идеолошките или
религиозните системи. Тие во науката наоѓаат сигурна референца.
Всушност, се наоѓа на иста фреквенција со вредностите на
големите религии.
Модератор на амбицијата и на моќта. Просоцијалноста, можеби,
претставува единствена причина која може да се прилагоди одново
наспроти негативноста и насилството. Таа е можеби единствената
која е во состојба да ги пресече круговите на негативноста. Ја
зголемува самоконтролата наспроти тендецијата да се
контролираат другите.
Блиска е до парадигмата на давањето. Специјалистите откриваат
нови тенденции кај човековото битие т.е. давањето, а не само
имањето или поседувањето. На овој начин, во честата дихотомија
на вредноста на битието наспроти имањето, од филозофски аспект,
нашиот предлог се вметнува во културата на давање чии
психолошки основи, кои досега се отворени и проверени,
одговараат на толку природните тенденции кај човечките битија.
Промовирање на реципроцитетот и новите кругови на позитивност.
Ја храни интерперсоналната и општествената емпатија. Ја
зголемува флексибилноста и избегнува догматизам.
Важно влијание за општествена трансформација. Просоцијалната
активност предизвикува раширени, концентрични кругови на
позитивност. Просоцијалната активност кај примателите може да
предизвика преобратување во автори кон други луѓе или ситуации
и така натаму.
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МЕЃУНАРОДНИ ИСТРАЖУВАЊА
Еден од најважните фактори за кој неколку автори се согласуваат
дека придонесува за корисно и просоцијално однесување е емпатијата
(Batsonand Shaw, 1991; Eisenbergand Miller, 1987; Goleman, 1995; Hoffman,
1982, 1991; Staub, 1978; Mestre, Samperand Frías, 2002; Zahn-Wazler, RadkeYarrowandKing, 1979). Ова е тип на емпатија која се доживува како желба
и волја на личноста да ги перципира и да ги доживее чувствата на другиот
и да одговори со афективен одговор којшто е најсоодветен за ситуацијата,
коишто подразбираат развиени емотивни и когнитивни способности кои
спаѓаат во стадиумот дефиниран од Бар-Тал etal (1982) како алтруистичко
однесување.
Оваа способност да се препознаат чувствата на другите Голман
(Goleman, 1995) ја смета исто така како суштинска за развојот на
емотивната интелигенција. Слично, во примери на адолесценти, Шарбоне
(Charbonneau) и Никол (2002) предлагаат директна врска меѓу
просоцијалното однесување и емотивната интелигенција којашто
концептуално се поврзува со емпатијата, којашто од своја страна се
поврзува со истиот тип на однесување. Оттаму, способноста за
препознавање на сопствените и на туѓите емоции е видена како суштинска
за врската меѓу изразот на просоцијалното однесување и емотивната
интелигенција.
Олсон (2008) потврдува дека еден импресивен емпириски доказ
открива дека корените на просоцијалното однесување, вклучувајќи
морални чувства како што е емпатијата, $ претходи на еволуцијата на
културата.
Непрофитната
EdgeFoundationнеодамна
ги
праша
најеминентните светски научници: „За што сте оптимистични?
Зошто?“Како одговор на тоа, познатиот невронаучник Марко Јакобони ја
пренесе плодната експериментална работа во невралните механизми кои
откриваат како луѓето се „поврзани за емпатија“.
Де Ваал уверливо аргументира дека човечката моралност –
вклучувајќи ја нашата способност да сочувствуваме – е природен развој
или наследство на однесување од нашите најблиски еволутивни роднини
(DeWaal, 2006; Gintis, 2005; Hauser, 2006).
Ако корените на моралот се во биологијата, Олсон тврди дека нам
ни престои неизбежно поврзување на тврдата наука и секуларниот модел
во најдлабока смисла. (Jackson, 2004 и 2006; Lamm, 2007)
Познато ни е од невронаучните студии и експериментите за
емпатија преку мозочни слики дека самите афективни мозочни движења
автоматски се придвижуваат при чувството на сопствената болка или
болката на другите. Како што забележува Десети (Decety), емпатијата ни
овозможува „да се поврземе со луѓе чиишто животи ни се чинат сосема
туѓи на нашиот“ (Decety, 2007).
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ЕМПАТИЈАТА И ПРОСОЦИЈАЛНОСТА ВО ВОСПИТУВАЊЕТО
ВО УЧИЛИШТАТА
Како што покажаа Робертс и Стрејер (RobertsandStrayer, 1996),
постои насочена врска од емотивната острина или способноста за
препознавање на сопствените емоции до емпатијата и од емпатијата до
просоцијалното однесување кај деца и млади луѓе во три возрасни
категории: 5, 9 и 13 години. Во оваа смисла, ние (Роше 1999, 2004) ги
дефинираме главните цели на воспитувањето на адолесцентите како вежба
на емпатија и прогресивно децентрирање на сопствениот психолошки
простор. Преку работата на вредностите и ставовите кои ги потврдуваат и
позитивно ги зајакнуваат другите, ова води кон развивање на основните
вештини за доживување и живеење на емотивната интелигенција во
интеракциите од реалниот живот, или тоа што ние го нарекуваме
просоцијална интелигенција.
Како дополнување на емпатијата, познавањето и контролата врз
сопствените емоции и врз емоциите на другите, што се дефинира преку
процес на метакогнитивност на емоциите (Роше, 1999), друг важен фактор
е препознавањето на просоцијалностакако значајна, вредна содржина
(Bendit, 2000). Спознавањето на суштинската вредност на другата личност
и во одговорот на другиот, без разлика дали станува збор за емоција,
комуникација, однесување или едноставно мислење, ги води луѓето
коишто се вклучени во врската да $ дадат приоритет на заемноста со
почит спрема индивидуалното или субјективното гледиште. Исто така, ги
активира критериумите за посилна свест за важноста на добиената
повратна реакција, како и почитта за богатството кое оваа повратна
реакција може да го донесе за квалитетот на врските, заемното разбирање
или поголемата честота на позитивни различни однесувања.
Базирани на пионерскиот експеримент на Соломон и Шапс
(Solomonetal., 1997) и како такви сфатени како интернационални во
областа на примената на просоцијалните образовни програми, беа
изработени неколку различни видови програми со цел превенција од
деструктивни или од насилни однесувања и оптимизирање на воспитните
врски во училиштата.
Имајќи ги предвид програмите генерирани во Шпанија, вреди да се
забележи дека од 1982 г. ние (Роше) и колегите работевме на истражување
за просоцијалните однесувања и програмите за оптимизирање на различни
општествени сфери коишто овозможуваат агресивни, деструктивни или
насилни однесувања кои треба да се променат преку воведување на
однесувања кои поддржуваат социјализација. Со оваа цел на ум беа
развиени неколку алтернативи за училиштата.
ПАПЕК (PAPEC – скратеница за Програма за примена на
просоцијализација во училиштата во Каталонија; Роше и Гарсија, 1985 г.)
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на пример, им овозможува на цели училишта да учествуваат. Во овој
случај, наставниот кадар се согласува да ја применува програмата за
период од две години. Друг пример е интегрираната програма (Роше, 2002)
којашто повикува на употреба на важни простори и времиња коишто
достигнуваат до шест години имплементација и ги вклучуваат сите
дисциплини.
Структурата на овие програми предвидува корисни инструменти за
мерење и за споредба на однесувањето чии специфични чекори се
разглобени на фази и стадиуми. Активностите коишто треба да се
направат во училницата со учениците, на пример, се базирани на десет од
15 фактори во UNIPRO-моделот и се дизајнирани да извлечат што е можно
повеќе од ситуациите на секојдневната интеракција во училницата и во
училиштето.
Наставниците добиваат насоки за акција во согласност со
преостанатите пет фактори. Во Табелата 1 се покажани сите фактори од
овој модел, коишто не се случајно поставени. Всушност, преку нивното
поставување во Табелата, оние коишто се однесуваат на учениците и оние
коишто се наменети за воспитувачите укажуваат на можна оптимизација
на содржините при нивната имплементација (на пример, фактор 1 со 11; и
9 со факторите 14 и 15; види Табела 1).
ПРОСОЦИЈАЛНИ РЕГИСТРИ ВО КОНТЕКСТ
Креирањето регистри на просоцијално однесување во различните
сфери на дејствување и на живот, во овој случај животот и дејствувањето
кои им се најблиски на адолесцентите, претставува инструмент којшто е
една од клучните точки во програмата. Овој метод на споделувана работа
ни овозможи да дефинираме списоци на најпосакуваните или изводливи
однесувања во просторен и во временски контекст поврзани со
училницата, игралиштето или училишната средина воопшто, како и со
возраста на учениците. Елементите на овие регистри доаѓаат преку
прогресивна селекција, преку спроведување разговори со наставниците и
со учениците; откако ќе предложат репрезентативни однесувања од секоја
категорија на просоцијално дејствување, го оценуваат степенот на
репрезентативност на финалните списоци составени во процесот на
дејствувачко или на партиципативно истражување.
Следејќи начин на истражување којшто е сличен на нашиот,
Берџин, Тали и Хамер (Bergin, Talley and Hamer, 2003) спроведоа
проучување во фокусна група каде што групните разговори се водеа со
групи адолесценти. Учесниците дискутираа за интересната дефиниција на
генерализирање и на видовите просоцијални однесувања. Проучувањето
извршено од овие автори покажа дека постои извесна врска помеѓу тоа
што се откри во групите и тоа што природно се случува во интеракциите,
така што дефиницијата на просоцијалното однесување останува во
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социјалната сфера, а кога се појавува тоа е социјално конструирано. Ова
централно и колективно учество на адолесцентите и позитивните ефекти
коишто ги поттикнува е уште еден дел на методологијата на примена на
ПМИП (PMIP).
ПРОСОЦИЈАЛНА ЛАБОРАТОРИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ АУБ
ЗА КРЕИРАЊЕ, ЕКСПЕРИМЕНТИРАЊЕ И ПРОУЧУВАЊЕ
НА ПРОСОЦИЈАЛНОТО ДЕЈСТВУВАЊЕ
Исто така, работевме и на други нивоа на воспитување или
образование. Уште од 1999 г. спроведуваме програма којашто обезбедува
систематски пат за вклучување на универзитетски студенти во изучување
и во примена на просоцијалноста во нивните лични цели за подобрување
на обуката за создавање просоцијални дејства и, понекогаш, критички,
интерперсонални врски.
Ја воведуваме мотивацијата за братство и за единство како добра
филозофија од која може да добиеме инспирација за нашата работа.
Ние нудиме систематски начин (процедури и алатки) за
набљудување, метакогнитивни размислувања, за анализа на сопствените
искуства.
Резултатите се изненадувачки. Имаме повеќе од 2000
документирани искуства. Во поголемиот број случаи студентите изразија
трансформирани убедувања за ефективното влијание на позитивните и на
просоцијалните дејства за решавање конфликти, подобрување на односите,
многупати изразувајќи голема вклученост со поголема самоефикасност.
МИНИМАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОСОЦИЈАЛЕН ПОРАСТ
(PMIP, ROCHE, 2002)
Станува збор за друга програма спроведена кај адолесценти, но
прилагодена на друга возраст и степени. Оваа студија содржи пилотстудија преку иновативна интервенција, без разлика колку е кратка и
конзистентна, со оглед дека се одржува во вид на курс со 12 сесии и се
труди да ги преточи постигнувањата од 15 години искуство и
минималните квалитети коишто се доволни да се сметаат како програма за
примена на просоцијалноста.
Нејзината цел е да се зголемат просоцијалните однесувања преку
едноставен, директен пат без систематска формација на други слични
формулации на овој модел, а истовремено да ја задржи нејзината суштина
и идентитет, така што времето на влијание да се намали на дванаесет
недели преку примена на една сесија неделно којашто ќе трае меѓу 55 и 80
минути.
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Сесиите коишто се спроведуваат преку надворешен експерт се
ограничени на промовирање свест и мотивација за извршување
просоцијални дејства преку презентирање концепт, предности и
придобивки. На овој начин когнитивната свест се обезбедува преку
минимални специфични содржини во однос на овие дејства. Во овој
контекст употребената методологија се базира на личен и на колективен
план на регистри со просоцијално однесување во специфични средини
(училница, училиште, дом, надворешен простор) кои имаат цел
насочување кон посакуваните и изводливи метадејства кои треба да се
постигнат. Овие сесии исто така целат на обука за стратегиите со цел да се
гарантира дека ќе се применат во реалниот живот.
Друго барање на програмата која се труди да ги почитува
времињата коишто моментално ги живеат училиштата е нивната
функционалност, имајќи ги предвид барањата и можностите за нивна
примена во средните училишта кои, всушност, се прилагодени на
ограничениот простор и време коишто ги дозволува курикулумот. На овој
начин, Mинималната програма за просоцијален пораст (PMIP, Roche,
2002) е разгранета на сесиите чии теми се прикажани во Табелата 3, заедно
со употребените цели и методологија.
Сите сесии се креирани врз основа на елементите на факторите во
горенаведениот теоретски модел, вклучувајќи презентација, оправдување
и објаснување на соодветните однесувања и ставови, користејќи ги
инструментите дадени со УНИПРО-моделот.
Работата за обучување на оваа група да ги зголеми видовите
дејства коишто се земени предвид се базира на десет категории на
просоцијално однесување коишто се презентирани од страна на Роше
(1995) (види Табела 2). Десетте класи на дејствување одговараат на
категориите однесување коишто беа избрани од многуте дејства опфатени
со човечката интеракција и кои се сметаат за просоцијално однесување.
Нашата студија ги постави основите коишто ги овозможија нацртпрашалниците за оцена на степенот на просоцијална вклученост на
адолесцентите, користејќи ги истите класи на дејства: Прашалникот за
просоцијалност во училиштата (QPS) и Прашалникот за просоцијалната
атмосфера во училиштата (QPCS).
Сите процедури можат да бидат консултирани во печатено издание
(Romersi, S., Martinez, J.R., Roche, R.).
Дванаесетте ПМИП-сесии беа одржани во училници кои
вообичаено беа користени од учениците во секое училиште. Тие се држеа
со пауза од една или две недели и траеја меѓу еден и еден час и половина.
Секоја сесија беше изработена според различен протокол за секоја
апликација, во согласност со целите кои треба да се постигнат и темите
кои треба да се обработат. На овој начин,сесиите можат да вклучат една
или неколку од следниве оперативни точки:
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Лична заемна презентација на проектот;
Активно учество преку одговор на тестовите;
Анализа на филмовите и на ТВ-програмите според просоцијалниот
модел;
- Анализа на последиците од различните видови дејства;
- Креирање регистри на просоцијални дејства во контекст;
- Креирање мурали во врска со просоцијалните регистри;
- Воден дијалог за препознавање на различните видови емоции и
чувства;
- Презентирање и анализа на личните искуства во решавање на
конфликти;
- Препознавање и регистрирање на просоцијалните дејства и
алтернативи за решавање конфликти;
- Планирање просоцијални експерименти во внатрешен контекст
(клас, училиште) и во надворешен контекст (семејство, пријатели,
соседи) и нивно регистрирање;
- Просоцијално споделување на идеи и мислења за решавање
конфликти во училишната средина и во други средини на
интерперсонални врски;
- Заклучоци и општ пристап кон препознавањето на промените по
учеството во ПМИП.
Заклучок од резултатите: просоцијалното однесување меѓу
врсници, групи адолесценти како и активности коишто опфаќаат
помагање, слушање, тешење и позитивно присуство доживеано во нивната
интеракција со возрасните се зголемило во смисла на степенот на
околностите, како и на нивната зачестеност.
-

КОН ПРОСОЦИЈАЛЕН КУРИКУЛУМ НА РАНОТО
И ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
Видовме како просоцијалното воспитување ја подобрува атмосферата во училницата, академските постигнувања, интерперсоналните
односи и целокупното здравје на поединците.
Како да се подигне просоцијалното воспитување уште од раното
детство? Кои можат да бидат критичните фактори за курикулум креиран за
ваков вид воспитување?
Бидејќи теоретските придонеси и од нашето искуство од разните
програми се веќе објавени за разни возрасти и нивоа, би можеле да дадеме
детално резиме за неопходните елементи.
НАПРЕДОК ВО ПРОСОЦИЈАЛНОТО ВОСПИТУВАЊЕ
1. Формирање на лични и колективни просоцијални модели
- Личен и колективен саморазвој врз радикален, интегрален,
постојан концепт на просоцијалност.
- Дискусија за придобивките од просоцијалните однесувања.
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-

-

-

Зголемување на наставната свест за улогата на личните и на
колективните модели.
Јасна обврска за подобрување на просоцијалните интерперсонални
врски кои веќе постојат меѓу сите воспитни агенси на училишниот
центар.
Оптимизирање на сопствениот стил на комуникација во согласност
со Комуникацискиот модел на просоцијален квалитет (Документ,
анекс)
Анализа на имплицитните и на експлицитните структурни правила
и односи на моќ меѓу разните улоги (директори, учители,
административен кадар, семејства, ученици.)

2. Пренос во семејствата на духот и целите на просоцијалната
програма на курсот
- Презентирање на програмата на средба со семејствата на почетокот
на курсот.
- Информирање на семејствата за можноста за потребна соработка
во домот како придружба на детето во задачата за просоцијалност.
- Формирање на групи семејства кои ќе се среќаваат два пати
неделно или месечно и кои ќе бидат заинтересирани за работа на
просоцијални однесувања дома.
3. Во училница:
Специјално влијание на три клучни фактори врз учењето и обуката:
Емпатијата. Емпатија која почнувајќи од работата на Ненси
Ајзенберг ќе биде насочена кон повисока цел на кохезија,
реципроцитет и единство.
- Позитивно вреднување на другиот.
- Извршување на просоцијални дејства кои потекнуваат од
креативноста и особините за иницијативност на ученикот.
- Примена на минималната програма за просоцијален пораст преку
прилагодување на возраста и на курсевите од курикулумот.
- Извршување на сè преку средствата на визуелните содржини,
телевизијата и практиката на играње улоги и имитирање во три
нивоа на когнитивна сензбилизација, обука и примена во реалниот
живот.
Ја користам оваа прилика да ве поздравам сите и да изразам надеж
дека преку оваа работа сите ние сме јасно или неискажано обврзани да
работиме за ова неопходно морално воспитување на нашиот свет.
-
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ДОДАТОК
Taбела 1.ПЕТНАЕСЕТ ФАКТОРИ НА УНИПРО-МОДЕЛОТ
(Роче, 1985)
ФАКТОРИ НА КОИ ТРЕБА ДА СЕ
РАБОТИ СО УЧЕНИЦИТЕ ПРЕКУ
СПЕЦИФИЧНИ СЕСИИ И КЛАСОВИ
ПО РАЗЛИЧНИ ПРЕДМЕТИ

ФАКТОРИ КОИ ИНСПИРИРААТ
ПРОДОЛЖЕНО ДЕЈСТВУВАЊЕ
ОД ВОСПИТУВАЧОТ

1. Достоинство и вредност на личноста.
Самопочит и почит за другите. Себе.
Другиот. „Ти“. Средината. Групата.

11. Прифаќање и изразување приврзаност.

2. Интерперсонални врски, ставови и вештини. Слушање. Насмевнување. Честитање.
Прашување прашања. Заблагодарување.
Извинување.
3. Пофалба. Позитивно оценување на
однесувањето на другите. Пофалба.

12. Додавање на просоцијалноста.

4. Просоцијална креативност и иницијатива.
Решавање проблеми и задачи. Просоцијална
анализа на алтернативите. Донесување
лични одлуки и учество во групни одлуки.
5. Комуницирање. Откривање на сопствените чувства. Третман. Конверзација.
6. Интерперсонална и социјална емпатија.
7. Просоцијална самоувереност.
Самоконтрола и решавање на агресивноста
и на конкурентноста. Конфликти со
другите.

13. Индуктивна дисциплина.

8. Реални просоцијални модели и слики.
9. Помош. Услуга. Давање. Споделување.
Одговорност и грижа за другите.
Соработка. Заемност. Пријателство.

14. Поттикнување на другите да бидат
просоцијални.

10. Колективна и комплексна просоцијалност. Солидарност. Справување со општествени тешкотии. Социјална осуда.
Граѓанска непослушност. Ненасилство.

15. Reinforcing prosociality.
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Taбела 2.ДЕСЕТ КАТЕГОРИИ НА ПРОСОЦИЈАЛНО

ОДНЕСУВАЊЕ

Постојат повеќе различни дејства во рамките на човечката
интеракција кои широко се вклопуваат во просоцијалното однесување.
Беше даден предлог на разни категории просоцијални дејства
(Роче, 1991; 1995):
1. Физичка помош:
Невербално однесување кое се стреми да им помогне на другите луѓе да исполнат одредена
цел и кое е одобрено од примателот на дејството.
2. Физичка услуга:
Однесување кое ја елиминира потребата на примателите на дејството физички да се
вклучат во завршување на работа или во исполнување на мисија која се завршува со
одобрување или со задоволство на примателот.
3. Давање:
Давање предмети, храна или сопственост на други, а со тоа повлекување на сопственоста
или на нивната употреба.
4. Вербална помош:
Вербално објаснување или упатства или споделување идеи или животни искуства коишто
се потребни и пожелни за други луѓе и групи да постигнат цел.
5. Вербална утеха:
Вербално изразување за намалување на тагата на луѓето во жалост или на поединци во
тешки ситуации за подигнување на нивното расположение.
6. Потврдување и позитивно вреднување на другиот:
Вербално изразување за да им се потврди вредноста на другите луѓе или да се подигне
нивната самодоверба, можеби и само во очите на другите. (Позитивно да се протолкува
однесувањето на другите, да се прости, да се реагира преку зборови на сочувство, ласкање
или пофалба.)
7. Блиско слушање:
Метавербално грижливо однесување кое изразува трпеливо однесување коешто е активно
насочено кон содржините изразени од страна на соговорникот во конверзацијата.
8. Eмпатија:
Вербално однесување коешто започнува од доброволен недостиг од изразување на
сопствената содржина и изразување на когнитивно разбирање на мислите или на емоциите
на соговорникот со оглед дека слушателот доживува слични чувства.
9. Солидарност:
Физички или вербални однесувања коишто изразуваат доброволно прифаќање или споделување на последиците, особено на тешките, на состојбата, статусот, ситуацијата или
несреќата на други луѓе, групи или земји.
10. Позитивно присуство и заедништво:
Физичко присуство коешто изразува ставови на психолошка блискост, внимание, блиско
слушање, емпатија, отвореност за служење, помагање, солидарност кон другите луѓе што
придонесува за психолошката атмосфера на добросостојба, мир, слога, заемност и единство
во група или во собир од две или повеќе личности.
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Taбела 3.ДВАНАЕСЕТ ПМИП-СЕСИИ
Сесии

Meтодологија

Цели

1. Презентација и вовед. Лични заемни воведи и презентација Да се спроведат претставуАдминистрациски
на проект. Активно учество преку
вања на себеси со цел затестови.
одговори на тестови.
познавање едни со други.
Да се прифати предложеното учество во проект.
2. Филмски форум:
Aнализа на филмови во согласност со За стимулирање и за
Ланец на услуги.
Просоцијалниот модел.
чување на критичко просоПрепознавање на алтернативни
цијално размислување во
одговори на покажаните ситуации:
однос на гледањето филпросоцијално споделување идеи и
мови. Да се знае како да се
мислења.
препознаат просоцијалните алтернативи.
3. Што е
Когнитивно подигање свест и работа Да се спознаат различните
просоцијалност?
во групи за предностите и за
типови просоцијални дејалтернативите на категориите просо- ства, како и нивните прицијални дејства: анализа на последи- добивки и предности, осоците од различните типови дејства.
бено за протагонистот. Да
се испитаат искуствата во
просоцијалноста во личната и во колективната
сфера.
4. Што можам да
Анализа на последиците од
Да се насочат вниманието
направам за другите?
просоцијалните дејства. Насочен
и размислувањето со цел
дијалог на дејства, емоции и чувства. да се креира индивидуален
регистар на просоцијални
дејства во контекст.
5. Креирање инвентар на Анализа на последиците од
Да се насочат вниманието
просоцијалност во
колективните просоцијални дејства. и размислувањето со цел
класот.
Насочен дијалог за последиците од
колективно да се креира
групата во класот. Просоцијално спо- инвентар на просоцијални
делување идеи и мислења.
дејства во средината на
училницата.
Обука на вештините за набљудување Да се планираат
просоцијални дејствувања
6. Креирање просоцијал- на однесувањето. Работа во група.
Дебата и постигнување консензус.
во училиштето: колективни експерименти во
но да се направи мурал и
училницата и во учили- Колективно правење мурали.
да се чува личен планер
штето.
(5/10 за еден месец).
7. Преглед на просоцијалните експерименти во
класот и креирање на
други дома или надвор
од училиштето.

Дебата за целите постигнати преку
муралот. Заедничко размислување за
искуствата надвор од училиштето.
Креирањеличенпланзапросоцијалност
(личен планер).
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Да се планираат просоцијалните активности надвор
од училиштето: потпишано задолжување за личен
план за просоцијални
активности (три во секоја
средина избрана за 4/6
недели)

8. Преглед на
експериментите.
Испитување на тоа што
се случува: избор на
филмови или на ТВсерии за анализа.

Дебата за прегледот на
експериментите во контекст. Насочен
дијалог за стимулирање на
истражувањето и изборот на ТВсерија за анализа.

Да се поттикнат учесниците да ги пополнат своите
лични планери. Да се разберат и да се употребат
инструментите на истражувачите: просоцијална
анализа на телевизиска
програма.
9. Анализа на избрана
Постигнување консензус за
Да се знае како да се
ТВ--програма.
анализираните епизоди. Избор на
анализира содржина на
Конфликти. Причини.
конфликти и на просоцијални
ТВ--програма. Да се
Просоцијални
алтернативи. Насочен дијалог: препо- тренира способноста да се
алтернативи. Преглед на знавање на видовите емоции и чув- размислува за сопствените
експериментите.
ства. Преглед на планерот.
мисли, чувства и ставови.
10. ТВ-анализи.
Конфликти. Антипатија.
Завист. Прошка. Преглед
на експерименти.

Презентација и анализа на личните
искуства во решавање конфликти:
дебата за алтернативните емоции и
чувства. Преглед на планерот.

Да се индивидуализираат
и да се внесат алтернативните просоцијални активности за решавање конфликти. Да се знае како да
се препознаат предностите
на однесувањето на
простување.
11. Просоцијални
Просоцијална размена на идеи и
Да се имаат повеќе позирешенија за ситуација на мислења за решавање на кофликт на тивни идеи за решавање
игралиштето.
игралиштето и други средини за
конфликти. Да се произвеПодобрување на
интерперсонални односи. Преглед на де некаков вид промена во
врските. Повеќе
планерот.
тешките односи со соучепросоцијални
ниците. Да се зголеми броактивности.
јот на просоцијални
активности.
12. Преглед на
Заклучоци, дебата и општ пристап
Да се доделат дипломи за
програмата. Што
кон препознавањето на промените
истражување во просоципостигнавме заедно.
предизвикани со учеството во
јалноста стекнати преку
Администрациски
ПМИП. Барање за активно учество: учество во програмата. Да
тестови.
администрациски тест.
се истакне придонесот кон
МППЕ. Да се научи како
да се каже збогум/до
гледање.
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СОЦИЈАЛНАТА ИНТЕРАКЦИЈА ВО ГРУПАТА:
СОЦИЈАЛЕН СТАТУСИ СТЕПЕНОТ НА ЕМОЦИОНАЛНА
ЗРЕЛОСТ
Abstract
The age of the pupils renders the school collective as one of the dominant agents in the
socialization of the youngest members of the community. The school, apart from the
family environment, is the place where the general patterns are created of the future
attitude of the individual towards the existing social norms, the ethnic norms, all the
way to honesty, selflessness, and solidarity as attributes of a constructive and pro-social
behavior towards the environment. The social interaction is a direct determinant of the
social behavior and the interpersonal attitudes of the individual. From this point of view,
the social interaction within the school determines the development of the social
behavior in the school environment, especially the quality and the models of the
interpersonal relations among the students.
In accordance to the previously mentioned, this paper will look into the social status of
the students as a product of the social interactions in the group in terms of their
emotional maturity.
Key words: social status, categories of social status, emotionally mature and immature person .

ВОВЕД
Во училишен амбиент, постојат различни влијанија кои воопшто
земено се канализираат од две насоки: еднатаедетерминирана главно од
когнитивниот и воспитниот стил на наставникот, додека другата е во најтесна корелација со социјалната интеракција во паралелката како формална организациска единица во училиштето.
Интерперсоналната комуникација во паралелката и во пошироката
училишна средина, пак, од своја страна е основната детерминанта на трите
базични аспекти на социјалиот статус на поединечниот ученик: социјално-емоционалната експанзивност (однос на поединецот кон другите од
групата), социјално-емоционалниот статус (односот на другите од групата кон поединецот) и социјално-емоционалната сензитивност (перцепција и очекувања на поединецот за односот и реакциите на другите од групата кон себе). Сите овие компоненти се взаемно поврзани определувајќи
го социјалниот статус на ученикот.
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Социјалниот статус
Социјалниот статус на поединецот во една група е само еден
сегмент од сложената мрежа на социјални релации меѓу членовите на
групата, што заедно ја сочинуваат социометриската структура на групата,
сфатена како вкупност од афективни релации меѓу нејзините членови
(според Стојановски, 1988). Како таква, социометриската структура на
групата е детерминирана од повеќе различни фактори. Според Рот (1983),
постојат пет групи такви фактори: а) фактори на генезата и развојот на
взаемната наклоност и допаѓањето меѓу членовите на групата; б) фактори
на компатибилност меѓу целите на групата и поединечните интереси и
потреби на членовите; в) модалитет на лидерството во групата, т.е.
можностите на поединците членови да земат активно учество во решавање
на прашања важни за групата; г) општа атмосфера во групата, и д)
големината на групата.
Аналогно на претходно кажаното, социјалниот статус се однесува
на местото што поединецот го има во групата, во зависност од
степенот на прифатеност или неприфатеност од страна на другите
поединци во групата. Поимот социјален статус, повеќе или помалку може
да се идентификува со поимот „углед“ или пак „престиж“ во рамките на
групата. Во зависност од структурата и насоката на дадените и добиените
избори во групата, социјалниот статус на поединецот може да биде
изразен низ поголем број видови на категории, видови и типови. Позната е
и класификацијата на хрватскиот социјален психолог Звонаревиќ
(Zvonarević, 1978), според која постојат категориите: ѕвезда (поединец со
најмногу добиени позитивни избори); изолиран (никој од групата не го
избира, ниту пак го отфрла); отфрлен (поединец со голем број добиени
негативни избори); взаемни парови (взаемно се избираат или се отфрлаат);
тријади (три члена со взаемно избирање); синџири и кругови (повеќе
поединци поврзани според принципот на взаемно избирање). Во современата социометрија, во светски рамки најчесто експлоатирана е класификацијата на американските автори Кои и Доџ (Coie & Dodge, 1988), во која се
посочуваат пет основни категории на социјален статус: популарни (примаат многу позитивни избори); отфрлени (примаат многу негативни и
многу малку или воопшто не примаат позитивни избори); запоставени
(примаат многу мал број на избори, било позитивни или негативни, или
дури не примаат ниту еден); просечни (примаат умерен број избори,
позитивни или негативни) и контроверзни (примаат голем број позитивни,
но и голем број негативни избори).
Се смета дека социјалниот статус на поединецот во рамките на
некоја група е релативно стабилен т.е. резистентен кон промени. Истражувањата покажуваат дека особено резистентни кон промена се изразито
поволните и изразито неповолните статуси, додека оние помеѓу нив се
релативно поподложни на промени. Со други зборови, еднаш стекнатиот
изразито позитивен или негативен социјален статус, тежнее да остане
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таков и понатаму. Посочената стабилност на социјалниот статус има големо педагошко значење како генератор на потенцијално неповолни состојби во вид на проблематични поединци и намалена кохезивност на ниво на
училишните групи т.е. паралелки. Особено често во практиката се среќаваат проблематични ситуации со ученици кои од различни причини
(асоцијално однесување, телесен хендикеп, социоекономска инфериорност, малцинска етничка или религиозна припадност и друго) се отфрлени
т.е. екскомуницирани од колективот, што по правило значително влијае
врз нивниот афективен и конативен статус, сериозно осуетувајќи ги
самодовербата, просоцијалноста и мотивацијата за учење кај ваквите
ученици. Познати се многубројни случаи на драстични манифестации на
невротични манифестации кај ученици чијшто примарен причинител е
токму социјалната отфрленост од страна на колективот.
Имајќи ја предвид потенцијално исклучително значајната улога на
социјалниот статус на поединецот во поглед на неговата ефикасност и
продуктивност, не само во училишните групи, туку и пошироко, истражувачите отсекогаш посветувале големо внимание на идентификација на
факторите на социјалниот статус. Со други зборови, се работи за особините, белезите, квалитетите, однесувањата, ставовите, навиките и други
особини на поединецот или пак на групата што би можеле да влијаат врз
емоционалната наклоност на поединецот кон друг поединец, а со тоа и врз
степенот на прифатеност или неприфатеност на поединецот во групата т.е.
врз неговиот социјален статус. Во глобала, факторите на емоционална
наклоност можат да се сместат во три категории (според Стојановски,
1988): персонални фактори (физички и психолошки особини: параметри
на физичкиот изглед, интелигенција, ставови, вредности, цели, начини на
однесување итн.), социјални фактори (социо-економска моќ, етничка,
расна, конфесионална и класна припадност или идентитет, степен на
кооперативност-компетитивност и просоцијалност-асоцијалност, разни
елементи на социјалната интеракција итн.) и ситуациони фактори
(просторна близина, извесност-неизвесност на ситуацијата итн.).
Емоционална зрелост
Во литературата од областа на психологијата на личноста поимот
„емоционална зрелост“ не е секогаш доволно прецизно дефиниран и јасно
издвоен од поширокиот поим „зрелост на личноста“. Се стекнува впечаток, дури, дека под емоционална зрелост повеќе се подразбираат квалитети спротивни на почесто експлоатираниот поим на „емоционална незрелост“. Очигледно поаѓајќи од ваквото сфаќање, емоционално зрелата личност ја дефинира и Хрњица (Hrnjica, 1982): „...како спротивност на незрелите личности, зрелите се опишани како поединци со изразена емоционална стабилност, формирана совест, независност, способност за воспоста-вување на подлабоки емоционални релации со други и слично.“ (стр. 89).

33

Емоционално незрелите личности овој автор ги дефинира примарно врз
основа на „...нивната неспособност соодветно да се прилагодат на
општеството и неговите норми, а при тоа не спаѓаат во ниту една од трите
поголеми дијагностички групи т.е. неврози, психози и психопатии...“, а
како главни атрибути на нивната незрелост ги набројува изразените
страхувања, недоволно изградената совест, нискиот степен на независност,
отсуството на подлабоки емоционални врски со други, ниската општа
прилагоденост и слично.
Тенденцијата да се одредува според особините на емоционално
незрелата личност се види и кај Херлок, која ја дефинира емоционално
зрелата личност низ неколку мерила (според Hrnjica, 1982): а) способност
за поднесување на емоционална тензија, подразбирајќи способност за
избор на време, начин и место за манифестирање на напнатост, наспроти
децата и емоционално незрелата личност, чијашто експресија на
напнатоста се јавува најчесто истовремено со дразбата што ја предизвикала; б) отпорност кон емоционални дразби што предизвикуваат инфантилни афективни манифестации, при што се мисли на склоноста на
емоционално незрелите луѓе да губат контрола и поради неважни работи,
нивната лесна навредливост и доживувањето на било каква критика како
атак врз себе; в) надминување на инфантилната т.е. адолесцентната
раздразливост и сентименталност, во смисла на стабилноста во
емоционалните реакции, наспроти лесните промени на расположението кај
емоционално незрелите поединци, во вид на емоционални подеми и
падови без валидна причина, или пак силни сентименти што целосно ги
обземаат. Херлок, инаку, зборува за три критериуми на емоционалната
зрелост во социјалната комуникација, доста блиски до критериумите на
социјалната зрелост: емоционална независност, реализам и самоконтрола.
Едно од најцитираните сфаќања на емоционалната зрелост е
шестстепениот развоен концепт на Фицморис (FitzMaurice, 1989), кој
зборува за шест развојни степени на емоционалната зрелост: базична
емоционална одговорност (сопствените емоционални состојби се
консеквенци и одговорност на нашето лично „јас“, а не на другите);
емоционална искреност (реална свесност за сопствениот афективен статус,
како неопходен чекор кон себеразбирање и себеприфаќање); емоционална
отвореност (споделување на сопствените чувства на соодветен начин и во
соодветен момент); емоционална асертивност (способност да се бара и
прими емоционална поддршка, како од себе така и од други поединци);
емоционално разбирање (правилно толкување на причините и можните
консеквенци на емоционалната одговорност и неодговорност) и
емоционална автономност (заземање конечна дистанца кон сопствената
чувственост).
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Истражувања на социјалниот статус
Проблематиката на социометрискиот статус и факторите на
емоционалната наклоност во група се екстензивно истражувани во втората
половина од 20-иот век. Во литературата се присутни податоци од
десетици студии, претежно од САД. Уште од самите почетоци на научното
иследување на оваа проблематика истражувачите главно се сложуваат дека
особините според кои популарните, социјално прифатени ученици најчесто се диференцираат од непопуларните, се повисокото ниво на интелигенција, училишен успех, идентификација со групата, прилагоденост кон групата, емоционална стабилност, ентузијазам, убав физички изглед, екстравертно однесување, кооперативност, непристрасност, повисок социоекономски статус на семејството, повисоко образовно ниво на родителите
итн. (Bonney, 1947; Kidd, 1953; Mann, 1959; Evans, 1964; Hurlock, 1972;
Benček, 1977; Krnjajić, 1981, според Стојановски, 1988). Обратно, диференцијални одлики на непопуларните ученици се нечесност, вообразеност,
склоност кон кавга, грубост, превртливост и слично. Стојановски (1988)
известува за слични резултати: повисок т.е. поповолен социјален статус
имаат помладите, почесто женските отколку машките, поинтелигентните,
поуспешните, екстравертните, трудољубивите, искрените, неконформистички настроените и кооперативните ученици.
Според горезинесеното , ние очекуваme дека овие сознанија ќе
понудат увид во проблематиката на факторите на социјалниот статус на
учениците, и дека како такви ќе најдат соодветна примена во воспитнообразовната практика во нашата средина, овозможувајќи подобро и посеопфатно разбирање на социоемоционалните аспекти на поведението на
учениците во училишни услови, а со тоа и унапредување на воспитнообразовниот процес во целина.
РЕЗИМЕ
Со силната афективна димензија што ја носи и потенцијалот во
значајна мерка да влијае врз повеќе мотивациско-динамички аспекти на
квалитетот на воспитно-образовниот процес, социјалниот статус на
ученикот во паралелката се појавува како проблемска точка кон која е
фокусиран обемен фундус на истражувања во традиционалната и во
модерната едукациска психологија. Наведеното подрачје е уште побогато
со истражувања и поради блискоста со универзалната проблематика на
психологијата на група и групната динамика, широко експонирана и
експлоатирана во доменот на социјалната психологија, пред сé заради
широките потенцијали за практична имплементација во многу сегменти на
општествените односи (менаџмент на меѓучовечки односи, организациска,
индустриска, воена психологија и слично).
Од многуте детерминанти на природата на социалниот статус,
многу важна е емоционалкната компонента односно емоционалната
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зрелост на личноста. Koja го обликува и моделира социјалниот статус на
ученикот во паралелката. Овој фактор е во функција на социјално конструктивните и пожелни аспекти на севкупното поведение на ученикот,
наспроти асоцијалните и агресивни однесувања како експонент на социјално непожелните, деструктивни аспекти на поведението. Сметаме дека сознанието, дали во нашата транзициска средина конструктивните поведенија
сé уште доминираат како детерминанти на популарноста во групата во
споредба со асоцијалните, ќе понуди значаен прилог кон позитивното
моделирање на идните политики и процеси во областа на образованието и
воспитанието.
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Снежана МИРАСЧИЕВА
Емилија ПЕТРОВА ЃОРЃЕВА
Владо ПЕТРОВСКИ
316.774
стручен труд
КОМУНИКАЦИЈАТА, МЕДИУМИТЕ И КУЛТУРАТА
НИЗ ПРИЗМАТА НА МАСОВНОСТ
Abstract
The intent of this paper is to raise an issue that concerns the meaning and relationship
between certain social categories, but not in order to elaborate the problem in its entirety
on the grounds that the space that has been granted is not sufficient to contain the
complexity of the problem in whole. Here considerations focus on a few key concepts as
communication media of mass communication, mass culture. They are not only part of
the social complex phenomenon, but are closely interrelated and conditioned. Such
conditionality and mutual connection gives a common feature, defined as the mass.
Keywords:media of mass communication, mass communication, mass culture.

Во организирањето, планирањето, реализацијата, следењето,
унапредувањето, анализирањето и евалуацијата на односите во општествената средина неминовна е размена на идеи и мислења, испраќање
и примање на информации и пораки и создавање стабилна и ефикасна
врска со неговото опкружување. Тоа ја потврдува синтагмата „секој
културен модел и секој акт на општествено однесување вклучува
комуникација било во експлицитна било во имплицитна форма“.
Процесот на поврзување на поимите комуникација и масмедиуми,
е всушност поврзување на комуникацијата со јавноста а тоа има особено
значење за секоја заедница која е насочена кон опстанок, развој и
просперитет со цел да го слушне „гласот на јавноста“ за дефинираниот
идентитет и создаден авторитет. Преку „гласот на јавноста“ секоја
индивидуа која е дел од заедницата има можност да направи правилен
избор на координатите кои водат по патот на успехот. На овој начин
секогаш може да се подобри работата, што значи дека вистинските
забелешки упатени од јавноста не треба да се игнорираат. Тие упатуваат
на одговорите за тоа како другите гледаат на нас, каков и колкав е
рејтингот на процесот, појавата, настанот, личноста. Од тука отворената,
двонасочна и недирективна комуникација преку масмедиумите има една
основна цел која се однесува на поттикнување на интерес и добивање
повратна информација за заедницата во насока на мислења, предлози,
сугестии кои ќе бидат во функција на развој и унапредување на истата во
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целост. Комуникацискиот процес е повеќе од потребен затоа што е
можност за остварување на интеракциски односи со другите субјекти во
заедницата а емаптиската обоеност на интеракцијата обезбедува услови за
поголем квалитет на живеењето на членовите на заедницата. Моќта на
масмедиумите врз индивидуата во градењето на односите со заедницата и
воспоставување комуникциско-интеракциски односи е посебно изразена
во умеењето да се покрене интересот и вниманието на опкружувањето кон
целите, задачите, приоритетите, потребите, традицијата, состојбата,
идентитетот и насоките за развој на една заедница во вистинско време и на
адекватен начин. Од друга страна, комуникацискиот акт во заедницата
преку масмедиумите претпоставува перманентно и организирано влијание
на ставовите и мислењето на јавноста. Истовремено комуникацијата со
јавноста има информативна улога. На овој начин масмедиумите
функционираат како составен дел на заедницата. Имено тие информираат
за планирањето, реализацијата и евалуацијата на некоја активност со што
не само што ја окупира јавноста и ја насочува на процес на активно
слушање, туку и создава услови за зголемување на квалитетот и
функционалноста на својата дејност во етапата на планирање на
развојните и стратешки планови, односно во мисијата и визијата за
сопствениот просперитет. Ваквата симбиоза на дејствување и делување на
комуникацискиот процес и масмедиумите како сложени механизми има
големо влијание на градењето на отворен систем во заедницата,
заедништво и чувство на припадност и одговорност, индивидуална и
колективна. А сето тоа значително влијае на подобрување на квалитетот
на живеење, не само на индивидуата како дел од затворен систем туку и на
заедницата во целост. Во секоја компонента од своето суштествување, и
комуникацијата и општеството се меѓусебно се проткајуваат. Нивниот
однос е однос на континуирано взаемно условување и меѓусебно
делување. Во таа смисла, адекватната комуникација на општеството со
себе и со другите е основна детерминанта за напредок на цивилизацијата.
Денес, цивилизациска се нарекува општествената заедница која е поврзана
со модерните комуникациски процеси. Комуникацијата, и покрај долгата
и богата историја, го задржала основното значење и се сфаќа како процес
на соопштување, општење и размена на информации. Се карактеризира со
степен на организирањеиинституционизирање, но е и со унифицираност.
Оваа особина ја шири лепезата на модалитети во кои се јавува. Секогаш,
во комуницирањето се пренесува некаква содржина, ноистотака, секогаш
се определува и дефинира односот спрема оној со кој се комуницира.
Содржинскиот и односниот аспект на комуникацијата како општествен
феномен упатуваат на фактот дека комуникацијата има двојна улога. Од
една страна, е индикатор на развојот на една заедница, но истовремено и
средство за прогрес на самата заедница.
Традиционално, процесот на комуникација се дели на две широки
категории: интерперсонална и масовна комуникација. Интерперсоналната
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комуникација е непосредна, директна комуникација меѓу две или повеќе
личности, лице влице или со посредство на некоја персонален медиум. Во
интерперсоналната комуникација, една личност презентира содржинина
друга личност со цел да влијае на нејзиното однесување и ставови, со што
се обезбедуваат услови за интеракција. Во интерперсоналната
комуникација постојат можности за користење на сите сетила и се
обезбедува присуство на непосредно повратно влијание, со што станува
основен инструмент за развој на сопствениот идентитет и целокупниот
развој на личноста. Во таа смисла, карактеристичен однос за
интерперсоналната комуникација е јас-ти и јас-група. Според тоа, можеме
да заклучиме дека интраперсоналната комуникација претставува процес на
интернализација на интерперсоналната комуникацијано, и проектирање на
интернализираното. Со други зборови, тоа значи дека личноста во себе ги
потхранува добиените пораки и искуства доживеани со другите, но го
проектира интернализираното, односно во секојдневните перцепции и
доживувања ги внесува доживеаните прецепции и искуства. Што се
однесува до масовната комуникација, определбата е едноставна. Имено,
масовната комуникација е процес кој се развива паралелно со модерната
технологија и е обликувана низ мас-медиумите. Карактеристичен однос
во мас-медиумите е односот „група-група”. Масовната комуникација е
насочена кон релативно широка, хетерогенаианонимна публика. Во неа
пораките се пренесуваат јавно и по карактер се ефермни, односно
краткотрајни и еднодневни. Комуникаторот е комплексна организација.
Актот на масовна комуникација, Џиниќ го определува низ пет елементи:
комуникатори, кои пренесуваат одредена порака преку канали, на
определена публика, соопределен вид на ефект. Прашањето за значењето
на комуникациските односи и масмедиите се актуелизира особено во
периодот на доминација на пазарната економија, промени во јавниот
сектор во насока на отворање приватни инститицуии односно голема и
силна конкуренција на пазарот на услуги како и потребите на општеството
согласно техничко-технолошкиот развој. Последните неколку години
општествените сегменти следејќи го трендот на големина и моќ, развиваат
но и применуваат сознанија од маркетингот така што не само што вршат
сопствена презентација, туку и промоција, со цел да привлечат повеќе
корисници на нивните услуги и соработници.
Преку комуникацијата и масмедиумите се создава одлична
можност за интеракција со консуматорите која води кон соработка и
партнерство со што институцијата-медиумот не само што го потврдува
сопствениот идентитет и репутација, туку отвора можности за соработка
со други несродни и сродни институции, консументи кои се дел од
системот во заедницата. Соработката се продлабочува и се проширува на
други кои се блиски до дејноста или пак можат да дадат свој придонес во
унапредувањето на функционирањето и работата воопшто. Од друга
страна комуникацијата и масмедиумите имаат големо значење за целата
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заедница бидејќи се создаваат услови за двонасочен проток на
информации и создавање профил на отворен систем кој ќе функционира
како интегрален дел на пошироката заедница заедно со останатите делови.
На овој начин декларативноста и теоријата за идејата за „отворање на
вратите на медиумите“ ќе биде реалност со намера да стане практика и
секојдневие. Комуникациските односи и масмедиумите обезбедуваат
услови за јавна оценка на работата во заедницата во насока на критики,
предлози, сугестии, мислења и предлози за иден развој. Ефектите од вака
воспоставените односи се двонасочни и се однесуваат не само на
афирмацијата на секој дел од системот туку и на подобрување на односите
во заедницата како и подобрување на животот во неа. Токму на овој начин
се формира нов модел на култура, едноставно наречен масовна култура, за
кој ќе говориме нешто подоцна. И повторно ефектите се двојни затоа што
заедницата како комуна на поединци единствено може да се развива
доколку нејзините членови дејствуваат заеднички, се партнери и во
отворен и емпатиски дијалог разменуваат информации. Или со други
зборови соработничките и партнерски односи, двонасочната комуникација
и отворениот пристап ќе развие индивидуален и колективен интерес и
одговорност, чувство за припадност, чувство на самопотврдување и
афирмација и ќе биде доволен мотиватор за натамошен прогрес на
индивидуата и заедницата во целост. Низ комуникациските односи преку
масмедиумите се влијае на јавното мислење, се менуваат индивидуалните
ставови и мислења, се откриваат слабостите и се истакнуваат добрите
страни на одредено учење, се влијае на надминување на стереотипите и
предрасудите, разликите и нееднаквоста. Влијанието на масмедиумите во
комуникацијата со своите консументи има биполарно дејство. Со други
зборови, како што влијае позитивно, може да влијае и негативно
пренесувајќи одредени информации. Но без разлика на тоа за каков вид на
влијание станува збор, масмедиумите со сигурност може да кажеме дека се
иницијатор за создавње нова култура наречена масовна култура. Во
изработката и примената на стратегии за развој, медиумот за масовна
комуникација ги вградува целите и потребите, а особено приоритетите кои
се резултат на одредени односи со јавноста. Сосема е разбирливо дека
доколку се преферира прогрес и поголем успех тогаш повеќе од неопходна
е соработничка и двонасочна комуникација како и координација во
дејствувањето меѓу внатрешната и надворешната јавност на медиумот.
Содржината на односите со јавноста може да биде различна и е
определена од планираната потреба. Исто така и интензитетот е различен
и зависи од приоритетноста на целите и потребите на секој сегмент кој е
функционален дел од заедницата. Постојат повеќе начини на реализација
на целите како: печатени електронски медиуми, интервјуа, соопштенија за
јавноста, анкети, реклами, промоции, презентации и манифестации. Секое
средство и техника на комуникација со јавноста предизвикува соодветен
интерес за активно слушање и создава можност за добивање на нови
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спонзори, партнери, донатори само доколку се примени во вистинско
време, на адекватен начин, со неопходна вештина и со почитување на
нормите на однесување, правилата и елементите во комуникацискиот
процес. Од тие причини средствата и техниките на комуникација со
јавноста мора да бидат внимателно и правилно избрани за да ја постигнат
својата цел. Од друга страна, силата на масмедиумите во комуникацијата
со јавноста, рапидно се зголемува. Масмедиумите со својот авторитет
стихијно и ненаметливо, станаа производители на таканаречената масoвна
култура. Имено, медиумите за односи со јавноста и комуникацијата со
нив, продуцираат нов модел на култура кој го носи епитетот масовна.
Всушност станува збор за изразитo мoдерна пoјава, oвoзмoжена, вo
пoширoка смисла, сo индустрискиoт начин на прoизвoдствo и менталитетoт, кoј на таа пoдлoга се сoздава. Вo пoтесна смисла, масoвната култура
го oдредува медиумскиoт начин на кoмуникација. Заради тоа се издвојуваат неколку пoсебни карактеристики на масовната култура како забавен
карактер, разoнoда и манипулација. Појавата на масовната култура со сета
своја комплексност се повеќе станува предмет на истражување во научното миле. Во една студија, масoвната култура се определува како „збир на
културни сoдржини, пренесени сo пoмoш на средствата за масoвна кoмуникација вo сoвремените oпштествени средини, индустријализирани и
урбанизирани, кoи се карактеризираат сo oдредени вреднoсти на масите и
oпштествената густина. Масoвната култура има тенденција на стандардизација, бидејќи се oбидува да гo задoвoли вкусoт на неиздиференцираната
публика и хетероген состав на консументи. Заради тоа, сознанијата за
феноменот наречен масoвна култура има одредени специфики кои се
однесуваат на тоа дека вредностите што ги поседува:
 се прoизведуваат за пазар и се наменети за масoвна пoтрoшувачка;
 влијаат врз еднoличнoтo oднесување;
 се пренесуваат сo пoмoш на средствата за масoвна кoмуникација;
 се вo функција на слoбoднoтo време.(Ацевски И. 1998, 94).
Во таа смисла со право можеме да забележиме дека масовната култура
и масовната комуникација не познаваат етничка и конфесионална
припадност, иако не е исклучува можноста од етничка и религиска
обоеност. Вредностите на масовната култура се резултат единствено од
масовната комуникација.
*****
Завршува ли тука нашето размислување? Не! Испишаните редови
се само иницијална каписла за бројни истражувања кои допираат толку
прашања колку што е комплексна општествената заедница. Но, нашиот
обид да го покренеме прашањето цениме ќе биде успешно дотолку,
доколку ја завршиме мислата со неколку констатации кои поместени во
хипотетичка рамка, можат да бидат солидна основа за натамошни
истражувања. Имено, односот меѓу комуникацијата и масмедиумите е
проблем кој допира до две страни, на едната страна е процесот, на
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другата страна е инструментот, а двете страни имаат една единствена
функција- во служба на заедницата и нејзините членови. Функционалноста
резултира со појава на нов израз на културниот феномен – масовна
култура, своина на заедницата во целина. Во сите термини е содржан
поимот масовна кој сам по себе говори за природата на појавата, изразена
како масовност, со сложенките масмедиуми, масовна комуникација,
масовна култура. Уште еднаш се потврди врската меѓу културата и
комуникацијата како феномени на општественото живеење, а секој облик
на едниот може да продуцира ист облик на појава на другиот феномен.
Споната која ги поврзува конкретно масовната култура и масовната
комуникација се масмедиумите кои пак се инструменти за водење на
заедницата и сите нејзини членови. Од тие причини и говориме за
ефикасно функционирање на средствата за масовна комуникација и
квалитет во процесуалната страна изразена преку јасно определени цели,
прогресивни визии и сигурни мисии. Реализацијата на индивидуата и
заедницата, афирмацијата и промовирање како организациски систем е
суштина на живеењето во една заедница. Затоа креативната реализација на
истите секогаш ќе има позитивно влијание на одржувањето и
потврдувањето на идентитетот и репутацијата на индивидуата посебно, но
и на заедницата во целост, што води кон зголомена ефикасност и
ефективност. На тој начин придонесува за унапредување на животот и
зголемување на неговиот квалитет. Затоа и говориме за рефлексивноста на
комуникацијата и масмедиумите врз квалитетот на живеење и
формирањето на масовната култура како хибрид и белег на модерното
општество, хибрид кој барем за миг ја потиснува етничката и
конфесионалната припадност. Затоа можеби редоследот на поимите ќе
упати на нивната вистинска поврзаност како масмедиуми, масовна
комуникација, масовна култура.
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Abstract
Quality educationis the only answer to the new complex requirements imposed by the
modern education of XXI century. The basic principles of the movement "Education
for All" and the principles that underpin the declaration adopted at the World
Conference on "Education for All" held in Jomtien, Thailand in March 1990, refer to the
representation of education system as available for everyone, and underline the right of
the child to complete, free and quality primary education. Declaration imposes as duty
that every child should receive a quality education where differences are accepted as a
challenge and wealth, not as a problem, and its educationally principles fully belong to
the pedagogical science. Educationall achievements in the educational process have
historically been associated with the quality of teachers as professionals.
This paper presents a theoretical analysis of the findings related to the role of the teacher
in inclusive education and possible ways of adapting some methodical approaches in
working with children with special educational needs.
Key words: teaching skills, professional development, adaptation, differentiation, reproduction of
adopted knowledge.

1. Потреба и значење од професионален развој на наставниците за
имплементирање на моделот на инклузивно образование
Сè поуверливи се доказите дека наставниците играат клучна улога
во обезбедувањето на квалитетно и инклузивно образование 1. Тие имаат
комплексна и суптилна задача која, главно, се однесува на обезбедување
педагошки услови за секое дете да го оствари својот највисок потенцијал
за живот и за работа во едно современо општество. Сепак, често постои
подвојување меѓу аспирациите на образовните политики кои се
однесуваат на образованието на наставниците, нивните улоги и задачи и
постојната практика. Неодамнешните истражувања покажуваат дека
наставниците не добиваат соодветно образование, поддршка и поттик за
да ги развијат вештините, знаењата, чувството за професија и заемната
инспирација, за да се стремат кон социјална правда преку образование
1

„Наставниците се важни“, извештај од 2005 година подготвен од ОЕЦД (Teachers Matter,
OECD, 2005), содржи систематизирани докази кои укажуваат дека квалитетот на
наставникот е еден од најважните фактори кои влијаат врз успехот на ученикот во учењето.
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(Pantić, Closs & Ivošević, 2011). Гласот на наставниците не се слуша
доволно при развивањето на образовните политики или при
управувањето со училиштата и ретко се признаваат нивните иницијативи
(Pantić & Čekić, 2012).
Пристапите за подобрување на оваа состојба, секако, се
рефлектираат и во разбирањето на улогатата на наставникот во рамките
на инклузивното образование. Овие пристапи, главно, се однесуваат на
педагошкиот дизајн во инклузивната училница, тие предвидуваат нови
барања, откриваат нови можности, промовираат поразлични етички
концепти во чија основа лежи тенденцијата за афирмација на разликите
меѓу индивидуите, разбирање на начините за адекватен пристап со цел
одржување рамнотежа помеѓу овие разлики, како и задоволување на
образовните потреби на секое дете. Потребата од проучување и од
разбирање на улогата/улогите на наставникот во реализацијата на
концептот – образование достапно за секое дете, сè поинтензивно се
промовира и преку развојот на педеутологијата како релативно нова
научна дисциплина која во најширока смисла ги проучува проблемите
врзани за ликот на наставникот, неговите особини и улоги во процесот на
воспитание и образование. (Mirceta Danilovic, 2011).
Успешното остварување на современите улоги пред кои се
исправени наставниците секако дека зависи од нивниот професионален
развој (иницијално образование и континуирано професионално
усовршување). Денес, во контекст на доживотното учење, сè почесто се
нагласува потребата за усовршување на стручните и професионалните
компетенции на наставниците кои работат во инклузивни училници
заради воспоставување баланс помеѓу улогите на наставниците и на
учениците. Во таа насока, „Успешниот професионален развој на
наставниците подразбира наставник кој истовремено игра две улоги:
улога на подучувач и улога на ученик.“ (Darling-Hammond, 1995:14). Што
се однесува пак до показателите за професионално усовршување, тие,
главно, се изразуваат низ принципи и стандарди, организациони модели,
форми, содржина на програмите, одржливост, процес во кој наставникот
е активен творец, ученик, одговорен креатор на сопствениот развој (Jusuf
Ziga, 2003:46-52).
Според Bransford (2000:19-21), клучни елементи на
професионалниот развој на наставниците се: искуството, педагошката
стручност, разбирањето на технологијата, организациската способност и
соработка, флексибилноста, мобилноста и отвореноста за комуникација.
- Искуството е традиционална карактеристика на добриот
наставник. Искусниот наставник претставува важен извор на знаење и
разбирање кое не само што треба да се споделува со учениците туку и со
наставниците – колеги.
- Педагошката стручност претставува основна компетенција и
таа ги опфаќа способностите на наставникот за пренесување и развој на
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знаења, способности и вештини на соодветно ниво. Педагошката
стручност вклучува и мотивација за учење, креативност, соработка, како
и способност и знаење за соодветно следење, проценка и оценка на
учениците. Бренсфорд (Bransford, 2000) се противи на прекумерното
инсистирање на учење по пат на меморирање на податоци од учениците и
давање приоритет на оценувањето базирано на тестови на знаења.
- Разбирањето на технологијата е една од клучните
карактеристики на професионалниот наставник. Пред сè е битно да се
разбере педагошкиот потенцијал на оваа компетенција, како и
способноста таа да се интегрира во наставните стратегии.
- Организациска способност и соработка. Професионалноста на
наставникот не може повеќе да биде третирана како способност на
индивидуалец – професионалец кој работи сам, затворен зад вратата на
својата училница. Професионалноста пред сè мора да вклучува тимска
работа и соработка и тоа инкорпорирани во политиката на училиштата.
- Флексибилноста значи дека наставниците треба да бидат
подготвени за прифаќање на промени во согласност со современите
професионални барања во текот на својата кариера. Од нив се очекува
високо ниво на адаптибилност.
- Мобилноста е пожелна за позитивно развивање на кариерата
на наставниците. Способноста и подготвеноста за усвојување и
споделување нови знаења и искуства со поединци од различни средини
ќе ги збогатат компетенциите на наставникот.
- Отвореноста е можност наставниците да ги усовршуваат
своите комуникациски вештини и таа им овозможува да научат како да
соработуваат со родителите на учениците и со лицата кои не се
просветни работници (потесната и пошироката општествена средина).
Наведените елементи, кои ја презентираат новата тенденција
во процесот на професионалниот развој на наставниците, треба да се
разгледуваат во контекст на статусот на наставниците во општеството,
нивната почетна обука и колку таа им овозможува квалитетно да
одговорат на барањата кои им ги поставува нивната должност. Исто така,
мора да се земат предвид и критериумите според кои учениците го
оценуваат квалитетот на наставниците, можностите за професионални
обуки како составен дел на доживотното учење, како и формалните
регулативи за напредување во кариерата.
Со цел соодветно да се анализира и да се разбере улогата на
наставниците во рамките на нивното педагошко работење, потребно е да
се нагласи дека нивната репутација не е резултат на традицијата, или на
старата слава, туку дека таа се темели на квалитетот на работата во секој
момент од професионалното дејствување. Затоа, „наставникот во 21 век
мора да се откаже од својата удобна позиција (status quo), стереотипност,
рутинарност и индивидуалност во своето работење, која до неодамна му
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беше загарантирана со неговата диплома што ја добил во текот на
иницијалното образование“ (Соња Петровска, 2010:122).
Тој мора да биде во постојана „интелектуално-стручна кондиција“
што подразбира квалитетно и благовремено решавање на проблемите во
образовната практика (Jusuf Ziga, 2003:46-52).
Денес, во најголем дел од развиените земји, на стручниот и на
професионалниот развој на наставниците му се придава особено значење
дури и преку воспоставување на законски обврски. Во таа насока,
стручното и професионалното оспособување на наставниците е клучен
услов за развивање на концептот – инклузивно образование, посебно
заради фактот што во иницијалните обуки кои им се нудат на
наставниците, овој аспект недоволно или речиси воопшто не е застапен.
Професионалниот развој на наставниците е комплексен и
целоживотен процес. Иако тој може да се разгледува од правна, етичка,
психолошко-педагошка перспектива, според нас посоодветно би било да
се разгледува од дидактичко-методски аспект. „Во целина, стручното
усовршување, по своето влијание врз квалитетот на наставничката
функција, е подеднакво ефективно како и иницијалното образование“
(Делор, 1998:166). Во својата основа, стручното усовршување е процес на
унапредување на наставничките вештини и компетенции потребни за
остварување на извонредни образовни резултати на учениците. Fullan
(1991:109) во корист на висококвалитетното усовршување истакнува
дека: „Сè додека постои потреба за напредок, а таа потреба е присутна
секогаш, ќе постои потреба за стручно усовршување. Ако сакате да го
промените начинот на учење на учениците и на студентите, потребно е да
се промени организацијата на учење. Секако, наставниците се оние кои
треба да ги иницираат овие промени. За да бидат способни да ги
предводат промените, потребно е пред тоа да добијат можност за
професионално усовршување...“
2. Адаптација на некои методички аспекти на наставата во
инклузивна училница
Адаптацијата на презентацијата на наставното градиво или
прилагодувањето на наставата ги опфаќа сите помали и поголеми
промени кои можат да бидат направени од аспект на начинот на
изведување на наставата (методи на наставата, начин на групирање на
учениците, интеракции помеѓу наставникот и учениците, како и
меѓусебна интеракција помеѓу учениците). Westwood (2002) предлага
повеќе стратегии кои наставникот може да ги користи со цел да добие
значајни информации за група ученици, индивидуалци, како и за да ги
забележи нивните концепти на размислување.
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- Прашањата кои ги поставуваат наставниците се менуваат од
полесни кон потешки и обратно, соодветно со способноста на учениците
без тие да го забележат тоа;
- Тактики од страна на наставникот за да ги зголеми
заинтересираноста и концентрацијата на послабо мотивираните ученици;
- Наставникот може да им даде повеќе или помалку помош на
некои ученици во зависност од нивната потреба од тоа;
- Обезбедување на дополнителни часови за вежби на одредена
група ученици;
- Дополнителна мотивација за талентираните ученици би биле
дополнителните мотивирачки задачи во кои од нив се бара да
истражуваат на независен начин, да учат и соодветно да го применат
наученото (Westwood, P. S., 2002).
Наставниците можат својата воспитно-образовна работа да ја
организираат и да ја реализираат врз принципите на компетитивност,
индивидуалност и кооперативност. Наставниковата педагошка автономност во поглед на изборот на методичкиот приод, нужно ги детерминира
интеракцијата меѓу учениците, нивните знаења и ставови, а секако може
да ги руши и предрасудите и стереотипите во врска со децата со посебни
образовни потреби.
Голем број истражувања покажале дека воспитно-образовниот
процес заснован на принципите на компететивност кај учениците го
развива натпреварувачкиот дух, а вредноста на личниот успех ја мерат
според неуспехот на другите (Johnson & Johnson, 1991; Johnson, Johnson,
& Holubec, 1986). (Sonja Petrovska & Snezana S. Veselinovska, 2008).
Секако дека овој пристап не би бил мотивирачки за оние кои на некој
начин не се способни да ги достигнат целите предвидени во
унифицираните наставни програми.
Во училниците во кои се практикува индивидуализираниот
пристап, учениците се насочени кон достигнување на индивидуално
поставените цели, сосема независни од целите на другите ученици
(Johnson & Johnson, 1991). (Sonja Petrovska & Snezana S. Veselinovska,
2008). Оттука, за очекување е дека наставникот е одговорен за адаптација
на пристапот во учењето и за мотивацијата на учениците преку
поставување на цели достапни за нив. Успехот секогаш повеќе мотивира.
За разлика од претходните воспитно-образовни пристапи,
кооперативниот пристап нуди можност за учење во групи насочен кон
постигнување на заеднички цели. Во вака структурираните училници,
учениците во хетерогени групи, заеднички ги дискутираат поставените
проблеми, си помагаат и се охрабруваат едни со други, добиваат еднакви
можности за учество во процесот на учење, остваруваат комуникација
лице во лице, се учат на толеранција и солидарност и на крај доживуваат
задоволство заради заедничкиот успех, но и понесуваат одговорност
заради „неуспехот“. (Sonja Petrovska & Snezana S. Veselinovska, 2008).
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Наставниците се подобри во прилагодувањето на наставата
отколку во вршењето на измени во курикулумот (Yuen, 2002). На пример,
наставниците кои се квалификувани имаат тенденција да обезбедат
дополнителна помош за учениците на кои им е потребно тоа. Тие ги
мотивираат своите ученици со пофални зборови по точно даден одговор
и користат други форми на награди. Преземањето на промените во
наставата е препорачливо да биде во мали и понезабележителни чекори
со што учениците полека ќе се адаптираат на нив, а не е препорачливо
тие да бидат драстични затоа што се смета дека така ќе бидат потешко
прифатени од учениците.
Репродукцијата на определени знаења многу често се
квалификува како методски пристап кој не е корисен за учениците.
Сепак, тој е многу значаен. Без репродукција и без меморирани факти,
секако дека тешко може да се прават какви било анализи или да се
заземаат ставови. Резултатите може да се проверуваат преку напишана
домашна задача, преку усно изразување на ученикот, чек- -листи и сл.,
при што се следи учеството во дискусијата, способноста за изразување,
како и богатството на речникот со кој располага ученикот (Chang, 2002).
Разликувањето на начините на кои учениците ги репродуцираат
усвоените знаења покажува дека секој ученик нема ист капацитет за
совладување на материјата во споредба со другите од групата. Добро
квалификуван наставник може да процени на кој начин секој ученик од
групата се изразува, кој од нив најдобро се изразува. Во согласност со
ова, наставникот може да користи метод со којшто истата работна задача
изработена од различни ученици ќе биде претставена на различен начин
(преку цртеж или постер, аудиоснимка, есеј и сл.). По изработувањето на
соодветната задача може да се користи метод на дискусија помеѓу
наставникот и учениците, при што ќе се објасни сработеното од страна на
учениците. Така, наставникот ќе има можност да го оцени нивото на
совладаниот материјал од учениците (индивидуално).
Практиката и многу истражувања ги откриваат негативните
страни на овој метод. Некои ученици можат да прибегнат кон користење
на полесни начини за изразување од другите, односно тие репродуцираат
помал квантум на знаење и тогаш, од страна на наставникот
пропорционално се намалуваат очекувањата од тие ученици. За да не
дојде до оваа појава, поттикнувањето на ученикот на различни начини на
репродукција на наученото, би било повеќе од корисно, посебно за учениците со посебни образовни потреби. Сепак, потребно е да се процени
во кои области има простор за креативна примена на репродукциските
методи. Диференцијацијата на репродуктивноста на усвоените знаења и
наученото, односно алтернативните начини на кои учениците го презентираат
усвоеното знаење пред одделението не треба да бидат користени од
наставниците само како една опција повеќе за изразување на ученикот.
Тоа може да доведе до одбегнување на одредени содржини кои се
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третираат како покомплексни и кои бараат поголемо внимание за нивно
проучување од страна на ученикот.
ЗАКЛУЧОК
Може да констатираме дека квалитетот на образованието зависи
од квалитетот на наставниците. Оттука произлегува дека е особено важно
да се посвети внимание на професионалното усовршување на
наставникот, а неговата желба за напредок е основен мотивациски
двигател кој го води во процесот на сопствениот професионален развој.
Наставникот треба да биде иницијатор на промени кои ќе се воведат во
начинот на учење на учениците и на студентите, а за да се создадат
услови за воведување промени од овој вид е потребно да се промени
организацијата на учење. Преку професионалното усовршување,
наставникот се здобива со неопходните компетенции за успешно да ги
предводи промените. Во оваа насока, професионалното оспособување на
наставниците е клучен услов за развивање на концептот – инклузивно
образование. Откако наставникот ќе пристапи кон професионалното
усовршување, ќе се здобие со неопходни компетенции за воведување на
методски стратегии во инклузивната училница, а со тоа ќе се зголеми
наставничката компетентност за успешно организирање на воспитнообразовната работа. Промените кои треба да се воведуваат во
инклузивната училница бараат од наставникот соодветни компетенции.
Поради специфичноста на детските потреби, а заради нивните
индивидуални способности, е воочена потреба од постапно и достапно
воведување на промените. Некои од овие промени кои беа предмет на
анализа во овој труд, се однесуваат на адаптацијата на наставното
градиво според потребите на учениците, адаптацијата на презентацијата
на наставното градиво и соодветна диференцијација на очекувањата на
наставниците според ученичките способности и диференцијација на
репродуктивноста на усвоените знаења. Од наставникот се очекува
својата воспитно-образовна работа да ја организира и да ја реализира врз
принципите на компетитивност, индивидуалност и кооперативност. Иако
тој мора да создава услови за развој на натпреварувачкиот дух кај
учениците, да ги задоволува нивните потреби за афирмација, сепак
инклузивното образование во основата ги става соработката,
колаборацијата и кооперативноста, со цел надминување на клучните
психосоцијални бариери (предрасуди и стереотипи).
Една од клучните компетенции на наставникот е да определи кој
од овие пристапи ќе даде најдобри резултати во дадена ситуација. Според
ова произлегува дека улогата на наставникот во инклузивната училница е
определена од неговите две клучни компетенции, а тие се компетенција за
адаптација и компетенција за диференцијација. Адаптацијата на
презентацијата на наставното градиво овозможува знаењето да стане
достапно за сите ученици во инклузивната училница. Диференцијацијата
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пак на репродуктивноста на усвоените знаења и на наученото треба да им
овозможат на учениците соодветно користење на алтернативните начини
со цел подобро да се изразат.
Евидентно е дека улогата на наставникот во инклузивната
училница е определена, главно, од неговата способност да одговори
тактично, организирано и брзо на индивидуалните потреби на сите
ученици.
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Сузана КОТОВЧЕВСКА
025.85
оригинален научен труд
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ
НA БИБЛИОТЕЧНИОТ ФОНД
Abstract
The preservation of the library materials is a very important segment in the process of
library work. The libraries are institutions that should constantly be open to the public
and they should also continuously offer more and more information. Many library
materials have been used to a great extent, which renders them unusable, hence making
them unavailable to the public. For this purpose, it is necessary for certain parameters to
be established which will enable the materials to be preserved and used at the same
time. These are the most important parameters for preserving the library materials:
Providing appropriate and adequate conditions; maintaining hygiene; adequate use;
other forms (methods) of protection and preservation; digital recording and a plan for
action in case of disasters.
Key words: library materials, preserving, basic parameters

Библиотечниот фонд е еден од значајните фактори при формирање
на кој било вид библиотека, од причина што библиотечниот материјал е
основното средство преку кое библиотеката ја остварува својата улога и ги
реализира своите основни цели.
Животниот циклус на фондот во библиотеката започнува со
изборот на единици за набавка, потоа следи набавка, користење и
повторно избор на единици, но овојпат избор за зачувување и
отстранување на библиотечниот материјал. (П. Клејтон,Г.Е.Горман,
2009:188)
Во однос на прашањето дали одреден библиотечен материјал ќе
биде зачуван или отстранет, од голема важност се одлуките донесени од
страна на стручните експерти кои извршиле вреднување на библиотечниот
фонд. За да може да биде донесена што поправилна одлука, потребно е да
се направи проценка за долгорочноста на материјалот. Поточно, дали
конкретниот наслов, кој подлежи на анализа, ќе биде во функција на
корисниците за еден подолг временски период или тој бил набавен за да се
задоволат моменталните потреби на корисниците , кои во актуелниот
период веќе се минато.
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Многу библиотеки сметаат дека еднаш набавената библиотечна
граѓа треба да остане засекогаш на полицата, односно да биде постојано на
дофат, независно од одговорот на прашањето: кога, колку и дали таа граѓа
ќе биде побарана и искористена од страна на читателите.
Меѓутоа, ваквиот однос, од една страна, може да ја доведе во
прашање заштитата на библиотечниот материјал, кој е со трајна вредност,
а од друга страна да доведе до задушување на каталозите,кошто
неминовно ќе го отежни пребарувањето и пронаоѓањето на потребните
информации. Потребата од отстранување на библиотечниот материјал е
исто толку значаен процес колку што е значаен и процесот на зачувување
на библиотечната граѓа.
ЗАЧУВУВАЊЕ НА БИБЛИОТЕЧНИОТ МАТЕРИЈАЛ
Зачувувањето на библиотечниот материјал е термин кој
подразбира активност во одржувањето и сочувувањето на библиотечната
граѓа. Библиотеките се институции кои отсекогаш треба да се отворени за
јавноста, а тоа подразбира библиотечната граѓа во секое време да биде
достапна за секој корисник. Кај дел од библиотечната граѓа, која е премногу користена од корисниците, доаѓа до оштетување до таа мера што повеќе
не може да се користиимено библиотечната граѓа престанува да биде достапна за јавноста, а со тоа библиотеката не може да ја исполнува својата
основна функција.
Што може и што треба да се направи за да се сочува, односно да
се спречи несаканото и непотребно оштетување на библиотечната граѓа, а истовремено да се овозможи нејзино користење?
За да се сочува библиотечниот материјал, потребно е поставување
и почитување на одредени параметри кои се однесуваат на:
1. обезбедување на соодветни и адекватни услови;
2. одржување на хигиена;
3. правилно користење;
4. други форми (методи) на заштита и зачувување;
5. дигитално зачувување;
6. план за заштита против несреќи.
Од планското и континуирано спроведување на претходно презентираните мерки, во голема мера, ќе зависи целосното и квалитетно зачувување на книжниот фонд и неговото максимално искористување.
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СООДВЕТНИ И АДЕКВАТНИ УСЛОВИ
Општоприфатено е сознанието дека, за да се сочува библиотечниот
материјал потребно е просторните услови каде што е сместен материјалот
да ги исполнуваат основните стандарди кои се однесуваат на суштинските
фактори:
осветлување;
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-

температура;
влажност

Сончевата светлина и вештачкото осветлување се една од главните
причини за оштетување на библиотечниот материјал, особено оној кој се
користи во читалните. За да можат корисниците комотно да работат во читалните потребно им е соодветно осветлување, и тоа комбиниран- дневно
и вештачко, што е 6 до 10 пати појако во однос на она што е дозволено за
просторот каде се чува библиотечната граѓа.
Секоја светлина го оштетува библиотечниот материјал. Би било
идеално фондовите да се чуваат во темни простории, а светлата да се
палат само по потреба. Но, во тој случај, имаме судир помеѓу потребата
на корисниците и идеалните услови за зачувување на библиотечниот
материјал.
Покрај осветлувањето, за обезбедување долготрајност на библиотечниот материјал од суштинско значење е температурата и влажноста во
просториите каде што се чуваат фондовите. Со години наназад општоприфатено е стијалиштето дека библиотечните фондови треба да се чуваат
на температура од 18оС, плус или минус 2оС, а пониска температура за
микрофилмови и друга некнижна граѓа, како и релативна влажност од
50%, плус или минус 5%.
На корисниците кои седат во овие простории, овие климатски
услови не им одговараат, или за повеќето луѓе оваа температура од 18C,и
релативната влажност на воздухот од 50%, не е доволна. Значи, повторно
имаме судир помеѓу потребата на корисниците и идеалните услови за
зачувување на библиотечниот материјал.
Како превентивни мерки за да се избегне ризикот од оштетување
на највредниот библиотечен материјал (раритетни збирки, стари книги) е
да се забрани издавање и нивно користење, и да се чуваат во посебни
простории каде што се испочитувани основните параметри за заштита на
библиотечниот материјал. Исклучок може да се направи во ретки случаи,
кога е неопходно проучување на оригиналот, и тоа само за научни цели,
под специјални услови и строго стручен надзор.
Треба да потенцираме дека сите параметри и услови за зачувување
на библиотечниот материјал не можат секогаш и секаде да се обезбедат.
Пример: читалната не може да ги обезбеди истите услови кои владеат во
магацините, чија намена е исклучиво за чување на библиотечната граѓа.
Но, должност е на библиотечниот кадар, со помош на конкретните знаења,
да спроведе максимални услови за заштита на материјалот, а за оние што
се крајно осетливи – да даде предлог за повлекување од циркулација и
нивно сместување во соодветен магацински простор.
За зачувување на активните фондови потребно е редовно следење
на состојбата на фондовите и климатските услови во просторот каде што
се сместени.
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Библиотекарот кој работи на позајмување на библиотечната граѓа
треба да е оспособен да врши брза контрола на материјалот кој го дава
на користење и кога истиот корисникот го враќа во библиотеката. Со тоа,
во голема мера, би се спречило физичкото оштетување на граѓата. Би било
пожелно секоја библиотека во редот на сопствениот кадар да има еден
конзерватор кој редовно ќе ја следи и проценува состојбата на фондот и
просторните услови. На тој начин би се откриле одредени болести на
фондот, за кои треба да се подготви посебен План и Програма за нивното
отстранување, со што би се продолжил животниот период на целокупната
граѓа, особено на граѓата која е наменета за циркулација – активната.(П.
Клејтон,Г.Е.Горман,2009)
ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА
Превентивна мерка од првостепено значење за зачувување на
библиотечната граѓа е редовното, темелно и генерално чистење на
просторот каде што е сместен библиотечниот материјал, како и редовното
чистење на библиотечни фондови.
Прашината и атмосферското загадување се една од многуте
причини за оштетување на библиотечниот материјал. Прашината има
хетероген и променлив состав.Во неа се наоѓаат јајца од инсекти, бактерии
и хемиски честички од различна природа и различно потекло. Сите овие
штетно влијаат на целокупниот библиотечен материјал. Нечистотијата и
прашината го оштетуваат материјалот, го деформираат и замаглуваат
неговиот изглед. Од друга страна, нечистотијата ја упива влагата, а тоа го
зголемува развојот на микроорганизмите.
Поради тоа, од голема важност е одржувањето на хигиената на
библиотечниот материјал и просторот каде е сместен. Чистењето треба да
се спроведува редовно и главно, со мека памучна ткаенина. При
бришењето на материјалот секогаш треба да се внимава да е во правец од
себе кон надвор и од подврзокот кон рабовите на книгата.
Чистењето може да се врши и со мали т.н. „музејски смукалки“ со
регулација на јачината. Но, музејските смукалки, главно, се користат за насобраната нечистотија во подврзокот на книгата. (Библиотечно работење
во народните библиотеки,1991). Во суштина, одржувањето на хигиената
во библиотеките треба да претставува императив за создавање на
благопријатни услови за престој на читателите, вработените и
целокупниот книжен фонд.
ПРАВИЛНО КОРИСТЕЊЕ И ДРУГИ ФОРМИ НА ЗАШТИТА
Независно од формата и видот на библиотечниот материјал, и независно дали нивната намена е за подолга употреба, или за задоволување на
моменталните потреби на корисниците, со нив треба правилно да се

54

раководи. За да се обезбеди тоа се потребни кратки напишани упатства
наменети за вработените и за корисниците.

Пример:

Правила за користење:
1. Никогаш не ја земајте книгата од полица со влечење на горниот или
долниот дел од подврзокот, најпрво ослободете го просторот околу
книгата, а потоа, повлечете ја поставувајќи ја раката на средината на
подврзокот!
2. Никогаш не ставајте спојници на книгата!
3. Никогаш немојте да пиете, јадете и пушите над книгата!
4. Никогаш не се потпирајте врз книгата!
5. Никогаш не ги фаќајте книгите со нечисти раце!
6. Никогаш не пишувајте над книгата и во книгата!
7. Никогаш не ги оставајте отворени книгите кога не ги користите!
8. Никогаш не ги виткајте страниците на книгите

Исто така, од големо значење е редовното организирање на обуки
не само на корисниците, туку и на вработените, во облик на пригодни
изложби, постери и повремено со видео или проекција на слајдови кои
содржат карактеристични примери кои ги илустрираат последиците од
неправилното користење на библиотечниот материјал.
ДРУГИ ФОРМИ (МЕТОДИ) НА ЗАШТИТА И ЗАЧУВУВАЊЕ
Бидејќи постојано имаме судир помеѓу барањата за зачувување и
користење на библиотечниот материјал, едно од решенијата е копирање
(во друга форма), наместо оригиналите на корисниците да им се издава
копија изработена во микрофилм, компакт или видео дискови, а
оригиналите да се складираат под идеални услови. Овој метод најчесто се
користи за: стари, ретки книги, раритетни збирки, како и за дневните
весници (со поголема важност на содржината), бидејќи весниците се
печатат на евтина и многу кисела хартија, подложна на оштетување. Овој
начин на зачувување има неколку предности:
а). Техниката за читање и копирање на микрофилмови е многу
едноставна, а на неа скоро и да немаат влијание технолошките промени;
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б). Микрофилмовите, доколку правилно се чуваат, се прилично
долговечни;
в). Копиите што ќе се оштетат при користењето можат лесно да се
надохнадат;
г). Мал е бројот на читатели кои навистина имаат потреба да го
видат оригиналот.
За реализација на овие активности се потребни значителни
финансиски средства, меѓутоa придобивките на овој пан се огромни,
посебно кога станува збор за заштита на старите и вредни книги.
ДИГИТАЛНО ЗАЧУВУВАЊЕ
Една од значајните услуги на дигиталните библиотеки претставува
дигитализацијата на единствената и ретка граѓа со непроценлива вредност.
Со дигитализација на библиотечната граѓа се овозможува не само
едноставен оддалечен пристап до библиотечниот онлајн каталог, туку и на
оддалечен пристап и на самите колекции. Со дигитализацијата се
овозможува, од една страна, заштита и зачувувањена одредени списанија,
книги, визуелна граѓа и архивски збирки, а од друга страна се овозможува
целосна достапност до сите корисници во светот, каде било да се наоѓаат
(С. Котовчевска,2007,стр.281).
ПЛАН ЗА ЗАШТИТА ПРОТИВ НЕСРЕЌИ
Секоја библиотека треба да има разработен план за заштита на
библиотечниот материјал од можни несакани несреќи, кои можат да
настанат од: пожар, поплава, земјотрес и др. Раководниот кадар на
библиотеката е потребно да направи проценка за веројатноста за можна
техничка и природна несреќа и катастрофа, а потоа да ги разгледа
нејзините последици.
Со едноставната анализа и проценка на тие два фактора, можно е
да се подредат по важност можните опасности и сериозно да се
разгледуваат. Планирањето на несреќите е процес кој треба добро да се
анализира, а потоа да се подготви Програма која ќе ги содржи конкретните
параметри за зачувување на библиотечниот материјал. Планот, односно
Програмата треба да содржи 3 групи на активности:
превенција
акција
спасување и санација


Превенција
Превенцијата превентивно е насочена кон подобрување на условите
каде што е сместен библиотечниот материјал(граѓа). Прв и најважен
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услов е зградата која мора да биде на погодна локација, отпорна на
оган, поплави, земјотреси итн. (архитектонско решение);
Друг важен елемент во однос на превенцијата е редовната контрола на
просторот. Потребно е секоја библиотека да иам задолжено лице кое
редовно ќе врши контрола на: кровот, водоводната и електричната
инсталација, противпожарните уреди, греењето, вентилацијата и
клима -уредите, влезот - излезот итн.;
Архивските примероци треба да бидат сместени на безбедно место;
Да се направи категоризација на материјалот и граѓата, да се обележи
со налепници отпорни на оган и вода, за да може во случај на итна
потреба брзо да се идентификуваат – примероците спрема значењето
на граѓата;
Обука на библиотечниот кадар за однесување во случај на несреќа.
Тој точно треба да знае што треба да направи за време на
евакуацијата, спасувањето и санацијата на библиотечниот материјал.
Акција
Во основа таа ја опфаќа евакуацијата на библиотечниот материјал
(граѓа), која е многу одговорна и сложена работа. За време на акцијата
многу е важно да се почитува КАТЕГОРИЗАЦИЈАТА на
библиотечниот материјал, односно најнапред да се евакуира
материјалот со поголема вредност.
Спасување и санација
Ефикасниот план за спасување и санација на библиотечниот
материјал, заснован е на брзо згрижување на оштетениот материјал и
постепено отстранување на последиците. За тоа постојат детално
разработени правила за различната врста на библиотечната граѓа и за
различните видови на оштетување (В. Радосављевиќ, Р. Петровиќ,
2000:170).

Државите кои имале целосно коректен и сериозен пристап во
мирновременото планирање и спроведување на овие значајни мерки
секогаш биле во позиција подготвено да се соочат со сите предизвици и
успешно да одговорат на сите закани и ризици во функција на успешно
зачувување на целокупното цивилизациско и културно наследство и
богатство.
ЗАКЛУЧОК
За библиотеките кои целиот свој професионален живот и функционирање го посветиле на собирање што повеќе информации за остварување
на своите основни функции и цели од голема важност е долгорочното
зачувување на библиотечните фондови. Поради тоа, библиотеките треба да

57

обрнат што е можно поголемо внимание кон проучување и примена на
основните параметри за зачувување на библиотечните фондови.
Долгорочните последици од негрижата кон книжниот фонд може да се
манифестира со страотни негативни ефекти,
до висок степен на
оштетување или, уште поопасно, до целосно исчезнување на книжниот
фонд.
Зачувувањето на библиотечниот материјал е значајна активност во
рамките на управувањето со библиотечните фондови, односно со изворите
на информации во секоја библиотека. Една од најважните функции на
библиотеките е да им овозможи на корисниците што подостапен и
поголем број на извори на информации. За да ја оствари оваа мисија е
потребно библиотеката, најпрво, да го зачува постоечкиот фонд, а потоа
да пристапи кон зголемување на дополнителни извори на информации.
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УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИТЕ ВО УЧИЛИШТЕТО
Abstract
To plan, lead, organize, control, in a word – to manage, means to make decisions and
implement them; it means to be with an open mind and determined in various situations,
to be a democrat, but a dictator as well, even a manipulator.
Management as a modern, universal process requires managers to properly use the
maximum power and responsibility that are given to their function, to gain authority in
the institution that they are managing, use their ability to influence the employees in the
institution they are managing, to use their power properly and never forget their
significance.Whether we see the management as a science, a profession or a skill, it is a
continuous process that is constantly moving and changing. Troughout its development
there have been various schools, but all of them are based on the same thing– the basic
functions that the successful functioning of the institutions in the society depends on,
and the civilization in general. The society changes, especially in the recent decades,
and coping with these changes does not mean slowing them down, but on the contrary –
it means learning the most effective and efficient way to exceed the problems that are an
inevitable part of changes. Changes in society are changes in education, and changes in
education change the place that the educational institutions have in the country, and this
inevitably leads to changes in running and managing educational institutions. Only a
modern management is appropriate to modern times. The director, as a lead character in
the implementation of management in schools, has the responsibility of coping with the
needs of modern times, and setting goals because living means solving problems, and
growing means greater ability to solve greater problems.
Kew words: management, changes, principal.

Никогаш повеке од денес знаењето немало поголемо значење и
поголема улога во животот на современоит човек. Некогаш учењето
претставувало луксуз за елитата, сега тоа е национална потреба на
народот. Глобалните промени кои се реалности се темелат главно на
искористувањето на знаењето, кое пак од своја страна е индикатор на
општествениот развој, важен показател и фактор за развојот на една
нација.
До ваквата определба на образованието водат многу анализи,
проучувања и следења на оваа област, карактеристични за времето во кое
живееме и за напорите што ги прави Европа па и светот, со цел да го
издигнат образованието на нивото кое го заслужува.
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Знаењето е најважниот човечки ресурс и капитал, а ако на ова се
додаде и непходноста од поседувањето информации (знаења), за воопшто
да се опстане во оваа постојано променливата околина, денешното
општество со право можеме да го наречеме, општество на знаењето.
Единствено образованиот човек може да биде во центарот на
вниманието на едно такво општество.
Ако учењето значи стекнување вештини и знаења, што ќе
резултираат со релативно постојани промени во однесувањето на
индивидуата. Ако обучувањето води кон нови практични знаења и
вештини потребни за работа, но и за управување со организациите според
усвоени правила, прописи и стандарди, а обучувањето резултира со
промени во вештините. Тогаш унапредувањето на знаењето, кое е
поврзано со стекнување на нови знаења, вештини и способности, би му
овозможиле на поединецот преземање на посложени активности, правејќи
го подготвен за иднината и барањата кои таа ги носи.
Развојот е придружуван со постојани промени во ставовите и
вредностите кај секоја индивидуа, но и кај општеството во целина.
Знаењето е индивидуална, нечујна појава, насочена кон акција,
базирана на правила, истовремено подложена на постојано менување.
Тргнувајќи од неговата комплексност, знаењето води кон
компетентност, што би значело, способност да се одговори на барањата,
што конкретната професија или работа ги поставува пред поединецот.
Образованието треба да овозможи стекнување, но и постојано
проширување на знаењата, посебно од научните дисциплини и работната
практика кои се применуват од страна на поединците, во согласност со
дејноста и целите на секоја работна организација.
Во периодот што претстои, учењето станува лична одговорност.
Секој поединец треба да преземе одговорност за сопственото знаење и за
квалитетот на работата што ја работи, или ќе ја работи, при тоа не чекајќи
иницијативите за стекнување знаења да пристигнат од повисоките нивоа
на менаџмент.
Тргнувајќи од ваквите претпоставки, јасно е дека перспективна
иднина ќе имаат оние индивидуи, организации, па и општества кои ќе ги
поседуват неопходните знаења и вештини кои ќе им овозможат да ги
надвладеат моќните и меѓусебно поврзани процеси, како што се брзината
на промените, сложеното опкружување и несигурното време во кое
живееме.
Иднината ќе им припадне на оние што успешно ќе го совладаат
креативното размислување, ќе совладаат да учат забрзано, но ќе
располагаат со поголема меморија.
На добра и сигурна работа можат да се надеват само оние кои ќе се
прилагодат на променливите услови што ги носи времето, како и оние кои
постојано ќе ги надополнуваат и унапредуваат стекнатите и ќе стекнуваат
нови знаења.
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Отворени и нерешени прашања има многу, и пред факултетите, и
пред основните и средните училиште, но и пред институциите на државата
и пред родителите. Останува отворено и прашањето „каде се наоѓа
нашата држава во овој глобален тренд на развој на образованието?“.
Затоа нашите директори ќе успеат само ако „градат ветерници“ и
во промените ќе гледаат предизвици и соработници, а не противници.
Целта на моето истражување ке биде да пронајдам како овие
глобални промени влијаат на управувачките структури во образованието,
конкретно во средното образование, какво е влијанието на директорот на
училиштето врз следењето и имплементирањето на промените во
конкретните средни училишта и како целиот тој процес на воведување
или невоведување на промени влијае на местото на училиштето во
вкупниот образовен систем во нашето општество.
Трендот на брзи промени, како неизбежен феномен, со себе ја носи и
потребата од сериозен пристап и водење соодветна образовна политика
која ги допира клучните детерминанти на секое општество. Вложувајќи во
образованието, практично вложуваме во нашата иднина и вкупната
перспектива на едно општествено. Поаѓајќи од ова, креирањето на
животот на младаиот човек претставува императив за сите нас, но и
обврска која треба да се пренесува на следните генерации.
Во тој правец експерти од сите земји во светот бараат патишта за
зголемување и подобрување на ефикасноста на наставата, а паралелно со
тоа поставуваат и нови задачи пред просветните работници, вклучувалќи
го тука и менаџментот, кој заради комплексноста, деликатноста и
општествената одговорност на работата што ја врши, мора да ги следи
сите промени, достигнувања, постојано надградувајки го своето знаење.
Образованието мора постојано да се усогласува со развојните
потреби на човекот како поединец и неговата општествена заедница.
Современите тенденции во образованието денес, во време на светска
глобализација, налагаат следење на достигнувањата на сите полиња со цел
нивно доследно инплементирање во процесот на обезбедување на здрави,
модерни и атрактивни образовни институции како привлечна и посакувана
средина за работење.
Промени во областа на образованието, како што се реформите во
високото образование насекаде во Европа, предметната настава од една
страна и имплементацијата на деветгодишно основно образование, од
друга страна, како и промените во средното образование, се во центарот на
интересирањето на научната и стручна јавност во секое граѓанско и
демократско општество кое држи до своите темелни вредности –
квалитетно воспитание и образование на новите генерации поставено на
здрави, позитивни основи.
Токму затоа
истражувањето го насочив кон промените во
образованието, ставајки го директорот на училиштето во центарот на сите
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активности поврзани со воведувањето или невоведувањето на промените
во училиштата.
Сите мои претпоставки се свртени кон активностите на директорот
кој го има главниот збор во планирањето, координирањето,
организирањето, мотивирањето и организирањето на промените во
училиштето.
Не случајно од сите активности што ги има директорот, менаџер во
училиштето ги одбрав оние што се поврзани со воведувањето на
промените во училиштето.
Дека на училиштата во нашата држава и се потребни промени, не е
нешто ново, или нешто што треба да се докажува. Но кога зборувам за
промени, не мислам на еднократни промени во правец на техничкотехнолошката опременост на училиштето, промени во наставните планови
и програми, во начинот на работа на наставниците, или односот наставник
– ученик.
Директорот- менаџер со промените во училиштето
Сознанието за тоа што претставува менаџментот или управувањето
во образованието, како и свеста за позитивните страни од воведувањето на
промени во оваа област, не се доволни за успешно функционирање, развој
и опстанок на една образовна институција, во случајов училиште.
Главната улога во следењето и воведувањето на промените во
образованието ја има управувачкиот тим во образовните институции, во
случајов ке се задржам на директорот на училиштето.
Негова задача е да согледа каде се наоѓа институцијата со која
управува, каде треба да биде, кои се најдобрите начини да се стигне до
таму, кои акции треба да се преземат, од кого, кога, како и да согледа дали
планот успешно е реализиран.
За да одговори на сите овие предизвици што стојат пред него,
директорот на училиштето како менаџер на една образовна институција
треба да поседува знаења кои ке ја дефинират неговата стручна
компетенција, способности, карактеристики и квалитети, кои ке му
овозможат да се наметне како лидер во самата институција и ке ги
постават основите за остварување на целите што тој како раководен орган
ги има зацртано пред себе, а истовремено и целите на институцијата.
Тој „некој“ во конкретната ситуација, директорот на училиштето,
треба да биде способен да мисли и размислува за да може брзо и ефикасно
да замисли, да донесе одлука, да постапи, да изврши и сл.
Работните обврски на менаџерот се многубројни, но јас овде ќе се
задржам на активностите поврзани со планот за развој на училиштето и
одговорноста што менаџерот ја има во планирањето и управувањето со
промените во училиштето.
Планирањето е контролиран мисловен процес со кој се врши
насочување на активностите во саканата или во проектираната насока.
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Процесот на планирање на промените неминовно минува низ
определен логички редослед во кој најнапред би требало да се согледа
состојбата во која се наоѓаме, да се постави дијагноза, или со други
зборови оценување на потребата за промената и идентификување на
причината за таа потреба, каде сме и зошто?
Во следната фаза се прогнозира во кој правец таквата состојба не
води и се поставуват нови цели за тоа каде би требало да одиме, се
донесува одлуката за промената односно во кој правец треба да се
развиваме.
Следниот чекор е поставување на новата стратегија за тоа кои се
најдобрите начини да се стигне до поставената нова цел и избор на
тактики за активностите што треба да се преземат, кој ќе ги преземе и
кога.
Последната фаза е контрола на резултатите од она што сме го
постигнале, односно согледување на успешноста на планот.
Процесот на управување со промените во образованието бара од
менаџерот, директорот на училиштето да ги планира, организира,
мотивира, управува и да ги контролира промените што би ги иницирал во
правец на развој на училиштето. За да ги задоволи овие барања поставени
пред него, тој мора да работи на: идентификување на потребните промени,
процена на ситуацијата, планирање и спроведување на промените и
евалвирање на ефектите од промените.
За успешно да ги исполни овие задачи, менаџерот мора да
поседува вештини за презентирање, комуницирање, преговарање,
решавање на проблеми, донесување одлуки, планирање, делегирање на
овластување евалвирање и др.
Организациите не можат да се променат пред тоа да го сторат
индивидуите во нив, а секогаш треба да се има во предвид отпорот кон
нови нешта што природно се јавува кај лугето, а тие, луѓето се
најзначајниот ресурс во образованието. Вработените во една организација
може да бидат движечка сила за иновации и промени, но може да бидат и
поголем „камен“ за сопнување.
Менаџерот треба да одговори на индивидуалните интереси на
вработените, нивните потреби, интереси и мотивации, за промената да
биде успешно спроведена.
Предизвикот за менаџерите се состои во тоа да ја стимулират
креативноста и толеранцијата кон промени кај своите вработени.
Вистинските водачи го извлекуваат од луѓето она најдоброто,
стимулирајќи ги да го постигнат она што мислеле дека е невозможно.
Да се биде водач во воспоставување на нов ред на нештата во
образованието, не е ни малку лесна задача. Неопходно е да се согледат
односите помеѓу образованието и другите аспекти на општеството, како и
односите помеѓу различните аспекти на образованието.
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Денешните успешни организации трeба да ги поттикнуваат
иновациите и да ја совладуваат уметноста на промените, во спротивно ке
станат кандидати за изумирање. Победата ќе ја однесат организациите што
ќе ја зачуваат флексибилноста, постојано ќе го подобруваат својот
квалитет и ќе ги победат сите конкуренти на пазарот со постојан наплив на
иновативни идеи.
Верувам дека сите се согласуваме во една работа, а тоа е дека
промената е постојана. Тој процес на промени се одвива од почетокот на
времето и ќе продолжи засекогаш. Светот се менува физички,
општествено, економски. Не можеме да очекуваме дека покрај сите
промени околу нас, ние како луѓе ќе останеме непроменети.
Промените создават проблеми, проблемите бараат решенија, а
решенијата создаваат нови проблеми. Колку се поголеми квантитетот и
брзината на промените, толку се поголеми и квантитетот и комплексноста
на проблемите што ќе ги имаме.
Не можеме да очекуваме перманентно да се решат сите проблеми.
Кога ќе се реши една група проблеми, се појавува нова. Да се живее, значи
да се решаваат проблеми, а растењето значи способност за решавање
поголеми проблеми. Целта на менаџментот би била да се решат
актуелните проблеми и да се подготви за следните. Низ тој процес
директорот, менаџерот расте, стекнува поголеми способности, за
решавање поголеми проблеми, совладување и прилагодување на поголеми
промени.
Менаџирањето со промените вклучува два главни процеси.
Прво, мора да се реши што треба да се прави, а потоа да се најдат
најдобрите начини како тоа да се направи, односно да се имплементираат
одлуките. Каде и да има промени, мора да се донесат одлуки кои мораат да
се спроведат. Ниедна одлука не е добра ако не вклучува план за
имплементација, така и квалитетот на менаџментот зависи од квалитетот
на решенијата, донесените одлуки и ефикасноста во нивното
спроведување, нивната имплементација.
За директорот да биде успешен менаџер, неопходно е да знае и да
сака да работи со луѓе. Луѓето се различни, директорот треба знае да ги
најде вистинските луѓе, за да управува со нив до постигнување на
поставените цели.
Фокусот на организациите како што се и училиштата, треба
најнапред да биде насочен кон нивната функција во општеството, потоа на
вредноста што треба да ја создаде и како да ја мери таа вредност и конечно
на минимизирање на трошоците за создавање на таа вредност.
Целта на ваквите организации треба да биде насочена кон тоа, како
таа организација да биде функционална. Долгорочно да се фокусира кон
тоа како да придонесе кон поголемиот систем на кој таа организација му
припаѓа, или со други зборови како, организацијата, да ја оствари целта
поради која постои.
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Ниедна работа во светот не постои сама за себе, се што не
опкружува е функционално поврзано, посебно кога станува збор за
образованието.
Покрај фокусирањето на тоа зошто постои една организација, која е
нејзината функција во вкупниот општествен систем, таа треба да се
фокусира и на тоа за кого постои, односно кои се нејзините клиенти и кои
се нивните потреби.
Секоја организациска единица има свои клиенти. Тоа се поединци,
или групи на поединци поради кои организацијата е создадена со цел да ги
задоволува нивните потреби.
Исак Адижес, во својата методологија го дефинира менаџментот и
како процес за решавање на проблемите што се јавуваат поради
промените.
Ако носител на менаџерската функција во едно училиште е
директорот, тогаш негова одговорност би била, на најефикасен начин да се
справи со проблемите на кои наидува во своето работење предизвикани од
промените.
Навременото прифаќање на промените би значело помали проблеми
и полесно управување, менаџирање со институцијата. Квалитетните
одлуки водат кон решавање на тие проблеми, а истовремено вклучуваат и
план за ефикасно имплементирање на донесените одлуки.
За да се донесат добри одлуки потребен е комплементарен тим, чиј
членови би ги почитувале меѓусебните разлики и врз основа на таа почит
би донесувале одлуки, затоа што невозможно е сите квалитети, неопходни
за успешно менаџирање да бидат карактеристика на еден човек.
Менаџерот со сите свои карактеристики и квалитети го води и
насочува процесот на менаџирање, неговата менаџерска енергија би
требало да ги поврзе сите тие алки во функционирањето на било која
организација, па и училиште. Сите ние можеме да знаеме што и како треба
да се направи, но без овластувањето, одговорноста, авторитетот, моќта,
влијанието на менаџерот, или без било која нивна комбинација, не би
можеле да постигнеме ништо.
Ефикасното имплементирање на донесените одлуки, е продолжена
рака на донесувањето квалитетни одлуки. Одлуката не би била квалитетна
ако не постои и план за нејзина имплементација. Може да се
имплементира само добро дефинираната одлука, што значи одлука во која
е јасно дефинирано: што, како, кога и кој.
За ефикасно имплементирање на одлуките потребно е предвидено
долгорочно заедништво на интересите со луѓето потребни за
имплементација на одлученото, заеднички интереси засновани на взаемна
почит и доверба.
Не постои менаџмент без конфликт. Менаџирањето, значи и
управување со конфликтите, кои се природен дел од процесот на
управувањето, но и на живеењето воопшто.
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Заедништвото на интереси не доаѓа само по себе, невозможно е да
постои комплементарен тим без проблеми во комуникацијата. Различните
луѓе се неопходни, неопходни се и различните размислувања за тоа што
треба да се стори во врска со промената. Различните луѓе значат и
различни интереси.
ЗАКЛУЧОК
Умешност на менаџерот е при управувањето со промените,
конфликтот од деструктивен да го претвори во конструктивен, односно да
создаде атмосвера во која луѓето, кои се меѓусебно различни ќе учат од
тие меѓусебни разлики. За да се случи вакво нешто неопходни се
комуникација, взаемна почит и доверба.
Добриот менаџмент е тимска работа заснована на взаемна почит
и доверба, на соработка и комуникација.
За да постигне квалитетна, успешна тимска работа, директорот,
менаџер во образовната институција, неопходно е да постави јасни и
прифатливи правила за однесување во процесот на донесување одлуки,
„правила на играта“ кои поттикнуваат почит и доверба. И конечно за да се
заокружи целиот овој процес, неопходни се луѓе кои се зрели и добро
врамнотежени, како и добро поставена организациска структура.
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КАКО ДА ГО ПОТТИКНЕМЕ УЧЕНИКОТ
ДА ПОСТАВУВА ПРАШАЊА
Abstract
The first moment implies to planned and conscious work on the issue of questions and
help in the encouragement of the students to ask questions. This means that the need and
demand for questions in general, and the questions of the students as well, should
encourage a habit for asking questions, which can be achieved only through drills,
which implies conscious and planned treatment of this issue.
The need to analyze the conditions in which the questions of the students occur comes
first. There are two basic moments in the creation of questions. One of them is related to
the creation, adequate climate in which the questions "occur, are formulated" and asked,
and the other is the expectations of the students for such moments to occur without
causing special situations, suitable for asking questions.
Key words: knowledge, thinking activity, occur, formulated, information, particular subjects.

ВОВЕД
Од фактот дека прашањето е основна потреба и двигател на
сопственото сознавање и дека истовремено го одразува сознајниот однос
кон севкупната околина, произлегува сознанието дека секој мора да
прашува, што значи дека оној кој учи мора да научи да прашува.
Пред сѐ, се налага потребата, да ги анализираме условите во кои се
појавува прашањето на ученикот. За појавата на прашањата се истакнуваат
два основни моменти. Еден е во врска со создавањето адекватна клима во
која прашањата се „оплодуваат”, формулираат и поставуваат, а другиот е
очекувањето на ученикот да се појават такви моменти без предизвикување
посебни ситуации, плодоносни за појавување на прашања.
Првиот момент не наведува на планска и свесна работа со
проблемот на прашањата и помош во поттикнувањето на учениците да
прашуваат. Тоа значи дека од потребата и барањето за прашање воопшто,
па така и за прашањето на ученикот, треба да се дојде до навика за
прашување, а тоа се постигнува само со вежбање кое имплицира свесно и
планско третирање на тој проблем.
Непобитен е фактот дека неуспехот во решавањето проблеми кај
многу луѓе се препишува на отсуство на можности за поставување
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прашања. Во вообичаената воспитно-образовна практика и денес е
присутен фактот на неретки случаи на постоење атмосфера која неповолно
влијае на можностите за поставување прашања, или недостаток на
практика со недоволно поставување прашања, како и тренирање на начини
како се поставува прашање. Така, многу е тешко од рецептивност и
пасивност во воспитно-образовниот процес нагло да се премине во
активност, не е возможно, значи, од ситуацијата во која доминира
прашањето на наставникот нагло да се премине во ситуација во која
прашува ученикот.
Уште еден факт нѐ потсетува дека не е доволно само да се даде
можност за поставување прашања. И покрај тоа што потребата за прашања
е појдовна основа во воспитувањето за поставување прашања, мора да
имаме предвид дека некои деца со доаѓањето на училиште се затечениод
новонастанатата ситуација, а некои, што е уште потешко, се наоѓаат во
ситуација на неразбирање во кругот на своето семејство или на друго
место. Вообичаено неразбирањето на возрасните се одразува така што на
лесен и неодговорен начин се избегнуваат детските прашања. Во секојдневниот живот постојат многу примери на прекорување на децата од
страна на возрасните поради поставување сознајни прашања, од типот:
„Немој така глупо да прашуваш“ или „Престани со тие вечни прашања“.
Кај некои ученици всадени се предрасудите уште пред поаѓањето на
училиште за тоа дека прашува само оној кој е глуп, кој не знае и слично на
тоа.
Како тогаш да постапиме за да се развие оваа толку корисна навика
за сознавачката дејност на ученикот?
Доколку грубо ги разликуваме условите кои треба да се исполнат
за да се создаде основа за поставување прашања од страна на ученикот, ќе
дојдеме до тоа дека тие се:
- подготвеност на наставникот да ги прифаќа прашањата на
ученикот како еден од поттикнувачите и регулатори на воспитнообразовниот процес;
- барање наставникот да поставува такви прашања (врз основа на
соодветни елементи) кои во слични околности можат да ги
постават и самите ученици;
- користење на многубројните можности кои ги нуди воспитнообразовниот процес, значи третирање на вистински проблеми (без
прашање не можеме да се научиме да прашуваме) како основа за
вежби и развивање навики за поставување прашања;
- користење проблемски ситуации во воспитнообразовната работа и
истражувачки постапки во наставата (особено кај повозрасните
ученици) како основа за проблематизирање односно поставување
прашања и самостојно барање одговори на тие прашања (Juric, V.,
1974, 101).
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Од погоре изнесените услови може да се согледа дека на прво
место е подготвеноста на наставникот да ги прифати прашањата на
ученикот кои учениците ги охрабрува на натамошни, сѐ подобри и
поосмислени прашања. Натамошен чекор е прифаќањето на прашањата на
ученикот, со што покажуваме подготвеност на нив да одговориме или
одговорот да го бараме заедно со учениците.
Се случуваат ситуации во кои наставникот треба на учениците
отворено да им каже дека на некои прашања не е во состојба сосем
одредено и јасно да одговори, особено ако прашањето се однесува на
некое фактографско знаење. Упатувањето на изворите на податоци е
покорисно отколку спремно одговарање на секое прашање на ученикот.
Подготвеноста прашањата да се прифатат, на нив да се одговори,
учениците да се упатуваат на изворите на информации (знаења), се
неопходни за натамошно одржување на нивото на прашањата на
учениците.
Понатаму, неопходно е наставникот да поставува прашања во
согласност со одредени дидактички, јазички, логички и психолошки
барања. Наставникот кој води сметка за овие барања и е вешт во
поставувањето на прашањата не само што поуспешно ги поттикнува
учениците на мисловна активност туку со таквите прашања е и позитивен
пример за учениците. Тоа е воедно и најдобра школа за прашања на
ученикот која сигурно заменува многу објаснувања за тоа како се
поставуват прашања.
На ова се надоврзува и третото барање односно предизвикување на
таква ситуација во воспитно-образовната работа од страна на наставникот
при што провоцирањето прашања од страна на ученикот треба да има
обележја на неочекувано, противречно, чудно, проблематично и сл.,
пришто околината за учење треба да биде така аранжирана ученикот да го
поттикнува да прашува.
Во последно време сѐ повеќе е присутно предизвикувањето
прашања кај учениците со помош на намерно предизвикани проблемски
ситуации и решавање проблеми, односно вклучување на учениците во
истражувачки постапки, како поттикнувачи на прашањата и барање
одговор на тие прашања од страна на учениците.
Излагањето на наставникот ипрашањето на ученикот
Предавањето на наставникот или, поточно, неговото излагање не
може повеќе да се базира на однапред утврдени насоки и редослед кој
наставникот до крајни консеквенции го утврдил во својата подготовка.
Напротив, изалагањето во современата воспитно-образовна работа треба
да се утврди како низа на можни правци на движење на говорот на
наставникот поттикнат, покрај другото, и од можни прашања кои ќе ги
постават учениците. Во такви околности наставникот не може повеќе да
биде едноставен извор на информации, без да има слух и увид за ефектите
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и промените кои неговите информации (здружени со наставните средства
и техничките помагала) ќе ги предизвикаат кај оној кој ги прима.
Примањето информации во никој случај не е едноставен рецептивен акт.
Примањето и преработката на информациите толку се неделиви кај
ученикот, така што новите информации мораат да бидат преработени во
текот на прифаќањето, за да може на следната низа на информации да ѝ се
овозможи успешно вклопување. Познато е, притоа, дека учениците се
„тесно грло”. Еден од начините да се зголеми капацитетот на прифаќањето
на информациите е изнесувањето на информациите да биде пресметано на
прифаќање на оној ритам и количина кои се одредени од субјектот
(ученик) кој ги прифаќа информациите. Прашањата наученикот тука имаат
повеќекратно значење за целиот тек на излагање или за предавањето во
целина. Тие се јавуваат како индикатор за прифаќање на информациите, и
тоа не само како одраз на правилно и погрешно примање и преработка
туку и како показател на количината на усвоените податоци (според Juric,
V., 1974, 106).
Во контекст на горното би можеле да истакнеме дека секој
внимателен слушател ги поврзува новите информации со старите,
познатите, разбирливите. Сѐдодека успешно се остварува таа врска, тој
информациите ги следи со разбирање. Во моментот кога некоја нова
информација не може да се вклопи во неговиот состав, се појавува
прашањето. Тоа не е прашање кое може да се постави на крајот на часот,
или на крајот на целата серија поврзани информации. Одговорот на тоа
прашање е неопходен затоа што токму на таа јасност се темели
натамошниот тек на примањето информации.
Ваквиот начин на работа повеќе се приближува до разговорот,
бидејќи почитувањето на прашањата на ученикот води кон дијалог. Со тоа
воедно се отклонуваат недостатоците на континуираното и честопати
заморно излагање на наставникот. Кога говориме дека се приближува до
разговорот, под тоа мислиме дека поодделни прашања на ученикот и
одделни одговори на наставникот (кратки објасненија, образложенија,
назначување и сл.) сѐуште немаат обележје на разговор.
Да заклучиме: сите сериозни прашања во текот на излагањето на
наставникот се корисен поттикнувач за самото излагањето кое под
влијание на прашањата наставникот може да го насочи во посакувани
правци. Таквите моменти на учениците им овозможуваат да ги премостат
нејасните места за да можат да го следат излагањето во целина.
Текстуалните информации и прашањата на ученикот
Имајќи го предвид фактот дека прашањето поттикнува сѐ што се
случува во нашата околина, било да сме случајни учесници во некој настан
или да се наоѓаме во средиштето на организирана воспитно-образовна
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работа, и разновидната активност на ученикот може да биде значаен
импулс за поставување прашања.
Меѓу многу честите сознајни активности на наставникот е и
користењето текстуални извори на знаење, односно читањето. Од аспект
на прашањата, на читањето ученикот, во основа, според В. Јуриќ може да
му пријде на два начина: а) поттикнат со некое прашање од некоја друга
провоцирачка ситуација ученикот му се обраќа на соодветен текст во кој
го очекува одговорот на своето прашање или барем некој сигурен сигнал:
како и каде да дојде до одговор; б) читањето на текстот може примарно да
биде активност во рамките на некоја зададеност, за во наредниот тек
читањето да стане извор на прашање (Juric, V., 1974, 110).
Со оглед на тоа дека учебниците, прирачниците, детските
енциклопедии, детската литература и др. се најчест извор на знаења во
воспитно-образовната работа, за повозрасните ученици потребно е да се
каже дека од начинот на кој е напишан текстот во учебникот зависи колку
тој ќе ја поттикне мисловната активност, и тоа најнапред со својата
дидактичка апаратура, односно со провокацијата на прашањата. Во тој
поглед постојат големи разлики не само помеѓу одделни учебници туку и
помеѓу одделни делови од текстот внатре во ист учебник. Нашата задача
во овој труд нѐ ограничува да ги анализираме учебниците по ПиО, но
доволно е да нагласиме дека уште во учебниците од прво одделение на
основното училиште треба да се најдат можности за поставување прашања
од страна на ученикот.
Во современата настава по Природа и општество користењето на
пишуваните извори на информации, било тоа да се текстуални или
електронски извори на знаења, претставува истражувачка постапка која
учениците ја користат при барањето одговор на некое прашање.
Значи, останува фактот дека со читањето учениците доаѓаат до
материјал кој е собран и систематизиран на едно место, а истиот може да
биде силен поттикнувач за поставување прашања од страна на ученикот.
Учениците (особено повозрасните) имаат обичај да разговараат за нешто
што е претходно прочитано и во облик на прашања и дилеми да ги
изнесуваат пред одделението. Честопати тие дилеми ги изнесуваат како
опозиција на она што се слуша во наставата.
Наставниот разговор и прашањето на ученикот
Разговорот може многу повеќе од која било форма на работа или
воспитно-образовна ситуација да ги иницира прашањата на ученикот. Тој
може да се одвива така што прашањата ги поставува наставникот
(поврзан,развоен разговор) или ученикот, при што разговорот се одвива во
помалку предвидени или дури непредвидени насоки (слободен наставен
разговор). Најприродно би било прашањата во разговорот меѓусебно да се
поврзуваат. На тој начин прашањата на ученикот значително повеќе ќе
придонесат за неговото сознание, а прашањата на наставникот би биле
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насочувачки, корективни, дополнувачки, таму каде што прашањата на
ученикот не се доволни или не се адекватни на поставените воспитнообразовни цели.
Имајќи го предвид фактот дека во развојниот разговор прашањата
на наставникот се доминантни, потребно е прво да го анализираме тој
облик на дијалог, за да го воочиме неговиот авторитарен карактер и со тоа
со сигурност да ги предвидиме несаканите последици од таквиот разговор.
Во наставата постојат многу оправдани моменти во кои наставникот по
пат на развоен разговор може да ја постигне посакуваната цел со
наставниците. Основно е тоа што оној кого го подучуваме треба да
настојуваме да го подигнеме на ниво на кое со него може да се води
слободен разговор, што воедно ја означува и границата до која може да се
одиво таквиот разговор. За жал, во воспитно-образовната практика таа
граница многу често може да се премине и многу често се губат ефектите
на развојниот разговор, со одземање можноста и на наставниците слободно да учествуваат во него.
На вакви и слични недостатоци дидактичарите веќе имаат
укажувано. За жал, понекогаш во нашите училишта се среќаваат вакви или
слични ситуации, односно некои наставници својата обработка на нов
матријал да ја сведуваат на разговор, со кој го „извлекуваат” од учениците
она што уште не го знаат и кое допрва треба да го научат и запознаат.
Во врска со наставниот разговор кој се одвива помеѓу два навидум
рамноправни партнери неминовно доаѓаме до поимот партнерство.
Партнерството подразбира правилен однос ина едниот и на другиот
партнер (ученик – воспитувач, ученик – ученик). Овој воспитен момент
има примарна важност за разговорот.
Во натамошното елаборирање за надминување на проблемот со
авторитарноста на наставниот разговор, ќе воочиме дека тој самиот во
својата суштина има управувачки карактер од страна на наставникот.
Секое управување не мора да има карактер на кочење на поривите на
ученикот и детето за поставување прашања. Напротив, успешното
управување може честопати да отвори нови патишта за прашања со кои
поуспешно се доаѓа до решение.
Со разговорот наставникот не е должен да управува само со помош
на прашања. Таква можност може да се создаде и со демонстрација на
наставни средства, слики, модели, предмети, растенија, животни и сл., што
ја одржува насоката на разговорот. Овој пример не ги исцрпува и другите
ненаметливи можности на управување. Ваквата постапка воедно одговара
за управување на ученикот, но и негово постепено ослободување да
поставува прашања.
Основата на слободата останува значи во слободното поставување
кое доведува до најдобро решение. Ако тие прашања се сѐ повеќе
поставувани од страна на ученикот, тогаш настојувањата на наставникот
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за управување во наставниот разговор се оправдани, особено во првите
чекори на осамостојувањето на учениците.
Слободен наставен разговор со прашања на ученикот при
сознавањето секогаш има смисла ако се потпира на некое релативно
одредено знаење кое со разговорот се прецизира, средува, добива
одредени контури и вотаков облик служи во понатамошното откривање и
развивање. Разговорот претежнотреба да се базира на некои позитивни
искуства за предметот на разговорот (истражување, резултати од групна
работа, доживување исл.).
Во воспитно-образовната работа по Запознавање на природата и
околината и во наставата по овие наставни предмети честопати се случува
да бидат ангажирани лица однадвор. Прашањето на ученикот при
сознавањето по пат на разговор има посебно значење особено ако тој се
води со овие лица кои претставуваат специфичен извор на знаење.
Наставникот треба претходно да ги подготви учениците во врска со реализацијата на разговорот (интервју) и можните прашања кои ќе бидат поставувани од страна на учениците.
Прашањата на ученикот поставени за време на наставниот
разговор можат значајно да ги поттикнат на размислување и останатите
ученици, било да се работи за проширување на обемот на прашањата или
да се настојува да се бараат одговори. Во такви околности идеите побрзо
се размножуваат бидејќи охрабрува фактот дека учениците
поставуваатпрашања според начелото: ако може тој, можам и јас.
Поттикнување на прашањата на ученикот со демонстрирање
Демонстрирањето, односно демонстрациската понуда на наставникот особено е застапено во воспитно-образовната работа по
Запознавање на природата и околината како и во наставата по
природонаучното програмско подрачје (Природа и општество и Природа).
Преку демонстрирањето (покажувањето) на предметите и вештачко
предизвикани појави и процеси во воспитно-образовната работа се
постигнува издвојување на предметот на набљудување и фокусирање на
вниманието на ученикот, со што се предизвикува љубопитноста која
доведува до поставување на релевантни прашања, но и донесување на
одредени судови и генерализации. Со тоа ученикот сознава на еден
специфичен за него очигледен начин.
Меѓутоа, еден од клучните недостатоци на оваа воспитнообразовна ситуација е тоа што во практиката честопати покажувањето е
проследено со говорот на наставникот, кој до таа мера го дополнува
предметот на рецептивното зафаќање така што учениците немаат потреба
да го преработуваат материјалот кој го перципираат. Тоа ја „задушува” не
само појавата на прашањата кај ученикот туку и жедта за сознавање
воопшто. Посматрањето тогаш нѐ доведува до љубопитно однесување на
ученикот бидејќи за сѐ постои објаснување од страна на наставникот. Дури
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придружните прашања на наставникот упатени паралелно со
демонстрирањето, освен со кратко насочување на вниманието врз
предметот на перципирање, не го поттикнуваат ученикот на позначајно
воочување и поврзување на елементите, не го ставаат во ситуација на
сознавање.
Што тогаш треба да направиме за да можеме со демонстрирањето
да ги испровоцираме прашањата на ученикот?
Пред сѐ, потребно е да ги оставиме учениците да перципираат без
додатни придружни објаснувања и образложенија. Тоа го поттикнува
барањето на односи и причини, на смислата на симболиката на некои
цртежи или причинско-последични врски меѓу појавите, предметите и сл.,
на напорот да се сфати значењето на перципираното, на актуализација на
веќе усвоените знаења и негово корисно насочување кон решението, при
што настануваат бројни дополнителни прашања кои помагаат во
разбирањето на предметот или процесот.
Тоа не значи дека предметот на демонстрирањето треба да се завие
во превезот на мистеријата, дека треба намерно да се смести во
неразбирлив контекст, туку вештачки да конструираме загадочност така
што воспитаниците ќе ги наведеме пред тешкотија и посекоја цена да
предизвикаме прашања. Притоа, треба да се препушти предметот на
посматрање да „проговори” и да го повлече ученикот во интеракција.
Поттикнување на прашањата на ученикот со истражување
Во современата настава по Природа и општество општата
истражувачка ситуација го идентификува ученикот како љубопитен
субјект кој бара одговор. Проблемот што треба да се реши го иницира
ученикот или учителот низ процесот на наставата. Притоа, ученикот сѐ
повеќе треба да прашува и самостојно да бара одговор, а наставникот да
насочува и да следи.
Според Б. Колонџовски завладувањето со методиката на
истражувачките постапки е многу сложена работа. Но првите чекори во тој
правец, во вид на стекнување одредени способности, умеења и навики за
изведување на наједноставни научни експерименти, набљудувања и други
истражувачки постапки, наставата по ПиО може и треба да им ги обезбеди
на учениците. Учениците треба да умеат да најдат одговори на
наједноставни прашања, изведувајќи наједноставни истражувачки
постапки. Вршејќи ги овие истражувања, учениците учат како од самата
природа да добиваат одговори на нивните прашања (Колонџовски, Б.,
2002, 41).
За сознавањето преку истражување многу е значајно учениците во
сознајниот процес да имаат можност да ги комбинираат нивните
претходни знаења за природата и општеството и способностите за
самостојно сознавање (истражување). Меѓутоа, учениците треба
претходно да се стекнат со одредени знаења и способности за
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истражување, бидејќи за време на сознавањето честопати останува многу
малку време за да се посочат сите важни компоненти на истражувањето.
Затоа се наметнува потребата ученикот претходно да го воведеме во
истражувачките постапки, односно да биде оспособен да истражува.
Првиот чекор во оваа сознавачка дејност е учениците да научат да
поставуваат прашања.
Доброто прашање вреди сто зборови ‒вели една поговорка. Затоа
воспитувачот, односно наставникот треба да составува и поставува
ефикасни прашања. Учениците треба да имаат можност да одговорат на
тие прашања. Со тоа кај учениците се развиваат способностите и
самодоверба за да поставуваат прашања. Прашањата сеоснована
истражувањето.
Колонџовски нагласува дека прашањата на наставникот треба:
- да поттикнуваат размислување;
- да им помагаат на учениците при анализата на проблемот;
- да помагаат при споредувањето;
- да им помагаат на учениците да се задржат на деталите;
- да помагаат при планирањето на истражувањето;
- да им помагаат на учениците при разбирањето;
- да предизвикуваат точност на податоците;
- да го охрабруваат набљудувањето и апстрактните објаснувања;
- да го охрабруваат споделувањето на идеи и нивно разбирање;
- да провоцираат разни начини на работа (исто, 61).
Без прашање или идеја за практична проверка (тестирање) на
одредена претпоставка (хипотеза) не може да стане збор за истражување,
па затоа треба да се изнајдат начини да се поттикнат учениците да
прашуваат. Кога учениците тестираат нивни идеи, тие чувствуваат како да
е нивно истражувањето. Ова им помага на нивната мотивираност и на
нивниот успех во истражувањето.
Во овој контекст учениците треба:
- да бидат оспособени и да поставуваат релевантни прашања;
- да создаваат низи прашања;
- да развијат одредени стратегии со кои би ги одговориле
прашањата;
- да можат меѓусебно да се прашуваат;
- да сфатат дека на секое прашање има еден точен одговор;
- да сфатат кои прашања можат да се одговорат;
- да сфатат дека различни прашања можат да се одговорат на
различни начини;
- да можат да ги поддржат одговорите на прашањата со користење
на податоци од истражувањата или од други извори;
- да се испита валидноста на сопствените податоци, како и на оние
добиени од другите луѓе (исто, 62).
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Учениците треба да имаат претходно искуство во врска со некои
поедноставни истражувања преку игри, составување табели (подредување,
класификација и сл.), или претходни активности во врска со составување
прашања.
Прашањата или проблемите што ќе се истражуваат не е лесно да се
воопштат, па затоа е потребно наставникот да им помогне на учениците
при одлучувањето кои прашања можат да ги истражуваат. Понекогаш е
добра идејата да се направат урнек-прашања кои би се истражувале.
Во оваа насока, Б.Колонџовски нагласува дека треба да се
потрудиме да им помогнеме на учениците со поставување прашања или
задавање проблеми коишто би можеле да се истражуваат.
ЗАКЛУЧОК
Најзначајно место на демонстрирањето во воспитно-образовната
работа по ова воспитно-образовно подрачје и по овие наставни предмети е
демонстрациската понуда во училницата преку изведување опити, односно
како што велат некои методичари, директно поставување прашања на
природата. Природата ги крие одговорите, но и трајно ја задоволува
љубопитноста на ученикот. Поради тоа е разбирлива возбудата на
учениците за време на часовите и активностите кога се прават опити.
Учениците сонетрпение ги очекуваат овие часови и активности, а за време
на опитите гласно ги коментираат изнесувајќи ги своите претпоставки.
Резултатите на опитите обично доведуваат до преодно „разочарување” на
едните (кои погрешно го прогнозирале исходот), како и до занес на
другите (кај кои претпоставките се оствариле). Да не заборавиме: и едните
и другите уште пред перципирањето на опитот извршиле „мисловен
експеримент”, односно себеси си поставувале прашања и ги решавале со
помал или со поголем успех. Наставникот кој со непотребни објаснувања
го оневозможува самостојното развивање на хипотезите (кои воедно се
прашања од алтернативен вид) би ги оневозможил учениците активно да
учествуваат во поставувањето и решавањето на проблемите.
Не треба да се заборави дека по таквата работа често се
натрупуваат голем бројпрашања што тоа може да биде солидна основа за
слободен наставен разговор.
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ПОТРЕБАТА ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА КОМПЕТЕНЦИИ
ЗА МЕНТОРСТВО ВО ПРВИОТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ
Abstract
The aim of this abstract is to give direction that the study of mentoring at universities
will give a theoretical foundation and introduction in relation of yourself and
introducing to work: what do I need, what others should do for me and I for them.
This paper explains some of the basics of mentoring as a basis for communication,
internal representation of actions, it’s impact on the sustainability of the changes, not
omitting to explain everything and that includes a benefit for others, for schools,
universities, but also for itself as an essential milestone for the use of potentials of each
person as well as the development of the potential for other people.
The study of mentoring in the first cycle of studies will influence for personal
development and the quality of teaching in the Macedonian educational system. It is
expected that the knowledge will seriously influence on the decision of the faculties to
introduce mentoring as a compulsory subject and will encourage schools to its
employees to provide additional training and promotion of mentoring in order to
compensate the missed.
Key words: mentoring, the process of mentoring subject treatment, personal development, quality
education.

ВОВЕД
Големата желба не само да се сфати и разбере менторството, туку и
да се примени, анализира, синтетизира и евалвира во вистинска смисла на
неговото постоење онака како што треба во редовната практика на сите
организации, претставува инспирација за постоењето на овој труд. Тоа е
виза за обезбедување на квалитет во постојната работа, професионален
развој и усовршување на вработените, како и репродуцирање на продуктивни следбеници.
Гледајќи го ова од аспект на Блумовата таксономија, нашата практика и добиените резултати во однос на квалитетот на образованието покажуваат дека сè уште сме во првите нивоа на таксономијата: сфаќање и
разбирање, донекаде и примена, што е многу ниско ниво, додека повисоките нивоа анализа, синтеза и евалуација многу тешко ги достигнуваме
(слика 1).
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Слика 1. Постигнувања во менторството споредено со Блумова таксономија

Затоа, со цел да се увиди различноста во однос на тоа кога
повеќето велат: „...Ех да де, менторство, па постои!... им кажуваме што да
работат новопримените колеги...“ (пристап што е во ниските нивоа на
таксономијата), споредбено со сериозниот приод кон вистинско
менторирање во насока на: „...Да, менторството е голем предизвик, што кај
нас е реткост, бидејќи за да се биде ментор претстои голема подготовка за
успешно реализирање на процесот и добивање на позитивни резултати од
евалуацијата на крајот од формалниот процес...“. Овој труд ги разгледува
овие спротивставени размислувања, обидувајќи се да укаже на причината
за ваквата состојба.
1. КУС ПРЕГЛЕД НА ИСТОРИСКИОТ РАЗВОЈ
НА МЕНТОРСТВОТО
Зборот ментор својот корен го влече од латинскиот збор mentor,
што во основа значи учител, водач, обучувач, наставник, воспитувач. Сепак, овој термин има голема историја на која корените и се во античката
митологија. Имено, во Хомеровата „Одисеја“, Одисеј бара поддршка од
својот пријател Ментор. Тој бил човек од доверба, мудар и искусен, да се
грижи за неговото семејство, за жена му Пенелопа и синот Телемах, како и
за неговиот имот додека тој, Одисеј, војувал на Тројанското Поле. Додека
Одисеј бил на военото поле, Ментор се грижел и во насока да го порасне
синот на својот пријател, со што почнал да го подучува на разни вештини.
Така Телемах станува негов менториран, ученик кој се зближува со својот
„учител“, со цел да добие поспецијализирано знаење, развивајќи сопствен
приод кон осознавање, приоѓање и напредување во различни ситуации и
развојни фази при неговото живеење и дејствување (Roberts, 1999).
Ваквиот однос е основата на менторскиот процес, од една страна
менторот, искусна личност која е спремна несебично да се вложи во
поддршка и развој на менторираниот, понеискусна личност, кај која е
потребно да се развива сет на вештини и вредности во насока на
пресретнување на предизвиците од работењето/животот.
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Во теоријата од големиот број истражувања од ова поле е забележано дека на почетокот менторството се препознавало како можност и
потреба само за нововработени, додека во подоцнежните истражува посочуваат негово проширување како на почетокот на кариерата така и понатаму во кариерата. Она што теоријата го посочува како значајно при воведување на менторството е да се води грижа за ментор да биде избрана искусна личност која се истакнува според своите заложби и постигнувања во
својата кариера. (Пауноска,2014)
2. ШТО Е МЕНТОРСТВОТО ДЕНЕС
Менторството претставува позитивно решение на многу општествени и организациски проблеми. Тоа претставува долгорочна стратегија
која е докажана и може да им помогне на младите луѓе, во сите сфери, кои
сакаат да го постигнат својот максимум. Со менторството се овозможува
учење и личен развој на вработените што се од суштинско значење за организацијата. Тоа помага во подобрување на квалитетот, задоволството на
клиентите, продуктивноста, моралот, развојот на организациите, училиштата.
Според горенаведеното, најнапред треба да се започне од најважната работа, а тоа е едуцирање за тоа што е менторство кое ги засега нововработените и е една од клучните и најважни работи за нив. Со едуцирањето на индивидуите уште во првиот циклус на студии се овозможува
спроведување на менторството-непречено, бидејќи со текот на времето ќе
се добие кадар, кој кога ќе се најде и во двете улоги ќе знае што треба да
прави. Менторирањето им дава сигурност на почетниците за да можат да
останат и понатаму на своето работно место и каде што ќе можат брзо да
се приспособат понатаму во својата работа. Кога станува збор за воведната
обука, се покажа дека таа е многу поважна од обуката за вештини која би
следела во понатамошната работа. Се работи за тоа дека искусните вработени знаат која смена се на работа, каде можат да ја прочитаат информацијата која е закачена на огласнат табла, какви обичаи и празници се прославуваат во организацијата, што значи кодекс на облекување. Наспроти ова
нововработените треба, исто така, да ја разберат мисијата и визијата на организацијата како и нејзините цели, обученоста на нивните колеги и работата за којашто се должни да ја извршуваат со јасни насоки, методи, временски рокови и очекувања.
За таа цел, претпоставените треба да бидат сигурни дека менторството е добро испланирано, планот и програмата за менторирање треба да
му бидат навреме доставени на менторираниот, така што вработените и
сите којшто се инволвирани за таа работа би имале увид во тоа што се
случува и што сè е вклучено во тој процес.
При менторирањето учењето е онаа средишна точка околу која се
одвива менторството. Затоа е важно да се знае дека успешноста не доаѓа
доколку знаењето го задржиме за себе, туку од несебичното споделување
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со другите на коишто би им значело многу. Менторството е комплексен,
интерактивен процес кој опфаќа пренесување на знаења и искуства, развивање на вештини и оформување на ставови во однос на работењето и опкружувањето. Целта на менторството е да овозможи постојано унапредување на знаењата, вештините, односно личен развој и напредување во
кариерата. Може да се опише како внатрешно и надворешно патување,
заедничко вложување за одредено време на менторот и менторираниот, во
текот на кое менторот има улога на партнер, насочувач и водач.
Како втора цел, која треба да се реализира и да им се помогне на
нововработените е да се разбере дека можностите за нивниот развој во
организацијата не се ограничени, туку може да се искомбинираат со
нивните желби и посебниот талент што го носат.
Од аспект на претпоставен во една организација потребно е колку
што е можно порано да се развие секоја личност на значаен и релевантен
начин, каде вработените како поединци ќе уживаат и ќе бараат повеќе
работни обврски и надвор од својата работна улога.Доколку е можно во
нивниот развој, преку менторството, коешто е многу ефикасно во
создавање на луѓе професионалци, да се развиваат и менторските вештини.
Така ќе се потпомогне во развој на комплетна личност, особено таму каде
што менторот претставува модел за нечие исполнување на одредени
аспирации во животот.
3. ПОТРЕБАТА ЗА ПРИМЕНА НА МЕНТОРСТВОТО ВО
ПРАКТИКАТА
Со години наназад во училиштата се внесуваат промени. Промените се во насока на наставните програми, во начинот на реализирање
на наставата, со цел да се осовремени, промени во оценувањето на
постигањата на учениците, на наставниците, промени во водење на
педагошката документација и други тековни случувања и новонастанати
процедури. Нешто што е посебен пропуст во сите овие случувања е
изоставеното МЕНТОРСТВО кое е клучно за сè да се воведе и одржи на
вистински начин. Со обезбедување на менторството како екстерна и
интерна логистика, се создава движечка сила за остварување и одржување
на промените до точка тие да станат секојдневие на сите инволвирани во
образовниот процес. Со примена на тимското работење и тимско учење ќе
се дојде до сознанија за слабите и јаките страни од спроведените промени,
за што екстерната менторска логистика ќе биде во можност и ќе има право
да реагира и да ги информира надлежните институции кои ја спроведуваат
промената, навремено да реагираат во насока на усогласување на
интересите и можностите на сите инволвирани, со цел да се задржи
добросостојбата во училиштата, да се овозможи тековен професионален
развој на наставниците и да се подобри квалитетот на образованието.
Менторството е единствената стратегија што треба да се примени за да
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се обезбеди одржливост на промените, квалитет и континуиран развој во
образованието (слика 7.1).

Слика 7.1. Менторството за квалитетно образование

Под квалитет во образованието се подразбира „постоење, односно
создавање на сите нужни предуслови, како влезни фактори, поточно тоа се
низа од меѓусебно поврзани активности на планирање, координирање,
организирање на работата во училиштето во целина кон создавање на
услови за работа на училиштата, од една страна, и конкретни активности
за успешна реализација на воспитно-образовниот процес заради
задоволување на потребите и очекувањата на корисниците на нивните
услуги, односно за постигнување на стандардите за квалитет на
образованието, од друга страна“ (МОН, 2005).
Наставникот е тој кој директно ги имплементира промените кои
настанаа со модернизацијата на образованието, каде неговата улога се
менува во координатор, насочувач, поттикнувач, посредник помеѓу
ученикот и знаењата. Затоа најпрвин треба да се работи на подобрување на
квалитетот на наставникот, со што ќе се обезбеди квалитетна настава, за да
се подобри квалитетот на образованието.
Сето ова е поврзано со тековниот професионален развој на
наставникот, неговото професионално усовршување заради новите
наставни планови и програми кои произлегуваат од потребите и барањата
на современиот начин на живеење.
Професионалниот развој опфаќа неколку развојни фази:
 базично професионално образование;
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 работно воведување и
 перманентно професионално усовршување.
Според Стојановски (2008) менторството во базичното професионално
образование на наставничките кадри треба да се одвиваат низ следните
видови:
 менторство на универзитетска настава, каде што предметниот
наставник или асистентот ќе вршат менторска функција во
реализација на определен дел од наставните содржини, независно
дали се т.н.: предавање, вежби или помош при изведување на
работните задачи;
 менторство во работната практика на студентите, каде што
менторската функција ја има искусен наставник од воспитнообразовната организација во која се реализира наставната практика
на студентите;
 менторство во подготовка на додипломски труд, каде што
менторската функција ја има наставник во чие наставно подрачје
доминантно се наоѓа предметот на дипломскиот труд.
Во однос на другите развојни фази на професионалниот развој,
Стојановски (2008) вели дека треба:
 менторство за работно воведување на нови кадри, каде што како
ментори се јавуваат искусни наставници од воспитно-образовната
организација од истиот или сроден предмет;
 менторство за перманентно усовршување на наставничките кадри
во различни облици на практично спроведување, по предмети, по
области или како посебни реформски зафати;
 менторство за промена на воспитно-образовната практика, каде
што менторската функција ја вршат наставници или други кадри
кои веќе партиципирале во подготовката и иницијалната примена
на новината и посебно се избрани и обучени за ширење на
промената.
Овие суштински елементи се директно врзани и се дел од практиката
во образованието, кои доколку менторски не се координираат го губат
патот и настанува дезориентација и хаотичност од која најмногу ќе биде
повреден ученикот.
4. СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕНТОРСТВОТО
Перспективите за идниот развој на училиштата, а тука би додала и
општеството, би биле во голема предност на остварување, доколку ја
сфатат важноста од познавањето и применувањето на целокупниот
менторски процес.
Со спроведување на менторството, како една од стратегиите за
обезбедување на квалитетно образование, ќе се овозможи конструктивност, продуктивност и предвидливост на иднината, организирано и
насочено кон остварувањето на целите за подобро утре.
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Менторството е можно да се случува спонтано, а да не сме свесни
за тоа. Но, кога знаеме дека се случува или треба да се случи, секоја
образовна институција треба подготвено, одговорно и заинтересирано да
се внесе во претстојниот менторски процес, бидејќи давањето дел од себе
и своето време е најголем предизвик и не треба да се прими несериозно.
Денес, веќе менторството станува дел од секојдневната реалност во
основните училишта. Се следи законот и се доделува наставник ментор на
нововработениот. Но, повторно се фаќаме во замката на незнаењето.
Недостасува најважниот сегмент на почетниот процес што се однесува на
тоа што сè треба да се опфати со менторството и кои сè документи го
пратат процесот. Односно, од сето претходно кажано може да се сумираат
3 фази при менторирањето и тоа:
I ФАЗА
Доделување на ментор;
Оформување на програма од страна на менторот;
Разгледување на програмата заеднички со менторираниот;
Дополнување, изменување на програмата од страна на менторираниот во зависност од неговите потреби;
Одобрување на програмата од страна на претпоставениот
(директорот на училиштето).
II ФАЗА
Запознавање на менторираниот со инструментите за пополнување
потребни за неговото портфолио;
Спроведување на процесот во зависност од активностите предвидени со менторската програма;
Континуиран мониторинг и евалвација.
III ФАЗА
Пишување извештај за спроведениот менторски процес и резултатите од него;
Пишување мислење од страна на менторот за менторираниот.
При реализирање на менторскиот процес се опфатени сите фази, но
последователно, со многу прескокнати чекори.
Од тие причини, овој труд ја „промовира“ идејата менторството да
стане дел од програмата на задолжителни предмети на факултетите на
првиот циклус на студии, како зародиш за сè што понатаму би се
случувало во образованието, но и пошироко.
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Искористете го своето време да станете подобри.
Следејќи го туѓиот пример со леснотија може да
дојдете до знаење
за кои други требало макотрпно да работат.
Сократ
За жал, наставниците имаат само основно познавање за
менторството. Нивното познавање не е продлабочено, што се согледува од
нивните скромни очекувања кои ги имаат од менторскиот процес.
Недостатокот од јасна претстава што е тоа што може да го очекуваат од
менторскиот процес и кои придобивки може да ги искористат од истиот,
природно ги прави да не се ни отворени кон самиот меторски процес.
ЗАКЛУЧОК
Осовременувањето на наставата во училиштата уште повеќе ја
поттикна потребата од менторството. Самиот современ и модерен живот
наметна предизвици со кои ќе се соочуваат новите кадри и профили што
ќе раководат со општествениот живот. Со примена на менторството се
јакне самодовербата кај менторираните кои „утре“ ќе станат ментори на
некои нови и неискусни и тогаш е важниот момент да се потсетат да не
заборават и да направат сè за:
 Јас студент – учам за менторството;
 Јас приправник – веќе знам дека ми треба ментор, што треба да
правам јас, а што менторот и работната организација за мене;
 Јас ментор – знам СÉ што треба да правам;
 Јас организација – знам како да „работам“ со луѓето.
Отсекогаш се вели дека човекот учи додека е жив, но уште подобро е
кога некој ќе нè научи и ќе ни го покаже вистинскиот пат, како на прав
начин ќе може да се оствариме себеси и истовремено придобивката да ја
имаат и другите.
Ако се чека на обуки за менторство од страна на некои институции за
да се пополнила дупката која постои, тогаш повторно ќе има празен од,
односно некој што ќе биде „заборавен“ нема да може да го продолжи
континуитетот и ќе се случи прекин на синџирот, а тоа значи „неколку
осакатени“ наставници – „неколку осакатени“ генерации.
Теорија за менторство има многу. Со осмислување на менторската
стратегија: – Кога да се почне? Каде да се почне? Кој ќе го прави тоа?
Колку време? Како? – ќе се обезбеди механизам кој ќе обезбеди
квалитетни наставници, квалитетна настава, продуктивен кадар, цврст
почеток.
Одговорноста за ова прашање почнува во високообразовните
институции кои треба да ја отворат вратата кон менторството во насока на
негово изучување и тековно применување, а потоа одговорноста се
пресликува и кај идните наставници кои „отворени“ треба да влезат во
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отворената врата. Ова е обостран процес во кој недостатокот на залагање
на една од страните го оштетува процесот кој тешко може да се
компензира, а најлошите резултати се гледаат кај учениците како крајни
корисници.
Сметам дека овој труд ќе отвори многу прашања за да се почне од
почеток да се третира менторството при развојот на личноста на
наставникот кој овозможува организиран професионален развој на
вработените. Интересно е дека сите знаат дека тоа е важно, но не знаат
сите што сè треба да вклучува, а своето незнаење го маскираат со лични
претпоставки за тоа што тие сметаат дека е важно, што во основа е многу
различно од тоа што претставува менторството. Во секој случај,
впечатлива е потребата што и многу наставници ја истакнуваат во однос
на зајакнување на менторството, со желба за негово изучување како
основа за остварување на правилен пристап за негово спроведување.
Но, секако, е важно да се прават истражувања кои ќе посочуваат колку
инвестираното време во изучување на менторството има своја повратна
инвестиција, на што истото влијае, со кои други активности е во
корелација, анализа на што е тоа што треба да се изучува по предметот
менторство.
Самото изучување на менторството, а потоа и негово спроведување,
треба да овозможи трансформација на информациите во корисно знаење и
практикување. Рамнотежата на овие два процеса може да се оствари преку
примарно влијание на нашата свесност од една страна и поттик од
авторитет од друга страна, при што авторитетот и моќта да се
употребуваат мудро, и тоа за предизвик, нудење можности, охрабрување,
обезбедување помош на менторираниот. За вакво остварување треба да се
даде сила на визијата преку рамнотежа на улогите за да се обезбеди
синергија на независноста и сигурност во работењето, поттикнувајќи ја
креативноста, стабилноста, со што се зголемува задоволството кај секоја
од индивидуите при преминување од еден во друг процес на осознавање
на менторството. Сето тоа обезбедува квалитет во образованието, а со тоа
и општествен напредок и зголемување на капиталот на знаења и вештини
за нивно применување и донесување правилни одлуки во вистинско време.
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СОРАБОТКА ПОМЕЃУ РОДИТЕЛИТЕ И УЧИЛИШТЕТО
ВО ПОСТИГНУВАЊЕТО НА УСПЕХОТ ВО УЧИЛИШТЕТО

Abstract
Modern society we live alone brings many challenges for each individual, and
especially for students of primary and secondary education. That was a challenge for me
to head to the writing of a paper that would give a review of whether and how the
family can affect the success of students in school. Family in modern society is going
through a stage in which parents of tenpre occupied with work and work commitments
do not have enough free time and opportunity to commit to what their children follow in
schools, and thus do not have the ability to help children in this process. Besides this, if
we can say newly create social situation, however in a number of families is often
present and dysfunction of the family. In these families the parents or one parent is often
a cause of family dysfunction for various reasons, alcoholism, domestic violence and so
on. Family, teachers and their mutual cooperation pose a fundamental prerequisite for a
achieving the success of students in the school on the one hand, and the elimination or
reduction
Keywords: Family, students, success, school

УЧИЛИШЕН НЕУСПЕХ
Покрај тоа што трудот е насочен кон успехот на учениците и
партиципацијата на родителите во училиштето со што на некој начин би го
подобриле успехот на учениците, сепак пред се би можеле во кратки црти
да дадеме осврт на тоа што претставува неуспехот на ученикот и кој се би
можел да биде предизвикувач на истиот. Неуспехот во училиштето од
страна на ученикот кога гледаме воопштено, пред се се однесува на
оценките кои ученикот ги добива во текот на учебната година.
Негативните или слаби оценки пред се асоцираат на тоа дека станува збор
за ученик кој не постигнува успех во училиштето. Најчесто со негативните
училишни оцени се поврзува и асоцијалното однесување на ученикот. Се
смета дека учениците кои покажуваат асоцијално однесување во
општеството, најчесто се ученици кои во училиштето покажуваат неуспех.
Всушност неуспехот во училиштето може да биде предизвикан од
неколку причинители. Како предизвикувачи на истиот најчесто се семејството, групата на врсници, како и личните ресурси на ученикот.
Факот дека голем број на ученици сеуште покажува негативен
успех во училиштето, претставува прашање за причинителот на таа појава.
Причинителите на училишниот (не) успех на ученикот се бројни и во
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литературата главно се поврзуваат со три широки групи на фактори:
семејството и врсниците (семејни односи, социоекономскиот статус и
структурата на семејството; очекувањата на родителите и врсниците,
односите помеѓу врсниците); училиштето (наставен план и програм,
обученоста на наставникот за воспитно-образовната работа, примена на
нови наставни методи, односите помеѓу наставникот и ученикот,
очекувањата на наставникот, начинот на оценување на ученикот) и лични
ресурси на ученикот (интелигенција, вредности, самопочитување,
очекувања, проценка на самоефикасноста). (Gutvajn, 2009:13)
СЕМЕЈСТВОТО И УСПЕХОТ НА УЧЕНИКОТ ВО УЧИЛИШТЕТО
Семејството е најзначајната карика на едно општество. Во него се
раѓаат и создаваат децата, кои не само што претставуваат потомок на
семејството од кое потекнуваат, туку во исто време тие се и потомокот на
општеството во кое се раѓаат и живеат. Токму поради овие причини семејството е првиот фактор од кој што децата ги стекнуваат основните социјализаторски вештини, се стекнуваат со основните форми и начини на
однесување, или воопштено кажано се социјализираат. Процесот на социјализација е многу битен и значаен за самото дете кое што постепено но,
сигурно се формира во една индивидуа. Кои погледи на свет ќе ги прифати
и превземе како свои и општествено прифатени, зависи пред се од
семејството и родителите. Всушност семејството како прв извор на
социјализација на детето претставува основата од која што детето ги црпи
сите просоцијални норми на однесување.
Формирањето на личноста на детето, а понатаму и на ученикот
најмногу е под влијание на семејството. Односот помеѓу родителите и
детето во голема мера влијае како на формирањето на личноста на детето,
така и на понатамошниот успех на детето во училиштето, како и на
неговото однесување кон средината во која живее. Со оглед на тоа дека
живееме во едно современо општество кое од возрасните има побарувања
кои честопати се остваруваат малку потешко или во поголем временски
период, па родителите немаат доволно време да им посветат на своите
деца, од што произлегува дека често пати се случува неуспехот на
учениците во училиштето во многу наврати да биде поврзан со
семејството и условите на истото.
Семејството всушност ги всадува сите норми, правила и
регулативи на општествено прифатливото однесување во општеството во
кое живееме. Покрај ова сепак во секојдневното живеење не ретко се
соочуваме со семејства кои што во својата основа ја носат со себе
деструктивната функција. Од таму произлегува дека најчесто кај
дисфункционалните семејства децата, а покасно и учениците со себе ја
носат таа негативна карактеристика која што на почетокот во детството се
изразува преку негативистичко и агресивно однесување, кое што покасно
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преминува во однесување кое што во училиштето е пред се
окарактеризирано со негативен успех во училиштето од страна на ученикот, како и со негово асоцијално однесување како во училиштето, така и
надвор од него.
Гледано од оваа перспектива семејството како една целина има
голема улога како во формирањето на личноста, така и во постигнувањето
на успехот во училиштето од страна на детето, односно ученикот. Најчесто
теоретичарите во своите толкувања даваат образложение дека најчесто
децата кои потекнуваат од семејства со низок економски стандард, како и
ученици кои потекнуваат од семејства во кои родителите имаат понизок
степен на образование, најчето постигнуваат помал успех во училиштето,
од друга страна учениците кои потекнуваат од семејства со повисок
економски стандард и се со повисок степен на образование, постигнуваат
поголем успех во училиштето.
Некои студии индицираат на тоа дека семејствата влијаат на
постигнувањето на учениците во училиштето. Првата истражувачка
линија, значително покажала дека демографските карактеристики на
семејството се поврзани со академските постигнувања. Повторливи се
темите кои укажуваат дека учениците кои потекнуваат од семејства со
низок економски стандард, помала едукација, едно-родителски семејства,
или поголеми семејства, покажуваат помал успех во училиштето, за
разлика од оние кои поттекнуваат од семејства со повисок економски
стандард, се повеќе едуцирани, како и од семејства кои се сочинети само
од родителите и нивните деца, односно помали семејства. (Deslandes et
al.,1999:136). Генерално, образовното ниво на родителите предвидува
повеќе варијабилности во образовното постигнување на ученикот, отколку
останатите семејно демографски карактеристики. (Deslandes et
al.,1999:136).
Покрај демографската карактеристика на семејството, уште еден
многу значаен параметар поврзан со семејството игра голема улога во постигнувањето на успехот во училиштето од страна на учениците. Всушност
семејната атмосфера и родителскиот стил се можеби најзначајните
компоненти како во постигнувањето на успех во училиштето, така и во
формирањето на личноста на ученикот. Голем број на студии говорат
токму за атмосферата во семејството, па така се смета дека доколку во
семејството владее позитивна атмосфера исполнета со топлина и
разбирање од страна на родителите, учениците постигнуваат поголеми
успеси во училиштето, за разлика од семејствата во кои владее
деструктивна атмосфера исполнета со негативизам и лош однос на
родителите кон децата. Покрај семејната атмосфера, постигнувањето на
успехот на учениците во училиштето значително зависи и од родителскиот
стил во семејството. Се смета дека трите родителски стила: топол,
надзорен, психолошкото доделување на автономија се основните
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родителски стилови кои овозможуваат поголем успех на учениците во
училиштето.
Повеќето автори се согласуваат дека децата кои поттекнуваат од
семејства во кои постои меѓусебно поверение, љубов и другарски однос,
како помеѓу самите родители, така и помеѓу родителите и децата, многу е
поверојатно дека децата ќе израснат во возрасни луѓе со позитивни
особини, помеѓу кои се и сигурноста во себе, независноста,
урамнотеженоста, подобрите социјални контакти, за разлика од децата во
чии што семејства, непријатностите, караниците, се многу чест случај,
семејства во кои нема разбирање за останатите членови на истото, или пак
истите потекнуваат од маргинализирани групи. Во стручната литература
се истакнуваат посебно два односа, срдчен однос кон детето, наспроти
ладниот однос, како и овозможувањето на слобода на детето, наспроти
строгото ограничување на неговите активности, кои претставуваат услови
за развој на здрава и креативна личност. (Tomić, 2008:590).
Потешкотиите кои се појавуваат во училиштето можат да бидат
специфични па дури можеме да ги наречеме и со одредено име(пореметување на вниманието и /или концентрацијата, дисграфија, дислексија,
дискалкулија, емоционална потешкотија,....), или неспецифични, па
можеби е потешко да се воочи причината на таквите потешкотии. Најчесто
тоа се проблеми во семејството, несигурност, слаба прилагодливост на се
поголемите барања од страна на училиштето, влијанието на врсниците и
околината и сл. Кај децата тогаш неретко се појавува отпор кон
училиштето и во колку изостане реакцијата на возрасните, постепено
таквите деца се повлекуваат во себе, ја губат самодовербата и истрајноста
во работата. Уште повеќе некои деца можат стравот да го прикриваат со
агресивно однесување и недостатокот на училишен успех да го
надокнадуваат со истакнување на некој вид на непосакувано однесување.
Потребно е потешкотиите кои ги “блокираат децата” да бидат навреме
воочени. ( Dujela)
СОРАБОТКА ПОМЕЃУ РОДИТЕЛИТЕ И УЧИЛИШТЕТО
Соработката помеѓу училиштето и родителите претставува многу
значајна компонента во постигнувањето на успехот на ученикот во училиштето. Успешното воспоставување на односот помеѓу наставникот во
училиштето и родителите скоро секогаш води кон подобрување на успехот
на ученикот во училиштето, или пак кон задржување на истиот. При воспоставувањето на односот помеѓу наставникот и родителите, родителите
се тие кои што пред се е потребно да ја почитуваат како личноста на
наставникот, така и личноста на сопственото дете како посебен идентитет.
Одсуството на нетрпеливост помеѓу наставникот и родителите,
постоењето на емпатија како од страна на родителите, така и од страна на
наставникот, интересот за наставните содржини од страна на родителот,
постоењето на взаемната доверба и сл., претставуваат фактори кои
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неминовно водат кон воспаставување успешна комуникација помеѓу
родителите и наставникот, а со тоа и развивање на успешноста на
ученикот во училиштето.
Соработката помеѓу родителите и наставникот започнува пред се
со запознавање на обете страни. Наставникот го запознава семејството на
ученикот, ги запознава условите на семејството на ученикот, односите
помеѓу членовите на семејството, како и односите помеѓу родителите и
детето. Од членовите на семејството, пред се од родителите на ученикот се
очекува пак да ги прифатат барањата кои што перд нив ги поставува
училиштето. Успешното воспоставување на овој однос неминовно ќе
доведе до успех на ученикот во училиштето.
Најчесто соработката помеѓу родителите и наставникот сe одвива
малку отежнато поради фактот што родителите најчесто очекуваат тие да
бидат повикани од страна на наставникот, како и да им бидат образложени
барањата кои треба да ги исполнат. Истражувањето направено во
училиште во Нови Сад во Србија, дошло до следните податоци:
 Комуникацијата со родителите најчесто е едносмерна – насочена
од училиштето кон родителите;
 Вистинската партиципација се сведува на тоа дека учествувањето
на родителите во органите на училиштето, тие го набљудуваат
само како формалност;
 Родителите очекуваат иницијативата и повикот за соработка да
бидат упатени од страна на училиштето;
 Можностите за партиципација на родителите во училиштето не се
многу чести;
 Комуникацијата помеѓу родителите е недоволна;
 Родителите не знаат како сами да го институционализираат своето
влијание ( на пр. преку организирање на здруженија на родители и
сл.) ( Bursac et al.).
Соработката помеѓу родителите и наставникот се остварува преку
неколку облици на соработка и тоа:
 Индивидуални контакти;
 Соработка со групи на родители;
 Родителски состаноци;
 Советувалиште за родители;
 Останати облици на соработка на семејството и училиштето
(допишување или пишување на пораки на родителите,
библиотека за родителите, работа во органите на управување,
семинари за родителите, курсеви).
Всушност овие форми на соработка помеѓу наставникот и
родителите, имаат големо влијание на постигнувањето и поттикнувањето
за постигнување на успехот на учениците во училиштето. Секој од
претходно споменатите облици на соработка, е специфичен и одржан на
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свој начин, па така индивидуалните контакти помеѓу родителите и
наставникот се остваруваат со посети на наставникот на родителскиот дом
на ученикот, од каде што всушност доаѓа до сознанија за условите во кои
живее ученикот, како и за односот на родителите со ученикот. Со овој
облик на соработка се создаваат поблиски односи помеѓу родителите и
наставникот, а со самото тоа доаѓа и до намалување на можностите за
пројавување на неуспех на ученикот во училиштето. Соработката со групи
на родители е организирана пред се од страна на наставникот и најчесто е
форма на соработка која се остварува помеѓу наставникот и родителите на
учениците кои имаат слични, или исти проблеми во училиштето. Најчесто
овој облик на соработка е организиран од страна на наставникот со
родители чии што деца покажуваат одреден неуспех во училиштето, или
пак асоцијално однесување. Овој облик на соработка дава резултати,
бидејќи овде родителите доаѓаат до сознание дека нивното дете не е
единствено со ваков облик на однесување, или со ваков успех, при што тие
се солидаризраат едни со други и бараат решение на постојниот проблем.
Родителските состаноци се најчест облик на организирање на
соработка помеѓу наставникот и родителите на учениците. Најчесто на родителските состаноци наставникот е тој кој што дава една воопштена
слика за сите ученици во глобала. Пред се овој облик на соработка не е
многу упешен бидејќи наставникот дава слика за академскиот успех или
неупех на учениците. Советувалиштето за родители е наменето пред се за
родителите на кои што им е потребна помош од страна на повеќе стручни
лица меѓу кои што и педагог, психолог како и наставникот на нивното
дете. Овие советувалишта се наменети за родителите кои што немаат
воспоставено добар однос со своите деца, родителите на кои што децата
или поточно учениците покажуваат како неуспех во училиштето, така и
асоцијално однесување како во училиштето така и надвор од него. Овој
облик на соработка не е многу поддржуван од страна на родителите и
многу е мал бројот на родители кои се сложуваат на овој облик на
соработка.
Покрај горенаведените облици на соработка помеѓу наставникот и
родителите, можеме уште да ги споменеме и останатите облици на
соработка помеѓу родителите и наставникот. Овие облици на соработка се
однесуваат натоа дека преку нив родителите и наставникот на учениците
се постојано во контакт преку размена на пораки за тоа каков е успехот на
ученикот во училиштето, како напредува ученикот во училиштето и сл.
Најчесто овде се употребува ученичката книшка која што исто така
претставува едно средство за пренесување на академскиот успех на
ученикот, но покрај неа наставникот е потребно да најде и други средства
со кои што би можел со помош на пишана порака да ги извести родителите
како за неупехот на ученикот, така и за неговите успеси во училиштето.
Организирањето на семинари и курсеви за родителите исто така
претставува еден многу добар и позитивен облик на соработка помеѓу
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родителите и наставникот, бидејќи со помош на овие семинари и курсеви
родителите доаѓаат до голем број на податоци и информации за тоа како
треба да го поттикнуваат успехот на своите деца во училиштето, и како да
се стекнат со вештини и знаења кои би им помогнале во елиминирањето на
неуспехот на учениците во училиштето.
ЗАКЛУЧОК
Упехот на учениците во училиштето е во тесна врска со
родителите и семејството од каде што потекнува ученикот, но за да се
постигне успехот на ученикот во училиштето голема улога и влијание
имаат и наставникот како и останатите надворешни фактори со кои
ученикот се среќава во текот на секојдневното живеење. Би можеле да
кажеме дека успешно воспоставениот однос како помеѓу родителите и
детето, така и помеѓу самите родители, претставува еден од најбитите
фактори за постигнување на успех на детето во училиштето. Незамарлив е
и односот кој што ќе биде воспоставен помеѓу родителите и наставникот,
за постигнувањето на успехот на ученикот во училиштето. Колку е
подобар односот кој што ќе биде воспоставен помеѓу наставникот и
родителите на ученикот, толку се поголеми и можностите за елиминирање
на условите за пројавување на неуспех на ученикот во училиштето,
доколку истите воопшто и се појавуваат. Упешно воспоставениот однос
помеѓу наставникот и родителите, како и успешното воспоставување и
остварување на облиците на соработка помеѓу наставникот или училиштето и родителите, претставуваат една ако можеме да кажеме добитна
комбинација за постигнувањето на успехот на учениците во училиштето
на секое поле.
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КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СОВРЕМЕНИОТ ВОСПИТНО –
ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС И УЧИЛИШТАТА ВО XXI ВЕК
Abstract
In this paper we will try to present the characteristics of the modern education system in
the XXI century. The school has always been a very complex system with a great
number of integrating components and elements. In the past, the schools managed to
establish integrate the internal and external components, elements and factors. Today,
the school is much more free, more diverse, more complex and has more to offer. The
school of the future will be even more complex. It will be very challenging to establish
harmony between all the elements and components. In this paper we will try to show the
differences between the schools from the past and present and we will look into the
characteristics of the modern quality schools. The analysis of the characteristics will be
followed by possible conclusions regarding potential changes in the schools.
Key words: education, school, quality of instruction, modern learning.

ВОВЕД
Училиштето отсекогаш било многу сложен систем, составен од
поголем број составни компоненти и елементи. Во минатото училиштата
успеваа да воспостават целина во дејствувањето на внатрешните и
надворешните компоненти, елементи и фактори. Денес училиштето е
многу послободно, поразиграно, посложено и побогато. Идното училиште
ќе биде уште покомплексно. Нема да биде воопшто лесно да се воспостави
хармонија на сите елементи и компоненти (општествена мисија, цел,
задачи на училиштето, содржина на работа, социјалната и индивидуалната
мисија на училиштето, методите, облиците и средствата на дејствување,
положбата на ученикот, патиштата по кои тој се развива како креативна
личност, улогата на наставникот, непосредната околина во која
училиштето дејствува).
Училиштето кое ја има улогата на еминентна функција се повеќе
се претвора во само обично училиште во кое младите мораат да одат и
поминуваат дел од својот ден токму таму. Уште во 60-тите години се
забележувала ова појава. Уште тогаш е забележано запоставувањето на
воспитната функција на училиштето, како и што се забележани следните
појави: појава на интелектуалистичко сфаќање на училиштето;
запоставувањето на воспитното дејствување; неповолна положба на
педагозите; слабости во организацијата и дејствувањето на просветнопедагошката служба; недостиг од систем на вредности; слабости во
просветната политика; неадекватен однос на општеството спрема
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училиштето итн. Меѓутоа, во тоа време немало доволно разбирање на
ваквиот вид на предупредувања. Во тоа време не биле преземани никакви
мерки против појавата на овие недостатоци и затоа тие само се
зголемувале и фаќале се поголем размер. Од тој период, до сега се
воведени многу иновации во наставата, меѓутоа се потребни големи
промени во целиот образовен систем.
УЧИЛИШТАТА ВО МИНАТОТО И ДЕНЕС
Повеќе од три века училиштето функционира на подеднаков
начин, односно ја има истата парадигма, која е позната како парадигмата
на Коменски. Таа се дефинира како парадигма на предметно-часованаодделенска организација на настава. Во изминатите три века сите
училишта ја прифатиле оваа парадигма која и денес е основа за решавање
на сите прашања на современото училиште. Кон крајот на XIX и
почетокот на XX век, имало повеќе обиди да се напушти, односно да се
надмине и радикално да се промени оваа парадигма. Обидите биле
насочени кон промената на наставните планови и програми, работата во
одделенијата, се менувал и системот на оценување на учениците, се јавиле
и цели системи и педагошки правци. Но, сите овие системи биле со
ограничено време. Тие исчезнувале заедно со нивните автори или
носители на идеите. Може да се заклучи дека сите обиди, бидејќи биле со
ограничено време, биле без успех, и затоа училиштето повторно се враќа
во стариот колосек, повторно почнува да владее парадигмата на Коменски.
Свесни сме дека оваа парадигма мора да се отфрли од наставата, без нова
парадигма не може да се согледа идното училиште, не може да се
моделира нов систем на училишта, не може да се утврдат и
операционализираат чекорите и промените кои треба да се направат во
денешното училиште за тоа да прерасне во училиште на иднината.
Парадигмата на Коменски одговараше на историските и општествените
промени од XVII век, кога имало потреба од училишта, кои биле лесно
организирани, еден учител да работи истовремено со поголем број на
ученици. Но денес, историските и општествените услови се квалитетно
променети, денес постои потреба од индивидуален пристап кон секој
ученик, денес учениците треба сами да откриваат и стекнуваат знаења,
вештини и навики кои ќе ги применуваат во решавањето на секојдневните
проблеми итн. Дали треба да постои оваа парадигма на Коменски?
Одговорот е јасен.Се разбира дека денес во ова модерно општество, кога
развојот на кибернетика, информатика, техника и технологија се на високо
ниво, има потреба од нова парадигма таа е парадигма, на училиште која се
карактеризира со ,,активирање на ученикот, интерактивност, односно
учење по пат на истражување. И покрај постоењето на вакви предлози за
нова парадигма на училиштето, останато е само на нејзиното
прокламирање. Мал е бројот на училиштата кои отишле некој чекор
понапред. И денес се уште е доминантна предавачката парадигма. Имаше

100

повеќе обиди, теоретски и практични,кои имаа за цел да ја заменат
предавачката парадигма со некоја нова форма како ,,учествувачка,
,,активистичка, ,,интерактивна, потоа со ,,самоорганизирање на ученикот,
,,учество или вклучување на ученикот во своето опкружување, итн.
Досегашните искуства покажаа дека промени во училиштето имало-само
во некоја од компонентите, но никако до негова темелна промена.
Затоа, можни парадигми кои би ги издвоиле на училиштето на
иднината може да бидат:
 единката како особена индивидуа и конкретна личноста е
парадигма на идното училиште;
 Училиштето на иднината е училиште на високо индивидуализирана и индивидуална настава, образование и воспитание на секој
поединец;
 Училиштето на иднината нуди оптимален развој на секој поединец;
 Училиштето на иднината е училиште на активна кооперативна
работа и дејствување на сите нејзини субјекти;
 Содржините на предметите се поделени на модули и по стандарди
на постигнувања. Содржините се општи и високо индивидуализирани;
 Самостојно стекнување на знаења од различни супериорни извори
со менторска и инструктивна помош од наставникот;
 Наставата и учењето се организираат во група и индивидуално.
Работата е високо индивидуализирана;
 Постои соработка во наставата и во облиците на работа, разговор и
демонстрации;
 Учениците се активни, а наставниците ги упатуваат, усмеруваат и
ја потикнуваат нивната активност;
 Наставникот не ги испорачува информациите како кај традиционалната парадигма, туку го организира воспитно-образовниот
процес во кој учениците самостојно стекнуваат знаења;
 Комуникацијата е двосмерна: од наставникот кон ученикот и
обратно;
 Наставата не е ентрописка во услови на перманентно искинати
врски, каде на крајот од часот учениците не знаат што знаат, а што
не, туку секоја фаза на активност на ученикот е проследена со
повратна информација и тие знаат што е научено, што не;
 Нема неуспешни ученици. Секој напредува според своите
способности. Училиштето е прифатено како средство преку кое
учениците ги изразуваат своите потреби и ставови, се стекнува
самодоверба;
 Наставата е само еден вид на педагошка работа, а нејзиниот дел во
вкупната активност се намалува за сметка на останатите
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облици(самостојна работа, истражувачка работа). Училиштето
станува место за побогато живеење и учење;
Наставникот не се занимава со предметот и со тоа како да ја
помине наставната содржина, туку негов интерес се учениците,
негова цел е тие да постигнат поголем успех;
Сите училишни задолженија се завршуваат на училиште;
Училиштето настојува кај учениците да развие образовни и други
социјални потреби и тие да учат без надворешен притисок;
Наставата не се организира по одделенија, туку по стандарди и
учениците напредуваат во зависност од своите способности;
Наставникот се образува за повеќе предмети и за повеќе различни
активности за креативно да го искористи работното време, каде
што има инструктивна улога, примена на иновации;
Се редуцира информативната улога на наставникот, затоа што
учениците користат и други извори на знаење. Посебен акцент има
организаторката, советодавната, соработничката и дијагностичката
улога на наставникот;
Наставата се организира интерактивно по теми и тимски се
реализира;
Училниците се мултимедијални - со електронски табли и
компјутери, каде што симулативно се следи квалитетот на работата
на учениците. Распоредот на седишта е флексибилен и активно се
користи интернет. Со наставниот процес се управува ефикасно
бидејќи има постојана повратна информација;
Во училиштето се истражува и експериментира. Се што е
постигнато треба да биде надминато, бидејќи не постои горна
граница на квалитетот. И кога си на врвот мора да се качуваш, па
затоа истражувањето и примената на иновациите треба да биде
практика на секое училиште со новата парадигма. Целта е работата
со учениците да не биде занаетчиска и рутинска, туку творечка;
Родителите се учесници и постојани соработници во реализацијата
на воспитно-образовните задачи. Тие се извори на информации за
учениците и важни фактори во формирање на личноста на
ученикот;
Функциите на родителите во реализацијата на воспитнообразовните задачи треба да бидат составен дел на програмата на
училиштето;
Социо-економската клима се темели на почитување на личноста на
ученикот. Работната атмосфера е релаксирана и пријатна.
Наставниците ги поттикнуваат учениците со охрабрување и
поддршка. Нема закани со оцени и казни;
Наставниците се заинтересирани за секој ученик и се трудат сите
да бидат успешни. Дејствуваат воспитно;
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Во училиштето постојано се случува нешто позитивно и владее
кооперативна атмосфера;
 Наставничкиот колектив е хармоничен.(M.Bratanis,1993:29)
Преку согледување и анализа на овие парадигми, парадигмата на
современото училиштето, која се карактеризира со ,,активирање на
ученикот, ,,интерактивност, односно учење по пат на истражување,
целосно би можела да се спроведе во практиката.
КВАЛИТЕТОТ НА СОВРЕМЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Потребата за промена во образованието во XXI век е неопходна,
затоа што развојот на општествено-економските заедници, благодарејќи на
се побогатите општи и посебни цивилизациски и културни придобивки,
богатството на сознанијата кои континуирано се зголемуваат во сите
науки, како и растечките потреби на човековиот род, му наметнуваат нови,
општествени и поединечни, индивидуални, барања и задачи на
училиштето. Согледувањето на иднината на училиштето не може да се
гледа надвор од системот на образование и воспитание, во чии рамки тоа
мора да постои и да дејствува. Училиштето за XXI век мора да се согледа,
проектира и моделира во рамките на тој поширок систем како негов
неделив дел, како негов значаен подсистем. Доколку се навратиме години
наназад, во минатото, и го анализираме развојниот период на училиштето,
ќе забележиме дека во целата историја на училиштето може да се согледа
постоењето на посебни, специфични карактеристики кои произлегуваат од
одлуките на заедницата во која се организира училиштето. Училиштето
отсекогаш било универзално и посебно општествено детерминирано. Но,
денес актуелно е прашањето како проблемите и недостатоците кои
постојат во училиштето ќе исчезнат, како сите проблеми ќе ги реши
идното училиште?
Нашиот проблем на истражувањето е токму тоа прашање. Нас не
интересира како идното образование, односно училиштето на XXI век ќе
успее да ги реши веќе постоечките аномалии и како идното училиште ќе
овозможи правилен развој на поединецот, односно на младата популација
која треба во својот развој да има стекнати знаења, вештини и способности
кои истите ќе ги применува во своето секојдневие а, од друга страна, и да
има стекнати позитивни навики. Нормативните менувања на социјалното и
моралното воспитување, од една страна, инспирираат настојување на
поголема демократичност во општествениот живот а, од друга страна,
сведоци сме на се поголемата општествена криза која се искажува во
релативност и спротивност на социјалните и моралните норми, во
спротивноста меѓу декларираното и реалното. Но училиштето е тоа кое
треба да биде настрана од политиката и од политичките промени.
Училиштето треба да биде интелектуално поддржано за да овозможи
успешно воспитување, треба да се заснова врз научни сознанија, но за сето
тоа треба да постои и едуциран кадар, подготвен за иновациите во
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наставниот процес.(Ј.Djordjevic, 1983: 62). Живееме во тешки
општествено-економски и политички услови, во време на транзиција и
промени. Ова е век на информатичко-комуникациската технологија,
екологија, менаџментот, но и на развојот на демократските процеси,
претприемништвото, мултикултурализмот. Затоа, неопходно е кадрите
што се едуцираат во училиштата да се подготвуваат да можат да се
справат со ваквиот вид на предизвици. Доброто образование е од посебна
важност, затоа што им обезбедува на децата поголеми шанси за успех во
животот, шанси за задоволителна и добро платена работа, како и шанси за
развој на урамнотежен живот. Прашањето за подобрување на квалитетот
на наставата е проблем кој ги ,,оптоварува и наставниците и инспекторите,
советниците, родителите. Во развиените земји познати се следните
политики за зголемување на квалитетот на наставата:
-Зголемување на вложувањата во образованието- тоа се
постигнува со зајакнување на капацитетите на наставниот кадар, со
обезбедување на подобри услови за работа како и подобрување на
материјално-техничките средства со кои располага училиштето(кабинети,
лаборатории, спортски сали, библиотеки, опрема, компјутери), но
задолжително е и обезбедувањето на материјалните средства. На
образованието треба да се гледа како на инвестиција, а не како на
потрошувачка;
-Резултатите и придобивките како основа за подобрување- од
училиштата се очекува да најдат свој начин за зголемување на
инвестициите и квалитетниот развоен процес со кој ќе се постигнат многу
подобри резултати. Фактори коишто влијаат врз квалитетот на
образовниот систем во една држава се следниве:
1.Квалитетни наставни планови и програми изработени според
јасно дефинирани стандарди;
2.Соодветно конципирана инфраструктура на воспитнообразовните институции, во кои доминираат добри училишта ;
3.Воспоставен систем на институции за поддршка и развој на
образованието.
Според многубројните истражувања е заклучено дека клучен фактор за
обезбедување на квалитетот на училиштето е доброто училиште.
Постојат три групи на индикатори кои влијаат врз квалитетот на
училиштето и тоа:
а) Индикатори за инвестиции- кои се однесуваат на платите на
вработените, односот ученик-наставник, трошоците по ученик итн. Овој
вид на индикатори, всушност, го покажуваат квалитетот и стандардот на
општеството низ образованието кое го спроведува ;
б) Индикатори за стандардот во образовната реалност, всушност се:
училишната средина, предавањето, училишната клима и култура ;
в) Индикатори за успехот и достигнувањата го земаат предвид успехот
на одделни предмети.(Зборник, 1998: 33)

104

Но, секое училиште се наоѓа во различни средини, и според тоа
функционирањето на сите училишта не се спроведува во еднакви услови.
За квалитетот на секое училиште од посебна важност се и: составот на
ученичката популација; составот на персоналот; просторните капацитети и
опременоста на училиштето; местоположбата на самото училиште. Врз
овие фактори свое влијание имаат и финансиската положба на самото
училиште, политиката на локалната самоуправа, како и социјалните,
економските и етничките карактеристики на родителите и старателите.(М.
Potkonjak, 2000:6).
Од досега кажаното за современото училиште сметаме дека
солидно ги воочивте потребите кои се од голема важност за добро
функционирање на целокупниот воспитно-образовен процес. Во
наредниот дел ќе ги издвоиме карактеристиките на квалитетното
современо училиште и карактеристиките на квалитетната современа
настава.
Карактеристики на квалитетното, современо учење, кое треба
да ги овозможи современото училиште, се следниве:
1.Учениците да се оспособат за брзо реагирање на предизвиците на
поставената задача;
2.Учениците од свое лично задоволство и желба да се концентрираат
на секоја поставена задача;
3.Учениците добро да напредуваат;
4.Учениците добро да се адаптираат на работата во различни
контексти;
5.Самите ученици да прават самостоен избор на соодветни методи за
реализација на наставата;
6.Учениците ефективно да ги организираат средствата за работа;
7.Учениците да уживаат во работата, со задоволство да си ги
исполнуваат поставените барања;
8.Секој ученик да има самодоверба и да се подготви да поставува
самостојно прашања, со земање на активно учество на часот;
9.Секој ученик да манифестира истрајност во случај кога неможе
веднаш да даде одговор на поставено прашање или зададена активност;
10.Секој ученик да поседува способност за самооценување и
самоевалуација;
11.Секој ученик да е воспитан во социјализацискиот дух, односно во
секој момент да е подготвен да му помогне на другиот.(М. Potkonjak,
2000:9)
Карактеристиките на квалитетната настава, односно на
современата настава се следните:
а)Учениците постепено да стекнуваат знаења, вештини и да формираат
критички мислења и ставови, како и да стекнуваат животни и работни
навики;
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б)Часовите треба да бидат добро осмислени и да имаат јасно
дефинирани цели;
в)Избраните наставни методи, техники и форми на учење и поучување
да бидат соодветни на предметот или темата, како и на возраста и
интелектуалните способности на учениците;
г)Часовите да се изведуваат на начин којшто ќе сигнализира јасно на
високите очекувања од сите ученици и кој ќе поставував високи, но
остварливи стандарди кои нудат предизвик пред самите ученици;
д)Повратната информација е неопходна, односно тоа мора да биде
повратен дел од самиот час и од наставата воопшто, и да им помага на
учениците во процесот на напредување;
ѓ)Меѓусебните односи помеѓу вработените, помеѓу наставникотучениците, мора да бидат позитивни, бидејќи персоналните односи се
важни за мотивацијата на учениците;
е)Во врска со домашните работи и обврски, значајно е дека: тие се
даваат по потреба, и тоа со цел за проширување или надополнување на
работата, односно наставната содржина која се реализирала на часот или,
пак, целта на домашната работа да биде поттикнување на учениците за
самостојна индивидуална работа илигрупна работа.(P.Mandis, 1972:72).
Откако се запознавме со карактеристиките на современото
училиште и современата настава, веруваме дека сите сме свесни дека
современото инсистирање на потребата од образование кое на секоја
индивидуа ќе и овозможи многу да знае, индивидуално да се оспособува и
творечки и креативно да го применува тоа знаење во работата и
секојдневниот живот тоа е оправдано. Таквото образование треба даго
обезбеди современото образование, односно училиштето на XXI век. Тоа е
неговата основна задача. Училиштето е тоа кое треба да овозможи
стекнување на знаења и меморирање на факти, но не стекнување на
,,мртви“ и ,,неупотребливи“ знаења, туку, напротив, треба да овозможи
свесни усвоени знаења кои се поврзани со продуктивниот систем на
знаења, кој може да се активира во секој миг при решавање не само на
работни и животни проблеми, туку и на сите технички-технолошки и
информатички проблеми со кои се среќаваат поединците и нивната
општествена заедница, затоа што само овие единки, кои располагаат со
вакви знаења стануваат моќни творечки индивидуи. Токму тие ја
сочинуваат моќната заедница на која и тие припаѓаат и од која
потекнуваат. Во создавање на такви единки и заедница, училиштето ја има
незаменливата улога. Училиштето денес, а посебно во иднина, мора да
,,произведува“ моќни по знаења членови на својата заедница, мора на секој
ученик да му овозможи услови за да се формира и развие како моќна
творечка личност. Училиштето мора кај секоја единка, врз основа на моќта
на стекнатото знаење, да култивира креативен став кон животот. Затоа
новото училиште, односно идното училиште треба и мора да има поинаков
пристап кон ученикот, тргнувајќи од пристапот дека секој може да биде
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креативен; секој има и може да развие сопствени творечки потенцијали;
секој може да се обучи, образува и секој може да се воспита да ги користи
знаењата и вештинитенавистинскиотначин.
ЗАКЛУЧОК
Откако ги воочивме разликите помеѓу училиштата во минатото и
денес и ги разгледавме карактеристиките на современото квалитетно
училиште, можеме да заклучиме дека неопходни се промени во
училиштата. Со еден краток заклучок од сето тоа, би кажале дека денес се
потребни храбри, нешаблонски, неортодоксни и невообичаени визии за
училиштето на XXI век, визии кои се темелат на сознанија и искуства со
кои располагаме поединечно и колективно. Од тие визии зависи и
училиштето на иднината.
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СТАНДАРДИ ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА (ЕКСПЕРИМЕНТ
НА ЈУГОЗАПАДИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“,
БЛАГОЕВГРАД)
Abstract
This article looks at issues affecting the need of implementing standards for distance
learning. The subject of discussion is their function and meaningful methodological
argumentation. A model of standards for e-learning is provided, which are developed by
the author and received in e-learning system, based on the platform Black Board at
South-West ”Neofit Rilski” in Blagoevgrad.
Key words: e-learning and distance learning, state requirements, standards.

I. ВОВЕД
Развојот на модерните технологии за информирање и комуникација вклучува и е-учење во институциите за високо образование, а
резултат е спиритуална институција, поврзана и со преносот и со
стекнувањето на технологија. Технологиите за информирање и комуникација имаат улога на ефективни алатки за креирање на образовен
контекст, и за овозможување на нови есенцијални можности. Исто така,
тие овозможуваат адаптивно управување со процесите, со цел тие да бидат
на располагање на корисниците. Нивна важна особина е дека тие можат да
ги променат процесите на учење, овозможувајќи шемите на подучување да
бидат претходно моделирани и да бидат пратени конзистентно. Што се
однесува до менувањето на содржината, станува збор за процесот и
контролата на „е-учењето“.
Е-учење е повеќе од само нова технологија, и вклучува голем број
на нови електронски и комуникациски технологии. Овие можности
резултираат во нов квалитет и предности.
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II. НЕКОИ ОД ПРЕДНОСТИТЕ НА Е-УЧЕЊЕТО
Е-учењето може да ги надмине временските и физичките
ограничувања на традиционалниот образовен процес 2, кој претставува
организациона и функционална целина на активности на обучувачот и
ученикот, која е секогаш затворена во одредени временски интервали на
директна педагошка интеракција.
Информационите и комуникациските технологии како физичка
основа на е-учењето, го ставаат во константна состојба на нејасна
релевантност и можност за поднесување на барање (синхрониски и
асинхронсиски тип). Ако технологијата функционира како што треба, овој
тип на учење секогаш е достапен, и треба да стане реалност. Е-учењето со
себе ја носи слободата да биде барано во кое било време, од кого било,
што ќе резултира во зголемена мотивација за учење и ќе има придонес во
идниот успех на учениците. Оваа слобода е ограничена од некои услови –
технички и лични: располагање со мрежна конекција, иницијален
когнитивен интерес, компетентност за работа со технологија3. Тоа, исто
така, става на располагање најразновидни мултимедијални форми, и
овозможува избор на темпо, време на асимилација, алатки за поддршка,
преку развивање на мотивацијата на учениците, со цел промовирање на
самодоверба и рефлексивност.
За многу истражувачи, е-учењето во споредба со традиционалното
дава можност за постигнување на поголем квалитет и поголема
ефикасност на образованието. Ова се постигнува преку употреба на повеќе
информациски ресурски, како што се (текст, звук, слика, движење), кои
можат да бидат често ажурирани без големи трошоци. Може да биде
претходно подесено од страна на корисниците, придржувајќи се до
моделите за подучување / учење, со посебен акцент на конструктивниот
пристап, вклучувајќи го социјалниот конструктивизам.
Во суштина, е-учење нуди можности за учениците да бидат
активни и независни субјекти во учењето: да ги обликуваат ситуациите, да
имаат улога на „виртуелни истражувачи“, да прават виртуелни
експерименти, кои тие можат да ги повторуваат, да ги елиминаат
пропустите, да ги променат критериумите за евалуација итн.
Тоа ги надминува ограничувањата на образованието на
репродукција, земајќи го предвид индивидуалниот стил и темпо на учење.
2

Еден од аспектите на овој квалитет е опфатен од терминот М-учење „мобилно учење“,
вклучувајќи „слободен пристап до соодветни и персонализирани содржини за учење,
според иновативните парадигми и интерфејси на Интернетот преку мобилни конекции и
апарати“ (3: стр. 1).
3
Истражувањето спроведено во април 2005 од страна на Европскиот центар за развој на
вокациското обучување (CEDEFOP) на примерок од 601 испитаник од 25 европски земји ги
наведува главните особености за развојот на е-учење: учениците, наставниците и
обучувачите демонстриираат самодисциплина (48%), заштеда на време (29%), високо ниво
на технички вештини (16%), 29% од испитаниците сметаат дека немаат никакви тешкотии
(1: стр. 24).
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Како последица, тоа придонесува за развој на важни квалитети, како што
се: иницијатива, автономност, организирање, прагматизам итн. (6).
III. УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА
Ако е-учење се издвојува преку својата двојна смисла на употреба на
технологијата – техничко-технолошка и педагошко-техничка, учењето на
далечина става акцент на педагошката поделба на обучувачи и ученици.
Учењето на далечина претставува „активност на формално образование
како учениците и обучувачите се оддалечени просторно и временски. Во
целина, тоа користи комуникациски технологии, како што се: телевизијата,
видео касетите, компјутерите или е-пошта“. (4)
Регулативата согласно државните критериуми во школите за
високо образование во Бугарија става акцент на следниве аспекти: во член
1, ставка 2, овој вид на учење е форма на огранизирање на образовниот
процес “учениците и обучувачите се оддалечени во однос на просторот, но
тоа не мора да значи и во однос на времето, а и растојанието може да биде
компензирано со употреба на технолошки алатки“ (7). Всушност,
последната генерација на учење на далечина (четврто ниво според
класификацијата во Регулативата на државните критериуми – член 9,
ставка 2) е базирана само на технолошките ресурси – употреба на
специјално дезајнирани платформи, како што се: Blackboard, WebCT 4,
Moodle, ATutot, Ilias, Claroline, Cose, Sakai, Fle3, dotLRN.
Проценката на слабостите на е-учење во однос на прогресот во
учењето резултира во развојот на комбинираното учење, коешто ги
комбинира предностите на on-line пристапот на образованата содржина со
најдобрите карактеристики на традиционалното образование во
училницата и непосредните инструкции, со што образованието може да
биде индивидуализарно и обуката може да биде диференцирана“ (2).
IV. ПОТРЕБА ОД СТАНДАРДИ ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА
ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Всушност, стандардите вклучуваат „барања, спецификации,
инструкции, карактеристики, коишто можат да бидат употребени
консекутивно, за да се обезбедат материјали, производи, процеси и услуги
кои се соодветни за употреба“ (5). Стандардите може да бидат пишани,
документирани и непишани, имплицитни и кои делуваат „од втор план“.
Генерално, секоја активност, која дава производ кој е квалитетен и
ефикасен, бара стандарди коишто ги регулираат барањата како
критериуми и односи, влијаејќи на квалитетот на производот и
ефикасноста на целокупната активност.
4

Blackboard, WebCT (до спојувањето со Blackboard), eLSe (развиен од Универзитетот во
Русе) се наплатуваат, додека Moodle, ATutor, Claroline, COSE итн.се комеријални и opensource платформи.
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Образованието овозможува масовно производство со високи
барања во однос на квалитетот. Друга причина за ова е дека високата јавна
партиципација, како и сериозните јавни и приватни инвестиции се
испреплетени. Евалуирањето на имплементацијата на очекувањата и
ефикасноста на инвестициите, исто така, ја наметнува потребата од
стандарди. Најважниот аспект во потребата за стандарди за учење на
делечина е фактот дека има комплексна техничка околина (најразлични
средства за комуникација, специфични образовни ресурси, карактеристична организација на образовниот процес, типични услови за оценување
на постигањата на учениците). Неопходно е околината да ги задоволи
минималните барања, за таа организација на образовниот процес да
функционира нормално.
Важно е да се спомне дека учењето на далечина вклучува многу
луѓе со различни позиции и обврски во нејзиното функционирање:
креатори на содржината за е-учење, администратори на системите за еучење, специјалисти кои се одговорни за одржување на техничкиот
систем. Координацијата на работата на овие специјалисти и
постигнувањето на педагошка и економска ефикасност не е базирана на ad
hoc одлуки, туку на институционални правила и стандарди, кои имаат
друга функција – учествуваат во креирањето на скриената култура на
образовната институција. На другата страна се наоѓаат учениците.
Потребата од стандарди за учење на далечина произлегува од фактот дека
тоа е алтернатива за многу луѓе кои немаат временски ресурси или други
можности за класична обука. За нив стандардите се гаранција дека
одбраната форма на учење е оправдана во однос на постигнувањата на
нивните цели и дека овозможува успешно движење во образовниот систем
и кариерата.
Согласно со стандардите на бугарскиот образовен систем за учење
на далечина, се воспоставени критериуми за „оценување на учењето на
далечина во професионална насока“ (16).
Тие се регулирани во документ од Националната агенција за евалуација и акредитација (НЕАА) според Регулативата за државни критериуми
во високите училишта за организирање на учење на далечина (7).
Да сумираме, внатрешно, стандардите за учење на делечина со
нивната имплементација вршат функции кои резултираат во квалитет и
ефикасност на: околината за учење, алатките за обука, содржината на
учење, педагошката интеракција помеѓу субјектите итн. Надворешно, тие
овозможуваат услови за легитимност на учењето на далечина во
образовниот систем, неговиот социјален статус, како и за социјалната и
економската ефикасност.
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V. СТАНДАРДИ ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА: УНИВЕРЗИТЕТСКИ
ЕКСПЕРИМЕНТ
Модерното учење на далечина во Бугарија има долга историја. Со
Регулативата на државните критериуми во високообразовните инстутиции
за огранизирање на учење на далечина (7), донесена во 2004 година,
направен е голем чекор во менаџментот,во насока на воспоставување на
државни критериуми во однос на учењето на далечина. Документот не го
користи експлицитно терминот „стандард“, туку во суштина воспоставува
критериуми коишто може да се сметаат за стандарди во однос на главните
аспекти на оваа форма на учење: упис, организирање на учењето,
менаџмент на ресурсите, одржување итн.
Врз основа на Регулативата, Националната агенција за евалуација и
акредитација изготви Инструкции и критериуми за оценување на учењето
на далечина во професионалнанасока. Првата Секција од инструцикциите
„Критериуми за оценување на околината за учење на далечина во високите
училишта“ во полето на образовната активност бара високобразовните
институции да овозможат стандарди за: 1) „развивање во курикулумот во
однос на учењето на далечина DLS“5; 2) „квалитетна содржина“, 3)
„дизајнирање и ширење на е-курсевите“ (16). Најважно е дека
Инструкциите не го дефинираат стандардот, но, во многу случаи,
критериумот е синоним за стандардот. Тоа е чекор кон сфаќање на
стандардот како услов за калитет и легитимност, а истовремено е и факт
дека многу сфери поставуваат стандарди за да добијат акредитација на
учењето на далечина.
Во целина, со почетниот период на развој на учењето на далечина,
базиран на е-технологиите, многу проблеми се анализираат.
Концептуалните проблеми се поврзани со изборот на моделот на учење
(насочен кон институциите, личностите или групите/ заедниците). Исто
така, има проблеми кои се однесуваат на финансирањето. На менаџерско,
технолошко и правно ниво недостасуваат стандарди за учење на далечина,
што влијае на легитимноста на институцијата и нејзините корисници (9).
Под покровителство на Оперативната програма за хумани ресурси
на ЕУ, во 2011 година беше започната програма за „Развој на
електронските форми за учење на далечина во високото образование“,
буџетска линија: BG051P0001 – 4.3.04. Таа има за цел да обезбеди
можности за стекнување на „квалификации, додатни квалификации и
дообручување на експертите..., студија на луѓето кои се во неповолна
положба поради различни причини (8: стр. 7). Програмата е силен поттик
за високообразовните институции да го развијат учењето на далечина, кои
ќе можат да ги финансираат првите етапи преку проекти.
Двата нормативни документи, финансискиот поттик на буџетската
линија, кризата на пазарот за кандидати за студенти, бизнис-потребите на
5

DLS – учење на далечина.
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модерните форми на учење, создаваат погодна околина за
имплементирање на учењето на далечина. Овој процес е интерно поврзан
со свесноста за важноста на стандардите, за употребата на искуствата од
странство и нивната прогресивна имплементација во образовната
практика. Анализата на документите што се објавени на Интернет, со кои
високообразовните институции го регулираат учењето на далечина, е
основа за следнива заклучоци:
 Усвоени се стратегии за учење на далечина. Предвиден е развој на
стандарди за развој на учење на далечина во некои од нив. Пример
за тоа е Универзитетот во Бургас (15).
 Регулативи за учење на далечина се усвоени (Софиски Универзитет (11), Универзитетот Велико Турново (10)., Техничкиот
Универзитет, Националната Академија за одбрана, Југозападниот
Универзитет, Медицинскиот Универзитет – Софија (13).
 Регулативите содржат критериуми на кои организацијата и
наставните материјали мора да кореспондираат, и имаат улога на
стандарди.
 Некои од овие документи го воведуваат во употреба терминот
„стандарди“, без да го дефинираат експлицитно. На пример:
Регулативата за учење на Националната Академија за одбрана
„Г.С. Раковски“, во Поглавје 3 ги воспоставува „Интерните
стандарди за изработка на материјалите за обука при учење на
далечина“ (12).
 Има високи училишта кои развиле сопствени стандарди за учење
на далечина. Илустрација е Новиот бугарски универзитет.
 Воспоставени стандарди кои се однесуваат на сферите на учење на
далечина: 1) алатки за обука (учебници, електронски учебници,
видео часови, филмови со образовна содржина); 2) образовниот
процес; 3) консултација и 4) оценување (14).
VI. СТАНДАРДИТЕ ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА КАКО СИСТЕМ
Бидејќи системот на стандарди ги покрива сите димензии на
учењето на далечина, во продолжение ќе го презентираме моделот кој
стана темел на развојот на стандардите во Југоисточниот универзитет
„Неофит Рилски“ во Благоевград. Меѓутоа, ќе истакнеме дека
универзитетот има 20 годишно искуство во имплементирањето на ваков
вид на образование. Успехот, главно, се темели на фактот дека во многу
специјалистички и професионални насоки преку Moodle е организирано
електронско доставување на образовната содржина, стимулирање на самовработувањето на студентите, контрола и оценување на нивните
постигнувања.
Меѓутоа, недостасува сеопфатен концепт за учење на далечина, чиј
составен дел се стандардите. Во овие услови, согласно универзитетската
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работа, развиените стандарди се засновани на веќе споменатите планови и
буџетската линија. Тие се сметаат како средство на внатре системското и
институционално развивање на универзитетското учење на далечина.
Моделот на стандардите има за цел да ја покрие активноста на
учесниците во процесот: учениците и обучувачите. Образовната околина
ја интегрира нивната активност, вклучувајќи го и моделот на образовната
содржина, образовните алатки, софтверот, техничките алатки, соодветната
организација итн. Исто така, во суштината на образовниот процес лежи
техничката опрема овозможена од различните средства за информирање и
комуникација (сервери, мрежи со еден или повеќе компјутери, паметни
телефони и други технички средства за комуникација).
Моделот е поставен на три нивоа. На првото ниво се
квалификациските карактеристики. Стандардите кои се однесуваат на нив
опфаќаат: опис на компетенциите коишто студентите ги стекнуваат;
институциите каде што може да се реализираат; позициите на коишто
може да работат. Второто ниво се однесува на Курикулумот (образовниот
план). Стандардите кои се однесуваат на него опфаќаат: процедури за
негова изработка, должина на студиите, видови на предметни дисциплини
(задолжителни, изборни, факултативни), аудиториумска употреба на
предметите и на Курикулумот, генерално, курсеви со кредити, форми на
процедури за испитување и дипломирање. Неопходен е опис на
севкупниот академски кадар, диференциран преку степени и
административни процедури вклучени во овластувањето на Курикулумот.
Третото ниво се однесува на образовниот курикулум. Неопходен е опис на
целите, содржината според темите за аудиториумската работа (лекции,
семинари, практични вежби, итн.), број на часови, кредити, екстракурикуларни активности (број на активности, форми на контрола), процедури за
контрола и оценување, адекватна библиографија за подготовка на
предметот (основна и додатна).
Стандардите за алатките за обука ги опишуваат барањата што се
однесуваат на учебниците, помагалата во процесот на обука итн.
Традиционалните учебници треба да бидат полни со теми (цели, пристапи
за структурирање на главниот текст, илустративен материјал), апликации,
речник, прашања, студии на случаи и задачи за самовработување, модел на
инструкции за имплементирањето на задачи што се однесуваат на
екстракурикуларните активности, алатки за самооценување и самодисциплина. Ова се специфичните барања кои се однесуваат на електронскиот
учебник: присуство на интерактивни елементи (графика, табели, слики,
презентации, аудио и видео датотеки), виртуелни ресурси, задачи со
определена временска рамка за нивно имплементирање, on-line форуми,
тестови за самооценување. Видео материјалите нудат: дидактичка типологија, имплементирајќи различни информациони ресурси и работни околини, барања кои се однесуваат на говорот на наставникот, стилот на
зборување, работата со студентите, времетраење. Стандардите за органи-
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зирање на образовна активност преку учење на далечина вклучуваат: календар на семестрите, содржина на дисциплините (курсеви, практика
итн.), начини на имплементирање на задолжителните, изборните и факултативните дисциплини, видови на контрола и оценување, услови за избор
на дисциплините.
Оценувањето е стандардизирано преку дефинирање на видот на
евалуација, бројот на тековни и семестрални испити, пријавување за
испитите, начини за нивно имплементирање. Споменатите стандарди
регулираат голем дел од активноста на учениците. Има специјални услови
за некои нивни активности (на пример, во однос на безбедносните задачи:
термин и место за објавување на теми, период на имплементација, начини
на проверка и фидбек до студентите). Односот помеѓу составните делови
на образовниот процес е базиран на споменатите стандарди, како и на
правата и должностите (на пример: пријавување за испитување, работа на
пропуштени задачи, приговор на резултатите од испитувањето, документација и период на нивно чување).
Сериозно внимание е посветено на стандардите за поддршка на
учениците: видови на консултација (лична и видео консултација), број, датуми и место, местото во процесот на учење (утврдено, за објаснување на
содржината на учење, за имеплементирање на контрола и оценување на
процедурите), услови кои се однесуваат на организацијата на видео консултациите, програми кои се однесуваат на нив итн.
Стандардите кои се однесуваат на контролата и оценувањето на
образованието ја опфаќаат активноста на двата субјекти и нивниот однос.
Дадени се стандарди за усно испитување (во Наставната програма, адекватна содржина за дадена дисциплина и целите кои се однесуваат на нив,
критериуми за оценување, начини на документација и бележење на исходите од учењето). За електронското испитување важат следните барања:
место во образованието, форма на задачите, инструкции за начините на
работа, дозволени помагала, време на работа, број на експерименти, скали
на проценка.
Стандардите за техничката опрема се однесуваат на условите за
хардверот и другите средства на комуникација, инструкции за работа со
него, одржување, поправка, превенција итн.
Стандардите за конекција и безбедност имаат главна улога
(условите за интернет-мрежата, регистрација и пристап на корисниците,
зачувување на лични податоци и образовни резултати).
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ЗАКЛУЧОК
Споредбата на применетите универзитетски стандарди со објавените, покажува дека тие имаат широка и систематска компетентност и дозвола да го регулираат учењето на далечина, за да овозможат транспарентност, легитимност во интерниот и екстерниот аудиториум; адекватност на
модерните технолошки постигнувања и безбедност на корисниците; висок
степен на регулирање и ефикасност на активностите.
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УПАТСТВО
за учество во списанието Педагошка ревија
I. СПЕЦИФИЧНОСТИ ВО ПИШУВАЊЕТО НА ТРУДОТ
Технички аспекти
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.
Обем на трудот: Tрудот треба да опфати од 5 до 8 страници печатен текст
(насловната страница не е вклучена).

2. Специфични параметри:
резиме (апстракт) - фонт: Times New Roman - 10 pt;
обем: од 150 - 200 зборови со вклучени клучни зборови.
порамнување: од двете страни (јustified);
број на клучни зборови: 3 -5, - фонт: Times New Roman - 9pt;
интегрален текст - фонт: Times New Roman, големина на букви 11 pt;
проред: единечен (single).

Редослед на компонентите на трудот:
1.

Трудот започнува со насловна страница на која се наоѓаат

следните податоци за авторот: титула; име и презиме; институција во која
работи; работно место; контакт адреса (електронска) и број на телефон.
2. На втората страна:
а) во горниот лев агол се наведува името и презимето на авторот / авторите, во
следната форма:
Ана ИВАНОВА*;
б) два празни реда;
в) наслов на трудот (насловот се пишува со големи задебелени буквиBold,
големина 12 pt,со лево порамнување);
г) еден празен ред;
д) резиме (апстракт):
ѓ) оформување на текстот:
- насловите се пишуваат со големи задебелени букви, со лево
порамнување;
- поднасловите се со мали задебелени букви, порамнети на лево;
е) заклучок;
ж) користена литература.

Заснованост врз толкувања од други автори или референци

*

Доколку трудот е напишан од неколку автори, тогаш податоците се внесуваат за секој
автор одделно.
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Повикувањето на туѓи мисли и идеи во оригинална форма треба да се
внесе во самиот текст, каде што во заграда ќе се напише само презимето на
авторот, годината на издавање на книгата и страницата од кадешто се преземени
мислите.
Во текстот на трудот веднаш до цитатот или парафразата во заграда се
наведува презимето на авторот (или авторите 6), годината на издавање и бројот на
страници.
Пример 1:
„Основните карактеристики на наставата по јазик можат да се дефинираат на
следниот начин (Berns, 1990: 104): ….“
Пример 2:
“Se llama desarrollo interlingual a todo proceso por el que debe pasar el que está
aprendiendo la lengua para ser capaz de hablarla tan bien o casi tan bien como un hablante
nativo.” (Bello, P., A. Feria, J. M. Ferrán, et. al, 1990: 17)

Референците целосно се пишуваат на крајот на трудот (Користена
литература) поАПА стилот по следниот редослед:
Книги
Книга од еден автор:
Sala, M. (1998). Lenguas en contacto. Madrid: Gredos

Други книги од истиот автор:
Sala, M. (1970.) Estudios sobre el judeoespanol de Bucarest. México: Universitas

Книга од два или повеќе автори
Alvar, Manuel & Potier, Bernard (1983). Morfologia historica del espanol.
Madrid: Gredos

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

6

Вообичаено се наведуваат презимињата на првите три автори. Доколку бројот на автори е
над 3 се употребува скратеницата et al.
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Владини документи
Johnson, M. (1987). Toward a Cleaner Air Enviroment. Enviromental ProtectionAgency. Office
of Air and Water Programs. Washington: GovernmentPrinting Office

Статии
Статија во весник или списание
6 American Psychological Association31
Напомена: Насловите на статиите не се наведуваат во курзивни букви, ниту во наводници.
Со закосени или со подвлечени букви се пишува насловот на весникот или на списанието.

Статија во неделен или двонеделен весник
Rosa Mendes, P. (20 junho 1999). A flor apesar. Publica, pp. 24-31

Статија во месечен или двомесечен весник
Bofill, Rosario (1998, diciembre). La bondad de la Inquisición. 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.

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 deAnshen, F.,
Statistics for Linguists]. Revista espanola de linguistica, pp.241-242.

Реализирано интервју
Nono, Luigi. (1998). En torno a Prometeo. [Entrevista con Massimo Cacciari.]
Archipelago, 32: 35-46.
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Компјутерски програми
Microsoft word. Vers. 5.0. [Computer software]. (1989). Microsoft.
FilmAndrić, R. (Reditelj). (1998). Tri palme za dve bitange i ribicu [film]. Dakar.

Звучни записи
Uxía (Intérprete). (2000). Aves. Danza das areias [Album]. Virgin Records
Espana, S.A.

Телевизиски или радио програми
Utisak nedelje [Televizijski program]. (25. jul 2001). Beograd: Studio B

Предавања или говори
Jevtović, Rastko. (2001, 3. maj). Modernistička književnost i pravoslavna
književnost. Predavanje održano na Filološkom fakultetu, Beograd

Необјавени извори
Според АПА стилот необјавените написи се сметаат за лична документација и и
не се наведуваат како референци.
II. СПЕЦИФИЧНОСТИ НА ОДРЕДЕНИ ТИПОВИ ТРУДОВИ
А) Емпириски труд (труд со истражување): Трудот, покрај горенаведеното, содржи вовед или пристап кон проблемот кој се истражувал, значење
на проблемот и неговото истражување, методологија на истражувањето, односно:
цели на истражувањето и очекувани резултати, методи, техники и инструменти,
добиени резултати, констатации и предлози за практична имплементација на
резултатите.
Б)Теориски труд: Значење на проблемот кој се опишува, теориските
основи на кои се заснова, разработка на самиот проблем и лични видувања како
заклучок.
В) Труд кој произлегува од практикатаили насоки на практична
примена на некој проблем: Значење на проблемот чии практични елементи се
прикажуваат, опис на проблемот во практиката (опис на практиката), значењето
на практичната примена на конкретното прашање (метод, форма, комуникација и
сл.) и заклучок.
Г) Други прилози (прикази, критики, хроники и сл.)
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III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ТРУДОТ
Трудот треба да се достави до Редакцијата во печатена и во електронска
форма (доставувањето задолжително ги вклучува двете форми).
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.

3.

Електронската форма може да сеиспратипо електронскапоштана
следната адреса: pedagoska.revija@gmail.comили да се достави кај
секретарот на списанието на некоја од надворешните мемории (USB, CDdisk, DVD и сл.).
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“
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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 5 to 8 pages long (front-page not
included).
2. Specific Parameters:






abstract:font - Times New Roman,size - 10 pt, justifiedalignment;
size: the summary should contain 150 - 200 words (key words are included);
number of key words: 3 – 5, Times New Roman, 9pt;
integral text:font - Times New Roman, size - 11pt, justifiedalignment;
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:
AnaIVANOVA7;
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) abstract;
f) finishedtext;
- the titles are written with capital bold letters, left alignment;
- the sub-titles are written with small bold letters, left alignment.
g) conclusion;
h) references.
7

If the article is written by more than one author, then the information for each author is inserted
separately.
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Foundation on interpretation of other authors or references in the article
Reference to opinions and ideas of others needs to be inserted in original in the
text itself, and in brackets, only the surname of the author, the year of publishing and the
page from where the opinion is taken, will be written.
In the text right next to the quote or the paraphrase, in brackets the name of the
author (or authors)8, the year of publishing and the number of pages are cited.

Example 1:
„Основните карактеристики на наставата по јазик можат да се дефинираат
на следниот начин (Berns, 1990: 104): ….“
Example 2:
“Se llama desarrollointerlinguala todoprocesopor el quedebepasar el
queestáaprendiendo la lenguaparasercapaz de hablarla tan bien o casi tan biencomo un
hablantenativo.” (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.)Estudiossobre el judeoespanol de Bucarest. México: Universitas
A book by two or more authors:
Alvar, Manuel &Potier, Bernard (1983).Morfologiahistoricadelespanol.
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 PalomaDíaz 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.
8

Usually the names of the first three authors are mentioned. If the number of authors is higher
than 3, the abbreviation at al. is used.
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A translation
Homer. (1978). Ilijada(MilošĐurić, translation). Novi Sad: MaticaSrpska
Government documents
Johnson, M. (1987).Toward a Cleaner Air Enviroment.Enviromental
ProtectionAgency.Office of Air and Water Programs. Washington: GovernmentPrinting
Office
Articles
An article in a newspaper or magazine
6 American Psychological Association31
Notice:The titles of the articles are not written in cursive letters and are not put in
inverted commas. Only the title of the newspaper or the magazine is written with
cursive or underlined letters.
An article in weekly or biweekly newspaper
Rosa Mendes, P. (20 junho 1999).A florapesar.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). Dialogomediterraneo, p. 13.
An article in a magazine with continuous numeration
Gimeno, F. (1981) Dimensiones del multilingüismo.Revistaespanola delinguistica. IX,
341-373.
Note: Cite the number of the volume with cursive letters, and write all digits: one needs
to write 1250-1265, and should not write 1250-65.
An article in a magazine in which each issue is enumerated
Robles, C. (1985).Transculturaciónlingüística.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 asesinatodelninonigeriano en Londres. (2001, 8 de agosto).ABC, p. 27.
Introductory articles
Martín Ferrand, M. (1998, 31 de mayo).Leyes, cárceles y
presos.[Editorial.]ElPaissemanalpp. 2-3.
An introduction whose author is not mentioned
Del deporte: undueloépico. (2001, 8 de agosto).[Editorial.]ABC, p. 3.32
Summary
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Hernández Miguel, L. A. (Enero – Junio 1981). Statistics for Linguists.[Resena
deAnshen, F., Statistics for Linguists].Revistaespanola de linguistica, pp.241-242.
A realized interview
Nono, Luigi. (1998). En torno a Prometeo.[Entrevista con Massimo Cacciari.]
Archipelago, 32: 35-46.
Computer programs
Microsoft word.Vers. 5.0. [Computer software]. (1989). Microsoft.
FilmAndrić, R. (Reditelj). (1998). Tri palmezadvebitange i ribicu[film]. Dakar.
Audio recordings
Uxía (Intérprete). (2000). Aves.Danza das areias[Album]. Virgin Records
Espana, S.A.
Television or radio programs
Utisaknedelje[Televizijski program]. (25. jul 2001). Beograd: Studio B
Lectures or speeches
Jevtović, Rastko. (2001, 3. maj).Modernističkaknjiževnost i pravoslavna
književnost. PredavanjeodržanonaFilološkomfakultetu, Beograd
Unpublished sources
According to the APA Style, the unpublished texts are considered to be personal
documentation and are not cited as references.
II. SPECIFICATIONS OF PARTICULAR TYPES OF ARTICLES
А) Empirical article (analysis article):The article aside from the previously
mentioned, contains introduction or introduction to the matter that was researched, the
importance of the matter and its research, methodology of the research, i.e.: goals of the
research and expected results, methods, techniques and instruments, received results,
findings and suggestions for practical implementation of the results.
B)Theoretical article:The importence of the matter which is described, the
theoretical foundations on which it is based, development of the matter itself and
personal opinions as a conclusion.
C) Article which emerges from the practice or directions for practical
implementation of some matter: The importance of the matter whose practical elements
are presented, description of the matter in the practice (description of the practice), the
importance of the practical application of the concrete matter (method, form,
communication etc.) and conclusion.
D) Othersupplements (prezentations, reviews, chroniclesetc.)

III. SUBMISSION OF THE ARTICLE
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The article should be submitted to the editorial staff in print and electronic form (the
submission compulsorily includes both formson Macedonian and English language).
1. The articles in print form are submitted in three copies, personaly or at the
address of the Faculty:
Faculty of Pedagogy “St. KlimentOhridski” – Skopje,
bul. “Partizanskiodredi” b.b.
with remittance: For the journal Pedagocial Magazine
2.

3.

The electronic form can be sent via e-mail on the following address:
pedagoska.revija@gmail.com or it can be submitted to the secretary of the
journal on some external memory devices (USB, CD, DVD etc.).
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“
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Согласно со пропозициите за објавување на трудови во
списанието „Педагошка ревија“ ја давам следната:

ИЗЈАВА
Од __________________________________________

Одговорно изјавувам дека пријавениот труд со наслов:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
не е претходно објавуван.

Датум __________

Изјавил:

_________________
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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:
_________________
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Списанието е индексирано во:
Националната универзитетска библиотека (НУБ)на РМ
Националната библиотека на Австралија  Датабазата World Cat-

***
The Journal is idexed in:
Nacional University Library of Republic of Macedonia
Nacional Library of Australia
World CatDatabase
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