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Abstract 

The paper “The influence of education in the modern societies” is a result of various scientific analyses of the 

phenomena and events in the overall development of the civil societies during different epochs and stadiums, 

including the modern dynamic of continuous and evolutionary development of their structures and supra-

structural processes, especially relevant for the current situation of civil upheaval and realignment of the civil 

societies in modern Europe. 

Society, as a sociological category is an organized community of people, in which they as conscious beings, 

according to the principle of Descartes cogito ergo sum, perform different activities, and the most important ones 

are directed towards the development and progress of the existence and consciousness of the human, and the 

human, as a conscious being acts in accordance with the accepted common rules, understandings and norms, 

which establish the human’s actions. 

Education, as a key and instigating social segment is the alpha and omega regarding the modernization of society 

with all its characteristics, specifics and variations. The global education of the human being is the main 

precondition for the globalization of the human social values. Without education and creating basic educational 

values it is impossible to envision even a single element of the human civilization, i.e. the social civilized relations. 

This paradigm is the main precondition for the modernization of the society in general. We almost do not have a 

social system without an education system as a main pillar of the social, material and spiritual values. 
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ПОИМ ОПШТЕСТВО 

 

Најппштата спциплпшка категприја ппд кпја ппдразбираме местп кпе чпвекпт гп завзема вп 

прпстпрпт – време вп еден дел на вселената штп се вика Земја, пднпснп тпа е целпкупнпста на 

лудетп штп живеат на Земјата и спздаваат односи штп ги впсппставуваат или ги имаат меду себе вп 

прпцеспт на трудпт и надвпр пд негп; пднпсите меду лудетп штп живеат вп една теритприја, земја, 



држава; ппштественп – пплитичкптп уредуваое сп екпнпмска пснпва и надградба а се развива вп 

еден пдреден истприски перипд. Главен субјект и пбјект на ппштествптп е чпвекпт, кпј е твпрец на 

трудпт и на твпрештвптп, на дпбрптп и убавптп. Ппштествптп не спздава самп услпви, туку и 

средства за живпт, а сп свпјата физичка и умствена сппспбнпст спздава и систем на прпизвпдни 

сили и знаеоа, сп штп се разликува пд сите други живи суштества чија заедничка матица е 

планетата Земја. 

Ппимпт ппштествп честп се упптребува вп секпјдневната кпмуникација, дпдека вп науката 

ппштествптп претставува збир на кпмплексни ппјави и настани, фенпмени, закпнитпсти, пднпси и 

др. За спциплпгијата е една пд ппзначајните прашаоа каде се ппјавуваат мнпгу теприи, кпнцепции 

и дефиниции вп зависнпст пд научната кпнптација и приентација на истражувачите. Сп прпблемпт 

ппштествп се занимавале уште пд античкипт перипд и тпа пд систематската филпзпфија на Спкрат, 

Платпн, Аристптел. Сп истата прпблематика е ппфатенп и среднипт век сп патристиката и 

скпластиката и вп арапската филпзпфија, дпдека пд XV дп XVIII век гплема пјејада научници и 

филпзпфи се занимавале сп ппштествптп и ппштественптп живееое, каде се кпнцептирани мнпгу 

теприи и дефиниции.  

Сп псниваоетп на спциплпгијата какп најппшта наука за ппштествптп, какп главна препкупација на 

спциплпзите билп и ќе биде ппимпт ппштествп. Сфаќаоетп на ппштествптп сппред германскипт 

спциплпг Ф. Тенис е тпа дека, ппштествптп гп гледа вп двпјна смисла, какп пптеснп и ппширпкп и 

смета дека ппстпјат два пснпвни типа: заедница и ппштествп. Заедницата е такпв пблик кпј 

настанува прирпднп, кпј е „реален и пргански“, вп кпј ппстпи интимнпст меду членпвите и нивна 

силна кпхезија. Такви фпрми на ппштественпст ппстпјат вп пппримитивните фпрми на ппштествп 

(гледајќи епистемиплпшки, тука спадаат рпдпви, племиоа, братства, семејства пднпснп сите 

групации кпи се ппврзани сп српдствп и сп заеднички крвни врски (спциплпгија, 1998:132).  

Вп ппнатампшнипт развпј се ппјавуваат различни ппштествени групи. Ппради тпа, „Ппштествптп е 

таква групација вп кпја лудетп се ппврзуваат пп сппствена вплја, тпа е вештачки прганизам, лудетп 

се здружуваат сп некакви вештачки врски (лудетп стапуваат вп свпите пбврски и активнпсти), за 

разлика пд заедницата кпја е прирпдна група“(Фиаменгп, 1974:65). Ппштествптп какп спциплпшка 

категприја претставува прганизирана заедница пд луде вп кпја тие какп свесни суштества, пп 

Декартпвипт принцип cogito ergo sum, вршат различни дејнпсти, а какп најзначајни се пние кпи се 

наспчени кпн развпјпт и напредпкпт на битиетп и свеста на чпвекпт а чпвекпт какп свеснп 

суштествп, се пднесуват вп спгласнпст сп прифатените заеднички правила, сваќаоа и нпрми, сп 

кпи се уредени целпкупнптп нивнп дејствие и влијание. Какп примарна пспбина на ппштествптп, 

без пглед на карактерпт и брпјнпста, мпра да биде прганизиранп и сите нејзини ппштествени 

ппдсистеми да функципнираат и да бидат дијалектички ппврзани и хармпнизирани. Самп 

ппштествптп му пвпзмпжува на чпвекпт да биде (игра) вп разни улпги и тпа вп перипд пд самп 24 

часа. Вп еден мпмент да биде рпдител на свпите деца, да биде дете на свпите рпдители, брат на 

братпт или сестрата, братучет на братучетпт, кплега на кплегата на рабпта, пријател на пријателпт. 

Тпа значи дека таа истата личнпст игра разни улпги вп зависнпст пд ппштетвената пплпжба вп кпја 

се напда.  



Ппштествптп претставува прганизирана заедница пд луде вп кпја тие какп свесни суштества вршат 

различни дејнпсти, при штп најзначајни се пние кпи се наспчени кпн набавуваое или 

прпизведуваое средства за задпвплуваое на материјалните пптреби на лудетп. Псвен тпа лудетп 

какп свесни суштества се пднесуваат вп спгласнпст сп прифатените заеднички правила, сваќаоа и 

нпрми, сп кпи е уредена нивната дејнпст и нивнптп пднесуваое (Спциплпгија, 1998:136). Ппимпт 

ппштествп мпже да се дефинира и какп група луде кпи сппделуваат заеднича култура, зафаќаат 

пдредена теритприја и се чувствуваат себеси какп спставни делпви на пдредена единствена и 

ппсебна целина (Маршал, 2004:339), какп рамка вп кпја се случува некпј спцијален фенпмен. 

 

 

РАЗВОЈОТ НА СОВРЕМЕНИТЕ ОПШТЕСТВА 

 

Развпјпт на спвремените градански ппштества е резултат пд разнпвидни аналитичкп – синтетички 

спгледуваоа на ппјавите и настаните вп вкупнипт развпј на граданските ппштества вп различни 

еппхи и стадиуми вклучувајќи гп и спвременипт динамизам и нивнипт кпнтинуелен евплутивен 

напредпк вп битиетп и бидуваоетп на нивните структурни и супраструктурни прпцеси ппсебнп 

актуелни за сегашнипт миг на градански пресврти и преструктуираоа на спвремените ппштества 

вп спвремената Еврппа. 

Спвремените ппштества се развивале и се пствариле низ еден културен, пбразпвен и гплемп 

истприскп – цивилизациски „пд“ и ппдем, минувајќи низ најразлични плими и псеки, спставни 

елементи и фактпрски дејствија и влијанија на развпјпт, кпј ппстпјанп трансцендирал и се 

пстварил вп пплетп на напредпкпт. Пд свпја страна тпа претставува ппле за напредпк и натпревар 

меду нарпдите вп сите пбласти на духпвнипт напредпк вп светпт. На тие пснпви, настанале 

мнпгубрпјни цивилизации и тпа вп различни времиоа и еппхи пд кпи настанал антерипреспт и 

искпнпт на спвремените ппштества и сетп тпа и денес претставува нивна ппсредна или 

неппсредна културна и впппштп духпвна аксцелерација. 

Гледанп пд екпнпмскп – пплитичка пснпва и спцијалнп – ппштествена димензија, спвремените 

ппштества настанале кпга на пплетп на екпприрпдата на живптпт настанале нпви прпизвпдни сили 

нп и нпва еппхална мисла кпја била кадарна, капацитетна и сппспбна да ја прпникнува и сплптува 

чпвекпвата власт сп знаеоата врз мпќта на прирпдните сили и истата да ја става ппд силата, власта 

и мпќта на чпвекпвипт разум и ум и сп здрави, културни и пбразпвни сетила без никаква алчнпст и 

партаичнпст и истите да ги кпнтрплира и да ги стави ппд суверенпста на чпвекпвата димензија. 

Спвременптп ппштествп треба да биде граданска, пспбенп акп се ракпвпди сппред кпдпт на 

правдата, акп сите градани ги прифати за нејзини рамнпправни членпви. Вистинската праведна 

држава нема пптреба пд властпдрштвп, туку пд спвремени демпкратски механизми, сп кпи 

пбезбедува ширпк правен прпстпр, сп праведни пргани кпи не самп штп ги бранат и ги штитат, 



туку ги развиваат и ги унапредуваат правата и слпбпдите на сите градани, независнп пд нивната 

спцијална, наципнална, расна и верска припаднпст (Сулејмани, 1995:133). Не е спвремена држава 

таа кпја свпите градани ги дели на градани пд прв и втпр ред, ги дели пп свпјата наципналнпст, 

културна, верска и јазична припаднпст бидејќи државата не е театар или кинп сала, туку регулатпр 

на правнипт систем сп цел дп крајни граници да ја пствари праведнпста и да пбезбеди еднакви 

пбразпвни услпви за сите нејзини членпви. 

Спвременптп ппштествп пднпснп цивилизиранптп ппштествп гп спчинуваат низа фактпри, меду 

кпи: интелектуалната единка, дпкрај пбразпвана и едуцирана,; нуклеарните демпкратски 

семејства кпи треба да имаат виспк живптен стил и стандард и виспка семејна свест, демпкратска 

држава типичнп граданска и праведна и да им служи на нејзините градани, силна екпнпмија, 

техничкп - технплпшкп виспкп развиени прпизвпдни сили, крајнп напредни медучпвечки, 

медунаципнални и медунарпдни пднпси, развиени демпкратски институции, сп виспк развиен 

пбразпвен систем вп сите нивпа и др. 

Тпа е спвременп ппштествп, сп виспка мпрална спвест, сп виспки ппштествени вреднпсти и 

свпјства, сп ппзитивен припд кпн религиите и нивната тплерантнпст кпи впдаат кпн највиспкипт 

Спинпзин етички дпстрел: „Amor Dei intellectualis“. Вп тпј пднпс, преминпт пд незрелпста кпн 

зрелпста пднпснп кпн развиени спвремени ппштества, се вика образование, штп значи дека 

училиштето е пролетен процут на животот, а образованието е летно сонце што го пече 

плодот.   

 

 

ВЛИЈАНИЕТО НА СОЦИЈАЛНИТЕ ПРОМЕНИ  

ВРЗ ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Сведпци сме дека вп спвремените ппштества се случуваат мнпгубрпјни спцијални, пплитички, 

културни, технплпшки и екпнпмски прпмени кпи директнп или индиректнп влијаат врз 

резултатите пд учеоетп штп училиштата треба да ги пстваруваат. Тие се пднесуваат на 

сампдпвербата на учениците и наставниците за справуваое сп ппределени градански прашаоа и 

пдгпвпрнпсти и за дпбиените кпмпетенции кпи им се пптребни за пплна партиципација вп 

ппштествата базирани на знаеоа, вештини и перманентнптп учеое пспбенп вп пазарпт на трудпт. 

Пвие нпви резултати пд учеоетп се пднесуваат на сите наставници и треба да се гледаат ппврзанп 

сп улпгата на наставникпт какп предметен специјалист, пднпснп стручоак вп сппдветните 

спдржински аспекти.  

Прпмените вп наставата имплицираат репрганизација на прпцесите на учеоетп. Какп главен 

аспект на пвие прпмени се: вп училиштетп наставниците треба да рабптат тимски, нивната улпга 

не е пграничена самп вп училницата. Пд нив се бара да преземат кплективна пдгпвпрнпст за 



курикулумите и прганизацијата на училиштетп. Треба да придпнесуваат за спрабптка и тпа не 

самп сп кплегиумпт туку и ппширпкп сп ппштествената заедница, семејствата, бидејќи, сппред 

Талкпт Парспнс, училиштетп претставува мпст меду семејствата и ппштествптп, сп научните 

институции какп и сп кплеги пд други училишта вп земјава и странствп. 

За наведените прпмени вп пбразпваниетп, на наставниците и сигурнпста дека тие се сппспбни да 

пдгпвараат на виднпизменетите димензии на свпјата улпга, и сп пваа да стекнат сппдветни 

прпфесипнални кпмпетенции, имаат важни прганизациски импликации за аплицираое на 

кпмпетенциите вп наставата. Сетп тпа значи дека перманентнптп пбразпвание станува нужнпст за 

натампшнптп изградуваое на спвремените ппштества и истпвременп збпгатуваое сп нпви научни 

спзнанија бидејќи науката е пргански дел на надградбата, затпа штп има врска сп сите фпрми на 

ппштествената свест. Пд друга страна, какп штп веќе  рекпвме, спзнаниетп се здпбива и се 

усвпјува низ пбразпвните прпцеси, кпја е гаранција за здравипт растеж на личнпста и ппштествптп. 

Влијаниетп на спцијалните прпмени и тенденциите за рефпрмски зафати вп системпт на 

пбразпваниетп, силнп влијаат врз целпкупните пбразпвни активнпсти, пспбенпсти и 

специфичнпсти, а истите тие се рефлектираат и вп ппштествптп. Пбразпваниетп  вп суштина е 

птвпрен прпцес штп се гради и развива, претставува пснпвна дејнпст на чпвекпт штп ппдразбира 

спздаваое и трансфпрмација на знаеоата, развпј и пренесуваое на културните вреднпсти, 

надградба на вештини за решаваое на ппштествените прпблеми какп и за личен развпј и 

напредпк. Пбразпваниетп претставува интегрален аспект на ппштествата вп сите еппхи и вп сите 

земји (Тунинг, 2010:14). 

На секпј пбразпвен систем и се пптребни рефпрми за ппдпбруваое на квалитетпт вп сите 

пбразпвни нивпа. Тие се пд суштественп значеое за трансфпрмираое, инпвативнпст и 

дпстигнуваое на виспки пбразпвни и ппштествени вреднпсти. Рефпрмските тенденции вп 

пбразпваниетп се карактеристични за спвремените ппштества, акп тие се спдржински, научни и 

практични креирани и ппткрепени и ја птсликуваат ппштествената реалнпст кпи би дппринеле за 

развпј и напредпк на ппштествената кплективна свест. Сппред гплемипт спциплпг Диркем, кпј 

вели дека кпнсеквентнп се дпкажува апсплутната суперипрнпст на ппштествптп вп пднпсите сп 

пбразпваниетп и „ппкрај тпа, дури и кпга би мпжел, пп некпе чудп, некпј педагпшки систем да се 

спрптивстави на ппштествптп, заради самата таа спрптивставенпст, тпј не би имал никаквп 

влијание врз ппштествптп“ (Жпглев, 2002:161). Сппред тпа, впспитуваоетп мпже да се рефпрмира, 

самп акп се рефпрмира ппштествптп, а за да се ппстигне тпа, треба да ги пткриеме причините пд 

кпи тпа страда (Кпкпвиќ, 1994:110). 

За рефпрмираое на пбразпваниетп е ппвеќе пд пптребнп и императив тие да бидат 

прганизирани, ппдгптвени и кпнцепирани пд дпкажани пбразпвни експерти, стручоаци пд 

практиката, научни рабптници какп и сите актери штп учествуваат вп прпцеспт на пбразпваниетп, 

кпи истп така би сппдејствувале сп пптребите, услпвите и бараоата на ппштествената реланпст, 

ппткрепени сп научни истражуваоа вп впспитнп – пбразпвните и наставнп – научните институции, 

каде би дпбиле релевантни ппдатпци за пптребата и адаптацијата на рефпрмските пбразпвни 

нпвитети. Пбразпвни инпвации има вп мнпзина, нп прашаоетп е кпи пд нив би биле прпдуктивни 



вп пбразпвна практика. Интересен е ппдатпкпт вп САД, пднпснп „Американските институти за 

истражуваое (American Institutes of Research) ги прпучија извршените истражуваоа на 24 

рефпрмски мпдели, за кпи изгптвија студии и прпценки. Резултатите пткрија дека:  

 Три од нив покажаа силен доказ за „позитивните влијанија“ врз напредокот на 

учениците/студентите (директна настава, успешни средни училишта и успех за сите); 

 Пет од нив покажаа „ветувачки влијанија“ (заедница за учење, основни знаења; различни 

начини на учење, учење преку пракса во и надвор и програма за развој на училиштето) 

 Другите шест покажале „слаби влијанија“(Забрзани училишта; поврзаноста за 

професионалните училишта; кон совршенството и средно училиште за развој на 

талентите), 

 Додека другите десет реформски програми покажаа слаби или никакви докази за влијанија 

врз учениците/студентите (Коалиција за основни училишта, Атлас заедници и паидеиа)“  

(Фулан, 2001:89). 

 

 

Пд гпре изнесенптп мпжеме да заклучиме дека, без темелна, научна аналитичкп – 

синтетичка, трансценденталнп – лпгичка, спциплпшка, филпзпфска, педагпшка анализа, 

ппткрепена сп факти и аргументи, не би требалп и не би биле вп мпжнпст да се имплементираат 

пбразпвни рефпрми, бидејќи ппследиците би биле катастрпфални, прпследени сп тектпнски 

пбразпвни земјптреси пп принциппт на каузалнпста вп сите ппштествени сегменти. Исак Оутпн вп 

негпвптп делп „Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica“ рекпл „Hypotheses non fingo“, ние би 

кажале Experimentum non fingo за пбразпваниетп и вп пбразпваниетп. 

 

 

 

РЕЗИМЕ 

 

Целта на пвпј труд е да ппкаже на кпј начин пбразпваниетп преку целпсна глпбална граданизација 

и хуманизација на спвремените ппштества, гп испплнува и гп имплементира тпј кпнцепт, мпшне 

значаен за ппбедата на силите на напредпкпт какп битна агенсијала и агенда на спвремените 

развиени градански ппштества. За да изградиме развиенп спвременп ппштествп, треба да знаеме 

штп е пбразпвание.  

Кплку пбразпваниетп е пд гплемп значеое за псмислуваое на ппштествптп, за читаое на 

нејзините најситни букви, кплку пбразпваниетп има пгрпмнп значеое и влијание за сестранипт 

развпј на сите членпви на ппштествптп, за забрзуваое на динамиката за спвремените дпстрели, за 

спцијализација на личнпста, за стекнуваое на знаеоа, вештини, кпмпетенции и културен капитал 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hypotheses_non_fingo


тплку и ппштествптп има задача за заштита пд непрпдуктивни, штетни, непсмислени, 

непрпверени, недпкажани рефпрмски зафати вп системпт на пбразпваниетп. 

Рефпрмите кпи имаат за цел ппдпбруваое на квалитетпт на пбразпваниетп а сп тпа и нејзинптп 

влијание врз целпкупнптп ппштествп, претставува длабпка нужнпст и неппхпднпст, самп ппд услпв 

тие да бидат ппзитивни и дпкажани кпи штп ќе нудат квалитет и стремеж кпн дпстигнуваое на 

највиспките чпвекпви и ппштествени вреднпсти. 

На крај да истакнеме дека пбразпваниетп, едукацијата и перманентнптп учеое се три релевантни 

фактпри не самп за фпрмираоетп на личнпста и ппштествптп, туку и за сеппштипт развитпк на 

ппштественипт спвремен аксиплпшки систем. Пд друга страна, трите фактпри ја спчинуваат 

есенцијата, смислата и дпблеста на културата кпи се неппхпдни и за хуманизацијата на чпвечкптп 

ппштествп вп целина. 
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