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ROLE OF THE PRINCIPAL IN THE PREPARATION OF THE SCHOOL 

PLANNING 
Vesna Nastoska 

MPS "Kuzman Shapkarev" Skopje, RepublikaMakedonija, vesnanastoska@yahoo.com 

 
Abstract: The scientific circles thought undoubtedly develop, it strengthens and must not stop because changes 

must never stop. There is no building for better school if you do not track changes. Each development program 

for the school must have a character's past, to be on facing framework where things would developed. School is 

the initiator, carrier of activities, promoter and evaluator of own development that must not rely solely on its 

capacity. It must be open to cooperation with other partners to expand its borders and to enrich themselves and 

others. 

The principle as a good leader and manager has a commitment to work in all areas of planning and to help 

teams. The principal should have the maximal ahead, that the creation of good planning is a requirement for 

good quality. The plan, as a product of planning, must be a basis in the present situation and exploitation of 

current trends. Planning gives us the opportunity of its future work to build today. Good planners are truly 

responsible people who govern themselves in their lives. Time spent planning is time to make decisions, 

because planning is essentially a decision. 

Planning, as an activity of crucial and vital meaning, I intent to make it more transparent outside the school, to 

include in the teams parents and students that will improve communication between all parties involved in the 

educational process. 

Keywords: Change, manager, planning, success. 

 

УЛОГАТА НА ДИРЕКТОРОТ ВО ИЗРАБОТКА НА ПЛАНИРАЊАТА ВО 

УЧИЛИШТЕТО 

Весна Настоска 

ООУ„Кузман Шапкарев“ - Скопје, Република Македонија, vesnanastoska@yahoo.com   

                                     
Резиме: Научната мисла несомнено се развива, јакне и не смее да запре зошто промените никогаш не 

смеат да престанат. Нема градење на добро училиште ако не се следат промените. Секоја програма за 

развој на училиштето мора да има карактер на минливост, да биде насочувачка рамка по која нештата би 

се одвивале. Училиштето е иницијатор, носител на активностите, промотор и евалватор на сопствениот 

развој кое не смее да се потпре само на своите капацитети. Мора да биде отворено за соработка со 

различни партнери за да ги прошири своите граници и да се збогати себе си и другите.  

Директорот како добар лидер и менаџер, треба со посветеност да работи во сите делови на планирањата 

и да им помага на тимовите. Треба пред себе да ја има максимата дека создавањето на добро планирање 

е услов за добар квалитет. Планот, како продукт на планирањето, мора да има основа во сегашната 

состојба и во експлоатацијата на сегашните тенденции. Со планирањето ни се дава можност својата идна 

работа да ја градиме уште денес. Добрите планери се вистински одговорни луѓе кои самите владеат со 

својот живот. Времето посветено на планирањето е време кога се донесуваат одлуки, бидејќи 

планирањето во суштина е одлучување. 

Планирањето, како активност од суштинско и витално значење, настојувам да го усовршам, да го 

направам што потранспарентно и надвор од училиштето, во тимовите да вклучам родители и ученици со 

што ќе се подобри комуникацијата меѓу сите субјекти вклучени во воспитно-образовниот процес. 
Клучни зборови: Промени, менаџер, планирање, успех.  

 
ВОВЕД 

Планирањето, кое во основа претставува одлучување за најоптимален, а воедно и реален пат до целта, 

секако е една од најбитните компоненти на менаџментот. Тоа подразбира да испланираме што треба да 

работиме и промениме, како сето тоа да се постигне и каква ќе биде иднината на една организација. 

Планирањето е менџерска функција со која врз база на анализа на резултатите остварени во некој 

изминат период, се предвидува иднината и се донесуваат одлуки за целите кои треба да се постигнат. 

Со планирањето се определува деловната политика на една организација во определен временски 

период. Важно е да се напомене дека ефективноста на една организација се цени според реализираните, 

а не според поставените цели. 
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Со планирањата, воспитно-образовната и другата дејност во училиштето, се прилагодува на факторите 

што влијаат на работата и животот на училиштето. Тие се динамичен процес кој мора да се прилагодува 

на промените на внатрешните и надворешните услови во кои работи училиштето. 

Во услови на создавање на едно квалитетно и ефективно училиште, директорот со својата улога и 

позиција која ја има во училиштето, треба да биде главен носител на унапредување на квалитетот на 

работата, а тоа подразбира пред се и изработка на квалитетни планирања. 

 

ТЕОРЕТСКИ АСПЕКТИ ПРИ ПЛАНИРАЊАТА 

Активноста за остварување на некоја поставена цел, обмисленоста за нејзината реализација претставува 

процес на мислење каде се согледуваат сите релевантни фактори. Тука се врши избор на патишта за 

остварување на замисленото. Неговата реализација при наумената акција се вика планирање и е дел од 

подготовката за одреден процес или акција¹. 

Планирањето е одлучување за најоптимален, а воедно и реален пат до целта². Ја поставува основата за 

организација на работата на училиштето, врши селекција на содржините, ги утврдува потребните 

методи, процедури, стандарди за квалитетот на работата и стратегиите за спроведување на потребните 

кадровски, материјални и финансиски потенцијали, се утврдуваат временските рамки. 

Во наставно-виспитната работа постојат три нивоа на планирање: долгорочно, среднорочно и 

краткорочно. Улогата на директорот во тие рамки е да ги изработи тие планови.      

Долгорочните планови се однесуваат на изработка на стратешки функционален развоен план на 

училиштето. Врвниот менџмент е задолжен да партиципира во развојниот план кој е документ 

произлезен од развојното долгорочно планирање и се однесува на период од 4 години. Тој е резултат на 

добиен консензус врз основа на потреби, очекувања и интереси на сите субјекти во развојното 

планирање со јасни цели, улоги и одговорности.  

При развојното планирање на училиштето треба да се почитуваат следните елементи: анализа на 

состојбата, утврдување на ресурсите и окружувањето, дефинирање на мисијата, креирање на споделена 

визија, утврдување на потребите, определување на приоритети за промени, дефинирање на развојни 

цели, определување задачи, активности, носители и временески рамки, следење, евалуација и постојана 

ревизија³. Еден развоен план во себе опфаќа две самоевалуации, односно среднорочни планирања. 

Според нив се изработува и годишната програма. Развојните планови, самоевалуациите, годишните 

програми и годишните извештаи се документи кои помагаат во управувањето и организирањето на 

работата на училиштето. 

Наставниците кои се задолжени за планирање на наставата го сочинуваат линискиот менаџмент, па во 

нивна надлежност е краткорочното планирање
4.
во кое припаѓаат годишните програми, оперативните 

планови, процесно развојното планирање и има за цел унапредување на квалитетот на наставата. 

Годишните програми се планираат според развојните училишни планови. Годишните извештао се 

завршен дел од реализираната годишна програма. Во нив треба да се констатира што било или не било 

успешно реализирано, да се даде критички осврт со поставување на нови приоритети во изработката на 

новата годишна програма. 

Оперативните планови се годишните глобални планирања на наставниците по предмети, тематските и 

дневните планирања.  
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М.Блажевски, Образовни рефлексии бр.2-3, Просветно дело, Скопје, 2003 

 Изработката на планирањата директорот не смее во целост да ја делегира на стручните соработници, 

наставниците и да не учествува во нивното изготвување. Само кога учествува како водач на тимот 

составен за таа цел, тие документи ќе функционираат за развој, квалитет и унапредување.     

   

Практични сознанија за улогата на директорот во изработката на планирањата во училиштето  

Во овој дел на трудот ќе се осврнам на мојата ангажираност при изготвување на годишната програма и 

планирањата на наставниците во ООУ„Кузман Шапкарев“ Скопје.           
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Тоа го започнувам со формирање на тим кој ќе работи на нејзино изготвување составен од директорот, 

стручните соработници, одговорните наставници на стручните активи, претседателите на ёсоветот на 

родители и на Училишниот одбор. Секој од членовите добива конкретни задолженија. 

Со цел годишната програма да биде квалитетна и применлива, изготвувањето минува низ следниве фази: 

анализа на работењето и резултатите во минатата учебна година, утврдување на цели и приоритети за 

следната учебна година, изработка на одделни програми за стручните активи, екскурзии, посети, 

усогласување на одделни програми, мерки за обезбедување на непречена реализација на годишната 

програма. 

Мојата вклученост во оваа активност е да имам контрола во работата на тимот и учество во изготвување 

на делови од програмата како што се: организација и подобрување на условите за работа, цели и 

приоритети, работа на Наставничкиот и Одделенскиот совет, работа на директорот, кадровска 

екипираност во училиштето. Сметам дека изготвувањето на годишната програма е суштинска улога на 

директорот кој се грижи за временската рамка во која треба да биде изработена, реализацијата на целите 

и активностите преку кои тие се реализираат. 

Директорот како раководен орган ја предложува и презентира на Наставнички совет, Училишен одбор, 

Совет на родители и пред надлежните институции. Истата процедура се запазува и при давањето на 

годишниот извештај за нејзината реализација.     

Во планирањата на наставниците според временскиот период постојат: годишни, тематски, процесно 

развојни или дневно оперативни планирања.    

Нема квалитетна настава без квалитетно планирање, па затоа на почетокот на учебната година 

реализираме интерен семинар-обука на кој презентирам можни начини на планирање на наставната 

работа на сите нивоа. 

Активностите што се во врска со планирањето на наставниот процес се одвиваат по следниот редослед: 

1. Семинар-работилница на тема: Планирање 

- учесници: сите наставници; 

-  време на реализација: втора половина на јуни; 

- реализатор: директор 

- соработник: педагог.    

2. Подготовка (секој наставник врши): 

- анализа на сопствената работа; 

- ја проучува програмата за одделенијата каде ќе држи настава; 

- користи потребна литература. 

3. Планирање (тематска работа по активи): 

- време на реализација: втора половина на август; 

- реализатори: сите наставници; 

- соработник: педагог.     

4. Презентација на изготвените планирања: 

- глобални и тематски; 

- изготвување на формулар за водење на дневно планирање. 

            

Искуствата што вака ги стекнуваат наставниците се значајни за нивниот професионален развој, особено 

за наставниците почетници, бидејќи во една интеракциска атмосфера разменуваат искуства, го 

надополнуваат своето знаење. Сето ова се изведува на стручните активи кои работат како стручни 

тимови. 

По планирањето следува реализацијата која е најважна во наставниот процес и од која зависат крајните 

ефекти.  Можно е да имаме добро планирање а слаба реализација. Тоа зависи од креативноста и 

инвентивноста на наставникот, од доследното имплементирање на изготвеното планирање.         

Наставата претендира да ги развива димензиите на учењето и невозможно е да се бара единствен модел 

на планирање и изведување. Моделот е променлив во зависност од искуството и креативноста на 

наставникот. Затоа наставата не претендира еден единствен модел за изведување, туку заговара многу 

варијанти и алтернативи. 

Затоа неопходно е директорот како водач да пртиципира во планирањето на сите нивоа со цел да им 

помогне на наставниците да се усовршуваат, да бидат поквалитетни и поефективни во својата работа. 

Наставникот ќе биде успешен ако на ваквите интерни семинари-обуки им даде посебен третман пред да 

започне со активностите и ако најде одговор на овие прашања: 

- Во кои услови ќе се одвива наставниот процес? 

- Кои се целите што треба да се постигнат? 

- Какво методичко обликување и реализација да се направи? 

- Со какви знаења и способности располагаат учениците? 

- Преку кои активности ќе се реализираат целите? 
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Нема успешен наставник без сеопфатна подготовка и квалитетно планирање. Оттука произлегува 

потребата секој наставник да размисли за својата наставна работа, особено за професионалното 

усовршување и следењето на новините. 
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Abstract: One of the main issues in education refers to motivation, i.e. its understanding and encouragement. 

The extent of the mental activity is achieved by adequate motivation, which is the sine qua non of learning. As a 

confirmation of this are the results of most studies, which show that the achievement of students in schools is 

due 50% of their ability, 25% of their motivation and 25% of the quality of teaching. 

Key words: motivation, motives, teaching process  

 

МОТИВАЦИЈАТА ВО НАСТАВНИОТ ПРОЦЕС 
Славјанка Христова 

О.У. “ ГоцеДелчев” – Могила, slavjanka_21@yahoo.com 
Зорица Диневска М-р 

О.У. “ ГоцеДелчев” – Могила, z.janevska@yahoo.com 

Лилјана Костовска 

О.У. “ ГоцеДелчев” – Могила, kostovskaliljana@yahoo.com 
 

Апстракт: Едно од основните прашања во школското учење и воспитување се однесува на 

мотивацијата, т.е. нејзино запознавање и поттикнување. Степенот на менталната активност се 

постигнува по пат на адекватна мотивација. Мотивацијата е sine qua non на учењето.Како потврда на ова 

и резултатите добиени од повеќето истражувања, според кои успехот на учениците во училиштата се 

должи 50 % на нивната способност, 25 % на нивната мотивација и 25 % на квалитетот на наставата.  

Клучни зборови: мотивација, мотиви, наставен процес 

 

Introduction 

Teaching as the overall educational activity in schools, is an organized activity which implements very 

important social function of a great interest. Its basic tasks are: gaining knowledge about the objective reality, 

developing physical and mental abilities and development of the educational value. 

The teaching aims are multiple, but learning can be singled out as the dominant one. Learning is the 

most important activity and people learn all their life.  It is defined as a relatively permanent change of the 

person, which is imprinted on his/her behavior and occurs on the basis of his/her previous activities. 

Consequently, the teacher needs previous knowledge about the motivation as a psychological process. 

Such knowledge will enable and help the teacher to understand the student's behavior, and to achieve the desired 

objectives in education and upbringing of the youth. 

 

Motive – concept, definition 

Motivation is an individual matter. For each person it might be slightly different and should always be 

evaluated in the context of different situations. Thus, one of the most important tasks is to discover which topics, 

areas and developments motivate. So, it is needed to discover which things activate and lead man in action. 

The motives are organic and psychological instigators which trigger people, turning them to achieve 

specified purposes. The basic meaning of the term motive is instigation, encouragement, progression. The fact 

that someone knows his/her aims, significantly increases the motivation. The process of motivation requires a 

certain event that will have the role of instigator. Our motives take that function. They represent a theoretical 

construction which includes stimulus, movement, purpose and goal of human behavior, which means that 

motive concerns the course, the goal and above all the intensity of a particular action. 

 

               Motivation and motives in the teaching and learning process 

The task of initial teaching is to establish motivation, to present suitable incentive condition, to initiate 

verbal communication and to provide feedback. Each of these functions of teaching is equally important and if 

any lag or fail, the teaching will be carried out with great difficulty. 

mailto:slavjanka_21@yahoo.com
mailto:z.janevska@yahoo.com
mailto:kostovskaliljana@yahoo.com
mailto:slavjanka_21@yahoo.com
mailto:z.janevska@yahoo.com
mailto:kostovskaliljana@yahoo.com
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The problem of developing and controlling motivation is a very complex process and task for teaching. 

The voluminous concept and content of motivational problems incorporates consideration of the motives that 

make and influence the student to acquire knowledge, to use his strength and talent, to establish himself/herself 

as a human being, to connect with other people in a satisfactory way and to become a free person in the society. 

Today it is considered that the application of motivation in teaching, exercising and training has come 

down to a few basic questions: 

- The question of the ratio of the quantity towards quality of motivation 

- The issue of rewards and knowledge of learning outcomes, exercising and training 

- The problem of fear and anxiety in learning 

The high degree of motivation generally entails success. But what is success? This term can’t be 

defined unambiguously and one dimensionally. In any case, the success has several levels. Most often, success 

is seen as an individual valuation based on social ranking and represents part of our social competition. 

Generally, social and economic factors are the categories that express success. However, fact is that success can 

manifest in completely different ways. For each individual success can mean something else, so that each in 

his/her own way tends to trace it. The definition, that success is an achievement by which the individual realizes 

exactly what he/she has and he intended to accomplish, is also true. If an individual enforces his/her tasks, 

he/she will be satisfied with the achieved success. 

For this reason, the teacher’s proper attitude and maximum engage, will reveal the wishes and 

aspirations of the student as an individual, i.e. the student’s aspirations toward success and the motivating 

circumstances or factors in achieving individual goals and achievements. At the same time, the teacher should 

respect and implement the contents and objectives of the curriculum and the educational system. The teacher 

should use all capabilities in teaching, so the students may learn, sett, analyze and experience their life goals. 

Motivation can be achieved with internal and external impulses, which means that the motivational 

procedure can be attributed in two categories: internal and external. 

Complex situations require both internal and external motivating elements. Thus, the motivation which 

initially was external can become internal. However, although there are many ways and means to motivate 

students, it seems that the personality of the teacher is a very important factor. 

It is known that motivation influences perception and attention. For proper perception and attention, the 

teacher, who knows well  the particularities of his/her students and their goals, while teaching stimulates the 

intrinsic motivation, and  finds ways to respect the right of choice of the students both in terms of topics and in 

terms of their interests and contemporary relevance, and all that according the curriculum. 

Such ways and opportunities provide textbooks and other auxiliary instruments, primarily the 

availability of computers and the Internet, which undoubtedly influence the increase of the interest of students in 

a particular subject. Various auxiliary teaching aids, such as illustrations, paintings, posters etc. and especially 

the Internet will contribute students to actively engage in teaching and to contribute to the learning of the 

curricula. Especially within the language learning, group work and the Internet, allow students more easily to 

overcome the difficulties, and certainly the computer research increases the desire to detect even new curricula 

in a different way. 

 

Conclusion 

All previous researches and longstanding teaching and pedagogical experiences undoubtedly reaffirm 

the role and function of motivation and motives in teaching and learning process. Encouraging the individual, 

the student, is one of the important needs and objectives of the teacher. But to do this successfully it is required 

that the teacher has previous knowledge of the motives and their characteristics and effects. Motivation, along 

with the personal, the individual abilities and potentials of the student, as well as the environment in which he 

lives and learns, the social and economic circumstances, are important prerequisite for achieving the objectives 

of teaching and learning success. 

The adequate choice of motives for a specific person in concrete situation requires skill, which in turn 

presupposes previous knowledge of the area and a desire for personal success and the success of the others. It 

means that the teachers engagement in choosing the right motives for each student, gives overall success of the 

teaching process. 

Тhe positive effects and gaining benefit from the motivation and also the necessity of mastering the 

knowledge about motivation and motives i.e.  developing and analyzing the process of motivation, knowledge 

of the types of motives as stimulants among students, will contribute to increased activity in learning and better 

results and successes. Choosing an adequate motive will greatly contribute to implementation of the curriculum 

and its objectives will facilitate its acceptance by the students. They in turn, stimulated by the teacher, and in 

accordance with their actual capabilities and capacities will go on the path to achieving their goals, their 

progress, increased knowledge and they will expand the horizons which learning and education provide. 
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Abstract: For the full integration of blind children into regular schools through a program of inclusive 

education, teachers are not adequately trained. The working methods used in teaching, are not fully applicable to 

work with visually impaired children. One of the problems in the teaching of mathematics arises once the blind 

(visual disable) child with manipulative thinking moves on to an abstract one. Algorithm of dividing multi ̶ digit 

numbers, using assistive technology is a process, aimed at renovating the teaching process in teaching 

mathematics. 

Using this procedure blindly (partially sighted) children absolutely understand, grasp and apply division of 

multi ̶ digit numbers. 

Key words: integration, blind children, assistive technology, algorithm, steps, regular schools 
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Сажетак: За потпуну интеграцију слепе деце у редовну школу кроз програм инклузивног образовања, 

наставници нису адекватно обучени. Методе рада које се користе у разредној настави, нису у 

потпуности применљиве у раду са децом оштећеног вида. Један од проблема у настави математике 

настаје оног тренутка када слепо (слабовидо) дете са манипулативног мишљења прелази на апстрактно. 

Алгоритам дељења вишецифрених бројева применом асистивних технологија, јесте поступак усмерен на 

адаптацију процеса подучавања у настави математике. 

Применом овог поступка слепо (слабовидо) дете апсолутно схвата, разуме и механизује дељење 

вишецифрених бројева. 

Кључне речи: интеграција, слепа деца, асистивне технологије, алгоритам, кораци, редовна школа 

 
1.УВОД 

Усавршавање математичких вештина може бити изазов за велики број деце али су истраживачи открили 

да деца са поремећеним видом имају непропорционално велике проблеме док уче математику. 

Проблеми настају оног тренутка када дете са манипулативног мишљења пређе на апстрактно. Тада је 

потребно извршити неопходна прилагођавања наставних активности способностима ученика.  

Поступак прилагођавања наставне теме или активности проводи се кроз три кључне категорије: 

1. Програмски део  ̶ адаптација садржаја; 

2. Процес подучавања  ̶ адаптација начина преношења садржаја;  

3. Окружење  ̶ адаптација места, времена и избор особа које учествују у активности (Janney & 

Snell, 2000.) 

Адаптација садржаја и окружења ради се на нивоу ИОП тимова. За успех подучавања веома је важан 

начин јасног преношења садржаја, у чему традиционална методологија не даје добре резултате. У 

процесу подучавања неопходно је извршити адаптацију метода, облика рада и наставних средстава 

према типу хендикепа, тако да стандарди постигнућа и планирани исходи остану непромењени и доведу 

до разумевања и примене дефинисаних појмова, способности примене мисаоних операција: 

анализе/синтезе, апстракције/ генерализације, уочавања релевантних података у проблему, решавања 

математиког проблема (Б. Јаблан, Ј. Ковачевић и М. Вујачић, 2010.) 

 

2. ПРИКАЗ ПРОБЛЕМА  
Л. А. је слепо дете. У ОШ „Стеван Синђелић“ је дошао из Специјалне школе за ученике оштећеног вида 

„Вељко Рамадановић“ у четвртом разреду. 
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Јаке стране: Резултати тестирања приликом уписа у школу указали су на висок ниво интелектуалних 

способности. Похађа музичку школу, на клавирском одсеку, где је показао висок ниво аудитивних 

способности (апсолутни слух). Тренира пливање у такмичарској групи. Потпуно је оспособњен за 

читање и писање на Брајевом писму. Савладао је технику множења и дељења двоцифрених бројева, као 

и дељење садржавањем. 

Потешкоће у раду и прилагођавању: Проблем у савладавању технике множења и дељења 

вишецифрених бројева. Методски поступак који је спроведен кроз уџбеник написан на Брајевом писму, 

наставна средства и помагала нису допринела да дечак савлада дељење вишецифрених бројева. Дефицит 

пожељних социјалних вештина. Проблем адаптацијe у социјалну средину кроз испољавање социјално 

непожељних облика понашања.  

Због наведених ралога, Л. А. се није могао успешно уклопити у рад на часовима математике. 

Циљ истраживања је био да се помоћу алгоритма дељења, као адаптиране методе рада у настави 

математике, и примене асистивних технологија, ученик оспособи да самостално дели вишецифрене 

бројеве. На тај начин би се створиле једнаке шансе свих ученика и хомогенизација одељенске групе. 

 

3. УПОТРЕБА АСИСТИВНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У РАДУ СА СЛЕПОМ ДЕЦОМ 
Слепа и слабовида деца перципирају поступно, део по део, и потребно им је више времена за доживљај 

целине. Изузетно је важно детаљно и систематично вербално објашњење од стране наставника, те 

одабир наставних средстава која су добар носилац поруке, јер за кратко време омогућавају усвајање 

кључних елемената. 

Потпуна самосталност у раду ученика на рачунару омогућена је уз употребу читача екрана (screen 

readera, JAWS ̶ Job Access With Speech), који садржај екрана преводи у говор. Резултат читања ученик 

добија аудитивним путем помоћу слушалица. 

Приликом дељења, ученик је користио и текстуални монитор са меморијом (Брајев ред) који је 

прикључен на рачунар. Овај апарат, текст из документа или текст синтетизован у говор приказује на 

Брајевом писму. 

 

4. АЛГОРИТАМ ДЕЉЕЊА ВИШЕЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА  
Да би Л. А. савладао технику дељења вишецифреног броја двоцифреним бројем, било је потребно 

адаптирати демонстративну методу која се користи приликом учења дељења. Прилагођавање је 

приказано коришћењем алгоритма дељења вишецифрених бројева кроз четири корака. 

У поступку примене алгоритма дељења унос је вршио коришћењем Брајевог реда, а повратну 

информацију о запису на екрану је добијао аудитивним путем, помоћу читача екрана (JAWS) и 

слушалица. 

Први корак: Дат је математички израз: Израчунај количник бројева 92 304 и 36.  

Задатак је био припремљен на USB картици (може се и издиктирати). Ученик Л. А. је прочитао задатак. 

Користећи поступак дељења садржавањем, Л. А. je усменим путем рачунаo и записао резултат иза знака 

једнакости. (слика 1) 

 

  
 
 

Усменим путем је рачунао остатак при дељењу: (2 ∙ 36 = 72 и 92 – 72 = 20)  

Други корак: 

Л. А. је записао остатак при дељењу и резултат претходног дељења. Користећи поступак дељења 

садржавањем, усменим путем је рачунао и записао резултат иза знака једнакости. (слика 2) 

 

  

 

 

Усменим путем је из рачунао остатак при дељењу: (5 ∙ 36 = 180 и 203 – 180 = 23) 

Трећи корак:  

Л. А. је записао остатак при дељењу и резултате претходних дељења. Користећи поступак дељења 

садржавањем, усменим путем је рачунао и записао резултат иза знака једнакости. (слика 3) 

 

  

 

 

Усменим путем је израчунао остатак при дељењу: (6 ∙ 36 = 216 и 230 – 216 = 14) 

Четврти корак: 

Слика 1      

92 304 : 36 = 2 

Слика 2     

 20 304 : 36 = 25 

Слика 3     

 2 304 : 36 = 256 
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Л. А. је записао остатак при дељењу и резултате претходних дељења. Користећи поступак дељења 

садржавањем, усменим путем је израчунао и записао резултат иза знака једнакости. (слика 4) 

  

  

 

 

Усменим путем је рачунао остатак при дељењу: (4 ∙ 36 = 144 и 144 – 144 = 0). Закључио је да је број 

поделио без остатка. 

Запис на монитору рачунара изгледао је овако (слика 5) 

  

4. ЗАКЉУЧАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применом алгоритма дељења вишецифрених бројева и асистивних технологија ученик је успешно 

савладао технику дељења вишецифреног броја двоцифреним бројем. Савладавањем садржаја 

предвиђеним планом и програмом, ученик Л. А. је постао сигурнији и уклопио се у средину. 

Употребом алгоритма дељења вишецифрених бројева и наведених асистивних технологија слепи 

ученици могу савладати поступак дељења вишецифрених бројева. 

Препреке у примени ове методе могу бити недовољна обученост наставника за коришћење асистивних 

технологија, разлози материјалне природе (јер је за реализацију потребна финансијска подршка) и 

недовољна сарадња са родитељима. Поступак и резултат примене алгоритма дељења је забележен и у 

видео запису. 
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Слика 4     

 144 : 36 = 2 564 

Слика 5 

92 304 : 36 = 2 

20 304 : 36 = 2 5 

2 304 : 36 = 2 56 

144 : 36 = 2 564 
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ФУНКЦИЈАТА НА ДИРЕКТОРОТ ВО КРЕИРАЊЕ НА ЕФЕКТИВНА 

УЧИЛИШНА  ОРГАНИЗАЦИЈА 
М-р Елизабета  Митревска 

ОУ ″Кирил Пејчиновиќ″ Скопје, Република Македонија beti.mitrevska@yahoo.com  
 

Резиме: Во ерата на промени потребно ни е квалитетно образование, потребни ни се квалитетни 

училишта. Развојните промени во училиштата се промени кои унапредуваат, подобруваат, 

осовременуваат, ја развиваат дадената состојба. 

 Квалитетот на образованието во секоја земја зависи од работата на училиштата, а работата на секое 

училиште зависи првенствено од работата на директорот. Неговата улога е да го води училиштето, да го 

поттикнува квалитетното образование, во училиштето да создава позитивен дух кој ќе го поттикнува 

меѓусебното почитување, ефективно и ефикасно да прибира финансиски и други ресурси за училиштето 

за да се достигнат основните образовни цели. 

За да се задоволат критериумите потребно е директорот да преферира тимска работа во процесот на 

изработка и имплементација во развојниот план на училиштето. 

Клучни зборови: директор, тимска работа, училишка клима, ефикасност. 

 

1.ВОВЕД 
Без оглед на различните визии за иднината на земјата, повеќето луѓе се сложуваат дека 

образованието е од суштинско значење за понатамошниот развој на секоја земја. Основна цел на 

наставниот процес е да им овозможи на учениците: индивидуален развој; усвојување знаења за 

природата, општеството и човекот; развивање на чувство за одговорност , за почитување и исполнување 

на граѓанските права и обврски.. 

Спроведувањето на образовните реформи, како што досега покажува праксата, со себе носи 

одреден број конкретни предизвици. Целта е да се погодат најдобрите начини на кои граѓаните ќе го 

формираат своето образование и ќе ги постигнат личните и општествените интереси. Доколку зборуваме 

за организација која учи, а училиштето е таква организација, се подразбира дека зборуваме за постојано 

стекнување и користење на новото и подобро знаење.  

 

  2.   ДЕФИНИРАЊЕ  НА ОСНОВНИТЕ ПОИМИ  

- Директор на училиште е орган на раководење во училиштето, кој ја организира и ја раководи 

воспитно-образовната и другата работа, самостојно донесува одлуки од делокругот на неговата 

надлежност, утврдена со закон и актите на училиштето, и го застапува училиштето пред трети лица
5
. 

- Тим е организирана група на луѓе кои, со меѓусебна доверба и уважување, одговорно работат на 

остварување на заедничката цел за која взаемно се одговорни
6
. 

- Тимска работа - заедничко дејствие на група луѓе во која секоја индивидуа ги подредува своите 

индивидуални интереси и мислења на ефикасноста на групата
7
. 

- Училишна клима - Училиштето води политика на заемно почитување и рамноправен третман на сите 

структури што учествуваат во училишниот живот.  

- Ефикасност е способност за остварување на резултати и цели на работење. 

 

 2.1 Директорот како организатор и креатор на училишната организација 

Директорот како организатор и креатор на целокупната работа во училиштето, треба да биде посветен 

на: 

- Организациски подготовки за почетокот на учебната година ;  

- Професионален развој на училиштето и унапредување на  наставата ;  

- Изготвување на годишна програма за работа на училиштето ;  

- Организирање на наставниците за учество на стручно-педагошки семинари и организирање на интерни 

семинари ;  

- Работа со стручните и други органи во училиштето ; 

                                                           
5 Гоцевски Трајан (2007), „Образовен менаџмент“, Скопје, стр.161 

 

6 Katzenbah J., Smith D. (1993) The wisdom of teams, Harvard Business Press, стр. 230 

 

7 Tuckman Bruce W. (1994) Conducting Educational Research, Fifth edition, стр. 459 

 



22 
 

- Работа на унапредување на атмосферата во училиштето;  

- Административно-техничка работа во училиштето; 

- Соработка со учениците и ученичките организации ;  

 

2.2  Одговорност на директорот во однос на организација на наставата 

Наставата претставува плански и организиран воспитно – образовен процес. Преку неа се врши 

пренесување и усвојување на одредени знаења и сознанија. Водич и регулатор на наставниот процес е 

наставникот,  додека комуникацијата за пренесување на знаењата се одвива на релација наставник – 

ученик. Одговорен за организација на наставниот процес е директорот, кој треба да врши контрола на 

квалитетот на наставата. 

Директорот на училиштето исто така е одговорен и задолжен за организирање на: наставните 

планови по одделенија и нивниот статус; неделен и годишен фонд на часови за секој предмет по 

одделенија; фонд на часови за дополнителна и додатна настава; целите, задачите и содржините на 

наставните предмети; и кадарот кој што ја реализира наставата (наставници, стручни соработници, 

воспитувачи). 

 

2.3 Водство на директорот на училиштето 

Во целокупната работа на училиштето најголемата улога ја има директорот. Обично работните 

обврски во образованието согласно струката се поделени на два дела: првите се однесуваат на работа со 

возрасни луѓе, додека другите се однесуваат на работа со деца
8
.  

 Особено е значајно да се напомене дека директорот има две значајни обврски. Едната од нив е 

управувањето со училиштето, односно менаџерската улога, а другата е лидерството, односно водството. 

Менаџерската улога се однесува на организацијата во однос на целокупното функционирање на 

училиштето. 

 Водството се однесува на посветување внимание во однос на воспоставените релации кај 

човечкиот фактор. Професионално успешен директор е оној кој што ги поседува и способностите за 

менаџирање и за водство.  

 

2.4 Улогата на директорот во создавањето на здрава училишна клима 

Целта на секој директор е постигнување на што поголема ефективност во училишната 

организација. Атмосферата во која што се работи и во која што се спроведува наставата има големо 

влијание врз постигнувањето на резултатите.  

Имено, здравата  училишната клима, зависи од: 

 Материјално – техничките услови, 

 Финансиските услови 

 Човечкиот фактор 
За да се постигне ефективна училишна организација потребна е соработка  помеѓу : 

 Директорот и наставниците 

 Директорот  и родителите,  

 Директорот и училишниот психолог/педагог 

Сите наведени фактори на училишната клима се меѓусебно испреплетени и на таков начин 

постојано делуваат еден врз друг. 

Како последица на лошата клима во организацијата се појавуваат конфликти, кои најчесто се 

последица на незадоволување на желбите на поединците. За ваквите проблеми навремено да се избегнат, 

потребно е директорот да поседува способност за рано откривање на конфликтот за да може 

правовремено да реагира за негово избегнување или ублажување на последиците. 

 

2.5 Директорот како креатор и мотиватор за тимска работа во училиштето 

Планирањето и програмирањето во училиштата е високо стручна работа која бара максимално 

ангажирање на сите субјективни фактори во изработка на план и програма за работа и затоа е неопходна  

тимска соработка помеѓу : 

 Директорот,  

 наставниците,  

 педагошко-психолошката служба,  

 наставничкиот совет на училиштето (административно-финансискиот персонал), 

                                                           
8  Glasl F. (1993). Dynamische Unternehmensentwicklung, Wie Pionierbetriebe und Bürokratien zu schlanken 

Unternehmen werden, Bern/Stuttgart/Wien, стр. 143-145 
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 советот на родители, 

 надворешни соработници,  

 понекогаш и учениците.  

Сите тимови мораат да бидат под надзор на менаџментот на училиштето, односно, под раководство на 

директорот. 

2.5.1 Ефикасност на тимската работа  
  Иако е формиран добар тим, тоа не мора да значи дека тој ќе биде ефикасен во работата. Тоа е 

многу важна задача на директорот на проектот кој треба добро да ги познава членовите на тимот и да 

развива можности за подобрување на ефикасноста на тимот. 

 Постојат неколку области во кои директорите на тимот можат да делуваат за подобрување на 

ефикасноста на тимот. Тоа се
9
:  

 Намалување на стравот и загриженоста на членовите на тимот;  

 Подобрување на климата во тимот;  

 Постигнување лојалност во тимот;  

 Мотивирање на членовите на тимот;  

 Тимска комуникација;  

 Тимско решавање на проблемите;  

 Решавање конфликти;  

 Систем за надградување и др. 

 

 3.  Раководење и меѓучовечки односи во училиштата 

Постојат два меѓусебно различни начини на раководење со групата, а тоа се: автократското и 

демократското раководење.  

При автократското раководење директорот на училиштето сите одлуки ги донесува сам, ги 

одредува задачите на групата и начините на нивно реализирање,  го оценува остварувањето на задачите. 

Припадниците на групата, односно училиштата со автократско раководење се пасивни, и не се 

мотивирани. Ваквото раководење доведува до фрустрација и конфликти во групата.  

При демократското раководење, сите припадници на групата учествуваат во одлучувањето за 

задачите и нивното остварување, и  учествуваат во оценување на постигнувањата заедно со директорот. 

Членовите на групата се единствени, развиваат позитивни односи во меѓусебната интеракција, како и во 

интеракција со директорот, задоволни се, и со самото тоа се мотивирани за работа, за разлика од 

членовите на групата со автократски лидер. 

3.1Директорот и раководењето со училиштето во функција на подобра организациона клима 

Промените во образованието се условени со технолошкиот развој и достигнувањата во 

образовната технологија, како и облиците и средствата за работа во училиштето. Со промените 

(реформите) во образованието и воспитувањето се менува и положбата и функцијата на директорот на 

училиштето. Директорот на училиштето мора да биде добар организатор, стратег, иноватор, двигател и 

креатор во раководењето.  

Пред прифаќањето на должноста директорот треба да размисли за одредени обврски и постапки, 

како што се
10

:  

 Мора да биде позитивен пример за другите 

 Мора успешно да координира, но и да го унапредува и инспирира работењето на другите 

 Да знае реално да планира и да го програмира вкупниот живот и работа на училиштето, а 

не планирањето да преставува само список на убави и добри желби 

 Да биде еднаков со останатите, да биде заштитник на сите, но и заштитник на 

училиштето;  

 Да ги почитува своите соработници и успехот несебично да го дели со нив истакнувајќи 

го секогаш и нивниот придонес, а помалку своите заслуги.  

 За создавањето на лоши меѓучовечки односи многу придонесуваат и неформалните групи.  

Позитивните особини на директорот можат да се рангираат по овој редослед
11

:  

 Добар организатор на работата 

 Добро и праведно постапува со работниците 

 Се советува со соработниците и ги зема предвид нивните мислења и предлози 

 Самостоен е и самоиницијативен во работата 

 Доследен е, не е превртлив и не го менува своето мислење 

                                                           
9
  Ibid, str. 166 

10  Vlahović, B. (2001): Putevi inovacija u obrazovanju,  Eduka, Beograd, стр. 44 

 
11

 Vlahović, B. (2001): Putevi inovacija u obrazovanju,  Eduka, Beograd, стр. 65 
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 Секогаш го пофалува доброто работење 

 Се интересира за личните проблеми на работникот 

 Одржува добра работна дисциплина 

 Умее своето знаење да го пренесе на други 

    Доколку, спротивно на ова, директорот има болни амбиции и се обидува да ги оствари со помош на  

обвинување и манипулација, остава негативен впечаток и на соработниците и на пошироката средина. 

 

            

 

4.  Директорот и органите на управување во училиштето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

5. ЗАКЛУЧОК 

Високите стандарди се поставуваат и се одржуваат преку интеракција меѓу наставниците и учениците во 

училиштето.  

Органите кои управуваат и раководат со воспитно-образовната организација, училишниот одбор и 

директорот, мора постојано да донесуваат важни одлуки. Тие одлуките не можат да ги планираат и 

донесуваат сами, во целиот тој процес на одредено ниво треба да бидат вклучени и останатите субјекти, 

а пред сé тука се мисли на наставниците, на учениците и нивните родители. 

При тоа, директорот е најважен експерт во училиштето и тој секојдневно раководи со него. Но, за 

училиштето да постигне успех, потребно е директорот да работи како дел од екипата.  
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HOW TO STUDY WITH CREATIVITY 
Vesna Pavlović 

Primary school „Milovan Glišić“ - Valjevska Kamenica, Republic of Serbia vesnapavlovic.va@gmail.com 

 
Abstract: This paper will deal with understanding of brain functions and the brain’s great involvement in the 

defence against large amounts and speed of the information to which we are exposed nowadays as well as with 

voluntary directing, filtrating and processing specific knowledge. The aim of this paper is to promote a creative way 

of thinking, which should be a long-time guiding principle in everyday life. The concept of the thesis is based on 

the question whether and to what extant everything we know about brain can be applied to working with pupils. 

Creative learning has been considered from more standpoints. The subject matters are new and creative learning 

techniques that develop originality and creativity, that is, their importance, role and use in teaching and the effects 

of that use. 

Key words:  neuroscience, creativity, critical thinking, mind maps, knowledge maps 

 

KAKO UČITI KREATIVNO  
Vesna Pavlović 

Osnovna škola „Milovan Glišić“ - Valj. Kamenica,  Republika Srbija vesnapavlovic.va@gmail.com 

 
Rezime: U radu će biti reči o razumevanju funkcija mozga i njegovoj velikoj umešnosti kako u odbrani od 

neizmerne količine i brzine informacija, kojima smo danas izloženi, tako i u svojevoljnom usmerenju, filtriranju i 

obradi određenih znanja. Cilj rada je  kreativan  način promišljanja, koji bi trebalo  da bude dugoročna misao 

vodilja u svakodnevnom životu. Koncepcija rada zasniva se na pitanju da li  je i u kolikoj meri, uzimajući u obzir 

sve ono što znamo o mozgu i načinu na koji uči, primenjeno u radu sa učenicima. Kreativno učenje razmatrano je sa 

više aspekata. Predmet rada su nove kreativne tehnike učenja kojima se razvija originalnost i kreativnost, odnosno, 

njihov značaj, uloga, primena u nastavi i efekti te primene. 

Ključne reči: neuronauka, kreativnost, kritičko mišljenje, mape uma, grafički organizatori znanja 

 

1. UVOD 

Način predavanja kroz istoriju bazirao se na predavača. On je morao posedovati veštine ili znanja o određenom 

području. Nakon industrijske revolucije, situacija se u mnogome izmenila. Kao na pokretnoj traci sakupila je 

nastavnike i ponudila standarde i kurikulum. Ova paradigma, popularisana je tokom XIX i početkom XX veka. U 

školama je naglašavana poslušnost, urednost i poštovanje autoriteta. Veliki pomak učinjen je tokom pedesetih i 

šezdesetih godina XX veka  kada je prevladavajuća teorija ljudskog ponašanja bila pod uticajem Votsona, Skinera i 

ostalih bihejvioralnih teoretičara. Poslednje dve decenije ovog veka  izrodile su novu paradigmu, kojoj put utire 

tehnologija. Procvatom informatičke ere pojavljuju se fraze poput ’’super nastava’’ ili ’’ubrzano učenje’’. S 

pojavom MRI i RET-a omogućeno je razumevanje unutrašnjosti mozga i implicirana su nova istraživanja u oblasti 

neuronauke. Jeri Janevski sa Oregonskog instituta kaže: ,, Sve što ste naučili pre dve godine već je stara 

informacija. Neuronauka se širi poput eksplozije’’ (Јансен, 2013:13). 

 

2. MOZAK I UČENJE  

Znamo već da je naš mozak podeljen na dve hemisfere. Leva je zadužena za obradu informacija u delovima i 

sekvencama. Primera radi, školovani muzičari obrađuju informacije u levoj a ’’samouki’’ u desnoj hemisferi. 

Istraživanja pokazuju da više od polovine levorukih upravo koristi desnu polovinu mozga. Tako, daroviti i savanati 

, imaju nešto veću desnu hemisferu. Desnoruki, grubu motoriku kontrolišu desnom, a finu levom hemisferom. 

Desna strana prepoznaje  negativne, a leva pozitivne emocije. Proučavanja ukazuju i na visoku aktivnost leve 

hemisfere u prisustvu pozitivnih emocija. Takođe ukazuju da 75% zapremine mozga nema određenu i jedinstvenu 

svrhu pa ga često nazivaju ’’asocijativnim korteksom’’. Novija istraživanja pokazuju da je bitan deo dugoročne 

memorije, potrebne za motoričko učenje, smešten baš u malom mozgu. Mozak sadrži 2% telesne mase čoveka ali 

zato je veliki potrošač. On troši 20% čovekove telesne energije. Primarni izvor energije potrebne za rad našeg 

mozga je krv.  Za normalno funkcionisanje potrebno mu je trideset litara krvi svakog sata a negde oko 720 l 

dnevno. A da li je dovoljno snabdeven i kiseonikom, ako istraživanja govore da samo 36% učenika u školi ima 

fizičku aktivnost? Nedavno, naučnici su identifikovali gen kojim se objašnjava zašto praktično neki ljudi imaju 

bolje pamćenje od drugih. ,,Čovek nema ništa tako jako i tako svoje kao što je njegova memorija. Ona je jedino 

blago koje poseduje, ali je takođe i njegova najveća kob’’(Toševski, 2011: 12). Opterećivanje mozga predstavlja  

stalan izazov: previše ili premalo zahteva,  i učenici mogu odustati ili se dosađivati. Do mentalnih izazova dolazi se 

novim materijalima i dodavanjem stepena težine. Novine su takođe važne, promene u načinu predavanja, korišćenje 

kompjutera, primena različitih metoda i oblika rada. U današnjim školama postoji realna potreba za afirmacijom 

mailto:vesnapavlovic.va@gmail.com
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likovne kulture i fizičkog vaspitanja. Ovo su izvrsna područja za stvaranje povratne sprege i izazova. Istraživanja 

pokazuju da vežbajući likovnu umetnost mozak osnažuje stare i stvara nove veze. Likovni um stimuliše telesnu 

svesnost, kreativnost i osećaj sopstva ( Јенсен, 2013: 15-35). Brza analiza umetnosti i sporta kroz istoriju pokazuje 

da su ona deca koja su imala mogućnost da upražnjavaju podjednaku upotrebu obe ruke, kasnije bivala u prednosti 

tokom života. Mikelanđelo i Leonardo da Vinči podjednako su koristili obe ruke ( Buzan, 2007:198). 

 

3. U ČEMU JE TAJNA USPEHA  

Osim brojnih predmeta u školi iz kojih treba nešto da nauče, učenici treba da ovladaju i veštinama. Potrebno je 

ovladati društvenim i emocionalnim veštinama kako bi se pravovremeno uključili u odnos sa vršnjacima, učiteljem 

pa i širom zajednicom. Rezultat ’’škole’’ trebalo bi da bude zadovoljan  i srećan  učenik, spreman za ostvarenje 

svojih potencijala u životu. Da li je to zaista tako? U sveobuhvatnoj listi zahteva koja se stavlja pred učenika sve 

manje se obraća paznja na prazninu koja postaje sve veća, a odnosi se na nepredvidiv i promenljiv svet. Stiče se 

utisak da su učenici prilično loše pripremljeni za suočavanje sa današnjim pokvarenim svetom. Prve pukotine naziru 

se pri upisu na fakultet. Prijemni ispiti na fakultetima ne proveravaju razmišljanje. Ističe se važnost obrazovanja ali 

je samo po sebi to nedovoljno. Postoje vrlo važne osobine koje utiču kako na rezultat učenika, tako i na njegov 

uspeh kroz život. Instikt je vrlo važan u situacijama kada nešto krene loše. Samouverenost, veoma bitna kada 

učenik treba da iznese neke nove ideje, potencijalno transformišuće. Strpljenje je preko potrebno,  jer  nekada je 

dobro stati, promisliti i doneti mudru odluku. Neobično važna je itekako sposobnost učenika da razmišlja latelarno i 

nalazi iznenađujuća rešenja za neke neugodne probleme. Bitna je i učenikova spremnost da spornim pitanjima 

pristupa otvoreno i oštroumno, a posebno hrabrost da u pravom trenutku uđe u igru, kada padne digne se i pokuša 

ponovo da doživi uspeh. U nastavnom programu mesta za gradivo ove vrste nema. Nastavnici se pridržavaju 

programa, poučavaju u okviru zadatog, tako da se dečje glave vrlo često pune nepotrebnim informacijama. Deca 

naizgled deluju snalažljivo, ali kada se malo zagrebe ispod površine, može se  uvideti da je kreativnost zakržljala.  

 

4. KAKO PODSTAĆI ORIGINALNOST I  KREATIVNOST  

,,Kreativnost je danas podjednako važna u obrazovanju učenika baš kao i pismenost- i trebalo bi je tretirati na isti 

način’’(Simister, 2011:102). Ona u školi treba da ideje pretvara u slike, poeziju u drame i rezultira originalnim 

otkrićima, domišljatošću. To bi suštinski bio napredak. Naš sistem obrazovanja retko priznaje važnost generisanja 

novih ideja- ako se želi dobra ocena, sigurnije je ’’ponavljati ono što je učitelj rekao’’. Najjača prepreka 

kreativnosti učenika jeste večiti ’’strah’’ da će pogrešiti. Zašto, kad ponekad naočigled besmislene ideje, mogu da 

dovedu do nečeg sjajnog? Potrebno je stvoriti okruženje u kojem će se ideje ceniti, ma kakve one bile. Učenike je 

potrebno osposobiti da prouče čak i najneočekivaniji predlog u slučaju da podstiče nešto novo i korisno. Naša 

pitanja, s tim u vezi, moraju biti oprezna. Pitanje koje počinje sa :,, Zanima me..’’, pretvara se lako u igru a potom u 

takmičenje. Nastavnik može učenicima da ’’prizna’’ da mu je ’’ponestalo ideja’’ i da učenici zapravo budu 

generatori istih. Idejni kolaži, primera radi, na zabavan i kreativan način od tehničkih predmeta pa do istorijskih 

ličnosti, podstiču učenike da duboko razmišljaju o temi. Nastavniku pruža informaciju šta učenici mogu odnosno ne 

mogu da razumeju. Neki saveti koji podstiču kreativnost a mogu se primeniti u praksi su sledeći: podsticati učenike 

da uočavaju dizajn svakodnevnih stvari; ispitivanje  status qvo; razmatranje drugih mišljenja; neodustajanje od 

svojih ideja; negovanje istrajnosti i koncentracije; pronalaženje svojih uzora; ulaženje u nove izazove; promišljanje 

koje će ih dovesti do željenog ishoda; pohvala kada se odvaže na nešto;  razvijanje kritičkog mišljenja; vežbanje 

čitanja misli i najzad da teške odluke treba da ’’prespavaju’’. Primera radi, dobra vežba za učenike je da isprobaju 

svoje umeće donošenja odluka je da  mu kažemo ’’Pretpostavimo da možeš biti lik iz romana, koga bi 

odabrao?’’,,Da možeš dobiti odgovor na bilo koje pitanje, šta bi pitao?’’. Obrnuto razmišljanje je prikladan alat za 

kreativno razmišljanje. To je zapravo postavljanje suprotnog pitanja od onog koje se razmatra. Na primer ’’Koji je 

najbolji način da upropastiš prijateljstvo, da protraćiš svoj džeparac..?’’. Igrajte asocijacije sa svojim učenicima, 

razvijajući logičko razmišljanje ( Simister, 2011:112-145). 

 

5. KREATIVNO REŠAVANJE PROBLEMA  

,,Ako misliš da možeš ili misliš da ne možeš, verovatno si u pravu’’, svojevremeno je rekao Henri Ford. Ukoliko 

svojim učenicima možemo pomoći da uživaju u rešavanju problema, mi učitelji postavljamo kamen temeljac za 

snalaženje u svetu odraslih. Učeći ih da se uzdignu do izazova u rešavanju problema, stimulišemo u njima kontrolu 

koju treba da imaju nad sopstvenim životom. Ostavimo im prostor da kada imaju problem, sami reše stvari. 

Pomozimo im slušanjem, saosećanjem, razjašnjenjem ili podsticanjem da razmotre sva moguća rešenja. Podržimo 

ih u uverenju da će im se trud isplatiti. Ohrabrimo njihovo razmišljanje pitanjima: ,,A ko to može da reši ako ti ne 

možeš?’’ ili ,,O, pa to je pravi izazov!’’.Naučimo svoje učenike da preuzmu odgovornost u novonastalim 

okolnostima i ohrabrimo ih da problem uvek sagledaju iz različitih uglova. Pitajmo svoje učenike za savet kada se 

suočavamo sa sopstvenim problemom. Ako učenicima pomažemo da reše neki problem,  možemo koristiti tehniku 

kreativnog razmišljanja unazad. Za razvijanje ove mentalne sposobnosti potrebno je malo vremena. Dovoljno je da 

učenike pitamo: ,,Koja bi mogla da budu druga objašnjenja?’’. Ova aktivnost može da bude i verbalna. Mnogi je 

možda često i koriste u radu, ali je naprosto nisu imenovali. Kada je problem zaista ’’problem’’ dobro je za učenike 
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da primene tehniku ’’kreativnog razmišljanja unapred’’. Pitanja koja sebi mogu postaviti su: ,,Šta mogu učiniti da 

popravim situaciju?’’ ili ,,Šta savetujem drugima?’’. Poželjno je da razmotre slične probleme koji su uspešno 

rešeni, jer mnogo toga može se naučiti iz prethodnih iskustava. Dijagram toka, efikasna je strategija, kojom se 

generišu logički koraci potrebni za rešavanje nekog problema (Simister, 2011:215). Smeštanje aktivnosti u ovakav 

osmišljeni kontekst pomaže učeniku da spozna vrednost metodičnosti. Ovu aktivnost možemo preneti i na nešto 

apstraktnije, primera radi pitanjem: ,,Na koji način bi poboljšali..?’’. Latelarnim razmišljanjem potrebno je 

podsticati učenike da smisle što više ideja, a izaberu najbolju. Kompjuterske igrice mogu biti sastavni deo 

kreativnog razmišljanja i veštine rešavanja problema. Potrebno je izbegavati one koje su nasilnog sadržaja. Pitanja 

za razmišljanje predstavljaju  dobar podsticaj za raspravu. Neka od njih mogu biti: ,,Zašto misliš da...Da li je 

moguće da...Šta misliš o...?’’. Zapisi pitanja koje učenik može sastaviti za lekciju koju uči ili  tekst koji analizira je 

dobra ideja za Dnevnik posebnih pitanja. Mogu beležiti i pojave a potom raspravljati o njima. Podsticanje učenika 

na smišljanje pitanja za koja su istinski zainteresovani sjajan je način da se aktiviraju u određenoj oblasti. ,,Šta mi 

nije jasno iz prirode i društva, geografije, istorije ili biologije?’’,,Koja pitanja mogu da postavim za određenu 

lekciju?’’ Ovakva pitanja mogu biti stvaralačka i zagonetna. Na ovaj način podstiče se divergentno mišljenje. 

Metoda traganja primenljiva je pri izradi Domaćih zadataka koji se zasnivaju na istraživanju. Istraživanje za 

učenike na ovaj način je zabavnije a pogodno je za učenike koje ’’ne drži mesto’’. Blic vesti je metoda koja se 

zasniva na ’’važnim pitanjima’’ o kojima učenici žele da raspravljaju. Istraživanje ne mora uvek da bude 

usredsređeno na činjenice, već na lične stavove i osećanja. Dobijeni odgovori učenika mogu se pretvoriti u blic 

vesti. Učenička istraživanja metodom Proširenih istraživanja u učeniku može otkriti pravu strast za oblašću ili  

predmetima. Taj zanos vrlo često može rezultovati odlučnošću, a podsticajem razviti  u veštinu istraživanja i 

istrajnost u detaljima. Projekat za koji se učenik ili grupa učenika opredeli u nekom istraživanju potrebno je 

nenametljivo nadzirati. Slagalica predstavlja dobar način da se učeniku omogući i pomogne dublje razumevanje 

tema koje uči. Za ovu aktivnost potrebno je ispisati šesnaest ključnih reči vezanih za određenu temu i ubeležiti ih u 

kvadrate. Reči izložiti na vidljivom mestu. Učeći više o temi učenici mogu proširivati Slagalicu. Za njih, ovo je 

zgodna prilika da pokažu šta uče,  jer moraju obrazložiti  razloge premeštanja ključnih reči ( Simister, 2011:220-

235). Iz svega navedenog proizilazi da je kratkoročna memorija dominantna kognitivna struktura. Veštine rešavanja 

problema oslanjaju se na iskustvo smešteno u dugoročnoj memoriji, te cilj podučavanja danas  jeste -  doprinos 

dugoročnoj memoriji stimulacijom kratkoročne.  

MAPIRANJE UMA  

Postoji više ciljeva kreativnog mapiranja uma. Pravljenjem mapa istražuju se sve kreativne mogućnosti, množe 

kreativne misli, generišu ideje, podstiče kreativno razmišljanje i vrši reorganizacija prethodnih znanja. Kako se 

fleksibilnost identifikuje kao vitalni element kreativnog razmišljanja, to mapiranje uključuje mogućnost da se nove 

ideje povežu sa postojećim, a  korišćenjem različitih boja i neobičnih oblika može da se postigne iluzija 

trodimenzionalnosti. Koristi koje imamo od mapiranja su višestruke. Automatski se koriste sve sposobnosti 

kreativnog razmišljanja, generiše se menrtalna energija, sagledavaju se mnogi elementi i na taj način povećava 

količina kreativnog  asociranja i osnažuje  proces inkubacije novih kreativnih  ideja.Mapa uma je jednostavan način 

za ’’unošenje i iznošenje’’ informacija iz mozga (Buzan, 2005: 85-140). Učenje uz mapu je i brzo i lako. Pri 

njihovoj izradi koristimo boje. Sve grane šire se sa jednog središta - zrakasto. Sastavni deo mapa često su simboli, 

crte, reči, slike i brojevi. Na kreativan način popis dosadnih podataka pretvara se u kreativan i organizovan dijagram 

koji deluje u skladu sa prirodnim načinom na koji mozak obavlja funkcije. Može se uporediti sa planom grada. 

Središte mape je poput gradskog centra a glavne ulice koje vode od središta predstavljaju zamisli u vašem procesu 

razmišljanja. Sporedne ulice predstavljaju više-manje važne misli. Posebne slike ili oblici mogu predstavljati 

gradske znamenitosti odnosno vrlo zanimljive ideje. Baš kao i plan grada, mapa uma daje opšti pregled nekog 

predmeta ili oblasti, prikuplja velike količine podataka na jednom mestu, podstiče rešavanje problema time što 

omogućava da organizujete nove kreativne ideje, lako se čita i omogućava razmišljanje i prisećanje. Upotrebom 

mapa uma u nastavi podstiče se kreativnost učenika, štedi se na vremenu, rešavaju se problemi na svojevrstan način 

i  poboljšava koncentracija. Ona potpomaže prisećanje, uči se lako a cela lekcija može se sagledati kao ’’celokupna 

slika’’. Mapa uma predstavlja odraz prirodnih misaonih procesa koji se događaju u našem mozgu. Mozak 

funkcioniše na principu slike-mreža-asocijacija, a mape na isti način. Budući da se služe svim sredstvima kojima 

raspolažu i naše hemisfere omogućavaju da iz ovog beskonačnog izvora crpimo kreativnost. Anštajn je jednom 

rekao: ,, Mašta je mnogo važnija od znanja’’ ( Катић, 2009:41- 89). 

 

6. GRAFIČKI ORGANIZATORI ZNANJA  

Proistekli su iz Ousubelove ideje o organizatorima napretka, kao načinom da se hijerarhijski organizuju sadržaji 

koji bi trebali biti učvršćeni u kognitivnoj strukturi. Vizuelni sistem čoveka vrlo brzo se zamara. Tekst napisan od 

margine do margine stvara efekat rešetke i rezultira brzim zamorom. Ako čitalac ’’izgubi’’ red javljaju se poteškoće 

u razumevanju pročitanog. Zbog toga, grafički organizatori olakšavaju ne samo razumevanje pročitanog, nego se i 

učenik lakše priseća materijala koji je organizovan na taj način, suprotno jednoličnom tekstu. Krajem sedamdesetih 

godina prošlog veka pojavila su se tri karakteristična ’’alata’’. To su Govinov V dijagram, Novakove mreže pojmova 

i modifikovana forma Pijažeovog kliničkog intervjua. V dijagram učeniku pomaže da identifikuje problem kao i 
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neophodne elemente za dalje istraživanje problema. Pogodan je za korišćenje u višim razredima jer predstavlja 

jednu varijantu idejnog projekta. Mreža pojmova sastavljena je od pojmova koji su imenovani ili nacrtani i  linija 

koje ih spajaju. Karakter odnosa između dva spojena pojma određen je i imenovan. Ova mreža pokazuje koliko 

pojedinac vlada pojmovima, kako mrežu kreira i kako organizuje pojmove. Zapravo, ona govori o njegovoj 

kognitivnoj strukturi. Modifikovana mreža Pijažeovog kliničkog intervjua podrazumeva da učenik nacrta dijagram 

ili temu za određenu pojavu, onako kako je razume. Nakon toga sledi razgovor sa ispitivačem gde učenik 

sopstvenim rečima objašnjava nacrtano. Ispitivač može postavljati potpitanja kroz koja učenici mogu rasvetliti 

eventualne ’’rupe’’ u svom znanju. Ridens, Bin i Boldvin (Катић, 2009:109) izdvojili su pet osnovnih tipova 

grafičkih organizatora na osnovu njihove funkcije. ’’Riblja kost’’ je dijagram i konstruiše se na način da se na 

’’kičmi’’ prikazuju glavne ideje a koje ujedno predstavljaju i odgovor na postavljeni problem. Na poprečnim 

granama nalaze se činjenice koje podupiru glavnu ideju. KWL tabela uključuje ono što učenik zna o određenoj 

pojavi ( Know), ono što želi da sazna ( Wants to know)  i onoga što je naučio ( Learned) . Pogodna je za učenike 

svih uzrasta. Prva kolona može se popuniti pre početka rada na nastavnoj jedinici, druga nakon najave a treća na 

kraju časa. Na ovaj način učenik dobija jasan pregled sopstvenog napredovanja. Dijagram toka pogodan je za 

planiranje i izvođenje eksperimenata. Počinje oznakom ENTER, a završava sa EXIT ili END. Kružni dijagram 

predstavlja niz izomorfnih krugova konstruisanih na način da demonstriraju strukturu pojedinačnih znanja. Sugeriše 

se limit od pet krugova za svaki dijagram a zbog kapaciteta kratkoročne memorije. Učenik je u mogućnosti vizuelno 

da predstavi i poveže male grupe pojmova. Ovi dijagrami korisni su za učenike četvtrog razreda kao dijagnostički 

alat, za vrednovanje svojih znanja. Okvir tabela je sagledavanje zadatog pojma kroz redove i kolone, u kojima je 

iskazana važna manifestacija analiziranog pojma. Prilikom popunjavanja tabele učenici pronalaze polja koja ne 

znaju da reše, tragaju za informacijama i dovršavaju tabelu. Pogodna je za istorijske sadržaje.  

 

7. MREŽE POJMOVA  

Polazeći od grafičkih organizatora Novak i Govin razvili su mreže pojmova. One predstavljaju hijerarhijski uređen 

organizator napretka. Sastoji se od pojmova iskazanih rečima, linija koje povezuju pojmove i određuju odnose 

među povezujućim rečima. Mreže pojmova treba da prezentuju smisaonu celinu i odnose pojmova u formi 

propozicije.  Propozicija se satoji od dva ili više pojmova povezanih rečima u semantičku celinu. Pojam se najčešće 

nalazi u elipsi i napisan je velikim slovima. Mreža se obično čita od vrha prema dnu stranice. Na vrhu se nalazi 

najopštiji pojam. Strelica povezuje dva pojma. Izuzeci su slučajevi kada se pojmovi povezuju u nekom drugom 

pravcu. Tada je neophodno strelicom precizirati u kom smeru teče veza između pojmova. Konstruisanje mreže 

pojmova olakšava učenje i podstiče učenike da uoče povezanost pojmova. Često tada prepoznaju odnose koje ranije 

nisu uočili. Analiza pojmova nastavniku može koristiti za sagledavanje učenikovog razumevanja aktuelnog sadržaja 

ili pak poslužiti kao indikator učenikovog napredovanja. Ovde se može povući paralela sa Zonom narednog razvoja 

onako kako ju je predstavio Vigotski (Катић, 2009:109-161). 

 

8. ZAKLJUČAK  

Neophodno je napraviti jasnu razliku između mape uma i mreže pojmova. Mreže imaju dodirnih tačaka sa mapama 

uma u smislu grafičkog predstavljanja nekog pojma. Međutim, mapa uma se jasno razlikuje od mreže po tome što 

vrlo često pored naučnih, mapa uma sadrži lična osećanja i stavove. Nemaju jasan plan jer se određeni pojmovi 

asociranjem povezuju jedan za drugi. Uopšteno gledano, grafički organizatori, mreže pojmova ili mape uma, 

predstavljaju strategije koje se fokusiraju na shvatanju pojmova i merenje napredovanja učenika, te kao takve mogu 

biti efikasan alat u učionici. Ako mozak ima određenu prednost koja je za nas važna i na njega možemo da utičemo, 

onda to svakako možemo znanjem.  

 

9. LITERATURA  

[1] Buzan, T (2007). Mali genijalac: kako pametni roditelji stvaraju pametnu decu, Beograd: LOGOS ART. 

[2] Buzan, T (2005). Mape uma, Beograd: Finesa. 

[3] Боно,  де Е (1995).Научите ваше дете како да размишља, Београд: НАРОДНА КЊИГА 

[4] Јансен, Е (2013). Поучавање с мозгом на уму, Београд: ЕДУКА . 

[5] Катић,В ( 2009). Организатори напретка у учењу, Ваљево: ИНТЕЛЕКТА.  

[6] Simister, J (2011). Naučite svoje dete da kreativno razmišlja, Zagreb: Veble commerce. 

[7] Toševski, J ( 2011). Čarobni mozak,Beograd: Evro-Đunti 



29 
 

 

IMPROVING MATEMATICAL SKILLS OF STUDENTS BY USING CONCEPT 

MAPPING 
Andrijana Tasevska 
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Abstract: In our teaching process we try to find ways how to develop key competences of students and to teach 

them how to learn. We have achieved much if we manage to enable the student to be aware of their own way of 

learning and to find an efficient learning strategy. One effective strategy is learning by understanding concepts 

or learning by concept mapping. 

The aim of this research, which is a short report of carried action research, is to show how the use of exercises 

and concept maps in the process of learning can result in improved student’s skills for understanding and 

solving text problems as well as improved mathematical skills.The results show that concept mapping can help 

teachers to teach more successful and students to learn more meaningfully. 

Key words: concept maps, key competences, effective strategies, matematical skills, students 

 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА МАТЕМАТИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

ПРЕКУ КОРИСТЕЊЕ НА КОНЦЕПТУАЛНИ МАПИ 
Андријана Тасевска  

Основно училиште Круме Кепески – Скопје, Република Македонија 

tandrijana@macedonia.eu.org 

 
Резиме: Поучувајќи ги нашите ученици, секогаш се трудиме да најдеме начини како поуспешно да ги 

развиеме нивните клучни компетенции и да ги научиме како да учат. Сме постигнале многу ако успееме 

да ги оспособиме за осознавање на сопствениот начин на учење и пронаоѓање на ефикасна стратегија за 

учење која води кон успех. Една од ефективните стратегии е учење на разбирање на концептите или 

учење со помош на концептуални мапи. 

Овој труд, кој е краток извештај од спроведено акционо истражување, има за цел да покаже како со 

помош на вежбање и употреба на концептуални мапи во процесот на учење може да се подобри 

разбирањето и решавањето на текстуалните задачи и да се унапредат математичките способности кај 

учениците. Резултатите покажуваат дека концептуалните мапи можат да им помогнат и на наставниците 

поуспешно да  поучуваат и на учениците да учат со повеќе рабирање.  

 Клучни зборови: концептуални мапи, клучни компетенции, ефективни стратегии,математички 

способности, ученици 

 

1.ВОВЕД 

Во текот на мојата работа како психолог особен предизвик ми претставувало прашањето како 

учениците да се научат да учат. Во врска со начините на самостојно учење заедно со други колеги 

психолози години наназад беа спроведувани истражувања, беа правени обиди за оспособување на 

учениците на ниво на паралелки за самостојно учење, а резултатите од сето ова беа презентирани на 

стручни собири. Поттикната од сите овие активности, веќе подолго време мој предмет на интерес е 

развивањето на метакогнитивните вештини кај учениците, односно осознавање на сопствениот начин на 

учење и пронаоѓање на ефикасна стратегија на учење која води кон успех.  

Мое силно уверување е дека сите деца можат да научат, само треба да знаат како и да 

веруваат дека можат.  

На почетокот она што го работев со учениците делумно се засниваше на сопственото искуство 

со начините на учење. Проучувајќи ја теоријата, согледувајќи ги  искуствата на другите и сопствените 

искуства од работата со учениците, сето ова полека почна да преминува во конкретно осмислени и 

организирани активности. Во еден период во индивидуалната работа со учениците кои имаа потешкотии 

во учењето, особено по некои предмети, забележав дека неколку техники преку кои вежбавме со 

учениците се издвоија како прифатливи, мотивирачки и блиски за нив. Сепак, вежбањето на овие 

техники го имав ограничено само на неколку наставни предмети, сметајќи дека е важно да се разбере 

процесот. Длабоко во мене не бев задоволна со тоа што во однос на предметот математика не покажав 

доволно храброст да работам со учениците. Учениците ги кажуваа своите потешкотии, а во однос на 

предметот математика често својот неуспех го лоцираа на решавањето на текстуални задачи. 

Наставниците, исто така, кога беа прашувани, одговараа дека учениците грешат при решавањето на 

текстуалните задачи и дека тоа се должи на тоа што не ја читаат задачата. И, бидејќи нашата работа е 
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полна со предизвици, се појави нов предизвик – Како да им се помогне на учениците да постигнуваат 

поголем успех при решавањето на текстуалните задачи? 
Паралелката со која планирав да работам – IV-2 одделение во ОУ Круме Кепески, Скопје, ја 

избрав поради тоа што со овие ученици се работеше според програмите на УНИЦЕФ Математика со 

размислување и Јазична писменост. Сепак, посебен мотив беше тоа што во програмата Јазична 

писменост техниката мрежа на темата беше многу блиска со техниката концептуално мапирање која ја 

применував во работата со учениците.  Со оглед на тоа што:техниката мрежа на темата се покажа како 

успешна при работа со текстови, концептуалните мапи ми се покажале како успешна техника во учењето 

учење, текстуалните задачи содржат текст и концепт , тогаш  од предизвикот произлезе и 

истражувачкото прашање: 

Дали преку вежбање примена на техники за сликовито претставување (концептуални 

мапи) може да се подобри читањето и разбирањето на текстуалните задачи кај учениците од IV-2 

одделение? 

 

2.СОЗНАНИЈА ДОБИЕНИ ОД ЛИТЕРАТУРА  

Долго време техниката за сликовито претставување со која работев со учениците ја нарекував 

мисловна мапа, иако бев свесна дека мисловната мапа не е исто што и оваа техника. Во програмата 

Јазична писменост оваа техника имаше свое име соодветно на предметот јазик – мрежа на темата. 

Проучувајќи ја литературата која се однесува на техниките за сликовито претставување наидов на 

поимот концептуална мапа и тука ја пронајдов мојата техника.  Техниката на концептуално мапирање ја 

развил Joseph D.Novak и неговиот тим на Универзитетот  Корнел во седумдесеттите години од XX  век, 

и се базира на когнитивните теории на David Ausubel. Концептуалното мапирање е техника за 

визуелизирање на врските помеѓу различните поими, а концептуалните мапи се графички алатки за 

организирање и претставување на знаењата. Поимите се запишуваат во текст боксови, а се поврзуваат со 

стрелки и знаци. Во наставната практика оваа техника може да се употребува во самиот процес на учење 

на нови содржини, при повторување, систематизирање на тема, но и за проверка на наученото.  

Текстуалната  задача по математика, пак, претставува проблемска ситуација во која се дадени 

повеќе податоци кои треба да се воочат и да се најдат врските помеѓу нив, односно да се разбере 

концептот на самата задача. “Решавањето на текстуалните задачи бара репрезентација на проблемот, 

изработка на план за решавање и извршување на тој план. Освен што мора да ги совладаат основните 

аритметички и алгебарски вештини, учениците мора да научат и како да ги употребуваат тие вештини за 

да можат успешно да решаваат математички проблеми“
12

 Всушност, при решавањето на текстуалните 

задачите по математика, учениците треба да се научат да пристапат кон задачата и да ја прочитаат 

истата, да ја анализираат, да направат план за работа, да ја постават задачата и да дадат конечно 

решение. За разбирање и анализа на задачата битно е ученикот да умее да согледа: што во задачата се 

бара, што е дадено, што непознато и кои се врските помеѓу познатите и непознатите величини.  

 

3.МЕТОДОЛОГИЈА 

Акциониот план на истражувањето  накратко се движеше во следните рамки: 

Активност Опис 

Почетно мерење Работен лист со четири текстуални задачи 

Вовед во вежбањето Работилница – Градење на концептуални мапи: 

-Клучни зборови на кои треба да се внимава во решавањето на текстуалните 

задачи 

-Како се организираат  податоците во концептуални мапи 

-Решаваме текстуална задача – правиме мапа на скриеното богатство 

 

Активност – 

вежбање 

-Пример : Решавање на текстуална задача од определено ниво  со помош на 

концептуална мапа  

-Вежба : Решавање на текстуална задача со помош на концептуална мапа 

Активност – 

вежбање 

-Потсетување на примерот  

-Разгледување на задачата која била решавана претходниот ден и дискусија во 

врска со начинот на нејзино решавање  

-Вежба : Решавање на текстуална задача со помош на концептуална мапа 

                                                           
12

 Mayer, R. E. (1998): »Cognitive, metacognitive, and motivational aspects of problem solving«. 

Instructional Science 26: 49–63. 
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 Мерење на крајот  Работен лист со четири текстуални задачи 

               Период на подготовка 

Во периодот на подготовка за акционото истражување избравме текстуални задачи, кои потоа ги 

распоредивме во три категории според нивото на сложеност.  Критериум за ниво на сложеност беше: 

бројот на елементи и врски (операции)  во задачата и тоа во колкава мера елементите и врските 

(операциите) се експлицитно дадени во задачата. Сите задачи, пред да ги распоредиме во групи за вежби 

и примери, ги решивме со употреба на концептуални мапи со што сакавме да стекнеме увид како 

функционира ваквиот начин на решавање, но и да имаме примери на концептуални мапи за дадените 

задачи. 

Откако задачите беа распоредени по категории,  четири задачи, од кои една од прво, две од 

второ и една од трето ниво, беа избрани за почетното и крајното мерење. Останатите девет задачи, три 

од прво, четири од второ и две од трето ниво беа задачи  на кои учениците работеа за време на 

вежбањето во текот на десет дена. Други четири задачи, една од прво ниво, две од второ ниво и една од 

трето ниво, беа користени како примери на кои работевме на почетокот од вежбањето на секоја група 

задачи. На почетокот на секој час за вежбање беше решавана задачата од претходниот ден и беше 

дискутирано со учениците во врска со истата. 

Период на вежбање - акција 

Промената во вежбањето решавање на текстуални задачи беше во однос на техниката на 

решавање. На воведната работилница на учениците им беа претставени концептуалните мапи и 

решавањето на текстуални задачи со нивна помош.  На крајот на вежбањето  се очекуваше учениците да 

умеат да согледаат што се бара во задачата, кои податоци се дадени, какви се врските помеѓу 

податоците, односно кои операции треба да се изведат и точно да ја постават задачата.  Пред почетокот 

на вежбањето беа поставени, а за време на секој час со учениците повторувани правила на кои треба да 

се внимава при решавањето на текстуалните задачи воопшто и кога се користат  концептуални мапи. 

Активностите се одвиваа според горенаведениот циклус во текот на 10 дена. Откако завршија 

вежбите со задачи од прво ниво на сложеност се премина на задачи со второ ниво, па на задачи со трето 

ниво на сложеност. Учениците работеа на работни ливчиња, кои потоа беа прегледувани и беше правена 

квантитативна и квалитативна обработка на резултатите. Задачите ги запишуваа и во своите тетратки за 

да можат повторно дома да ги разгледуваат истите. Првиот пример и првата задача за која дискутиравме 

по решавањето од страна на учениците ги работевме на табла. Потоа сметав дека е поефективно 

следните примери и вежби да ги ставам на Power point презентација со тоа што на кликање се отвораа 

елементите еден по еден, врските помеѓу нив и поставувањето на задачата. Учениците прво објаснуваа 

како тие решавале, а потоа откривавме елемент по елемент. Како што следеа вежбите учениците почнаа 

концептуалните мапи да ги претставуваат секој на свој начин, па кога ќе утврдев таква ситуација при 

прегледот на задачите, наредниот ден истите ги решававме на табла и тоа со претставување на разни 

примери од учениците за иста задача. 

Откако завршија вежбите на учениците повторно им беа дадени работни листови со истите 

четири текстуални задачи кои ги решаваа на почетокот пред да започне вежбањето. Истите задачи беа 

дадени поради тоа што со учениците тие задачи не беа разгледувани и не беа дискутирани и поради тоа 

што на овој начин сметав дека ќе може да се утврди промената во однос на точноста во поставувањето 

на задачата. 

На учениците, исто така, им беа поделени прашалници со отворени прашања, но овие прашања 

беа различни во однос на оние на кои одговараа на почетокот. Со наставничката беше воден интервју кој 

се однесуваше на она што таа го забележуваше кај учениците за време на вежбањето. 

 Прибирањето на податоци е вршено според следната триангулациската матрица: 

Почетно мерење Мерење за време на акцијата Мерење на крајот од акцијата 

Прашалник за ученици Дискусија со учениците Прашалник за ученици 

Интервју со наставник Анализа на задачите кои 

учениците ги решаваа 

Интервју со наставник 

Работен лист со 4 текстуални 

задачи 

Следење на начинот на 

решавање по давање повратна 

информација 

Работен лист со 4 текстуални 

задачи 

               

 

 4.ЗАКЛУЧОК  

Од податоците добиени и од учениците и од наставничката се гледа дека по предметот 

математика учениците најчесто имаат потешкотии при решавањето на текстуални задачи. Потешкотиите 

се јавуваат затоа што, според учениците, задачите се неразбирливи, комплицирани, имаат многу 

податоци, а според наставничката затоа што учениците не ги читаат внимателно текстуалните задачи и 

не ги земаат предвид сите податоци дадени во нив. 
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Поради тоа што текстуалните задачи се базираат врз основа на концепт кој треба да се разбере, 

како акција применето е вежбањето со помош на техниката концептуално мапирање. На овој начин со 

една техника поврзани се две програми на УНИЦЕФ кои се спроведуваат во почетните одделенија – 

Математика со размислување и Јазична писменост и тоа преку вежбање за читање и разбирање на даден 

текст, во математика конкретно текстуалните задачи. 

Резултатите пред и по вежбањето укажуваат на тоа дека процентот на ученици кои точно ги 

решиле задачите е поголем по вежбањето, но уште подрагоцени се резултатите и забелешките од 

следењето на напредокот на учениците за време на вежбањето, затоа што токму тие зборуваат за 

процесот на учење низ кој поминувале учениците, за тоа како станувале свесни за сопственото учење и 

напредувале.  

Најважно од се, она што не може да се покаже со бројка, збор или слика, е промената во 

однесувањето на учениците. На почетокот, кога им кажав дека заедно ќе работиме математика, не 

забележав дека беа воодушевени. Секој следен час поминат заедно, јас излегував пријатно изненадена од 

училницата – добив екипа на ученици кои имаа цел да станат велемајстори за текстуални задачи. Заедно 

со помош на мапи баравме скриено богатство – секако, математичко. Наеднаш гледав прво две-три, па 

пет-шест, па на крајот петнаесет дигнати раце и ученици од кои секој сака да каже како решавал. И, 

најдрагоцено од се, ученичката Лора. На почетокот расплакана, легната на клупа, обесхрабрена, не сака 

да решава, а работниот лист го предава празен. Наставничката вели дека секогаш кога има ваков вид 

задачи реакцијата е иста. До крајот на вежбањето Лора се претвора во насмеано дете, дига рака, бара да 

решава на табла, не секогаш точно ги решава задачите, но ги решава и веќе не се плаши.  

 

5.ИМПЛИКАЦИИ И ПРЕПОРАКИ  

Работејќи на ова акционо истражување ми се зацврсти моето уверување дека секој ученик 

навистина може да научи, само треба да му се покаже како. Најголемите неуспеси најверојатно се 

должат на нашите стравови од она што ни е непознато и од она што не го рабираме. За она кратко време 

што го имав за работа со учениците, јас добив навистина едно огромно задоволство кога пред мене 

гледав насмеани и ведри лица на час по математика. 

Потешкотии имав во поглед на планираното време. Вежбите беше тешко да се завршат за еден час како 

што планирав. Учениците очекуваа повратна информација од она што го работевме претходниот час, па 

анализа на задачата, бараа да имаат доволно време за вежбање, но и за дискусија, така што моравме да 

остануваме повеќе од превиденото. Следниот пат кога ќе работам нешто вакво ќе планирам поинаква 

организација на времето. 
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Abstract: It is evident that the process of learning through research, design, examination, encouraging effective 

discussion, interactive participation in the acquisition of skills leads to quality learning. With the introduction of 

“Cambridge Program” for Mathematics and the program “Mathematics with thinking” for students from the 

early grades, is changing the practice of classroom teaching and practice of students to learn. Both programs 

focus on such approaches through which the application of manipulative, dies, strategies, visualization, self-

creating response encouraging flexible thinking. Learning from concrete to abstract allows the student to learn 

constructively.   

Turning strategies into math program aims to facilitate the application of mathematical operations, enhance 

socialization, to positively influence the perceptions and reduce resistance to learning what’s unfamiliar. It also 

increases motivation and interest in students to understand the stitutional and textual tasks.  

Key words: strategies, models, mathematics with thinking and Cambridge program.  

 

КОНСТРУКТИВИЗМОТ ВО ПРОГРАМИТЕ КЕМБРИЏ И МАТЕМАТИКА СО 

РАЗМИСЛУВАЊЕ 
Злата Анчевска 

ООУ,,Кузман Јосифовски – Питу,,- Скопје, Република Македонијаzlataancevska@gmail.com 
 

Резиме:Евидентно е дека процесот на учење преку истражување, конструирање, испитување, 

поттикнување на ефективна дискусија, интерактивно учество во стекнување на вештините, придонесува 

кон квалитетно учење.Со воведувањето на ,,Кембриџ,, програмата за предметот математика и 

програмата ,,Математика со размислување,, за учениците од почетните одделенија, се менува практиката 

на наставниците во поучувањето но и практиката на учениците како да учат.  Двете програми се 

фокусираат на таков простап, преку кој, примената на  манипулативи, матрици, стратегии, 

визуелизирање, самостојно креирање на  одговорот поттикнување на флексибилното мислње, учење од 

конкретно кон апстрактно му овозможува на ученикот да учи конструктивистички. 

Вклучување  на стратегиите во програмите по математика има за цел  да   ја олесни  примената на  

математичките операции, да ја подобри социјализацијата, да влијае позитивно на доживувањата и 

намали отпорот за учење непознато,воедно зголеми мотивацијата и интересот кај учениците, во 

разбирањето на ситуациските и текстуалните задачи. 

Клучни зборови: Стратегии, модели, Математика со размислување, Кембриџ програма 

 
1.ВОВЕД 

Имајќи ги предвид согледувањата од наставната практика во Република Македонија, Бирото за 

развој на образование ( Министерството за образование и наука) , УНИЦЕФ и Македонскиот центар за 

граѓанско образование ( МЦГО) во учебната 2009/10 година започнаа со реализација на програмата 

,,Математика со размислување,,
13

.  

Во 2013/14  година Биро за развој на образование почна со реализација на новите наставни 

програми по математика, во соработка со Меѓународниот центар за наставни програми за основно 

образование од Кембриџ (Cambridge International Examinations). Целите на спроведената нова наставна 

програма по математика е наставниците да се зајакнат  во  спроведување   различни пристапи, 

користејќи стратегии, методи и алатки кои кај децата ќе предизвикаат развој во когнитивниот домен, 

воедно ќе ја подобрат  мотивацијата за практикување на наученото во секојдневниот живот. 

                                                           
13

Оригиналната програма „Математика со размислување“ произлезе од заедничкиот проект 

на Американската федерација на наставници (АФН) и Центарот за истражување и развој на 

учењето на Универзитетот Питсбург, спонзориран од Националната фондација за наука. 
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Прашањето за взаемно користење на двете програми, е со цел кај учениците, преку користење 

манипулативи, алатки, стартегии,  да  се олесни разбирањето на математичките операции, со што ќе се 

подобрат социјализацијата, ќе се создаде позитивно  себе доживувањање а ќе се намали отпорот за 

учење ново и непознато.  

Верувањето дека учењето, математика треба да биде автоматизирана и исклучиво апстрактна постапка, 

сеуште е присутно. Воведувањето на новите програми се поддржани  од теориите на конструктивизмот 

на J Piage и социјалниот конструктивизам на L.S.Vigotski. Имајќи го предвид значењето за учење со 

разбирање во првиот циклус на образование, спроведено е акциско истражување со оваа возраст 

ученици. 

При изборот на примерокот приоритет беа  учениците од трето одделение при ООУ ,, Кузман 

Јосифовски – Питу,,-Скопје, кои при реализацијата на  Наставниот план, требаше да постигнат повисоки 

и посложени цели како и цели за кои немаа  претходно формално искуство.  

Имајќи  предвид дека мотивацијата и интересот може да се намали кај ова популација ученици, со што и 

постигањата, предизвикот за акциското истаржување беше прашањето:  

Како серија од спроведени часови со повеќекратни стартегии ќе придонесат  за  мотивацијата и 

разбирањето на текстуалните и ситуациски задачи во трето оделение? 

Целите на истражувањето беа :На учениците да им се олесни решавањето на  ситуациски и 

текстуални задачи со примената на повеќекратните стратегии . 

 

2.МЕТОДОЛОГИЈА  

Во истаржувањето се вклучија 45 ученика од 2 паралеки во трето одделение, кои наставата ја 

следат со 5 часа неделно ( соред новата Натсавна програма).Методите за проценка на когнитивните и 

афективните цели по предметот математика се применија во дијагностицирањето на состојбата како и за 

мерење на ефектите од спроведените 8 наставни часа од програмата,, Математика со размислување,, 

 

Методи применети во истражувањето 

Во истражувањето користени се следните методи: 

1. Анкета со прашања од отворен и затворен тип- пред и по спроведената промена 

2. Цртеж – Еден час по математика пред и по спроведената промена 

3. Тест на знаења ( пред промена и паралелен тест по спроведената промена) 

Спроведената анкета со учениците, содржеше  9 затворени тврдење на кои учениците одговараа со 

ДА и НЕ, изразувајќи го својот став,   во однос на праксата и афективното доживување на часовите по 

математика. Во анкетата се вклучени и две отворени прашања ,,Што ми е тешко кога учам математика,,а 

,,Што ми е лесно кога учам математика,,. На отворените прашања учениците не беа ограничени во однос 

на број на одговори. 

Детскиот цртеж во истажувањето немаше за цел  психолошка дијагноза. Проекцијата и 

толкувањето на цртежот требаше  да обезбедат претставување на односите помеѓу учениците, односот 

наставник – ученик, како и присуството на ресурсите. Поконкретно, учениците требаше да ја претстават 

состојбата, доживувањата и перцепцијата на себе во однос на другите учениците,  да го прикажат 

социјалниот и организацискиот живот во училиницата на часовите по математика. 

 Во текот на истажувањето беа изготвени, иницијален и паралелен тест по математика . 

И во тестот за почетно испитување на знаењата и во паралелната форма беа содржани следните барања: 

 пресметување на месна вредностна,  

 знаења од таблица множење со 3 и 5,  

 претсавување на множители на (Ван де Вале)  матрица, и ,, модел на матрици кој се смета за 

најмоќнна сартегија за постигнување разбирање на множењето и комутативното својство кај 

множителите, 

 текстуална задача со користење операција множење, а во паралениот тест претставување 

просторно множење и решавање на повеќе начини,  

 текстуална задача со користење на повеќекратни  стартегии на собирање. 

 

3. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Резултати од спроведената анкета со учениците за предметот математика 

Во анкетата одговараа 42 ученика во пред внесување на промената и 43 ученика по внесување 

на промената. Преку анкетата може да се анализираа  афективниот домен или чувстата, ставовите и 

интеракцијата со  учениците на часовите по математика. Во табела:бр. 1 се прикажани резултатите  

( фрекфенциите и процент) на 9 затворени прашања. 
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Табела1. Тезултати од анкетата за ставовите, чувствата и доживувањата на учениците на часовите 

по математика  

ПРЕД ПРОМЕНА ПОСЛЕ ПРОМЕНАТА 

НЕ % ДА % ДА % НЕ % 

/ / 42 100 42 97.67 1 2.33 

2 4.76 40 95.24 42 97.67 1 2.33 

15 35.71 27 65.29 31 72.09 12 27.91 

3 7.14 39 92.86 40 93.02 3 6.98 

10 23.81 32 76.19 28 65.12 15 34.88 

2 4.76 40 95.24 39 90.70 4 9.30 

12 28.57 30 71.43 40 93.02 3 6.98 

6 14.28 36 85.71 41 95.35 2 4.65 

2 4.76 40 95.24 43 100 / / 

 

Учениците се чувствуваат среќни кога учат нови работи на часовите по математика, на што 

укажува високоит процент на позитивните одговори и  пред и после промената ( од 100% до 97.67%). 

95.2 % од учениците се чувствуваат пријатно , слободно, немаат фрустрации  на часовоите. Со  висок 

процент одговориле и по спроведените часови со користењето стратегии од програмата Математика со 

размислување ( 97.6).  

Мотивацијата за учење математика е подобрена кај учениците по спроведените часови со 

стратегиите од програмата ,,Математика со размислување,, за 6.8% според позитивните одговори на 

учениците 65.3% пред промената и 72.1% по промената.  93.% од учениците се горди од сопствениот 

успех или соработката со своите ученици, што е за 6.80% подобрена по примената на стратегиите од 

програмата Математика со размислување. 

Во благо покачување е и процентот на чувството на гордост кај учениците по спроведените 

часови од Математика со размислување ( 92.9% пред  и 93.02%  по промената ). 

За 11.1% повеќе,  ученици се изјасниле дека на часовите пред промената повеќе ги претставувале 

задачите сликовно, што е реално на состојбата од  изведените часови по промената.  

Во почетната анкета учениците имаа впечаток дека можат да ги решаваат задачите на различен начин. 

По спроведените часови за флексибилно решавање во кое се користеше компензација, стратегија со 

полни десетки, разложување до 10, разложување според вредноста на местото, флексибилно 

размислување за вредноста на местото, кај дел од учениците или  (9.3%)  се изјасниле дека не 

размислуваат флексибилно , во споредба со 4.76% , пред спроведување на промената. Висок е процентот 

на учениците кои сметаат дека  се оспосбиле за решавање задачи на флексибилен начин, истиот изнесува  

90.7%, по спроведената промена. 

Значајно подобрување се забележува  во однос на воспоставента интеракција помеѓу обучувачот 

и учениците .За 21.6%  часовите со примена на стратегиите од програмата ,, Математика со 

размислување,, биле поинтерактивни од часовите со изведба пред промената. 71.4% од учениците се 

изјасниле дека учествуваат во дискусија пред промената а 93.%  по спроведената промена. 

Повеќе од 10%  од учениците проценуваат дека по спроведените часови од Математика со 

размислување,, знаат да ги групираат собироците, а за повеќе од 5% дека знаат да множат со 10 и го 

разбираат резултатот.  

 

Анализа на детски цртеж 

Цртежот претставува стимул за децата преку кој на автентичен начин се проектираат и  даваат 

сопствено видување, што и како визуелизираат и доживуваат. Пред и по спроведената промена 

учениците на инструкција ,, Нацртајте ми еден час по матеметика ,  ги претставија своите впечатоци, 

емоции, атмосферата и начинот на кој  се спроведува наставата по математика.  

Цртежите, според анализата, укажуваат дека поголемиот дел од учениците или 37.5% се 

доживуваат како дел од училницата на часовите по математика, но  не е мал бројот на оние ученици кои 

не го забележале своето присуство, процентот на тие ученици е 20.0%. Голем е процентот на учениците 

кои цртаат празна училница 42.5%, прикажувајќи го училишниот инвентар како единствен дел од часот. 

По реализацијата на стратегиите од програмата Математика со размислување 18 ученика или 45.00% се 

нацртале на цртежот а 14 ученика или 35.% сеуште не се доживуваат како дел од часот. Значително е 

намален бројот, во споредба со пред внесување на промената, на цртежите на кои е нацртана празна 

училница без ученици, а се претставени делови од училишниот инвентар. 

Во пред внесување на промената 47.5% го претставиле наставникот. Присуството на наставникот по 

промената во детските цртежи е 84.2% и тоа најчесто свртени  со лице кон учениците. Компетитивноста 

и фронталниот пристап укажуваат на  доминантната улога на наставникот кој ја користи таблата како 
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најчест ресурс на часовите по математика, во кој често изостанува дискусијата како метод на работа, 

пред промената. 

Најчест ресурс и пред и по спроведената промена кој учениците го нацртале е училишната 

табла. Во пост периодот е зголемен процентот на учениците кои на таблата претставуваат нешто од 

предметот. Во проекцијата на учениците во периодот по спроведената промена 92.5% од учениците 

задачите ги претставуваат со стикери, манипулативи, матрици. 82.1% на таблата претставуваат задачи 

решени на апстрактно ниво. 17.9% од учениците нацртале нешто општо на таблата пред да се спроведе 

промената, а само 7.5% од учениците цртаат нешто општо по спроведената промена. 

Значително е зголемен процентот на цртежите во период  по спроведената промена во однос на 

ресурсите. 87.5% од учениците на своите цртежи претставиле ресурси ( манипулативи, стикери, лаптоп, 

жетони) а само 5 ученика или 12,5% не претсавиле ниту еден ресурс. Во периодот пред спроведување на 

промената 14 ученика или 35.% не претсвавиле ниту еден од ресурсите, а 65.% нацртале низа стотки. 

Најчесто цртани ресурси во периодот пред промената се учебниците, тетартките, прибор за пишување. 

69.57% од цртежите имаат претсавено од 1 до 3 ученици во периодот пред проемната, што е и 

најголемиот изразен процент од сите категории. Во цртежите, по реализираните часови од програмата 

Математика со размислување најголем процент  46.9%  се нацртани од 4 до 7, ученика, во 9.4% 

училница е претсавена со сите ученици. Значително е подобрувањето во сите категории во периодот по 

стоведената промена. Доживувањата на учениците како дел од часот и дел од училишната атмосфера е 

подобрено во периодот по спроведената промена, особено што на цртежите се забележува 

применуваната форма - работа во пар  

( во 62,5%). 

100% од цртежите во периодот пред промената се прокажани како дел од просторот на училницата. Во 

периодот по спроведената промена 22.5% е нацртана цела училница, во 18.% половина од просторот со 

учениците и ресурсите и во 62.5% само дел од училишниот простор. 

И во периодот пред и после промената сите ученици се обидуваат да дадат реална претстава на   

училницата.  

 

Анализа на тестот по математика 

При определување на значењето на цифрите во периодот од пред промената, учениците дале повеќе 

точни одговори или 83.7% што е за 8 ученика или 17.1% повеќе од после реализираната промена. 

Разликата се должи на посложеното барање во задачата поставена во постпериодот, која од учениците 

бараше објаснување на троцифрен број а не двоцифрен како во задачата на предпромената. Во 

постпериодот, подобрен е процентот на оние ученици кои ја објаснуваат месната вредност на одговорот 

(53.71%). Во постперодот на промена,  кај учениците се користени стартегијата формирање 10-ки и 

разложување.  Кај 7.1% во постпериод на промена, учениците користеле разложување.  

Кај учениците е подобрена вештината да го објаснат знаењето и да дадат објаснување за 

сопственото размислување, со што сепоодбрува разбирањето на контекстот. 

Евидентна разлика на точнни одговори во постпериодот од 90.5% се однесува на точните одговори и 

претсавувањето на множителите преку Ван де Вале матрици, како и модели на матрици. Голем напредок 

во давање точни одговори учениците имаат, применувајќи 2 и 3 различни стратегии. 55.3%  од 

учениците  точно ја решиле задачата на 2 начина додека 44.7% од учениците ја претставиле задачата на 

3 начини.  

Во периодот пред промената 22 ученика или 51.2% точно ја решиле задачата  претставувајќи го 

множењето со една стратегија. 

Учениците во пост периодот, во решавање на текстуалните задачи покажаа многу повисок процент на 

точни решенија. 54.8% точно ја решиле задачата, наспроти 14.7% во предпериодот на промена. 

Разликата од 40.1% е значајна, особено ако се земат предвид резултатите на точните решенија на втор и 

трет начин. Учениците и покрај дадената инструкција, во периодот пред проемната, немаат ниту еден 

обид да прикажат резултат на поинаков начин. Решенијата на задачата се на апстрактно ниво, за разлика 

од периодот по спроведената обука во која прикажаните решенија се со користење на стратегијата за 

множење со повеќецифрени броеви, прикажана со цртање на големи површини. За истата стратегија 

учениците имаа посебен час во периодот на промената, што условило нејзино практицирање, иако кај 

мал број ученици. 

Во одговорите на задачата во која се проверуваше знаењето таблица множење со 3 и 5 и во пред и во 

постпериодот учениците во вискок процент одговорија точно. Во предпериодот 88.4% и во поспериодот 

88.1% точни одговори, со значителна предност во објаснувањето  по реализираните часови од 

програмата Математика со размислување, за начинот како размислувале и на кој начи дошле до 

одговорите. Во периодот пред промена 88,4% од учениците ја решиле точно задачата  на апстарктен 

начин, додека во поспериодот  по промената 48.6% од учениците објасниле дека дошле до одговорите 

користејќи го комутативното својство. 
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Значително подобрување во точните резултати на задачите учениците во постпериодот на реализација 

на програмата Математика со размислување постигнаа во задачата во која се бараше флексибилно 

размилсување и користење повеќе математички операции. 71.4% ученици имаат точно решение на 

задачата од кои 43.3% со едно точно решение, 33.3% со две точни решенија и 23.33% три точни 

решенија. Во сите категории, учениците во постпериодот на промена постигнале подобри резултати. Во 

предпериодот на промена значителен процент, или нешто помалку од половина, немаа решенија на 

задачата (41.9%). Во периот после промена учениците најчесто користеа флексибилно размислување 

според вредноста на местото, разложување. 

 

4.ДИСКУСИЈА ВО ВРСКА СО РЕЗУЛТАТИТЕ И ЗАКЛУЧОЦИ  

Некои стартегии и начини на  резонирање во решавање на математички задачи никогаш не се 

напушаат, особено доколку се знае нивната моќност и едноставност во примената.  Истаржувањата 

покажуваат дека и децата од прво одделение веќе се разликуваат  во начините на кои доаѓаат до 

решенија на задачите ( Siegleri I Jenkins 1989). Потребата од постојано воведување стратегии, алатки, 

манипулатови во наставта по математика, ќе им помогне на наставниците да ја спознаат детската 

индивидуалност и посебност.  

Истаржувањето спроведено на популација ученици во терто одделение и примената на 

стартегиите, модели, алатките од програмата ,,Математика со размислување,, покажа дека децата го 

подобриле својот успех, во клучни цели од ,, Кембриџ програмата,, како: знаењето за определување 

месна вредност на троцифрените броеви, вештината да го објаснат своето размислување, преку 

флексибилно размислување за вредноста на местото, разложување, развиваат разбирање за контекстот. 

Особено голем бенефит од примената на програмата ,,Математика со размислување,, е во тоа што 

учениците можат  да го оправдаат своето размислување, да развиваат разбирање за математичките 

ствојство и разбирање за контекстот. Надоврзувањето на програмата ,, Математика со размислување со ,, 

Кембриџ,, програмата, овозможи учениците да учат конструктивистички да го вградат ново наученото 

во претходно стекнатото знаење, да ги модифицираат содржините, дополнт и збогатат. 
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CULTURAL TOURISM AT SCHOOL 
Svetlana Pavlović 

Primary school „Anta Bogicevic“ - Loznica, Republic of Serbia svetllanapavlovic@yahoo.com 

 
Abstract: School is considered the basic factor for the development of culture, and therefore it represents an 

important precondition for the development of tourism. The relation of school and culture has been clarified as well 

as the universal significance of the cultural heritage in the education of students. The aim of the project is to 

improve the cultural tourism at school. The emphasis is on the use of local cultural heritage in educational purposes 

through different programs in order to raise the awareness about the material and cultural heritage. The programs 

consist of creative workshops in a form of school trips, ambient learning, sightseeing and outdoor classroom 

activities with the special relation to their significance, function, and effects in the context of cultural and 

educational heritage. The project deals with the effective learning strategies which encourage the students’ 

creativity in the area of tourism.  
Key words: school, culture, tourism, school trips, creativity, education  

 

SKOLSKI KULTURNI TURIZAM 
Svetlana Pavlovic 

Osnovna skola,,Anta Bogicevic’’-Loznica, Republika Srbija svetllanapavlovic@yahoo.com 

 
Rezime:  U radu se škola razmatra kao polazna osnova za razvoj kulture i  kao takva ona predstavlja važan 

preduslov za razvoj turizma. Rasvetljena je pojmovna veza na relaciji škola-kultura i  pojašnjen opšti značaj 

kulturnog nasleđa u funkciji obrazovanja učenika. Cilj rada je unapređivanje kulturnog turizma u okviru škole. 

Akcenat je na korišćenju lokalnih kulturnih dobara u obrazovne svrhe i  edukacija učenika kroz različite 

programe, a sve u cilju čuvanja materijalnog i kulturnog od zaborava. Koncepciju rada čine osmišljene  

kreativne radionice kao sastavni deo  izleta, poseta, ambijentalne nastave i nastave u prirodi  sa  posebnim 

osvrtom na  njihov značaj, funkciju i efekte u smislu obrazovnog, vaspitnog i kulturnog nasleđa. Razmatrane  su  

strategije učenja koje omogućavaju efikasnost, efektivnost i podstiču kreativnost učenika i pojam turizma u 

užem i širem kontekstu.  

Ključne reči: skola,kultura,turizam,ekskurzije,kreativnost,edukacija 

 

1. UVOD  
Kultura je preduslov razvoja turizma.Svako turističko putovanje ima neki element .U najširem smislu kultura 

uključuje ono što ljudi misle (stavovi, uverenja, ideje i vrednosti), rade (kulturom normirani načini ponašanja ili 

način života) i stvaraju (umetnička dela i predmeti, kulturni proizvodi). Kultura se odnosi na prošlost i tradiciju 

(istorija i baština), na izraze, tj. produkte kreativnosti (umetnička dela, predstave), ali i na način života ljudi, 

njihove navike i običaje. 

Turizam i kultura su neraskidivo povezani tako da je i nastao poseban oblik turizma-Kulturni turizam. Kulturni 

turizam označava kretanje ljudi koje je uzrokovano kulturnim atrakcijama izvan njihovog mesta stanovanja,s 

namjerom sakupljanja novih informacija i iskustava kako bi zadovoljili svoje kulturne potrebe. ( Ричардс 

,1999:13 ).Kulturni turizam je takav vid turizma u kojem su glavni ciljevi turističkih poseta muzeji, izložbe, 

koncerti ili vrsta vezana za materijalnu baštinu, religijske spomenike i svetovnu arhitekturu.Kultura, kulturne 

vrednosti, kulturna dobra, stvorena su i stvaraju se vekovima a kulturni turizam je fokusiran na kulturne 

vrednosti, dobra i aktivnosti kao glavni razlog za putovanje.(Jovanović, 2012:2) 

U okviru kulturnog turizma razvija se poseban oblik turizma, to je kreativni turizam, koji podrazumeva 

neposrednu participaciju u kulturnim aktivnostima (slikarstvo, fotografija, folklor, zanati i sl.). ( Smith ,2000: 

56) predlaže sledeću definiciju kulturnog turizma: ,,Pasivno, aktivno ili interaktivno angažovanje u kulturi i 

komunikaciji , pri čemu posetilac stiče nova iskustva edukativne, kreativne i/ili zabavne prirode“  UNESCO-va 

radna definicija kreativnog turizma glasi: „Putovanja usmerena ka angažovanom i autentičnom iskustvu, sa 

participativnim učenjem u oblasti umetnosti, nasleđa ili posebnog karaktera određenog mesta. Kreativni turizam 

nudi posetiocima mogućnost da razviju svoje kreativne potencijale kroz aktivno učešće u obrazovnim 

iskustvima koja su karakteristična za konkretnu turisticku destinaciju.“ Ključno u kreativnom turizmu je da 

doživljaj bude aktivan a ne pasivan. 
 

2. TURIZAM U FUNKCIJI KULTULOROŠKOG OBRAZOVANJA   
Na svakom turističkom putovanju stiču se znanja o materijalnom i nematerijalnom kulturnom nasledju. 

Međutim, turizam se još naglašenije može koristiti za učenje kako bi se poboljšali obrazovni proces i kvalitet 
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obrazovanja dece i mladih. Turizam koji kao jedan od ciljeva ima sticanje konkretnih znanja kroz osmišljene 

programe možemo nazvati obrazovnim turizmom. (Rabotić,2012:16) On predstavlja vrlo važan deo dečjeg i 

omladinskog turizma. Ako su znanja vezana za kulturnu baštinu onda uočavamo vezu izmedju kulture, turizma i 

obrazovanja. Pošto su škole institucije u kojima se vrši obrazovno vaspitni proces u kome se stiče znanje, razvija 

kultura, kreativnost i podstiče turizam, kroz ekskurzije i izlete možemo povezati školu, kulturu i turizam u jedan 

nov oblik turizma a to je školski  kulturni turizam. 

Osnovni koncept obrazovanja za kulturu bio bi da se kultura predstavi kao jedno bogato nasleđe koje mi nismo 

stvorili ali smo u mogućnosti da tragamo za onim što još nije stvoreno. Na takav način predstavljena kultura 

može od strane mladih naraštaja da se prihvata, kritikuje i poboljšava. (Brajčić, 2012:7) 

Svaka nacionalna zajednica nastoji da posredstvom obrazovanja prenese svoju kulturu mladim naraštajima. U 

tom smislu ciljevi kulturološkog obrazovanja bili bi: 1) podizanje opšte kulture mladih članova društva – opšta 

kulturna pismenost, 2) isticanje važnosti čuvanja kulturnih vrednosti, 3) usvajanje kulturnih normi i obrazaca 

socijalizacije, 4) širenje znanja o kulturnim ustanovama, 5) prenošenje značenja i smisla kulturnih događaja, 6) 

negovanje ideala „ostvarenje obuzima ličnost“, 7) organizovanje poseta institucijama kulture, 8) otvorenost 

medija (naročito javnog servisa) za mlade stvaraoce.  

 

3. EKSKURZIJE KAO NAČIN UČENJA  

Ekskurzija kao metod naučnog saznanja i oblik terenske nastave predstavlja nezaobilazan segment nastavnih 

programa osnovnih i srednjih škola, a sve češće se pojavljuje i u ponudi vaspitnih ustanova čime se popularizuju 

njihovi planovi. (Rabotić,2012: str.16) Ekskurzija mora da ima jasno postavljen cilj i da organizovano putovanje 

bude izvedeno prema planu i programu. S tim u vezi, ekskurzijom se podrazumeva turističko putovanje koje se 

može preduzeti da bi se teoretski deo vaspitnog rada realizovao primenom različitih didaktičkih principa na 

osnovu neposrednog kontakta są objektima, pojavama i procesima u prostoru, kao i u uočavanju njihovih 

međusobnih veza i zakonitosti. Zadatak ekskurzija je da učesnici elemente takozvanog stvarnog stanja iz 

pojedinih nastavno-naučnih i vaspitnih oblasti posmatraju neposredno u prostoru i da na taj način stiču jasnu 

percepciju (Romelić& Tomić, 1999:10).  

Đačke ekskurzije predstavljaju najuspešniji način učenja, veliki čas očiglednosti, nezamenljiv kontakt sa 

prirodom. Kao prikladna metoda sagledavanja objektivne stvarnosti u prostoru, đačke ekskurzije su ujedno 

najbolja sinteza nastavnih sadržaja različitih obrazovnih oblasti (Misailović, 1982 :23). 

 Ekskurzije su grupna putovanja ljudi radi rekreacije, zabave, upoznavanja atraktivnih objekata i pojava 

određenog kraja, ali i njihovo stručno i naučno shvatanje. Prema svojoj nameni ekskurzije se mogu podeliti na: 

turističke, čiji su ciljevi rekreativno-zabavnog i opšteobrazovnog karaktera i školske, koje su u funkciji 

savlađivanja nastavnih programa koji se odnose na prirodne i društvene sadržaje određenog prostora (Rudić, 

1999 :  24).  

Naročito je važno da mladi ljudi budu redovno izloženi umetnosti i kulturi i njihovo vreme ispunjeno kreativnim 

aktivnostima u detinjstvu i tinejdžerskom periodu. Kreativne aktivnosti zastupljene u životima mladih najčešće 

su vezane za komercijalnu i popularnu kulturu i predstavljaju značajna sredstva njihove komunikacije i 

nezavisnosti. S druge strane, visoka kultura i tradicionalne umetnosti nisu zastupljene u svakodnevici dece i 

omladine,obično ih smatraju dosadnim, ne razumeju ih, ili se osećaju primorani da obrate pažnju na njih. (Jagić 

,2012: 6)Neophodno je da kulturna politika uključi mere kojima će dati šansu deci i omladini da steknu veštine 

neophodne za razumevanje i poštovanje visoke kulture i približi im tradicionalne umetnosti i visoku kulturu na 

interesantan i nekonvencionalan način, koji se može ostvariti povezivanjem novih tehnologija, popularne i 

visoke kulture. Usvajanje i širenje kulturnih sadržaja može biti organizovano i spontano. Spontano usvajanje 

kulture, inkulturacija, najdinamičnije je u porodici, lokalnoj zajednici i grupi vršnjaka.(Jovanović,2011:8) 

 

4. ŠKOLSKI KULTURNI TURIZAM   
Cilj školskog kulturnog turizma je unapredjivanje kulturnog turizma u okviru škole. Školski kulturni turizam se 

oslanja na zavičajnu kulturnu bastinu koja predstavlja sva materijalna i duhovna dobra jednog područja. One 

čine temelj za buduće generacije i svedoče o bogatom istorijskom identitetu. Materijalna kulturna dobra su 

zakonom zastićena i čuvaju se u muzejima u kulturnim kompleksima. Nematerijalno kulturno nasledje jezik, 

običaje, tradiciju, muziku, stare zanate, ćirilicu treba očuvati kroz školski kulturni turizam.Jer se nematerijalna 

kulturna dobra prenose sa generacije na generaciju a to treba da rade stručno osposobljeni profesionalci koji i 

sami shvataju značaj jezika, običaja, verovanja itd. To su učitelji i nastavnici koji imaju veliku ulogu u isticanju 

značaja očuvanja i poštovanja nematerijalnog kulturnog nasledja i podizanja nivoa svesti kod učenika ali i kod 

cele lokalne zajednice. U tom cilju neophodno je da inicijativa za očuvanje kulturnih dobara krene od škola tj. 

od nastavnika i učenika da organizovano i kontinuirano svako u svojoj lokalnoj zajednici uloži napore da sačuva 

kulturna dobra. Podizanje svesti o znacaju očuvanja kulturnih dobara kreće veoma rano,sa polaskom u skolu tu 

je sistematično sticanje znanja a preko učenika se deluje i na roditelje sto je bitno da se obuhvate sve generacije. 

Koncepcija programa se sastoji u osmišljenim edukativno- kreativnim programima koje bi vršnjaci iz škola 

domaćina ponudili svojim drugarima koji su posetili njihovo mesto tokom ekskurzije. 
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Nastavnici i ucenici škole domacina bi osmislili kreativno edukativne radionice koje bi imale za cilj da kroz 

interesantne radionice turisti steknu što vise znanja o kulturnom nematerijalnom dobru na kreativan način.Takva 

znanja u ambijentalnoj nastavi, koristeći očigledna nastavna sredstva su trajnija i funkcionalnija. 

Uspostavljanje edukativnog centra za nematerijalno kulturno nasleđe kroz školski kulturni turizam doprineo bi 

da se budući profesionalci i javnost lakse upoznali sa nematerijalnim kulturnim dobrima, preoblikuju, održavaju 

i prenose takvo nasledje, podižu svest na lokalnom i nacionalnom nivou. Jezik, običaje, tradiciju, muziku, stare 

zanate očuvati, shvatiti da ono predstavlja nacionalni identitet i instrument za uzajamno poštovanje i toleranciju 

među različitim kulturama. Obuka generacija koja će svoja znanja preneti narednoj generaciji i tako sačuvati 

svoj identitet, osećaj trajnosti cele zajednice i osećaj pripadnosti toj zajednici. Jedna ili više škola u opštini  bile 

bi Edukativni centar koji bi osmislio niz radionica vezane za kulturnu bastinu svog kraja.To bi bile radionice 

vezane za poznate ličnosti, za dogadjaje i materijalna kulturna dobra iz proslosti. Radionice bi se našle u ponudi 

turistickih agencija koje organizuju ekskurzije i izlete.Tokom odredjenog putovanja i odabrane destinacije ima li 

bi u ponudi kreativno edukativne radionice vezane za taj kraj. Mentori radionica bi bili njihovi vršnjaci iz skole, 

domaćina pod nadzorom nastavnika. 

Radionice su osmišljene tako da imaju za cilj da očuvaju nematerijalno kulturno nasledje, da zastite kulturno 

materijalno nasledje, da prenesu znanje o značaju kulture i podignu svest o postovanju kulturne baštine tog 

kraja, da turisti steknu znanja o istorijskim dogadjajima, o važnim ličnostima tog kraja. Učesnicima se pruža 

mogućnost da neposredno posmatraju, istražuju i učestvuju u pojavama i procesima koji čine deo sadržaja 

nastavnih planova i programa, da doprinose produbljivanju, proširivanju i obogaćivanju iskustva, da podstiču i 

bude interesovanje za nova saznanja,  da podstiču učesnike da aktivno učestvuju i doprinose razvoju društva, da 

razvijaju patriotizam, neguju ljudsku solidarnost, humanizam, drugarstvo požrtvovanost, kolektivni duh, životni 

optimizam i realno shvatanje života, da doprinose boljem i svestranijem upoznavanju ličnosti, kao i 

uspostavljanju bližih, neposrednijih međusobnih odnosa u grupi; − da razvijaju smisao za lepo, da bude ljubav 

prema prirodi, prirodnim lepotama, kao i tekovinama materijalne i duhovne kulture čovečanstva, da podstiču 

umetničko izražavanje; da kod učesnika podstiču i razvijaju smisao i želju za aktivnim učešćem u društveno-

korisnom radu, da znaju oceniti pravu vrednost rada, da se sa većom sigurnošću opredele za životni poziv, da 

neguju upornost i istrajnost, navike, odgovornosti, tačnosti i vrednosti u radu;− da uoče ulogu čoveka i njegov 

uticaj na geografsku sredinu i mogućnost njene zaštite i da doprinose vaspitanju i osposobljavanju. 

 

5. AMBIJENTALNO UČENJE  
Primer: 

Edukativni centar: OŠ,,Anta Bogićević“ 

Autori i realizatori radionica: Učenici i nastavnici 

Cilj: Edukacija učenika tokom ekskurzija i izleta o važnosti očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara preko 

stručnih prenosioca znanja i njihovih vršnjaka, različitim edukativno-kreativnim programima. 

Prostor za realizaciju: Spomen kompleks Tršić 

Radionice: 

 Očuvanje pisma i ukrasno pisanje kroz radionicu kaligrafije 

 Promocija nematerijalnog kulturnog nasleđa kroz kratke obrazovne filmove 

 Ambijentalna učionica-Kviz  znanja o Vuku Karadžiću-realizacija u kući Vuka Karadžića 

 Upoznavanje starih zanata-tkanje,grnčarstvo i abadžija 

 Upoznavanje sa običajima ovog kraja kroz radionicu ,,Prelo“ 

 Upoznavanje sa etno muzikom 

 Viteške igre-nadvlačenje konopcem, bacanje kamena sa ramena... 

 Suveniri ,,Vukove mudrolije“-pisanje poslovica po drvetu 

 

Kroz ovakav vid ambijentalnog učenja obilaze se zamke pri organizovanju i izvođenju ekskurzija kada su 

ucenici nemi posmatrači i neaktivni slušaoci. Ovakvom organizacijom i realizacijom ekskurzija učenici su 

motivisaniji  i zainteresovaniji za sticanje novih znanja,ispoljavaju svoju kreativnost,učestvuju aktivno u svakoj 

radionici, znanja koja steknu su trajnija i funkcionalnija. Učenici razvijaju odredjene veštine, razvijaju 

drugarstvo i kolektivni duh. 

 

6. ZAKLJUČAK  
Kultura, kulturna dobra i kulturne atrakcije su osnova razvoja i održivosti turizma. Škola kao obrazovno –

vaspitna institucija pruža polazne osnove generacijama o značaju očuvanja kulture i nematerijalnog kulturnog 

nasledja. Ujedno  programi školskih izleta i ekskurzija  su svojevrsni turistički programi koji imaju 

nezamjenjivu ulogu i mesto u sastavu vanškolskih vaspitno-obrazovnih aktivnosti, jer se u osnovi turističkog 

proizvoda nalazi atraktivan i dragocen prostor  koji daje, obrazovanju i znanju posebnu dimenziju. Oni 

omogućavaju korišćenje neposrednih izvora znanja koja su nužna i bitna za kvalitetno obrazovanje. Njima se, 
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pre svega, stiče neposredno lično iskustvo, tj. proveravaju i primjenjuju se informacije i znanja dobijena u školi, 

ponajviše iz područja istorije, kulture, umetnosti, itd. Vaspitno -obrazovne ustanove treba da zasnivaju programe 

na načelu  Putuj da bi učio - uči da bi putovao, tako da turizam donosi uzajamnu korist i mladim turistima i 

zajednicama koje ih ugošćuju zajednicu domaćina. Škole bi trebale razviti edukativno kreativne  programe da bi 

učenička putovanja bila interesantnija, kreativnija, učenici motivisaniji a znanja trajnija i funkcionalnija.Ujedno 

razvijati novi vid učenja u ambijentalnim uslovima, omogućiti učenicima bolje sagledavanje profesija i uticaj na 

njihovu profesionalnu  orjentaciju, podsticati vršnjačko učenje i razvijati veština i sposobnosti kulturnog 

komuniciranja. Ovakvi vidovi programa mogu obezbediti dopunjavanje norme učiteljima ili zapošljavanje 

novog kadra. 
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Abstract: The following paper is to discuss and point out the latest innovations in education, state the most 

common triggers of necessity for change in the overall teaching and  learning process, as well as provide some 

sustainable ideas to upgrade and update knowledge in many streams, rethinking  and changing  the classroom  to 

meet 21st century needs.Redesigning the students experience of learning and take advantage of  what the teacher 

has to offer in combination with engaging and face  to face experience,  focuses on what students need to do in 

order to learn. Access content and ideas, opportunities to question those ideas, put them into practice and reflect 

on the progress they’ve made. Changing the focus of a lecture towards the students where they are engaging and 

interacting in collaborative learning spaces, creates and  promotes  a hybrid model of teaching while building up 

student performance. The process of learning is far more accelerated when a practical implementation is 

associated and the learner is benefited with the applied knowledge and skills. 

Through the combination of the ‘push’ of traditional schooling that fails to keep students or teachers engaged, 

and the ‘pull’ of new pedagogies unleashed through modern classroom tools and techniques , the transformation 

of education systems  becomes not only possible, but inevitable. 

The teacher’s role in this demands sophisticated pedagogical capacities, requiring expertise across a repertoire 

of different teaching strategies and continuous evaluation of where students are in their learning progressions. 

Students are demanded  to build their confidence through personal feedback and encouragement, with the 

overall aim to unleash, indeed create and confirm  awareness of their own potential, which would be the final 

goal leading to self-realization.  

Key words: learning, engagement, interaction, implementation, performance 

 

ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ ВО УЧЕЊЕТО И ПОУЧУВАЊЕТО 
Викторија Смилкова 

ООУ Димитар Влахов, Штип, Република Македонија britannicastip@yahoo.com 

 
Резиме:Во трудот ке бидат истакнати најновите иновации во образованието, ке се посочат најчестите 

сигнали за потреба од промена во севкупниот процес на поучување, како и неколку одржливи идеи за 

надоградување на знаењето, преиспитување и промена на училницата за справување со потребите на 21 

век. Редизајнирањето на искуствата на учениците при процесот на учење и восприемање и бенефит  од 

она што наставникот го нуди, се фокусира на она што учениците го прават при учењето, нивната 

вклученост во самиот процес.Односно, пристап до содржина и идеи, можност за преиспитување на 

истите, поставување на идеите во пракса и рефлексија на она што е научено. Промената на фокусот од 

типично предавање во вклученост и интеракција во кооперативна средина, креира и промовира 

хибриден модел на поучување кој ги гради постигањата  кај учениците. Процесот на учење е забрзан 

кога со него е поврзана практична примена во која ученикот има бенефит, применливо знаење и 

вештини. 

Новите педагогии со современи алатки, пристапи и техники, ја прават промената во образовниот процес 

неизбежна. Во овој процес улогата на наставникот бара софистициран педагошки капацитет, експертиза 

со репертоар од различни техники, како и континуирана евалуација на напредокот.Учениците ја градат 

својата самодоверба со личен фидбек и исполнување  на сопствениот потенцијал, која сама по себе е цел 

која води до себе-потврдување и реализација. 

Клучни зборови:  учење, инволвираност, интеракција, примена, постигање 

 

Вовед 

Во последните две децении многу истражувања се посветени на начинот на кој луѓето учат. Учениците 

активно учат со набљудување и вклученост во активности, со што процесот на учење е забрзан кога има 

прктична примена,  ученикот добива бенефит од применето знаење и вештини, со повремени обиди и 

грешки при процесот на себе-испитување. Ефектот е поголем кога учениците се предизвикани да 

сработат реална задача отколку само да меморираат факти. 

Применетото и имплицитното знаење треба да биде ултимативна цел на образовниот систем. Типичната 

училишна средина со еднонасочна презентација од  наставникот-предавач не промовира учество  на 

учениците и не го гради потребното ниво на инволвираност.  

Потребата за континуирани иновации и формирање нови начини на учење и развојни практики имаат за 

цел да и служат на новата генерација со надградено знаење, кое ке се носи со потребите на 21 век. 

mailto:britannicastip@yahoo.com
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Отфрлањето на традиционалните пристапи и нивно заменување со нови педагошки методи во ерата на 

дигиталниот свет, трансформацијата на образовните системи  е не само потребно, туку и неизбежно. 

Иновативните начини на поучување и учење се неопходни да го развијат целосниот потенцијал на 

учениците.Образованието треба да им служи на долгорочните интелектуални потреби на ученикот, 

помагајки му да се стекне со нови погледи, отварајки нови канали за интелектуална стимулација или пак 

зголемувајки ја  неговата есенцијална и креативна моќ на размислување. 

Поучувањето се менува од фокус на покриеност на бараната содржнина во фокус на процесот на учење, 

развивајки ги ученичките способности да управуваат со сопственото учење. Наставниците се партнери 

во задачите кои бараат подлабоки учечки способности кои се карактеризираат со истражување, 

поврзување и пошироки, пореални цели. 

Улогата на наставникот бара софистицирани педагошки капацитети, со експертиза во низа  различни 

поучувачки стратегии, како и континуирана евалуација на напредокот. Во овој партнерски однос секој е 

ученик, дури и самиот наставник. Од учениците се бара и очекува многу повеке, да ја надоградат својата 

самодоверба преку личен фидбек и охрабрување, се со цел да се ослободи и креира свест за сопствениот 

потенцијал.  

Многу од тековните стандарди на курикулумот, заедно со стандардизираните начини на евалуација кои 

примарно ја мерат репродукцијата на содржина и информација, се најголемата бариера за прифаќање на 

нова педагогија. 

 

КООПЕРАТИВНО УЧЕЊЕ 

Кооперативното или заедничко учење е успешна поучувачка стратегија во која мали тимови од ученици 

со различни нивоа на компетенции, користат разновидни учечки активности. Секој член од тимот е 

одговорен не само за делот од материјата која ја работи, туку и за останатите членови и нивниот начин 

на учење, креирајки така една атмосфера на заедничко постигнување. Се работи на дадената задача се 

додека секој од членовите успешно ја разбере и заврши истата. Заедничкиот труд резултира кон стремеж 

на секој од членовите за заеднички бенефит, така да секој од нив: 

- има бенефит од трудот на другиот (твојот успех е и мој успех) 

- препознава дека сите членови споделуваат иста цел 

- се знае дека успехот зависи и од сопствениот и од трудот на другиот 

- заеднички го препознаваат резултатот и постигањето 

Зошто кооперативно учење? 

Истражувањата покажуваат дека овие техники промовираат академски постигања,  ја  зголемуваат 

одржливоста на стекнатите знаења, го потврдуваат задоволството од различното искуство при учењето, 

им помага на учениците да развијат вештини во усната комуникација и социјални вештини, се 

промовира самодовербата и себе-почитувањето и развива позитивни меѓучовечки односи. 

Кооперативното учење не е група од ученици кои седат заедно на една маса разговарајки и притоа секој 

индивидуално работи на својата задача, ниту пак групна задача во која еден ја има главната улога и 

обврска додека останатите се само статисти во групата. 

1.2 Основни елементи на кооперативните тимови 

1. Позитивна взаемна зависност 

Вложениот труд на секој од членовите е неопходен и пресуден за успех на групата. 

Секој член има посебен придонес кон заедничката работа поради прецизно поставените  задолженија, 

користени ресурси и одговорност кон задачата. 

Позитивната зависност во тимот се структуира со поставување на заедничка цел, максимизирање на 

сопствената и продуктивноста на сите останати, посебни зададени улоги во тимот и се разбира 

заедничка награда за сите членови подеднакво. 

Интеракција 

Усно објаснување како да се реши зададениот проблем, взаемно поучување и проверка на наученото, 

дискусија за концептите при учењето и поврзување на претходните знаења со новите. Членовите од 

тимот ја промовираат взаемно продуктивноста на секој одделно со помагање, споделување и 

охрабрување, со објаснувања и дискусија. Членовите на тимот со претходно структуирана групна 

поделба од страна на наставникот рзговараат за секој аспект и чекор од задачата. 

Индивидуална и групна отчетност 

За подобра индивидуална отчетност, групата треба да биде што помала, при што секој член добива свој 

тест или пак се испрашува по неодреден редослед со своја кратка презентација. Секој член се следи  

колку често продонесува кон работата на групата, при што најдобро е на еден член да му се даде улога 

на проверувач-тастатор, кој бара од останатите членови да ја објаснат рационалноста на својот одговор 

кон севкупните одговори на групата. Секој учесник го споделува наученото со останатите, а проценката 

на квалитетот и квантитетот на работната задача се дава и индивидуално и групно. 

Интерперсонални вештини 
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Вештините како лидерство, донесување на одлуки, градење на доверба, комуникација и менаџмент на 

конфликт се оние без кои групата не може да функционира. Наставникот ја нагласува важноста и целта 

на развивањето на овие социјални вештини како и колаборативните кои вклучуваат способност за 

давање инструкции и заедничко донесување одлука. 

Процесирање на групите 

Меѓу членовите во групата треба да постои континуирана дискусија околу тоа колку добро ги 

постигнале поставените цели и колку се одржливи ефективните работни врски. Посебно се разговара 

кои од активностите биле корисни а кои не, како и договор околу тоа кој тип на однесување и постапки 

треба да се задржи, а кое треба да се отфрли. 

На групите им треба одредено време да се договорат за квалитетот на одржување на односите и 

исполнетоста на самите задачи, при што инструкторот/наставникот помага во издвојување на 

приоритетните квалитети во секоја од групите, воедно давајки осврт на секој сегмент од задачата. 

 

2. УЧЕЊЕ ПРЕКУ ПРОЕКТИ (ПБЛ) 

ПБЛ е начин на кој учењето станува значајно и реално. Наместо учење на материјалот од учебник, 

учениците работат на задачи кои отсликуваат реални проблеми од секојдневието и светот околу нив. 

Често во ваквите задачи тие работат со врсници од пошироката околина на на пр. глобални проекти, кои 

поттикнуваат значајни врски и градат виртуелни заедници на ученици во процесот на учењето. 

Стратегиите како ПБЛ и слични кооперативни техники можат да успеат во изолирана училница со 

подготвен наставник, но сепак се најефективни кога повеќе наставници со слични интереси и 

способности работат заедно како тим да спроведат мулти-дисциплинарен проект за учениците. За да 

проектната задача успее, подготвителната фаза е особено значајна при што се поставуваат прецизни 

цели за вештините кои учениците треба да ги усовршат. Исто така во оваа фаза треба да се одберат и 

стратегиите за проценување на проектната задача кои ке го водат процесот на учење при истата. Со овој 

пристап на работа  се наоѓа поавтентичен начин учениците да демонстрираат што знаат и што умеат. 

Обезбедувањето на навремен фидбек за време на проектот е клучен во успехот. Најдобро е да се има 

комбинација од техники за евалуација на задачата, со што учениците добиваат конкретен увид во она 

што го работат. 

Тимската работа е клучна во овој пристап, но тоа не значи дека учениците веднаш ке можат да 

функционираат како тим. Со потенцирање на колаборативните стратегии и давање на модел на групна 

динамика, учениците се охрабруваат за еден по опортунистички начин на учење. Активностите за 

рефлексија треба да се почести, а понекогаш и се клучни за промена на насоката на проектот или пак 

самата групна динамика. 

Особено инспирирачки и мотивирачки е ако проектот се презентира пред публика, се добива 

конструктивна критика и се случува подлабоко учење. Учениците добиваат шанса да одговараат на 

предизвикувачки прашања, добивајки потврда и оправданост за својот труд. Публиката и нејзината 

критика се еден чекор напред кон додавање вредност на искуството, без разлика дали тоа биле нивните 

родители, локалната заедница, врсниците од други училишни средини или пак соработници на интернет. 

Уште поважно, истражувањата покажуваат дека ПБЛ го зголемува квалитетот на учење и води кон 

повисок степен на когнитивен развој преку ангажирање на учениците во комплексни, нови проблеми. 

Исто така учат нови комплексни процеси како што се планирање и комуникација. Постигнување на овие 

високи цели,као и да е, бара време и од наставникот и од учениците да се усовршат стратегиите за овој 

пристап на учење и поучување. 

Во овој пристап најмногу се оценува перформансот на содржината и вештините користејки критериуми 

слични на оние во светот на работата и бизнисот, потенцирајки  ја отчетноста и  поставувањето на 

вистинските цели. Креира позитивна комуникација и врски помеѓу различни групи на ученици и 

одговара на потребите на различни нивоа на вештини и стилови на учење. 

Обезбедува фокус на централна идеја и  истакнатите проблеми во наставната програма, креирајки 

активности кои бараат од учениците поголема ангажираност и предизвик кон подлабоко навлегување во 

проблемот. 

Добро осмислените и  конструирани проектни задачи  бараат од учениците да се соочат со реални 

проблеми кои се важни надвор од училницата  и даваат одговор на прашањето „ Зошто треба да го знам 

ова“? ; Активно се вклучени во процесот на учење и донесуваат важни одлуки при тоа. Проектите бараат 

простор за избор и креативност притоа сеуште со акцент на совладување на содржината, во кој се 

создава интеракција помеѓу сите субјекти, и ученици, и наставници.  Совладувајки ги клучните 

концепти и вештини со можност истото да стане видлив материјал и доказ дека се совладани 

курикуларните стандари, како и  екстензивен доказ за  само-насочено учење. 

Клучни прашања за наставникот: 

Дали содржината е применлива за демонстрација, апликација, изведба? 
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ПБЛ е совршена стратегија за задачи во кои се оценува изведбата, применетото знаење и демонстација 

на подлабко разбирање на содржината. Во текот на подготвителната фаза, наставникот мора да ги 

усогласи проектите со доказ за учење кој произлегува од самите ученици и е тесно поврзан со целните 

вештини и стандардите на програмата. 

Дали постои начин да се капитализираат можностите во средината преку ПБЛ пристапот? 

На почетокот на проектот наставникот може да извои таргет проблем кој ке биде адекватно адресиран во 

средината. Нормално дека правилно адресиран проблем уште повеке придонесува кон бенефитот од 

проектната задача. 

Дали има доволно време и ресурси? 

Треба да се размисли за практичната имплементација на проектот, т.е. сите инструкции, стандарди и 

содржини треба да се случат во текот, а не надвор од проектот. 

Дали сите ученици ке добијат поддршка да произведат работа со висок квалитет? 

Добро дизајнираните проекти вклучуваат високо ниво на соработка помеѓу учениците, при што преку 

туторство/менторство се вклучени и оние ученици на маргините. 

2.2 ПБЛ во училницата 

Условите во училницата имаат најголемо влијание на успешноста на проектната задача и примената на 

истата. Клучни фактори се: 

Безбедна, учечка атмосфера исполнета се почит. 

Физичката и интелектуалната безбедност на сите ученици мора да биде заштитена така да тие би можеле 

да учат со прифачање на ризик кој го бара соодветната комплексна ситуација, не потклекнувајки на 

тежината или пак  неуспехот во некоја од фазите на проектот. Наставникот мора да поистави јасни 

правила на однесување и да креира средина во која конкурентните идеи ке бидат почитувани и еднакво 

третирани. 

Персонализирани односи наставник-ученик 

Вештите наставници добро ги познаваат своите ученици и се способни да го прилагодат или да вклучат 

разноликост во инструкцијата која би одговарала со потребите и интересите на секоја индивидуа во 

групата. Ова бара градење на врки со учениците, слушање со респект и давање можност за заедничко 

креирање на учечката средина. 

Продуктивни врски со врсниците 

Напредната тимска работа во која учениците се познаваат, си веруваат едни на други и се вреднуваат 

вклучува интензивна средина со многу соработка. Вештите ПБЛ практиционери исто така знаат како да 

контролираат пориви на конкурентност  и наместо тоа да изградат вистинска заедница на учење. 

Трансформација на улогата на наставникот 

Улогата на наставникот е трансформирана од пренесувач на содржина кон координатор за учење. Како 

резултат, наставникот поминува повеќе време во планирање, набљудување, слушање, водење и 

обезбедување, отколку на сувопарно предавање. 

Зголемено ангажирање и посветеност  на наставникот 

Во ПБЛ средина каде наставникот бара од учениците целосен ангажман во учењето и пласирање на 

својата работа надвор од училницата, истиот мора да даде реципрочен модел и ниво на ангажираност за 

возврат. Ова значи одговарање на соодветните потреби на секој ученик, одржување на очекувањата за 

сите подеднакво, како и не дозволување на повлекување или пак недоволно вложен труд.  

 

3. УЧЕНИЧКО ПОРТФОЛИО 

Примарната цел на ученичкото портфолио е да им обезбеди и на учениците и на наставниците значајна 

проценка на сработеното. Квалитетните портфолија исто така се корисна алатка за прием во повисоките 

степени во образовниот систем. 

3.1 Учечко портфолио 

Учечкото портфолио е флексибилен процес базиран на докази кој комбинира рефлексија и 

документација. Ги вклучува учениците во една  континуирана , рефлективна и колаборативна анализа на 

самото учење. Се фокусира на целни, селективни исходи за подобрување и проценка на знаењето. 

Содржина на портфолиото 

1. Филозофија на учењето-рефлективна наратива на процесот на учење 

2. Постигнувања во учењето- транскрипти, описи на предметот, резимеа,награди, туторство, пракса 

3. Доказ за учење- истражувачки написи, критички есеи, написи за лични искуства, креативни 

презентации и изведби, анализи. 

4. Проценка на наученото – фидбек од наставникот, резултати од тестови, извештаи од пракса и 

истражувачки проекти, испити 

5. Релевантност на учењето- практична примена, поврзаност со лични достигнувања, етички и морални 

принципи, хобија и интереси, волонтерство, валоризирање  на постигнатото 

6. Цели во учењето –планови за напредок, поврзување и примена на наученото 
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7. Прилог на селектирана документација 

Прашања за рефлексија на ученикот 

Трајната вредност на учечкото портфолио за подобрување на учењето се базира не само во вклучување 

на учениците во собирање на репрезентативни примероци од нивната работа за оцена, туку и 

адресирање на витални рефлективни прашања кои имплицираат систематски осврт: 

Што научив? Кога научив? Во кои услови и под која условеност? 

Како научив и каков тип на ученик сум? 

Како она што го научив се вклопува во еден континуиран план на учење? 

Каква разлика направи  учењето во мојот интелектуален, личен и етички развој? 

На каков начин она што го научив е вредно и зошто воопшто учев? 

Клучни прашања за рефлексија на наставникот: 

Како изработките во портфолиото придонесоа до повисок степен на учење? 

Што научи ученикот од креирање, собирање, селектирање и поврзаност? 

Како се вклопува во една пообемна рамка на долгорочно учење кое оди подалеку од извршување на 

задачи за оцена? 

Зошто и како е рефлективното учење вредносно за целокупниот интелектуален и практичен развој на 

ученикот? 

3.2 Портфолио за евалуација 

За да се се случи процес на оптимално учење , учениците треба да бидат вклучени и во процесот на 

оценување и  евалуација, бидејки на тој начин се помотивирани, размислуваат за начинот на кој учат и 

самооценуваат, кои се всушност аспекти на метакогниција. Учениците сами го конструираат своето 

знаење, станувајки независни, само-управувани, долгорочни ученици, кои имаат увид и можат да го 

адаптираат своето учење за подобрување на целосниот перформанс. 

Нивното чувство за квалитет во изведбата и очекувањата истата се зголемени како резултат во процесот 

на евалуација. Вака им се дава можност да го  споделат наученото со оние чие мислење им е важно. 

Валидноста и релијабилноста на оценувањето во училница е зголемена во случај кога самите ученици се 

вклучени во собирањето докази за наученото, при што се поконкретни и поразбирливи од случаите кога 

самиот наставник  креира докази. 

Од перспектива на оценување , портфолијата обезбедуваат најмалку четири вредности кои се различни 

од традиционалниот начин на генерирање докази за наученото: 

Тие се долгорочно екстензивни и на тој начин откриваат напредок и раст во подолг временски период 

Обезбедуваат поодржлив ангажман и валоризација на оддржлив труд 

Откриваат ставови на учениците и диспозиции кон учењето-вклучувајки и уникатни цели кои се можеби 

адресирани во портфолиото со избор на понатамошно водење 

Нудат можност за интеракција со  и рефлексија  за сопствената работа. 

Нудејки разновидност од докази ги охрабрува учениците да го претстават она што го сработиле  на 

повеќе различни начини, што нуди пореален увид и можност за пореално оценување. Собирањето 

докази и информации во подолг период дава една покомплетна и поразбирлива слика за напредокот на 

ученикот. 

 

4.“ПРЕВРТЕНА“ УЧИЛНИЦА 

„Превртена“ училница  е педагошки модел во кој типичното предавање  и елементите на домашната 

работа се во обратен ред. 

Кратки видео предавања  се гледаат дома пред часот, додека за време на часот  повеќе време е посветено 

на вежби, проекти или дискусии.Клучна состојка во ваквата училница  е видео предавање постирано од 

наставникот во форма на подкаст,или друг аудио формат. Секако дека во ера на комјутерска технологија 

видеото е достапно и постои реална можност за негова примена во скоро секоја училишна средина. 

Поимот превртена училница се поистоветува  со концептите како активно учење, ангажираност на 

ученикот, хубриден дизајн на настава. Најголемата вредност е во претворање на времето во училница во 

една работилница каде учениците истражуваат за содржината, ги преиспитуваат своите вештини на 

применето знаење и постои интеракција во практични активности. За време на часот , наставниците се 

во улога на инструктори  или советници, охрабрувајки ги учениците за индивидуално истражување 

комбинирано со заеднички труд. 

Кои се импликациите за учењето и поучувањето? 

Се конституира на промена на улогата на наставникот, кој го заменува фронталниот модел во корист на 

зеднички допринос кон процесот на учење. И кај учениците постои промена во улогата кои од пасивни 

слушачи, на кои им се сервира инструкција, во моделот на превртена училница им е дадена поголема 

одговорност за учење и поттик за експериментирање. Активностите ги водат самите ученици меѓу кои 

одредувачка динамика е комуникацијата. Особена специфична карактеристика е конкретна промена во 

приоритетите-од сувопарно покривање на материјата кон усовршување на истата. 



47 
 

Кои се бенефитите? 

За учениците 

Учениците можат да паузираат и превртат сегменти од предавањето; оние кои имаат потешкотии, 

поминуваат повеќе време со видеото, а оние кои ја совладале содржината можат да преминат на 

следната активност. Со овој модел се нуди еднаква можност за сите ученици. 

За наставниците 

Наставниците можат да поминат повеке време со индивидуални ученици во текот на работилницата  со 

примена на диференцијација во наставната методологија. 

Како резултат на зголемена одговорност, интеракција и значајност, работа со врсниците и давајки и 

примајки чест фидбек, им треба подлабоко разбирање на содржината и како да ја употребат практично. 

Нивната улога се менува од пасивен примач на информации кон активен конструктор на знаење.Во овој 

модел тие ги преиспитуваат своите потенцијали за самодисциплина и утилизација на сопствениот 

интелект. 

4.2 Улогата на наставникот 

Наставникот е водич кој е присно поврзан со своите ученици, сеедно дали еден-на-еден или во мала 

група. Целокупниот циклус е променет кој сам по себе остава повеке време за вистинска вклученост за 

време на сесијата и контрола на своето знаење при делот на видео предавањето. Ја потенцира најважната 

улога и обврска на наставникот, водич кон подлабоко размислување и повисоко ниво на примена, 

ставајки го учењето во центарот на поучувањето. 

 

5.ЗАКЛУЧОК 

Мораме да креираме образовен процес кој предизвикува интерес кај учениците и ги мотивира да останат 

во институцијата како главни учесници. Образованието треба да биде забавно и привлечно и да не се 

сфаќа како нечија обврска, туку како начин како  да се стане компетентен учесник во реалниот свет. 

Начинот на поучување е искуство кое постојано треба да се менува и е ефективно под услов да се 

користат нови иновативни стратегии. 

За да се отфрли или барем модифицира традиционалниот пристап, се користат нови методи кои го 

зголемуваат когнитивното ниво кај учениците, кои пак самите мора да бидат изложени и соочени со 

предизвиците на реалниот свет кој не опкружува, правејки ги способни да се носат и конфронтираат со 

истите. 
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LEARNING WITH THE COMPUTER WHILE CREATING STIMULATED 
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Abstract: Computers are a valuable work tool and a source of information for the elementary school teachers 

and students. The use of technology is no longer a choice, but a necessity if we want the world to be at our 

fingertips, and represents a potential for communication, research and a way for us to change our habits. 

In this context, the technical and pedagogical readiness of the teachers is important for the innovative use of ICT 

in teaching, with the use of digital content and educational applications appropriate to the curriculum. 

 

УЧЕЊЕ СО КОМПЈУТEРОТ ВО КРEИРAЊE СТИМУЛAТИВНA   СРEДИНA 

ЗA УЧEЊE 
Даница Кежароска  

 danicakezcarovska@yahoo.com 

Марина Дуева 

 marinadueva@yahoo.com 

 
Резиме: Компјутерите се драгоцени средства за работа во наставата и преставува извор на информации  

за наставникот и учениците. Компјутерите се користат во  одделенска и предметна настава, a неопходни 

сеи по  предметот техничкото образование.. 

Користењето во наставата по техничко образование  не по избор, туку е неопходна  алатка која има 

голема примена и тоа не само како средство за комуницирање служи за истражување, креирање и  

примена на нови наставни технологии за стекнување на знаења за примена во практиката.  

Во овој  контекст се важни  техничката и педагошката подготвеност на наставниците за иновативна 

употреба на ИКТ во наставата, со употреба на дигитални содржини и образовни апликации соодветни на 

наставните програми. 

 

КОМПЈУТEРОТ ВО НAСТAВAТA 

Што е добро учење? 
Секој наставник на свој начин дава одговор на ова прашање. Но, повеќето од нив даваат слични 

одговори, и тоа:. 

 Добро учење е она учење при кое учениците меѓусебно соработуваат и разменуваат идеи. 

 Учење преку проекти кои се темелат на реални потреби од непосредното опкружување. 

 Воспоставување соработка и поврзување со други наставници и ученици од светот. 

  Искуствено учење кое овозможува справување со проблемите и стекнување повисок степен на 

размислување за наоѓање решение. 

Многу наставници во Република Македонија веќе го применуваат ова во својата секојдневна 

практика.  

Во слободното време учениците многу малку ја користат технологијата за едукативни цели. Сѐ 

повеќе се на социјалните мрежи: Facebook, Twitter, YouTube, My Spaces, Skype и други. Користењето на 

овој вид технологии на прв поглед може да изгледа како губење време, но социјалните вмрежувања, 

дигиталните игри и компјутерските симулации заслужуваат да ги погледнеме од друг аспект бидејќи 

учениците имаат многу високо мислење за нив. 

Поради тоа користењето на овие технологии заслужува да се разбере, но и да се прифати од страна 

на наставниците и да се примени во училницата. Ваквиот начин на учење е повеќе од забава и овие 

технологии  влијаат на начинот на кој размислуваме и учиме. Така може да се вклучи целокупниот 

потенцијал на учениците. Дигиталните игри помагаат во креирањето нови начини на кои децата можат 

да учат и да соработуваат.Ваквиот начин на учење е интересен за младите генерации и тој влијае на 

обликувањето на начинот на кој размислуваат. 

Следејќи ги современите трендови на подучување наставниците се подготвени да ги прифатат овие 

технологии како ресурси за реализирање на наставни содржини. Наставниците поаѓаат од тоа дека 

mailto:marinadueva@yahoo.com
mailto:marinadueva@yahoo.com
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технологијата е безбедна и корисна алатка која мора да се прифати како можност за учење со повеќе 

предности и образовна вредност. 

Притоа треба да се има предвид иднината на технологијата и нејзиното влијание во учењето и 

наставата. Секако и развојот на образованието во овој правец доведува до тоа да се менува технологијата 

за да се адаптира на потребите на образовниот процес. Ова значи дека технологијата во воспитно-

образовниот процес има реципрочна врска со наставата. Појавата на нови технологии ги насочува 

наставниците да ги разберат и да ги користат во училницата, а во исто време ова има импликација на 

технологиите во училницата, директно да влијае врз нив и нивната форма почнувајќи од машина за 

пишување, телевизија, калкулатор па сѐ до компјутерот, Kinect и 3Д презентациите на наставните 

содржини. 

Иако претходните технологии имале важно место во наставата и училницата, целите за учење 

можеле да се постигнат и без нив. Во учењето на 21 век наставниците имаат исклучителен начин да го 

приближат надворешниот свет кон учениците со користење на компјутерот. Голем број наставници веќе 

имаат спроведено одлични наставни практики и се оспособени да создаваат динамична средина за 

учење. Сите исклучително добри наставни стратегии не може да се замислат без користење на 

компјутерот. Нагласувањето и зголемувањето на овие стратегии е од клучно значење за ефективен раст 

на образовниот сектор и за еволуција на образовните практики и пристапи во наставата. 

Во процесот на учење учениците се подучувани од страна на наставниците со користење на 

компјутерската технологија. Значаен дел од образовниот систем во нашата земја се Classmate 

компјутерите,односно лаптоп за секое дете, преносни компјутери, производна корпорација за 

информатичка технологија „Интел“ кои се користат секојдневно за реализација на наставните часови по 

сите наставни предмети од прво до трето одделение. Уште од прво одделение учениците со помош на 

компјутерот учат и дома, прибираат информации, играат игри и комуницираат со други ученици, како и 

со наставникот.  

Едукативните програми, како што е ToolKid е корисна и забавна за учениците од најмала возраст. Во 

училницата компјутерот дава многу можности за креирање стимулативна средина за учење. Од мојата 

секојдневна работа како наставник согледувам дека учениците со задоволство ја прифаќаат работата со 

Classmate компјутерите за содржините што се предвидени со наставните програми по сите предмети, 

така што ги извршуваат поставените задачи на интересен начин со звук, текст, слика и цртеж 

Училиштата ги подготвуваат учениците за иднината со оспособување за компетентно користење на 

компјутерите.  

Новите наставни програми подразбираат обработување на наставната содржина со определени и 

соодветни софтверски алатки и спроведување  (групна работа, тимска работа,индивидуализирана работа, 

менторирање и сл), нови, флексибилни облици на учење (интерактивно, интинуирано, на далечина, 

learning by doing и др.) и креирање и користење на мултимедијални и повеќејазични дигитални 

содржини. 

 Со употребата на компјутерот се создаваат позитивни услови на лесен начин да се реализираат 

целите на наставниот план и програмата и се овозможува избор на темпо на учење кое му одговара на 

секој ученик. Јас започнав со учениците од онаму каде што тие се наоѓаа и од тоа место почнавме да ги 

развиваме ИКТ вештините затоа што секој ученик има свој индивидуален пат на учење. Ги охрабрувам 

учениците, заедно работиме чекор по чекор и неверојатно е колку бргу тие учат. Децата се фасцинирани 

со компјутерите и со помош од наставникот стануваат многу вешти во работата. Почнувајќи од првиот 

контакт на децата со компјутерите ги препуштам на сопственото перципирање на деловите на 

компјутерот, ги оставам самите да ги откриваат функциите, во рамките на своите развојни можности и 

способности. 

Потоа со моите инструкции, фронтално и индивидуално, ги совладуваат основните вештини за 

користење на компјутерот, а со негова помош се реализираат часовите и се задоволуваат образовните 

потреби. 

        При користење на технологијата во наставата, часовите ги организирам со различни форми на 

работа и тоа индивидуална, работа во парови, групна работа и тимска работа. Учениците кои 

индивидуално реализираат одредена задача користејќи технологија, никогаш не ја завршуваат работата 

во исто време. Така се создаваат „неактивни паузи“кои се неконструктивен дел од часот и претставуваат 

губење на време. При изработката на моето дневно планирање секогаш имам алтернативни - полесни 

задачи за учениците кои не можат да ги совладаат содржините и дополнителни кратки задачи за 

учениците кои повешто ги реализираат зададените задачи. На овој начин надарени те ученици ги 

развиваат своите способности и компетенции на повисоко ниво, а послабите ученици добиваат можност 

да го искажат своето знаење. 

На часовите се застапени следните вежби: 

– интересни вежби, игри за да се дополни новиот материјал за учениците кои се надарени; 
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– игриви вежби за да се обезбеди дополнителна практика за следење на останатиот дел од учениците кои 

заостануваат; 

– едноставни кратки вежби за просечниот ученик за обработка на даден материјал. 

 

Овие вежби треба да бидат кратки и да не одземаат многу време,нивото на тежината се 

назначува за да се даде вистинска смисла на постигањата и да бидат игриви и интересни заради 

мотивација на 

учениците.Со помош на компјутерите учениците ги развиваат когнитивните вештини, јазичните и 

математичките, ги сфаќаат причинско-последичните врски и односи, решаваат проблеми и креативно се 

изразуваат.Исто така, се развиваат и емоционалните и социјалните вештини. 

Стимулативната средина за учење преку користење на Classmate компјутерите уште од прво одделение 

кајпроблеми со Интернет конекцијата. Во такви случаи наставниците треба да имаат алтернативни 

решенија за реали зирање на наставната содржина, како и дополнителни активности кои обем на работа 

кој е најоптимален за него во дадено време и за дадена содржина. Повратните информации од учениците 

за степенот на нивните постигања и успехот по сите наставни предмети може да се добие,исто така, на 

креативен и иновативен начин, повторно преку користење на технологијата. Дигиталните продукти кои 

се добиваат од работата на учениците претставуваат потврда за нивниот напредок.Секојдневно во 

формалното оценување треба да се користат програми за кратка евалвација на совладаните содржини.Во 

процесот на поучување на учениците и во евалвацијата на нивните постигања добро е да се вклучат и 

родителите, посебно кога се реализира учење преку проекти каде користењето на технологијата е 

суштински елемент за активноста. Сите ученици, според своите способности и можности, треба да 

учествуваат активно во работата и да бидат во можност користејќи технологија да го објаснат и 

презентираат она што го научиле. Ова има силно позитивно влијание врз интересот на учениците не 

само за општествените науки, туку и заприродните. Родителите стануваат свесни дека учениците имаат 

позитивно искуство во користењето на технологијата и дека таа се користи ефективно за образовни 

цели. Ова значи дека технолошките иновации треба да се применуваат за иновации во воспитно-

образовниот процес, но и обратно иновациите во воспитно –образовниот прецес терба да се користат во 

унапредување на технологијата и во креирање на инвентивни и креативни програми кои ќе придонесат 

секој ученик да постигне повисоки нивоа на знаење и вештини. 

 

ПРИМЕНА НА СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СООБРАЌАЈНА СИТУАЦИЈА 

 

 
Алис е иновативна 3Д програма за прикажување на одредена животна средина. Тоа е едноставна 

алатка за креирање анимации со кои се прикажува една приказна, преку интерактивна и образовна игра. 

Алис е слободно достапна наставна алатка дизајнирана за учениците да можат да ја програмираат 

поставеноста и ориентацијата  на објектите. 

     
Алис програмата е можност да научиш за основните програмски концепти за создавање на 

анимирани филмови и едноставни видео игри. Во Алис, 3Д објектите (луѓето, животните, возилата и сл.) 

што ги поставуваш, можеш да почуствуваш еден виртуелен свет, со кои ќе креираш програма со 

анимирање на определени објекти. Алис овозможува секоја наредба што ќе ја креираш,веднаш да се 

види како анимација. Преку манипулирање со објектите во нивниот виртуелен свет, ќе стекнеш искуство 

со многу програмски конструкции. 

Дизајнирање во Sketch Up 
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Sketch Up (Скечап) е програма за 3Д моделирање наменет за повеќе видови корисници и 

занимања. 

Оваа програма се нуди како алатка за развој на идејни графички решенија и дизајни. За разлика од други 

програми за 3Д компјутерски дизајн, Sketch Up е лесен за употреба и користи едноставни алатки. 

Изглед на основниот прозорец 

Основниот прозорец на Sketch Up се состои од насловна линија(title bar), главно мени (menus), 

линии за форматирање, кутии со алатки (toolbars), работни површини (drawing area), сцени, статусна 

линија (status bar) и поле за прикажување вредности (value control box).  

     
     

   

 

     
 

 

Toolbars – кутија со алатки 

 
 

Алатките се поделени во категории: 

1. Standard –стандардни алатки за отворање и снимање документи, копирање итн; 

2. Principal – алатки за селекција и измена на геометријата; 

3. Drawing – алатки за креирање на геометриски облици; 

4. Modifi cation – алатки за работа со геометриски тела; 

5. Construction – алатки кои помагаат при конструкција и документирање на разни облици на модели; 

6. Camera – алатка за прегледување на геометриските облици; 

7. Walkthrough – алатки за истражување на моделот; 

8. Face Style – за прикажување на транспарентоста на објектот, внатрешни линии, текстури, итн. 

9. Shadows – подесување на сенките на објектот; 

10. Views – проекции; 

11. Sections попречен пресек на моделот; 

12. Layers – служат за да ја контролираат видливоста на геометријата кај големи модели; 

13. Google – овозможува соработка помеѓу Sketch Up и други Google програми; 

14. Large Batons – овозмошува прикажување на поголеми и помали икони; 

15. Sandbox – моделирање на терени и пејзажи. 

Еве некои примери на цртежи и дизајн решенија со оваа програма. 
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Кај современите машини и уреди инструкциите и постапките за работа може да се користат и да се 

изведуваат преку компјутер, со тастатура, со допир по екранот или да се изведуваат со говорни команди. 

 

 
 

Пример - поставување на дигитален излез 

 

  
 

По наредбата симулирај или F9 на лента за статус на влезови и излези се чекира Изл.1, а блокот Излез 

започнува да трепка со црвена боја 

           
 

ПРИМЕНА НА УРЕДИ ЗА ДВИЖЕЊЕ И 

УПРАВУВАЊЕ ПОВРЗАНИ СО КОМПЈУТЕР 

 

Со денешните технологии се повеќе уреди, конструкции и машини се управувани преку компјутер. Тоа 

го споменавме и во претходните лекции. Преку компјутерот може да им се дадат команди на одредени 

мотори, механизми и други уреди. Тие можат да се движат сами и да извршуваат определена работа, или 

да придвижуваат други уреди. Со развојот на компјутерската технологија се повеќе се развиле областите 

во електротехниката и електрониката, тн. „Автоматика“ и „Роботика“. 

 

   
 

Чекор 1. Изберете ја иконата “My Computer”     Чекор 2. Кликнете на иконата на CD-ROM-пт 
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3. Изберете ја папката Robotic Arm Edge Чекор 4. Кликнете на иконата Setup 

 

Чекор 5. Кликнете “OK” за да продолжите 

 

 
Чекор 6. Кликнете “Next” за да продолжите 

    
 

 

           
 

NXT-G Софтвер: Вовед 

Роботски активности со употреба на NXT 

Целта на oваа книга е да ви пoмпгне да стекнете oснoвни пoзнавања во пишување на едноставни NXT-G 

програми, користејќи сензори и мотори. Вo прoграмите се кoристи вooбичаената палета на NXT-G 
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сoфтверскиoт пакет. Секoја активнoст вo книгата има свoја цел и инструкции за програмираое кои ви ги 

прикажуваат можностите на NXT софтверот. Дпполнителните информации се дадени на крајот од 

активностите. 

Првите три активнпсти ви ги прикажуваат основните блокови на програмата. Во четвртата активност ви 

се прикажани нешто понапредни опции. Во отворените активности има помалку детали бидејќи 

претоставуваме дека веќе сте стекнале основни познавања на NXT-G програмата. 

MINDSTORMS NXT-G треба да гп отвори следниот екран, што е главна работна површина на NXT-G 

програмата. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            
 

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОНИКА 
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SKOPJE METROPOLIS OF FABLES IN EUROPE 
m-r Valentina Trajkoska 

OOU Sv. Kliment Ohridski- Skopje, Republic of Macedonia 
 

Abstract: The number of fables in his creative writing is yet to be told, since a great part of his creative writing 

is still unpublished and unknown to the Macedonian literary public. It is a great treasure, and not only for the 

Macedonian literature. Davchevski as an author will probably follow the destiny of the great authors who find 

glory after their death. In his great literary work, considering his published and unpublished works, fables 

dominate and become a prominent genre in Macedonian child’s literature. His fables are obligatory in all 

Macedonian fable anthologies, and considering the number of fables in his unpublished works, in the future  he 

will be the prominent  fabulist, not only in the region, but worldwide. 

Key words: Fables, fabulist, wisdom motives, personality  etc. 

 

СКОПЈЕ-МЕТРОПОЛА НА БАСНАТА ВО ЕВРОПА 
М-р Валентина Трајкоска 

ООУ „Св. Климент Охридски“, СКопје, Република Македонија 
 

Резиме: Најголемиот меѓу големите, најдобриот меѓу подобрите баснописци во македонската современа 

литература е Ристо Давчевски. Колку басни брои неговото творештво македонската наука треба допрва 

да каже затоа што дел од неговото творештво се́ уште е во ракопис, а претставува огромно богатство не 

само за Македонија туку и пошироко. Како и поголемиот број знаменити автори Давчевски ќе ја 

доживее својата слава во целост дури по смртта. Со своето обемно творештво, објавено и необјавено тој 

ја прави басната доминантен род во македонската литература за деца. Себе си обезбедил досега 

задолжително присуство во сите антологии на македонската детска литература, а во иднина со право 

треба да му биде дадена лидерската позиција на баснописец во регионот и пошироко.  

Клучни зборови: Басни, баснописец, мудрост, мотиви, карактерни особини и др. 

 

СКОПЈЕ-МЕТРОПОЛА НА БАСНАТА ВО ЕВРОПА 

(РИСТО ДАВЧЕВСКИ КАКО БАСНОПИСЕЦ)
14

 

         Басните се неразделив дел и од македонската национална култура и литература. Тие се наша 

историја и наша лектира, наша педагогија. Ние сме во басните и тие се во нас, во нив е преточено 

нашето искуство, искуството на нашите предци, во нас е преточена нивната мудрост и дидактичност, 

нивната естетичност. Најголемиот меѓу големите, најдобриот меѓу подобрите баснописци во 

македонската современа литература е Ристо Давчевски. Колку басни брои неговото творештво 

македонската наука треба допрва да каже затоа што дел од неговото творештво се́ уште е во ракопис, а 

претставува огромно богатство не само за Македонија туку и пошироко. Како и поголемиот број 

знаменити автори Давчевски ќе ја доживее својата слава во целост дури по смртта. Со своето обемно 

творештво, објавено и необјавено тој ја прави басната доминантен род во македонската литература за 

деца. Себе си обезбедил досега задолжително присуство во сите антологии на македонската детска 

литература, а во иднина со право треба да му биде дадена лидерската позиција на баснописец во 

регионот и пошироко.  

Една од целите на работата на овој труд е да се согледаат вредностите на неговото книжевно 

наследство, а македонската наука да говори во иднина за идејата за триесеттологијата басни која го 

минува својот трнлив пат низ општествените призми и канали. Десеттологијата Беседа на фауните 

(секоја книга има по три циклуси), триесетте циклуси басни,  од 2011 година го доживува својот бел ден, 

своето видело и ќе ѝ бидат достапни за македонската читателска публика. Македонската јавност ќе може 

секоја година да се збогатува со по еден до два тома од баснотворештвото  на Ристо Давчевски.  

Овој труд е во прилог на популаризацијата на Ристо Давчевски како баснописец. 

Ристо Давчевски ѝ припаѓа на генерацијата македонски писатели родени помеѓу 1934 година и 

1940 година. Тој стартува со својата прва посериозна песна Есен во 1952 година. За деца почнува да 

пишува во 1957 година. Дури по 1955 година тој се ориентира кон литературата за деца и почнува да 

објавува во  Детска радост како предвесник на Развигор  и Наш свет. Тогаш и ги пишува првите 

басни во слободен стих. По долга пауза Давчевски повторно им се навраќа во 1982 година и оттогаш 

почнува неуморно да објавува книги басни. Четириесеттата јубилејна книга на Р. Давчевски е неговата 
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 темата е одбранета на ден  23.01.2012 на Филолошкиот факултет „Блаже Конески”- Скопје при 
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осма книга басни. Давчевски има објавено 40 книги и уште толку се останати во ракопис. Станува 

збор за мошне талентиран автор кого го красат творечката сериозност и неминовниот успех во сите 

полиња за кои се определил: басна, драма, радиодрама, роман, расказ, поезија. Пишува и објавува 

најпрво песни, потоа раскази, сказни, басни, драми, романи. Во неговите дела има богат колоричен 

јазик, лирски нишки на расказноста или поетичноста, добрина, етичност, благодарност, убавина, 

задоволство. Се обидува во речиси сите литературни жанрови, истражува и се бара себе си каде може 

најдобро да се изрази во литературата. Сите негови остварувања се помалку или повеќе успешни, но 

Давчевски најдоминантен е во жанрот басна. Почнува како поет, како што впрочем започнуваат и 

поголемиот број автори, а го завршува творечкиот пат со десеттологија басни како најголем 

баснописец во регионот и пошироко. Патот кон баснотворењето е долг и истражувачки. Долго ја 

проучува басната, цели дваесет години. Експериментира, бара. 

Баснопесните ги студира од аспект на структурната нишка, дијалошката фрекфенција, изборот 

на ликовите, слободниот стих, прозата и поетското, темата, а со тоа ја надраснува веќе познатата шема 

на басна на Езоп, на Обрадовиќ, на Крилов, на Лесинг и гради своја басна во која го преточува времето 

во кое живее. Басните се нешто кое што авторот го чува како драгоцено богатство и кое има намера да ѝ 

го понуди на македонската читателска публика и на македонската наука како триесеттологија. 

Преокупиран  е од идејата за објавување на триесеттологија − циклус од триесет книги басни во 

проза и поезија. Од страна на Министерството за култура му е понудена соработка за текстовите на 

индивидуален план, секоја година да излегуваат по една или две книги, но тоа ја руши до темел идејата 

на авторот за збогатување на македонската литература со обемното творештво басни кое треба 

Македонија на Балканот и во Европа да ја претстави во поинакво светло. Станува збор за доста обемен 

книжевен материјал за кој се потребни многу финансиски средства. 

Откако пропаѓа идејата и сите напори за објавување на басните како 30-логија авторот ги 

синтетизира басните и 30-те книги ги стеснува во десеттологија од по три циклуси, а притоа самиот 

прави поделба и нумерирање на басните. Можат да се забележат и интервенциите и преадаптирањата 

кои се направени од страна на авторот при нивното препрочитување. За жал Давчевски е поценет како 

автор, пред сѐ како баснописец, и ѝ е попознат на читателската публика надвор од Македонија, но не и 

на нашата читателска публика. Колку басни брои неговото творештво македонската наука треба допрва 

да каже затоа што творештвото како што веќе образложивме сѐ уште е во ракопис, а претставува 

огромно богатство не само за Македонија туку и пошироко. Неговата слава и задоволството од 

запознавањето и доживувањето на ракописите се нешто кое треба да се реализира во иднина. 

Во 2011 година, во месец ноември излезе првиот том од десеттологијата Беседа на фауните,   
15

. Година и пол подоцна излезе и вториот том.л Македонската читателска публика ќе може да се 

запознае со содржината на останатите осум тома дури по нивното објавување. Предвидено е според 

договорот со Министерството за култура на Република Македонија тие да излегуваат по еден или два 

тома годишно. Мора да истакнеме денес дека басната е жанр кој тешко опстојува во современата 

литература, не само кај нас, туку и воопшто кај соседните култури. Басната води битка за опстанок, се 

бори со експанзијата на визуелните, печатените и електронските медиуми кои се толку моќни што 

ја поттиснуваат книжевноста. Басните, ако подобро размислиме се еден вид куси драми затоа што 

содржат вовед или експозиција, заплет и расплет на дејството. Но, конфликтите не се развлечени во 

неколку чина како во драмата и разбиени со неочекувани пресврти, перипетии, туку се стеснети во 

препознатливата форма на басната. Може слободно да се каже дека Ристо Давчевски како автор дал сѐ 

од себе за заживување и градење на жанрот басна. 

Басната според Давчевски е најпривлечна литература за децата, затоа што има весела содржина 

којашто предизвикува незапирлив кикот и солзи во детските очи. Басните на Ристо Давчевски пред сѐ 

говорат за нашето културно и животно искуство. Тие не се само педагошка литература, ниту 

декларативна, ниту пак естетска енигматика, тие се литература која секој може да ја разбере. Во 

неговите басни како императив се наметнува едно тематско и естетско-структурално единство кое ја 

прави универзална литературата за деца и за млади. Токму таквото единство овозможува да се реализира 

и пораката на писателот. Басните на Давчевски имаат огромни естетски вредности, а дидактичноста 

претставува нивна второстепена вредност. Во басните тој им отстапува место на најважните работи во 

животот, на меѓучовечките односи. 

Се поставува прашањето колку басната на Давчевски е блиска до традиционалниот жанр басна 

или колку е различна?  Кај Давчевски се среќаваат типизирани атрибути на ликовите од басните, тие се 

алегоризирани и низ низа постапки всушност ги претставуваат карактерните особини на луѓето. Секако 

дека кај Давчевски се среќаваат ликови на животни кои се карактеристични и за Езоп и за Ла Фонтен, но 
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  Давчевски, Ристо. Беседа на фауните (Т. 1). – Скопје, Македонска реч, 2011. 

 



58 
 

тие преобработени добиваат други значења. Слободно можеме да дојдеме до заклучок дека басната на 

Давчевски е искристализирана од типичните атрибути на ликовите животни. 

Беседа на фауните, најголемиот баснопроект на Ристо Давчевски конечно ѝ е на дофат на 

македонската читателска публика. Во првиот том од десеттологијата, некогаш замислена како 

триесеттологија спаѓаат Некоја чудна Полтронија, Големата Мајмунија и Боса команда првите три 

циклуси басни во стихови од вкупно триесетте циклуси басни на Ристо Давчевски од баснопроектот 

Беседа на фауните. Овие измислени топоними со кои авторот алудира на неговата земја се провлекуваат 

сѐ до десеттиот том.  

Зошто токму Беседа на фауните? Од каде произлегува насловот на десеттологијата? Под 

поимот беседа подразбираме говор, беседење или разговарање, но тоа не е обичен разговор, туку 

претставува полемична дискусија која е поткрепена со аргументи од страна на ораторот за она кое го 

говори. Поимот фауна означува животинско царство или животински свет на една земја, континент, 

море или некое подрачје. Значи под Беседа на фауните треба да го подразбереме говорот на 

животинскиот свет во Полтронија, Мајмунија, Магарија, Слепоодија, Лавоманија, Роботоманија, 

Томбузија, Чакалија, Шахувалиште, Сахaрија, Мафија, Сува Водарија, Чавкарница − Македонија. Преку 

особините на животинскиот свет во сите овие локации креирани и создадени од авторот треба да го 

бараме современиот македонски човек од XXI век.  

Првиот том и вториот том од Беседа на фауните ѝ се достапни на македонската 

читателска публика, но не и останатите осум тома. Само што почна искрата надеж да гори, таа 

веќе згасна. Третиот том се' уште не е излезен, ниту пак има најави дека ќе излезе. Дали повторно 

ќе бидат одобрени финансиски средства за басно-проектот на Давчевски? 

Тркалото се врти во круг, басно-проектот Беседа на фауните се изгуби во македонските 

лавиринти. 
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Abstract: Conceptual settings of a talent are considered in work as well as same implicit theories 

which reffer to the nature and the essence of a talent. Some empirial knowledge about a 

personality, a profile and a family type of gifted persons is established. Dilemmas about the source 

of a talent and some individual characteristics within the population of the talented people, are 

cleared. It is pointed to the most common fallacies considering a talent and it's said that any society 

should ignore talented people. 

Key words: ability, creativity, potential, genius, expert, capability, talent.  
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Резиме: У раду су разматрана појмовна одређења даровитости као и неке имплицитне 

теорије које говоре о природи и суштини даровитости. Утемељена су нека емпиријска 

сазнања о личноси, профилу и породицама даровитих особа. Расветљене су дилеме о извору 

даровитости и индивидуалним карактеристикама унутар популације даровитих. Указано је 

на најчешће заблуде када су у питању даровити и имплицирана потреба коју ниједно 

друштво себи не може приуштити а то је игнорисање даровитих.  

Кључне речи: даровитост, креативност, потенцијал, гениј, експерт, способност, таленат. 

 
1. POJAM DAROVITOSTI  
Postoji mnogo definicija darovitosti. A šta zapravo znači atribut darovit? Odnosi se na nekoga koji 

ima naročitih sposobnosti za nešto, ko je talentovan.
16

 U psihologiji ovaj pojam odnosi se na 

„visokа sposobnost“, darovitost ili talenat.
17

 

Pre nego što postaje „psihološki fenomen“ darovitost je prepoznavana kao potencijalni izvor 

društvene a potom i lične dobrobiti. Kroz istoriju, pripada joj status neobične pojave koja pobuđuje 

divljenje. Povremeno biva izjednačena i sa ludilom. Lјudi su se plašili darovite dece misleći da su 

zaposednuta, jer suviše rano znaju suviše toga (Altaras, : 9). 

Tokom XIX veka darovitost je otpočela svoju novu egzistenciju. U prvim definicijama XX veka 

svoj doprinos naučnom proučavanju individualnih razlika dali su Frensis Golton i Luis Terman. 

Smatra se da je Goltonovu preosetljivost za darovite  uslovila činjenica da je i sam ocenjen kao 

darovit. U jednom predgrađu Londona, on je otvorio laboratoriju gde su građani mogli biti 

izmereni shodno Goltonovom uverenju uzduž i popreko. Golton svojim istraživanjem ruši stare 

mitove o darovitosti i ludilu. Imajući u vidu da je sam Terman upisao koledž sa 15 godina može se 

reći da je darovitost obeležila i njegov profesionalni razvoj. 

 

2. KAKO JE SVE POČELO?  
Klasičnu studiju karakteristika započeo je Terman. U ovom velikom projektu učestvovalo je 1528 

darovitih u SAD i to je trajalo do 2010. Svi učesnici su imali IQ koji ulazi u najviši procenat 

populacije. Bili su identifikovani na osnovu rezultata na testu i preporuka nastavnika. Krajnji cilj 

ovog njegovog projekta bio je bolji uvid u fizičke, mentalne i karakterne crte darovite dece. Ova 

studija trajala je više od pola veka, iako je Terman preminuo 1957. godine. Terman i saradnici 

otkrili su da su ova deca krupnija, snažnija i zdravija u odnosu na prosek; vrlo rano bi prohodali i 

progovorili. Od svojih vršnjaka su emocionalno stabilniji. Na kraju imali su niže stope 

delikventnog ponašanja, emocionalnih teškoća, problema sa drogom itd. Za Termana genijalnost 

nije bila ništa drugo do sposobnost primenom rešavanja problema (Altaras, : 13). U osnovi on je 

bio nativista i nastojao je da potvrdi Goltenovo istraživanje. Vreme se menjalo a sa njim i Terman. 
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Nije se više držao tako čvrsto nativističkog shvatanja. Počeo je tvrditi da se ono ne podrazumeva. 

Priznao je da postoje deca, koja za svoje napredovanje ipak duguju okolnostima. 

U Termanovom uzorku bilo je i onih koji kasnije, iako daroviti, nisu postigli ništa. Zbog toga je 

morao priznati da sredina ipak utiče na postignuće. Isto važi i za sposobnost. 

Renzuli nastupa kao praktičar iz oblasti obrazovanja. Izdvaja tri vrste darovitosti. Nјegova 

koncepcija tri prstena odnosi se na kreativno-produktivnu darovitost. Pod kreativnošću 

podrazumeva originalnost, fleksibilnost, otvorenost za iskustva, inteligentnu radoznalost, 

razigranost i estetsku osetljivost. (Altaras, : 16). 

Tanenbaumov psihosocijalni pristup podrazumeva pet faktora darovitosti: opštu sposobnost, 

neintelektualne facilitatore, sredinske utiske i faktor slučajnosti-sreća. Gotovo je siguran da ovih 

pet faktora sadejstvuju na različite načine ali su zastupljeni u svakom vidu darovitosti. (Altaras, : 

17). 

Zanimljivo je da je i Feldhuren  baš kao i Tanenbaum komponentu darovitosti-kreativnost nije 

odvojeno posmatrao. 

Većina naučnika se slaže da roditelji i škole imaju ključnu ulogu u periodu kada se prirodni 

potencijal transformiše u ekspertska i kreativna postignuća. Sternberg i Zangova navode pet 

kriterijuma darovitosti: izvrsnost, retkost, produktivnost, demonstrabilnost i vrednosti. Ova teorija 

se često naziva i pentagonalna. Stenberg 1997. predlaže trojni model darovitih. Gardner (2003.) 

identifikuje osam izdvojenih inteligencija. Poslednjih godina DSES (2012.) identifikovao je 

sledeće:  

„nadarene“ učenike koji imaju sposobnost u jednom ili više predmeta i  

„talentovane“ učenike koji imaju sposobnosti u oblasti umetnosti, dizajna, sportova, plesu ili 

dramskoj umetnosti. (Winner, : 306).
18

 

 

3. POREKLO DAROVITOSTI  
Godinama se istraživači spore da li je to nasleđe ili sredina. Ima dokaza da su to oba faktora. 

Blumova studija talenata je od velike važnosti za razmatranje porekla darovitosti. Nјegov tim 

intervjuisao je vrhunske genije, roditelje, braću, prijatelje. Od trenera, istraživači su saznali da 

fokusirano, intenzivno vežbanje ima značajnu ulogu. Roditelji su iskazali izuzetnu posvećenost i 

podržavanje dece. Nјihove žrtve su bile ogromne: ustajali su rano da bi decu odvezli na trening u 

drugi grad, radili dva posla, neki su se i preseljavali u druge delove zemlje za boljim trenerima. 

Deca su na roditeljsku podršku odgovarala na način da su ulagali još više napora, a roditelji su se, 

opet žrtvovali još više -ulazna spirala ulaganja i postignuća. (Vulfork, : 307-308). 

Blumovo istraživanje je pokazalo da je uloga nasleđa veoma važna. Deca koju je on izučavao 

pokazala su rani talenat u oblasti u kojoj su se kasnije razvili. Primera radi, skulptori su stalno crtali 

a matematičari bili fascinirani brojčanicama, merama i spravama. Ulaganja roditelja došla su 

naknadno, tek kada su deca pokazala visok nivo postignuća. Neka skorija istraživanja  u SAD 

pokazala su da deca sa izuzetnim sposobnostima u matematici, muzici i vizuelnim sposobnostima 

imaju neobičnu organizaciju mozga. Naime, njihova desna strana hemisfere je uvećana. Ova 

razlika u mozgu ukazuje da su genijalci rođeni sa neobičnim mozgovima koji im omogućuju 

ubrzano učenje.  (Vulfork, : 307). 

 

4. NAJČEŠĆI PROBLEMI DAROVITIH  
Uprkos Blumovim i Termanovim nalazima, nemoguće je reći da je svaki učenik superioran u 

smislu prilagođenosti i emocionalnog zdravlja. Naime, neki adolescenti a posebno devojčice imaju 

veće šanse da imaju emocionalne probleme. (Vulfork, : 308). Nadareno dete suočava se sa dosadom 

i frustriranošću u školi i izolovanošću od strane vršnjaka. Nadarena deca sa ostalim vršnjacima ne 

dele ista interesovanja i sposobnosti. Vrlo su samostalni i uporni u svojim oblastima. Nјihove 

jezičke sposobnosti su vrlo razvijene, te ih zbog toga smatraju uobraženima. Obzirom da su 

fokusirani na cilj mogu delovati i tvrdoglavo i nesaradljivo. Oni najdarovitiji sa najvišim stepenom 

IQ imaju najviše problema sa prilagođavanjem. (Vulfork, : 308). 

Identifikacija darovitih nije lak posao. To može čak predstavljati i izazov. Mnogi roditelji zbog 

toga svojoj deci pružaju rana edukativna iskustva. Međutim, poseban problem u porodicama sa 

darovitom decom jeste odnos braće i sestara. Klinička ispitivanja pokazuju da se braća i sestre 

osećaju zapostavljenim i da njihovo samopouzdanje trpi usled prisustva darovitog deteta u 

porodici. Roditelji pak imaju utisak da „dete diktira pravila i zahteva neprestanu pažnju“. (Altaras, 

: 45-47). 

 

                                                           
18
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5. PREPOZNAVANJE DAROVITOSTI I TALENTA  
Prosto je neizbežno identifikovati nadarenu decu kako bi im se moglo obezbediti adekvatno učenje. 

Zbog toga se koristi nekoliko pristupa, uključujući skorove na testovima i zapažanja nastavnika. U 

pronalaženju nadarene dece uspešnost nastavnika je svega 10-15%. Ove učenike lako je prepoznati. 

Rade sami, izoštrenog su osećaja za pravdu i pravednost, energični i strastveni, posvećeni vrlo česo 

starijim prijateljima i perfekcionisti su. Drugi važan izvor za otkrivanje darovitih je informacija 

koju dobijamo od roditelja, vršnjaka i samih učenika. 

Mnogi psiholozi preporučuju studije slučaja u identifikovanju darovitih. U oblasti umetničkog 

talenta mogu se konstatovati stručnjaci iz te oblasti. Testovi kreativnosti mogu da identifikuju decu 

iz manjinskih grupa. Jako je važno napomenuti da učenici sa izuzetnim sposobnostima u jednoj 

oblasti mogu da budu manje impresivni u drugim oblastima. (Winner, : 29-43). 

Stil učenja darovitih takođe pomaže u identifikaciji darovitih. Oni određeni zadatak rade brže i 

drugačije od vršnjaka. Znatiželjni su, odlikuje ih upornost i koncentracija u odabranoj oblasti. 

Imaju višak energije. Njihovi interesi vode često do opsesije u specifičnim područjima. Većina njih 

nauči da čita do treće godine. Brojevi ih fasciniraju, a posebno brojevni odnosi. Poseduju izuzetno  

pamćenje za verbalne i matematičke informacije. Odlikuje ih apstraktno i logičko razmišljanje. 

Obzirom da mogu brže razmišljati nego pisati rukopis im je vrlo loš. (Winner, : 25). Nastavnici bi 

trebali da budu u stanju da formiraju jednu vrstu osnovnog poznavanja deteta na osnovu 

informacija koje mu donosi, posmatranja i rane formativne i dijagnostičke procene deteta. Onda, 

odeljenjske starešine, uz podršku vode poučavanje deteta na prikladnom nivou. Ključ uspeha je u 

visokim očekivanjima od svih učenika, prilagođavanju iskustva učenika njihovim ličnim potrebama 

i prati napredovanje. Ovakav pristup jeste izazov ali i kamen temeljac profesionalnih kompetencija 

nastavnika.  

 

6. ZABLUDE O DAROVITOSTI  
Prva zabluda odnosi se na globalnu darovitost. Etiketa „darovit“ koristi se za decu darovitu u 

jezičkim sposobnostima i matematici. Akademska darovitost retko obuhvata neka druga područja. 

Ova deca mogu biti darovita u jednom a u drugim područjima pokazivati teškoće. Daroviti 

dvogodišnjaci i trogodišnjaci pokazuju specifične sposobnosti u području svoje aktivnosti. 

Druga zabluda se odnosi na uvreženo mišljenje da talentovai nisu isto što i daroviti. Naime, deca 

koja su prevremeno razvila sposobnosti a koje se procenjuju IQ testom nazivaju daroviti. Deca koja 

pak imaju sklonost u oblastima umetnosti, muzike, plesa ili sportskih područja tretiraju se kao 

talentovani. Obe grupe ipak pokazuju obeležja darovitosti. 

Treća zabluda u centar postavlja IQ. Darovitost istina povlači za sobom IQ zbog čega se i smatra 

činiocem darovitosti. Danas IQ testovi uglavnom mere matematičke i jezičke sposobnosti. Izuzetno 

daroviti mogu se pronaći i kod idiota-savanata. Tu su često i autistične osobe koje imaju IQ u 

rasponu retardiranosti ali zato imaju sjajne sposobnosti u specifičnom području. 

Večite zablude jesu biologija naspram okoline. Veruje se da je darovitost urođena. Ovaj mit 

zanemaruje uticaj sredinskog faktora. Neki psiholozi tvrde da je darovitost samo posledica 

intelektualnih vežbi koje u ranom uzrastu rade roditelji i učitelji. Ova izjava opet, zanemaruje 

moćnu ulogu biologije pri određivanju talenta koje bi biologija mogla razviti. 

U sledećoj zabludi reč je o preduzimljivim roditeljima. Pojedini stručnjaci smatraju da su sva deca 

„proizvod“ preduzimljivih roditelja kojima je bitan uspon njihove dece. Istina leži u tome da 

roditelji darovitost dece uistinu u velikoj meri podstiču talenat svoje dece. 

Misli se takođe da daroviti „pucaju od zdravlja“. Još je Terman utvrdio da su darovita deca 

superiornija akademski ali se u telesnoj građi, zdravlju i uklapanju u društvo takođe superiorniji u 

odnosu na običnu decu. Ali, mi kao društvo imamo potrebu osporiti ili idealizovati darovitu decu, 

te su ova deca često izolovana i nesretna, osim ako nađu nekog sličnog sebi. 

Naredna zabluda jeste da su sva deca darovita. Ova pretpostavka ne odnosi se samo na sklad 

sposobnosti. Sociološka razmatranja koncepta darovitosti dovela je do zaključka da je darovitost 

samo sociološka kategorija za podržavanje elitizma. Deca nadarena za muziku rutinski pohađaju 

muzičke tečajeve u školi. Roditelji darovitih opet, žale se na diskriminaciju. Da bi se podigao nivo 

obrazovanja darovitih potrebno je podići akademski standard za svu decu, pa umerno daroviti ne bi 

školu smatrali neizazovnom. Snage treba usmeriti na ekstremno darovite, jer su sva deca naša 

budućnost. 

Mnogi smatraju da darovita deca postaju istaknuti ljudi. U školama darovite traže kroz visok IQ i 

kreativnost-što je sinonim za darovitost. Činjenica je ipak da mnoga darovita deca a posebno 

„geniji“ „izgore“ a druga promene područja interesa. Neki od njih su krajnje uspešni a neki ne 
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učine ništa kreativno. Samo nekolicina od njih izraste u kreativne ljude.Važniju ulogu od 

motivacije igraju porodično okruženje, posebnost, povoljne prilike i slučajnosti, kada je u pitanju 

profesionalni uspeh darovitih. ( Winner, : 5-29). 

 

7. ZAKLJUČAK  
Darovita deca nisu samo brža od obične, već su i drugačija. Zato im treba sistemska podrška. 

Geniji su sličniji deci sa izuzetnim sposobnostima   nego deci koja naporno rade. S novim 

tehnikama moždanog skeniranja jednog dana imaćemo odgovor na pitanje o funkcionisanju mozga 

darovitih. Najzad, psihološka teorija mora objasniti ove različite načine na koje se razvija um i 

mozak.Psihologija bi trebala imati odgovor za razvoj tipičnog kao i netipičnog. Potrebne su i 

univerzalne teorije razvoja, ali one koje mogu uključiti posebne grupe, bilo patologiju ili 

darovitost, ili jedno i drugo. 
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Summary: To improve teaching and extracurricular activities, to enhance and change the way organizing trips, 

weekends, and camps and excursions, that schools in nature, students from first to fifth grade. 

2011 in Serbia appeared to start pioneering educational tourism and the use of human and material resources in 

schools, in order to create: 

-discovery centers; 

eco-centers; 

-science centers; 

- Workshops linking theory and practice; 

- Workshops linking educational and extracurricular activities; 

- themed workshops - ecology, science, art, history, geography, etc.; 

In the workshops of educational tourism students to learn outside of school buildings, with concrete examples, 

as well as developing ambient learning, learning by doing, through specific examples, farm, farm, lawn, 

vegetable garden, a forest ... 

Key words:education,educational tourism, discovery centers; 
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Rezime rada: Kako bi unapredili nastavne i vannastavne aktivnosti,neophodno je unaprediti i menjati način 

kako izvodjenja izleta, vikenda, tako i kampova i ekskurzija, odnosno škola u prirodi, za učenike od prvog do 

petog razreda. 

2011. godine u Republici Srbiji pojavio se pionirski početak obrazovnog turizma, odnosno korišćenje 

materijalnih i ljudskih resursa u školama, kako bi se stvarali: 

-centri otkrića; 

-еkološki centri; 

-centri nauke; 

- radionice povezivanja teorije i prakse; 

- radionice povezivanja nastavnih i vannastavnih aktivnosti; 

- tematske radionice-ekologije,prirodnih nauka,umetnosti, istorije, geografije i dr. 

U radionicama obrazovnog turizma, učenici bi učili van školskih objekata, na konkretnim primerima, kao i 

razvijali ambijentalno učenje, učenje kroz praksu,kroz konkretne primere,na farmi, seoskom domaćinstvu, 

livadi, povrtnjaku, šumi... 

Ključne reči: obrazovanje, obrazovni turizam, centri otkrića 
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1.UVOD  

“Nema boljeg načina da se nauči nešto o nekoj novoj kulturi nego iz prve ruke, a turizam omogućava 

čudesno povezivanje gostiju sa domaćinima, promoviše dijalog i međusobni uticaj. Takvi kontakti ljudi iz 

različitih okruženja predstavljaju osnov za toleranciju i zato turizam može da doprinese borbi za mir u svetu”, 

poručio je Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Ban Ki Mun, u pismu upućenom Svetskoj turističkoj 

organizaciji povodom Svetskog dana turizma 27.septembra 2011.godine. 

U Srbiji kategorija dečjeg i omladinskog turizma nije jasno odredjena, kao posebna podgrupa i 

razlikuju se od jedne do druge nacionalne i međunarodne institucije. Mladi uzrasta od tri do trideset godina u 

okviru turističke ponude stiči i šire znanja i iskustva, razvijaju lične veštine, posebno socijalne i kulturne, 

uspostavljaju kontakte sa svojim vršnjacima i daju znatan ekonomski doprinos mestima koje posećuju. 

Opšte je poznato da se na svakom turističkom putovanju steknu i neka znanja. Kroz putovanje se 

upoznaju ne samo predeli i ljudi, već stiču određena znanja, razvijaju veštine, uči kultura, jezik, vera i običaji 

naroda. U Srbiji, a po iskustvima zemalja iz okruženja, poput Slovenije, turizam se još detaljnije i 

sveobuhvatnije može iskoristiti da bi se poboljšao obrazovni proces i kvalitet obrazovanja dece i mladih. 

 

2. VEZA TURIZMA I OBRAZOVANJA 

Šta je obrazovni turizam? 

Sticanje konkretnih znanja, kroz dobro osmišljene programe, bilo da su poput obrazovnih farmi,centara 

za zabavu i obrazovanje, raznih ruralnih tematskih centara (umetničkih, ekoloških, centara za reciklažu, 

avanturističkih),centara  otkrića ili  dr. možemo jednim imenom nazvati obrazovnim turizmom. 

Resursi koje svaka vaspitnoobrazovna ustanova u Srbiji ima, svakako nisu zanemarljivi i potrebno ih je 

iskoristiti na pravi način. Strategija održivog razvoja Republke Srbije koja je  usvojena na Vladi 2007. godine, 

predložila je niz mera koje bi doprinele da se sa jedne strane poveća natalitet, a sa druge da odgovarajućim 

sadržajima sačuvamo seoske škole od zatvaranja, odnosno da promenimo demografsku sliku Srbije u onoj meri 

u kojoj je to u domenu vasptnoobrazovnih ustanova. Strategija obrazovanja u čijoj izradi su  učestvovali i 

prof.dr Ivan Ivić i prof. dr Ana Pešikan, jasno  govori da obrazovni turizam zauzima važno mesto u godinama 

koje dolaze. Kroz radionice obrazovnog turizma, deca bi na jedan novi, drugačiji način, povezivali teorijska i 

praktična znaja, sticali nova, i u uslovima ambijentalnog učenja, tj. učenja na licu mesta, učili o srednjem veku, 

kulturno istorijskim dogadjajima, retkim biljnim vrstama, ekologiji, zdravoj hrani i dr. 

Realizacija usluga u okviru formalnog vaspitnoobrazovnog ciklusa od predškolskog do kraja srednjeg 

obrazovanja, mora da bude u tesnoj vezi sa ciljevima koji su definisani nastavnim planovima i programima. 

Nastavne planove i programe iz pojedinih nastavnih predmeta nekada je veoma teško horizontalno međusobno 

povezati i dati očigledne primere na času,u zatvorenom prostoru..Ali, radionice sa decom koje će povezati po tri 

ili više nastavnih predmeta, odnosno nastavnih tema i nastavnih jedinica, svakako će učenicima ostati u 

trajnijem sećanju od pukog predavanja. Poseban doprinos dobro osmišljenoj radionici sa konkretnim ciljevima, 

zadacima, aktivnostima, daje i ambijent u kome će se radionica izvoditi, bilo da je u obrazovnoj farmi, ili centru 

otkrića, ili livadi, njivi, pored reke, ili pak pored kulturno istorijskog spomenika. 

 

3.ULOGA ŠKOLE U OBRAZOVNOM TURIZMU 

Većina škola širom Srbije suočava se sa problemom sve manjeg broja dece. Taj problem prati kako 

gradske tako i seoske sredine. Veliki broj seoskih škola poseduje i izdvojena odeljenja po selima  gde je nažalost 

sve više staračkih domaćinstava i sve manji broj učenika. Pojedine škole imaju sve raspoložive resurse kako 

materijalne-zgrade, učionice, sanitarne čvorove, kuhinje za pripremanje hrane, sportske sale, spotrske terene, 

ali,i ljudske resurse, znači nastavnike, sa odgovarajućom stručnom spremom, ali, nemaju dece. 

Zajedničkim programom Ujedinjenih nacija “Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja”, koji 

finansira Kraljevina Španije kroz Fond za dostizanje milenijumskih ciljeva razvoja (MDGF), sprovodi se u 

saradnji pet agencija Ujedinjenih nacija (UNICEF,UNDP,UNEP,UNFAO I UNWTO) sa nacionalnim 

partnerima iz Vlade Republike Srbije (Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvom 

poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede i Turističkom organizacijom Srbije, pokrenuti su i neki 

programi vezani za obrazovanje i turizam nazvani Obrazovni turizam u funkciji aktivnog učenja. 

Tako je nastalo  šest pilot projekata u Srbiji  to: 

-“Otvorena seoska škola-Zračak viri”-Osnovna škola “Ivo Andrić” Pranjani 

-“Kamp vrednih ruku-Paležnica”-Osnovna škola u Ljigu 

-“Čarobno selo”-Banja Vrujci-Udruženje “Kreativa” I OŠ “Milan Rakić” Mionica 

-“Šarenilo Banata” –Vršac-Dom Crvnog krsta na Vršačkom bregu 

-“Čudesno blago Đerdapa”-Osnovna škola u Tekiji 

-“Obrazovna avantura”-Knjaževac, Zavičajni muzej i škola 

Posebnu ulogu u ovim projktima imaju seoske škole, čiji neiskorišćeni kapaciteti mogu da služe kao 

edukativni, ili obrazovni centri, centri otkrića i dr. U prostorijama škola mogu stvarati radonice poput: 

-radionice ekologije, 
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-stariha zanata, 

-slikanja na svili i staklu, 

-folklora, 

-matematičkih i šahovskih veština, 

-izrade ukrasnih i upotrebnih predmeta, 

-kaligrafije, 

-pusovanja vune, 

-lutkarstva, 

-kulturno-istorijske baštine kraja, 

-novinarstva, 

-ljubitelja prirode, 

-zdrave hrane  i dr. 

Učitelji i nastavnici na ovaj način mogu stvarati obrazovne programe koji će omogućiti deci da stiču 

trajna i upotrebljiva znanja kroz očiglednu nastavu, kroz konkretne primere i kroz njihovo aktivno angažovanje 

u radu radionica. Ovakav način ambijentalnog učenja, horizontalno povezivanje nastavnih predmeta, tema i 

sadržaja, doprinosi da stečena znaja ostaju trajna i veoma se teško zaboravljaju. 

 

4. MODELI OBRAZOVNOG TURIZMA 

Kakav će model obrazovnog turizma biti u kojoj sredini, zavisi od njihovih resursa. Da li se u toj 

sredini, odnosno, lokalnoj samoupravi, nalazi neki nacionalni park, ili kulturno istorijski spomenik, ili su 

zastupljeni posebni običaji, ili retke biljne vrste, ili pešačke staze, bilo da je blizina reke, jezera, planine i td, 

zavisi i da li će biti model obrazovne farme, ili centra otkrića ili centar za zabavu i obrazovanje ili će to pak biti 

određeni tematski centri. Posebno je značajno da prosvetni radnici kao potencijalni kako izvršioci, tako i 

korisnici usluga, prepoznaju potrebu ovakvog načina učenja. 

Veliku pomoć u prepoznavanju resursa pored lokalne samouprave i škole, mogu da imaju i turističke 

organizacije, centri kulture, muzeji, biblioteke, sportski klubovi..Svaki model treba da ponudi učenje u skladu sa 

nastavnim planom i programom, ali i šira znanja koja se ne nalaze u školskim  programima. 

 

4.1.MODEL - OBRAZOVNA FARMA 

Namenjeno je za decu predškolskog uzrasta, osnovce, ali i za porodice i jednih i drugih.Obrazovna 

farma treba da bude mesto gde će deca sticati znanja o životu na selu, gde mogu da hrane životinje,  prave 

mlečne proizvode, beru i prepoznaju biljke, uče delove biljaka, vrste, grupe i podgrupe, otkrivaju kako nastaje 

med, brašno i dr. 

Obrazovne farme su zamišljene tako da deca mogu da prošire svoja znanja na konkretnim seoskim 

domaćinstvima, i na taj način da nauče o grnčarstvu, tkanju, pletenju, vezu, starim zaboravljenim zanatima, 

opančarstvu i dr. Bitan segment ovog modela je i hrana koju deca uzimaju sve vreme boravka, a to je sve ono 

što ima na selu, bez mogućnosti kupovine brze i nezdrave hrane. 

 

4.2. MODEL - CENTAR ZA ZABAVU I OBRAZOVANJE  

Ovaj model je namenjen za decu predškolskog uzasta, osnovoškolskog i srednješkolskog 

uzrasta.Takođe je namenjen i za porodice učenika. Ovaj centar samo na prvi pogled liči na obrazovnu farmu, ali 

on nudi dosta šira znaja i to: 

-deca u ovim centrima uče kroz praksu; 

-stiču konkretna znanja o prirodi u bašti, povrtnjaku, voćnjaku i to povezuju sa znanjima stečenim iz  biologije, 

ekologije, hemije, fizike; 

-znanja iz matematke i fizike stiču kroz pravljenje koliba,igranje šaha pomoću velikih figura i dr. 

-likovnu kulturu, muziku, umetnost, srpski jezik,istoruju, geografiju, tehničko, uče kroz radionice kulturno 

istorijske baštine kraja,folklore, starih zanata, ukrasnih I upotrebnih predmeta, slikanja na svili I staklu, gde 

prikazuju srednji vek kroz dramatizaciju likova, izradjuju odeću koju su nosili kmetovi, vlastela, vojnici, 

izradjuju nošnju za vašare, za svakodnevne poslove, za odredjene običaje prilikom venčanja, krštenja i dr. 

 

4.3. MODEL - TEMATSKI CENTRI 

Ekološki centri-Deca stiču znaja i umenja iz ekologije, prave mape divljih deponija svojih mesta ukoliko ih 

ima, prave planove za njihovo čišćenje, razradjuju marketing zdrave sredine i stvaranje ekološkog grada, sela ili 

sredine odakle dolaze. 

Umetnički centri-U ovim centrima deca se bave svim vidovima umetnosti, od slikanja, vajanja, do pevanja, 

igranja, snimanja filmova, negovanje ljubavi prema pozorišnoj umetnosti, lutkarstvu i dr. 

Centri za reciklažu-Ovi centri su dosta ozbiljnija priča i obično imaju veliku podršku lokalne samouprave ili 

regiona u kojoj se nalaze.Deca su uključena u načine recikliranja, imaju radionice poput izrade umetničkih dela 

od recikliranog materijala i dr. 
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Avanturistički centri-Kroz razne avanture deca uče veštine snalaženja u prirodi,a na taj način jačaju duh i telo, 

odnosno podstiču fizičku aktivnost. Obično je u  njima veliki izbora aktivnosti, od orjentiringa do planinarenja, 

istraživanja biljnih i životinjskih vrsta i dr. 

 

 

 

4.4. MODEL - CENTAR OTKRIĆA 

Namenjen je za decu svih uzrasta. Deca u njima uče kroz svakodnevno povezivanje teorijskih i 

praktičnih znanja. Centri mogu da imaju konzervatorske ili arheološke aktivnosti, istraživanja istorije i kulture, 

običaja naroda, sredina, kao i brojna istraživanja iz oblasti prirodnih nauka. 

 

4.5. MODEL - REKREATIVNI CENTRI 

Posebno su namenjeni za decu uzrasta od 7 do 15 godina. Oni nude brojne sportsko rekreativne aktivnosti,i 

naravno prilagođeni su resursima koji se nalaze u toj sredini.Mogu biti i centri zimskih sportova,kao i sportova 

na vodi, ili šumski avanturistički centar. Takođe, svaki od ovih centara nudi i mogućnost pasivnog odmora kako 

za decu, tako i za njihove porodice. 

 

5.ZAKLJUČAK 

PRIMER PONUDE ZA ŠKOLU „IVO ANDRIĆ” 

OTVORENA SEOSKA ŠKOLA”ZRAČAK VIRI” 
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INTELLECTUAL DISABILTY 
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Abstract: Inclusion makes everyone happy! Every student, even the one with sensory, physical or intellectual 

disability reguires a safe environment, a place where one feels emotionally safe, satisfied and happy. That is 

why the attendance to regular classes with other students and involvement in the process of career counseling 

shouldn’t, and mustn’t be circumvent, in the contrary, their involvement in this process is crucially important, 

and the role of the advisor for carreers and teachears is – a major and substantive prereguisite for giving 

appropriate assistance, support and acceptance of students with different disabilities. The visit of  the regular 

classes and peer support for them is extremely important because on that way they can more easily acknowledge 

their skills, abilities and to realize their dreams. The establishment peer support by career advisor should teach 

students to accept the differences as a normal part of life, as on multi-directional process in which the career 

advisor, teachers and peers-students must give support to peers with different disabilities to acguiring skills and 

independence from others in choosing the right career decision. 

Key words: Inclusion, disabilities, peer support, career. 

 

ПЛАНИРАЊЕ  НА КАРИЕРАТА  СО УЧЕНИЦИ СО СЕТИЛНА, ТЕЛЕСНА И 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ  
М-р Катерина Милушева 

СОУ„Јане Сандански“-Струмица, Република Македонија 

 katerinamiluseva@yahoo.com  

 
Резиме: Инклузијата го прави среќен секој! Секој ученик, па и оној со сетилна, телесна или 

интелектуална  попреченост бара сигурна средина, место каде ќе се чувствува емоционално безбедно, 

исполнето и среќно, Токму затоа посетувањето редовна настава заедно со другите ученици и 

вклученоста во процесот за советување за кариера не треба, а и не смее да ги заобиколи, напротив, 

нивното вклучување во овој процес е од круцијална важност, а улогата на советникот за кариера и 

наставниците-главен и суштински предуслов за давање соодветна помош, поддршка и прифаќање на 

учениците со различна попреченост. Посетата на редовната настава и поддршката од врсниците за нив е 

од огромна важност затоа што на тој начин тие полесно ги спознаваат своите вештини, способности и ги 

остваруваат своите соништа.Воспоставувањето врсничка поддршка од страна на советникот за кариера 

треба да ги научи учениците за прифаќање на разликите како нормален дел од животот, еден 

повеќенасочен процес во кој советникот за кариера, наставниците и врсниците-ученици даваат 

поддршка на врсниците со различна попреченост за стекнување вештини и независност од другите со 

избор на вистинската идна професија.  

Клучни зборови: Инклузија, попреченост, врсничка поддршка, кариера 

 

1.ВОВЕД 

 Сите деца имаат право на образование, започнувајќи од предшколска возраст, до високо 

образование. Остварувањето на ова право  е во суштината на поимот инклузија. Инклузијата  опфаќа: 

 Деца со пречки во развојот, 

 деца со инвалидитет, 

 деца од маргинализирани групи 

 талентирани. 

 Секое дете заслужува во зависност од неговите можности да напредува и да стекнува 

образование, токму затоа сите наведени групи на деца во процесот на редовниот образовен систем треба 

и мора да се најдат. Ова подразбира на секое дете без да му се поставуваат граници да му се овозможи 

преку прилагодување на содржините и брзината на совладување на истите, во исто одделение/клас со 

учениците кои посетуваат редовна настава, да учи различни содржини во рамки на предвидената 

материја и на крајот оценките да бидат исти. Во тоа лежи и суштината на различноста. Децата од мали 

нозе треба да ги учиме на прифаќање и почитување на различноста.  

 Многумина ќе се запрашаат: како тоа? И објаснувањето и самиот процес на инклузија ќе биде 

многу едноставен ако наставниците, педагозите, дефектолозите и во последните неколку години и 

mailto:katerinamiluseva@yahoo.com
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советниците за кариера започнат процес на градење училиште по мерка на можностите на децата, а не 

како до сега-дете по мера на училиштето и општествените прилики.Ова подразбира дека секој ученик 

треба да го усвојува материјалот според својот сопствен ритам и да се чувствува среќно и исполнето, без 

солзи  и чувство дека е помалку вредно од другите свои врсници, и тоа би добивало петки за помалку 

усвоен материјал од на пр. талентираниот ученик, но таа оценка ќе ја покрива констатацијата дека тоа 

дете е со пречки во развојот, или со инвалидитет, или е дете од маргинализирана група и тоа е нивниот 

максимум! 

 

Најважно од сè е да научиме да чекориме милја во нивните чевли! 

 
 2. СОЗДАВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ИНКЛУЗИВНА РАБОТА 

 Современата настава подразбира создавање подеднакви услови за сите ученици во процесот на 

следење и напредување во истата, како и стекнување животни вештини кои во понатамошниот тек на 

животот ќе бидат нивни работни вештини. Во овој процес на учење многупати се среќаваме со ученици 

кои покажуваат пасивност, помалку самите се вклучуваат во одредени активности, имаат различни 

попречености или од некаква причина се повлечени во себе. Препознавањето на различноста кај 

учениците не треба да се случи тогаш кога родителот/старателот ќе даде сигнал за некаква посебна 

ситуација, која е поразлична од нормалната, затоа што секое дете е различно на свој начин. Клучната 

улога во овој ни најмалку лесен , а многу благороден процес, би рекла ја делат и сносат одговорност за 

иднината на секое од нив : 

 наставниците, 

 стручната служба во училиштето, 

 советниците за кариера. 

Тимски воспоставената врска меѓу овие три сегменти во процесот на создавање инклузивни услови за 

работа секогаш ќе ги даде посакуваните резултати.                                                                                            

Различноста кај учениците во поглед на начинот на кој ги спроведуваат активностите може да 

биде од различна природа и токму затоа секој од партиципиентите во воспитно-образовниот процес 

треба да знае да ја препознае и да умее со неа да се справи, но и да го почитува основното правило дека 

без исклучок сите ученици и оние со попреченост од различна природа имаат голем бој вештини, 

соништа, но можеби не можат самите да ги препознаат и усовршат, затоа да не ги ограничуваме со 

поставување на некакви граници или бариери на можно и неможно, да им помогнеме да стекнат повеќе 

вештини, да ги научиме не само да читаат, пишуваат и сметаат, туку и како да учат, како да станат 

независни од другите, сигурни во себе во училиштето , но и кога ќе излезат од него. Ова не е ни 

најмалку лесна работа. Како да го направиме ова? 

Овој комплексен процес за да ги даде очекуваните резултати мора да претставува единство од 

неколку клучни компоненти: 

 

 Соодветна едукација на наставниците, 

 опремување на училиштата со асистивна технологија, 

 подготовка на родителите за прифаќање на децата со попреченост во паралалеката, 

 развивање свест за правото на различност и кај возрасните и кај децата-врсници. 

2.1  СООДВЕТНА ЕДУКАЦИЈА НА НАСТАВНИЦИТЕ  

Следењето на едукативни обуки кои се наменети за работа со деца со посебни потреби од 

наставниците, стручната служба и советниците за кариера можеби нема да направи стручњаци за таа 

област, но ќе им помогне:  

 Да ја разберат суштината и значењето на инклузивното учење и афирмативна технологија, 

 да се оттргнат од сопствените предрасуди и силата на нивното влијание, 

 да се информираат за карактеристиките на децата со посебни образовни  потреби и кои методи и 

техники на работа со нив ги даваат најдобрите резултати, 

 да се информираат за начините на кариерно усмерување на децата со посебни образовни 

потреби и улогата на кариерниот советник во тој процес, 
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 да разменат искуства со стручњаци од повеќе профили кои работат со деца со посебни 

образовни потреби. 

 

2.2  ОПРЕМУВАЊЕ НА УЧИЛИШТАТА  

Успешноста  на инклузивниот воспитно-образовен процес  и советување за кариера со 

учениците со посебни образовни потреби во најголема мера зависи од пристапот и методите кои ги 

применуваат наставниците и советникот за кариера, но не смееме да заборавиме и дека користењето на 

асистивната технологија во текот на наставата и советувањето многукратно ќе ја зголеми самостојноста 

на учениците со телесна, сетилна и интелектуална попреченост. Токму заради тоа, бидејќи создавањето 

чувство на самостојност и независност од другите е од посебна важност за нив, секое современо 

училиште мора да поседува мултифункционален асистивен уред кој може да го користат ученици со 

делумно оштетување на видот, со сериозни оштетувања на моториката на горните екстремитети, како и 

со лесна интелектуална попреченост.Џојстикот, издвоениот клик, тракболот и читач на екран NVDA за 

лица со целосно оштетување на видот се само еден мал дел од големиот број вакви асистивни уреди и 

софтвери кои денес можат да се најдат. Училиштата меѓу другото во соработка со тимот кој работи во 

инклузивна училница мораат да се погрижат за адаптирање (едноставен и разбирлив јазик, лесно читлив) 

на сите работни материјали според потребите и можностите на учениците. 

2.3 ПОДГОТОВКА НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ДЕЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО 

ПАРАЛЕЛКАТА  

Најнепосакуваниот, но најчесто присутен проблем во пракса - предрасудите на родителите на 

условно кажано „нормално развиените деца“, дека присутноста на дете со посебни образовни потреби во 

паралалката ќе ја попречи работата на останатите! На овој проблем треба да се работи со родителите 

уште во претшколска возраст со организирање трибини, предавања и работилници за разбивање на 

предрасудите и стереотипите и прифаќање на различноста од причина што секое дете е „специјално“ на 

свој начин и заслужува да биде сакано, прифатено и научено на животни вештини кои ќе му овозможат 

да стане независна личност. Организирањето работилници во кои учесници ќе бидат родителите и 

учениците ќе им покаже дека задачите на наставникот/советникот во инклузивна училница/група не се 

постојано да им дава поддршка на учениците со попреченост, додека другите работат самостојно, туку 

да ги поттикне и да ги насочи учениците да работат заедно и да си даваат меѓусебна поддршка. 

2.3 РАЗВИВАЊЕ СВЕСТ ЗА ПРАВОТО НА РАЗЛИЧНОСТ И КАЈ ДЕЦАТА - ВРСНИЦИ И КАЈ 

ВОЗРАСНИТЕ  

Ако целта ни е како педагози да помогнеме во градење свет во кој ќе има место за секој без 

разлика на неговата различност, тогаш во наши раце е развивањето свест за прифаќање на различноста и 

затоа  треба да ги поттикнеме и родителите и учениците – врсници да: 

 Им дадат поддршка на лицата со попреченост од различен вид, 

 да им овозможат пристапност, 

 да им помогнат во процесот на стекнување самостојност, 

 да имаат разбирање за нивната различност, 

 да кажат „НЕ“ на дискриминацијата. 

 

3. ПОТТИКНУВАЊЕ ВРСНИЧКА ПОДДРШКА 

Создавањето атмосфера на меѓусебна доверба во која ќе се разговара отворено и искрено во 

најголема мера зависи од умешноста на наставникот/советникот за кариера кој ја организира работата во 

инклузивната училница/група.Тие врсничката поддршка не ја сфаќаат еднострано како процес во кој 

„поспособните“ ученици им помагаат на „помалку“ способните врсници со попреченост, туку како 

нормален дел од животот во кој учениците учат едни од други и меѓусебно си помагаат. На таков начин 

наставникот/советникот за кариера ги учи учениците на прифаќање на разликите како нормален дел од 

животот.Идентификувањето на силните и слабите страни на учениците им овозможува полесно да ја 

воспостават врсничката поддршка, затоа што сите ученици сакаат да се најдат во улога на поддржувачи 

на своите врсници-улога која секогаш ја извршуваат со задоволство. 

 

4. УЛОГАТА НА СОВЕТНИКОТ ЗА КАРИЕРА ВО ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА 

КАРИЕРАТА СО УЧЕНИЦИ СО СЕТИЛНА, ТЕЛЕСНА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ  

 Во процесот на планирање на кариерата на ученик со некаква попреченост, советникот за 

кариера треба:  

 Да му обезбеди емоционално безбедна и сигурна средина на ученикот, 

 добро да се информира за степенот на неговата попреченост и сензибилитетот на ученикот, 

 да ги вклучи и родителите во оваа програма,  

 да биде сигурен дека ученикот ги разбира тврдењата/ставовите во исказите од прилагодените 

тестови кои со него ги работи, 



70 
 

 да предвиди повеќе време за индивидуална работа, 

 да го вклучи ученикот и во групна форма на работа во групи не поголеми од 3-5 ученика, 

 да му ја стави на располагање сета асистивна технологија која училиштето ја поседува, 

 да биде модел на инклузивно однесување, 

 да го поттикнува да го сподели своето животно искуство со врсниците, 

 да примени индивидуален пристап кој ќе се темели и на способностите и интересите, а не само 

посебните потреби на ученикот со попреченост, 

 да контактира со организации во кои членуваат лица со попреченост и организации/компании 

кои вработуваат лица со попреченост, 

 редовно да комуницира со родителите/старателите на лицата со попреченост и со останатите 

наставници и да ги информира за текот на процесот на советување за кариера. 

  Процесот на советувањето, советникот за кариера препорачливо е секогаш да го започне со 

сесии за индивидуално советување со цел да ја стекне довербата на ученикот и да му објасни дека во 

процесот на решавање тестови во  кариерното советување нема точни и погрешни одговори, а 

присуството на лице-успешен пример препорачан од некоја организација на лица со попреченост, 

секогаш дава дополнителен позитивен ефект.  

Во процесот на советувањето, советникот за кариера ги почитува принципите на: 

 Одговорност кон лицето кое го советува, 

 доверливост, 

 професионални компетенции и интегритет, 

 одговорност кон професијата. 

Советникот за кариера во работата со учениците со попреченост внимателно ги одбира методите и 

техниките со кои ќе работи, па токму затоа тој најпрво треба да знае да работи во инклузивна училница 

и сите свои искуства да ги примени и како советник за кариера кај ученици со посебни потреби. Како 

препорачливи би можеле да ги издвоиме: 

 Работа во групи ( од 3-5 ученика за да може лесно да се следи текот на дискусиите и работата). 

 Бура на идеи (треба да претходи објаснување дека нема соодветни и несоодветни идеи за да се 

избегнат неочекуваните реакции ако се каже нешто што другите членови на групата би го 

сметале за смешно или неадекватно). 

 Играње улоги (секогаш да се користат реални примери од секојдневниот живот). 

 Настава надвор од училница (секогаш да се изведуваат со добро испланирана врсничка 

поддршка). 

Крајната цел која сака да ја постигне секој советник за кариера кој бессебично се вклучил во овој 

благороден процес, секако е кај ученикот со посебни потреби кој има различни интереси и способности 

да направи пресек меѓу истите и да му помогне на ученикот во барањето повеќе опции за кариера, да ја 

избегне онаа за која нема афинитети и во која нема да се чувствува среќен, а да одбере таква која ќе 

соодветствува на неговите способности. 

 

5.ЗАКЛУЧОК 

 Планирањето кариера не е процес кој има ексклузивитет само за учениците кои се без 

попреченост. Ако сме подготвени да им дадеме поддршка на нашите ученици кои се без попречености 

во развојот околу изборот на нивната идна професија, тогаш не би требало ништо да не спречува тоа 

истото да го сториме и со децата кои имаат различна попреченост во развојот. Како советници за 

кариера да ја респектираме различноста, затоа што таа е колку давање, толку и земање, да поставиме 

високи очекувања од овие ученици, но не и невозможни!  
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Abstract: Professional development is an ongoing process of learning, development, advancement and training. 

Because of that it is directly connected to the term permanent or life-long learning, continuous education. 

Education and work are not two separate processes. Education should be a process as long as life itself. “The 

teacher cannot remain static in knowledge because every teacher taking the students forward he himself feels the 

need to learn…” 

Keywords:  education, professional development, learning, knowledge, lifelong proces 

 

ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА 

УЧИТЕЛИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 
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Резиме: Професионалниот развој претставува траен процес на учење, усовршување, напредување, 

оспособување. Во таа смисла тој е непосредно поврзан со поимот на перманентно образование или 

доживотно, континуирано образование. Образованието и работата не се два одвоени процеси. 

Образованието треба да биде долг процес колку и животот. „Учителот не може да остане статичен, 

неподвижен во знаењата туку секој учител, водејќи ги учениците напред чувствува потреба и самиот да 

учи.“ 

Клучни зборови: образование, професионален развој, учење, знаење, доживотен процес 

 

"Koj ne se obiduva da se izdigne nad stvarnosta, toj vistinata nikoga{ nema da ja osvoi." 

 

Poim, opredelba i etapi na profesionalniot razvoj 

  

Kako sinonimi na poimot profesionalen razvoj, na koi sekoga{ ne im se dava podednakvo zna~ewe i dimenzii, 

se upotrebuvaat i poimite: razvoj na kadrite, razvoj na ~ove~kiot faktor na raboteweto ili razvoj na ~ove~kite 

resursi. Postojat pove}e razli~ni opredelbi na ovie poimi, {to proizleguva, pred se, od relativno kratkoto vreme 

od voveduvaweto na nivnata upotreba. 

 

Revolucionernite promeni na tehnikata i tehnologijata go menuvaat na~inot na proizvodstvoto, organizacijata na 

rabotata, zanimawata, u~ili{tata, pa go menuvaat i ~ovekot koj mora da im se prilagodi. Ve}e nema edno 

zanimawe za cel `ivot, tuku promena na dve, tri ili pove}e zanimawa vo tekot na `ivotot. Izborot na zanimawe 

sega e proces koj trae cel `ivot, a odlukite za izborot se donesuvaat vo razli~ni etapi vo tekot na detstvoto, 

{koluvaweto, vrabotuvaweto i napreduvaweto vo rabotata. Toj proces, koj se ostvaruva kontinirano, vo tekot na 

celiot `ivot, stru~wacite go narekuvaat profesionalen razvoj. A. Adkins istaknuva deka toa e, po svoja priroda, 

razvoen proces, koj mu pomaga na poedinecot da se prilagodi na promenite na dinami~noto op{testvo. 

 

 

Vo tekot na celiot raboten vek na ~ovekot doa|a do promeni vo rabotata, zanimawata i znaewata, koi se 

predizvikani pred se od `elbata za napreduvawe. Vraboteniot koj nema da se vklu~i vo sovremenite procesi na 

obrazovanie i usovr{uvawe ve}e za 5-6 godini, a ~esto i porano , ne }e mo`e uspe{no da gi izvr{uva svoite 

funkcii; po~nuva da gi gubi temelite vo svojata struka, pa mo`e da stane i izli{en. Isto taka i organizacijata koja 
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ne se gri`i za svoite kadri, }e zaostanuva vo razvojot. Promenite vo dene{niot svet se mnogu raznovidni, dlaboki 

i sodr`inski, a sekoj promena bara sovladuvawa na novi znaewa, umeewa i naviki. Bidej}i mnogu znaewa brgu 

zastaruvaat, potrebata za postojano u~ewe e sekoga{ aktuelna. 

 

Planirawe i realizacija na profesionalniot razvoj na vrabotenite                                                 
"Samo toga{ koga u~itelot postojano se usovr{uva, toj e sposoben, vistinski da pou~uva i 

vospituva."Vraboteniot koj nema da se vklu~i vo sovremenite procesi na obrazovanie i usovr{uvawe, ve}e za 5-

6 godini, a ~esto i porano , ne }e mo`e uspe{no da gi izvr{uva svoite funkcii; po~nuva da gi gubi temelite vo 

svojata struka, pa mo`e da stane i izli{en. Isto taka i organizacijata koja ne se gri`i za svoite kadri, }e zaostanuva 

vo razvojot. Promenite vo dene{niot svet se mnogu raznovidni, dlaboki i sodr`inski, a sekoj promena bara 

sovladuvawa na novi znaewa, umeewa i naviki. Bidej}i mnogu znaewa brgu zastaruvaat, potrebata za postojano 

u~ewe e sekoga{ aktuelna.  

U~eweto pretstavuva eden kontinuiran i do`ivoten proces, {to go sledi ~ovekoviot `ivot i razvitok od ra|aweto, 

pa sî do dlabokata  ~ovekova starost. 

Ottuka i filozofijata na permanentnoto obrazovanie pretstavuva voditelka na `ivotot na subjektot, za aktivna 

tvore~ka participacija vo site sferi i dejnosti. 

Za da mo`e u~ili{teto da odgovori na promenlivoto opkru`uvawe }e mora dase posveti na svoite vraboteni, na 

nivniot postojan proces na usovr{uvawe i profesionalen razvoj. 

Profesionalnoto usovr{uvawe na nastavniot kadar e edna od prioritetnite zada~i na programata vo u~ili{teto. 

 

Stru~no pedago{koto obrazovanie i usovr{uvawe na nastavniot kadar se realizira preku:  

 

 individualno stru~no usovr{uvawe i 

 kolektivno stru~no usovr{uvawe. 

 

Ako sakame da imame efikasen plan za aprofesionalen razvoj toga{ }e mora da gi opfa}a slednite podra~ja: 

1. Planirana aktivnost 

2. Celi na aktivnosta 

3. Vreme na realizacija 

4. U~esnici 

5. Realizator 

6. O~ekuvawe rezultati 

7. Kako toa }e se sledi 

 

Vaka podredeniot plan za prefesionalen razvoj dava mo`nost da se sledi negovata realizacija i istata da se 

vrednuva dokolku vo istiot se postaveni merlivi celi so relevatni pokazateli. 

Obu~uvaweto na nastavnicite pretstavuva va`en uslov za uspe{no organizirawe i realizirawe na celokupnata 

vospitno - obrazovna rabota vo u~ili{teto. 

Profesionalnoto usovr{uvawe na nastavniot kadar vo u~ili{teto, e edna od prioritetnite zada~i. 

 

Moe viduvawe: 

 

Starosnata granica ne pretstavuva bariera za profesionalniot razvoj i usovr{uvawe na nastavnikot. 

 

Kaj mladite da ima {to pogolem interes odnosno motivacija za nadgradba 

vo poleto na profesionalniot razvoj. 

 

Vo prilog vi dostavuvam anketen list preku koj vrabotenite se iska`aa za obukata koja sleduva{e vo ramkite na 

proektot "Modernizacija na obrazovanieto". 

 

Po realizacijata na gore navedenite obuki vo u~ili{teto }e se implementiraat promenite (istite ve}e se 

implementiraat vo u~ili{teto na poleto na vospitno - obrazovniot proces). 

 

Zaklu~ok: 

  

Da se docni vo oblasta na obrazovanieto e golema nesre}a. 

Permanentnoto stru~no i metodsko - pedago{ko obrazovanie i usovr{uvawe e potreba i obvrska na nastavniot 

kadar i toa pretstavuva va`en uslov za uspe{noto organizirawe i realizirawe na celokupnata vospitno - obrazovna 

rabota vo u~ili{teto.  
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Potrebata od istoto proizleguva, pred se, pedago{kata praksa koja sekojdnevno se zbogatuva so novi rabotni 

formi - inovacii, koi od u~itelot baraat da odi vo ~ekor so vremeto, da gi sledi i primenuva i na toj na~in da se 

usovr{uva samiot sebe si i nastavata vo u~ili{teto kade {to raboti. Ostanuvaweto samo so znaewata koi gi 

steknuva nastavnikot vo svoeto {koluvawe, go isklu~uva napredokot, uspehot, odnosno kvaliteto vo vospitno - 

obrazovnata rabota. 

Poznatite pedagozi otsekoga{ ja istaknuvale potrebata i zna~eweto na permanentnoto struno usovr{uvawe na 

nastavniot kadar i zatoa: 

Da ja intenzivirame i promovirame obukata i stru~noto usovr{uvawe so cel tie da slu`at na novite predizvici so 

koi se soo~uva obrazovanieto. 

 

Conclusion: 

Beeing late in education is the worst mistake. 

Permanent professional and methodical education and development is a need and an obligation of the teacher 

and it is an important condition for successful organization and realization of the whole educational work in the 

school. The educational work is a need that gets richer and richer ewvery day with new work forms – creations, 

which want the teacher to go forward in time, to follow, apply and perfect himself and  his way of teaching. 

Leaving only with the knowledge that the teacher taught, turns off the progress, success, in fact it turns off the 

quality of the educational work. Famous educators have always brought out the need and meaning of the 

permanent professional development of the teachers and because of that: 

We enhance and promote the training and professional development with a goal to help defeat the new 

challenges in the future.   
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Abstract:Professional development of teachers is process that refers to the continuous development of 

knowledge,skills and abilities and contribute to improving the quality of work,strengthening motivation and 

develops the system of  evaluation and self-evaluation.Professional development of teachers is an open 

,dynamic and ondoing process that involves the transfer of new knowledge from various professional fields and 

disciplines into the world of practice and monitoring European trends in terms of improving the quality of 

education.Aplication of innovations in teaching is examined through self-evaluation,which provides objective 

data about the quality of schools in all major segments. 
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ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИКОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ 

ПРОЦЕС 
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Резиме:Професионалниот развој на наставникот е процес кој се однесува на постојано развивање на 

знаења,вештини и способности и допринесува за подобрување на квалитетот на работата ,зајакнување на 

мотивацијата и развивање на систем на вреднување и самовреднување.Професионалниот развој на 

наставникот е отворен,динамичен и траен процес,кој подразбира и пренесување на нови знаења од 

различни професионални области и научни дисциплини во светот на праксата,како и пратење на 

европските трендови во поглед на подобрување на квалитетот на образованието.Примената на 

иновациите во наставата се согледуваат преку самовреднувањето,кое овозможува објективни податоци 

за квалитетот на работата на училиштата во сите битни сегменти. 

Клучни зборови:професионален развој,самовреднување,наставник,програми за стручно усовршување 

 

1.Вовед 

Квалитетен наставник значи основа за обезбедување на квалитетна настава во воспитно-образовните 

институции,носи основа за создавање квалитетен кадар,кој допрва ќе треба да го даде својот придонес 

кон развојот на локалната заедница и општеството и според тоа од огромно значење е заложбата за 

професионален развој на наставниците. 

 

2.Професионален развој –придонес 

Заложбата за професионален развој на наставниците  е модел за поттик на нивното творечко делување и 

професионално усовршување.Локалната заедница е неделлив сегмент од спроведувањето на 

социокултурната,кадровската и економската мисија на образованието.Во тој правец мора да постојат 

силни отворени интерактивни врски меѓу училиштата и заедницата и да има подигнување на 

професионалната и општествената позиција на наставниците и отстранување на интелектуалното и 

професионално слепило.Образованието е општествена појава  и мора да биде во склад со современите 

тенденции и сознанија.Професионалниот равој на наставниците е процес,кој се однесува на постојано 

развивање на знаења,вештини и способности и придонесува за подобрување на квалитетот во работата 

,зајакнување на мотивацијата и развивање систем на вреднување и самовреднување. 

Професионалниот развој на наставникот е отворен,динамичен и траен процес,кој подразбира 

пренесување на нови знаења од различни професионални области и научни дисциплини во светот на 

праксата и следење на европските трендови во поглед на подобрување на квалитетот на 

образованието.Наставникот има улога на раководител,советник,воспитувач,чија работа е насочена  кон 

запознавање на вкупната воспитна ситуација,откривање преку истражување на најсоодветни педагошки 

насоки и мерки.Постојаното стручно усовршување на наставникот опфаќа следење,усвојување и 

примена на современи достигнувања во науката и праксата поради остварување на целите и задачите на 

образованието и воспитанието. 
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Без образован наставник и негови проширени индивидуални 

способности,вештини,професионални функции,не може да се развива образованието,ниту да се 

унапредува процесот на самоевалуација,ниту да се произведе„компетентен “ученик.Самоевалуацијата  е 

добар инструмент за воспоставување точна дијагноза каде сме сега и кои се добрите ,а кои лошите 

страни.Компетентен наставник се станува со континуиран професионален развој.Од компетенцијата на 

наставникот зависат стандардите на постигнувања на ученикот. 

 

Заклучок 

Каталогот на програми на професионално усовршување мора да содржи методички,дидактички,стручни 

теми и содржини,иновативни методи и интегративна настава.Тимската работа придонесува за 

подобрување на професионалниот развој на наставникот. 

Да се вложува во наставникот е вложување во квалитетен  и професионален кадар  кој ќе произлезе од 

генерациите седнати во училишните клупи. 
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THE EDUACTIONAL FUNCTION OF THE SCHOOL 
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Abstract: The school is an institution whose main function is to realize the goals and tasks of education. 

Education is an inevitable part of human life. It is inserted in all shapes and forms of society and human activity, 

contained and established in all relationships in a human community. The school, as an important factor in the 

formation of the young person, should pay more attention to the educational function of raising awareness 

among students about their proper behavior. Through education, it will enable them to accomplish their 

possibilities or to form as moral persons. 

Key terms: school, education, morality 

 

ВОСПИТНАТА ФУНКЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 

М-р Лилјана Илиоска 

ООУ „Кузман Шапкарев“ – Скопје, Република Македонија liljana.ilioska@yahoo.com 

 
Резиме: Училиштето претставува институција чија што основна функција е да ја остварува целта и 

задачите на воспитанието. Воспитанието е неизбежен дел од животот на човекот. Тоа е вметнато во сите 

облици и начини на општеството и човековото делување, содржано во сите односи кои во една човечка 

заедница се воспоставуваат. Училиштето како значаен фактор во формирањето на младата личност 

треба да посвети поголемо внимание на воспитната функција, на подигнувањето на свеста кај учениците 

за нивно правилно однесување. Преку воспитувањето ќе им се овозможи тие да ги остварат своите 

можности или да се формираат како морални личности. 

Клучни зборови: училиште, воспитание, морал 

 

ВОВЕД 

Училиштето претставувало и претставува сложен организациски систем и како воспитно-

образовна институција се наоѓа пред реформски предизвици, што настануваат како резултат на 

многубројни општествени, економски, демократско-плурални движења и процеси, а исто така, како 

резултат на историското и културното наследство, посебно во сферата на воспитанието и образованието. 

Тоа е институција за организирано воспитување на човекот, сложен, комплексен, динамичен, отворен, 

целесообразен систем. Институција во која воспитната дејност и образовната дејност треба да бидат 

интегрирани. Денес се повеќе се занемарува воспитната функција на училиштето за разлика од 

образовната. 

Воспитанието е неизбежен дел од животот на човекот. Тоа е вметнато во сите облици и начини 

на општеството и човековото делување, содржано во сите односи кои во една човечка заедница се 

воспоставуваат. Воспитанието е поврзано со една од суштинските одлики на човекот и општеството, со 

условите на нивната егзистенција и есенција, со работата. Воспитанието и образованието претставуваат 

социјална и човекова дејност која што има значајна улога во животот и на општеството и на поединецот. 

Во современиот свет на постојани промени, иновации, развиена наука и технологија, основна задача на 

воспитанието и образованието е да го оспособи и да го подготви човекот за живот.    

 

ЕТИКАТА –НАУКА ЗА МОРАЛОТ 
Во секојдневниот живот се јавуваат различни ситуации поврзани со етиката како наука и 

моралот како предмет на нејзино изучување. Етиката се занимава со животните вредности на луѓето, со 

тоа како луѓето избираат добри цели и како се застапуваат за тие цели во живеењето. Ги истражува оние 

човечки намери и дејства кои можат да се мерат како добри или лоши - добрите се следат и се 

извршуваат, а злите се критикуваат и се избегнуваат.
19

 Етиката е код на морални принципи и вредности 

кои го насочуваат однесувањето на поединецот или групата кон почитување на тоа што е правилно или 

погрешно. За да може личноста да се однесува во согласност со тие морални норми и принципи тие 

треба да станат нејзини уверувања. Прва фаза во формирање на морални уверувања е добивање морални 

сознанија. Учениците усвојуваат знаења за тоа што е морално, а што не е, кои се морални норми на 

однесување во некоја животна и работна ситуација, кои се законски, а кои конвенционални морални 

норми, какво значење има почитувањето на моралните норми и принципи во животот на човекот и сл. 

Втората фаза во моралното уверување е кога моралните сознанија ќе се сфатат и ќе се прифатат како 

                                                           
19
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исправни, точни, реални, објективни и корисни за секој човек. Оваа фаза е услов да се премине на 

третата фаза, кога личноста, сознаените, сфатените и признаените морални норми и принципи ги 

трансформирала во свои лични ставови и во практичниот живот се однесува во согласност со нив. 

Доколку сфатените морални норми и принципи не се трансформираат во морални ставови и морално 

однесување во практиката, процесот на моралното воспитание се прекинува и нема никакви резултати. 

Во таков случај, сите активности што се преземени во процесот на моралното воспитание се попусти. 

Според тоа личноста ќе биде подготвена во секоја ситуација да се однесува во согласност со своите 

морални уверувања, морално ќе се однесува  и дејствува тогаш кога моралните сознанија ќе станат дел 

од нејзината свест. 

Моралното воспитание е процес на морално формирање, морално обликување на личноста, 

процес на формирање на поединцеот и општествената личност. Тоа е процес на формирање на 

моралните квалитети на човекот, неговата морална свест, погледи и ставови, развивање на морални 

чувства, позитивни својства на волјата и карактерот, формирање на вештини и навики на морално 

однесување и делување во одредено општество во согласност со прифатените морално-етички 

коцепции.
20

 На моралот може да се гледа како на една од нормативните форми на човечкото 

дејствување, со различен степен на обврзност во извршувањето на нормите. На моралот може да се 

гледа и како на една од димензиите на човечкото постоење и однесување, еден од најзначајните 

елементи на сознанијата за човекот.  

Моралните определби зависат од специфичностите на епохата, од конкретниот простор, од 

околностите на живеењето на луѓето, од социјалните, политичките и од духовните тенденции. Луѓето 

настојуваат да се изразат морално, да има добра етика насекаде околу нив и да живеат во добри 

меѓучовечки односи. Има безброј морални норми за односите меѓу луѓето и за постапката на личноста 

спрема другиот човек. Речиси секоја норма посочува како треба да се однесуваме кон другиот или дека 

треба да избегнуваме да правиме нешто лошо. Суштината на моралот е препознавање на она што е 

добро, сакање на доброто и добро постапување, како и откривање, критикување и отфрлање на злото. 

 

ВОСПИТНАТА ФУНКЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 

Училиштето е една од најкорисните дејности што ги измислило човештвото. Секое дете треба да 

научи многу нешта за животот, да се образува и да се опреми со разни знаења, да се оформи како 

личност. Од раѓањето па се до зрелоста за тоа треба да се грижат сите, и родителите, и целата заедница. 

Училиштето е втор дом за децата, бидејќи во него минуваат голем дел од денот, се дружат со врсниците, 

заедно се развиваат, стануваат другари и ги научуваат најважните знаења и вештини кои ќе им требаат 

во животот и во работата. Учењето е многу важно за децата и од нив се очекува добро однесување во 

училиштето. Некои добри постапки се поврзани со наставата, други со односот со другите ученици, а 

трети со правилното поведение во училиштето. Училиштето е институција во која младата личност 

почнува да ги добива првите целосни и системски знаења, способности и навики. Тоа е педагошка, 

културна и социјална заедница на учениците, наставниците, родителите и сите други кои придонесуваат 

за реализација на нејзините програмски содржини. Има за цел на учениците да им ги пружи потребните 

знаења, умеења, навики и ставови потребни за живот и понатамошно делување. Основна задача на 

училиштето е да го осигура континуираниот развој на учениците како духовни, интелектуални, телесни, 

општествени и пред се морални суштества со нивните способности и наклонетости. 

Темков истакнува дека доброто однесување на учениците во училиштето  значи тие да го чуваат 

училиштето и имотот, да ги почитуваат наставниците, да учат и да го почитуваат знаењето што е 

здобиено низ целиот свет и да им се помага на другите да учат. Тој исто така вели дека сите деца имаат 

иста цел во училиштето, а тоа е да израснат во зрели личности, кои ќе можат да работат добро и 

правилно да се однесуваат. 

Луѓето од секогаш имале интерес за убаво однесување. Животот се одвива според одредени 

навики, обичаи и традиции за убаво и правилно однесување. Тоа создава слика и трага за одразот на 

едно време и место. Она што е правилно и убаво за една средина, за друга може да не е. Сепак, во 

повеќето земји во светот владеат универзални правила за убаво однесување. Динамичниот живот, 

постојаното трчање, обврските, амбициите и аспирациите на луѓето се мотив тие да заборават на убавото 

однесување. Во комуникацијата со другите, поради претходно наведените причини, знаеме да 

избувнеме, да кажеме некој навредлив, недоличен збор. Често еден убав или лош збор знае да расипе 

или да поправи се, да се преминат сите граници, да се разгори огнот. Однесувањето е ланец кој ги 

поврзува луѓето. Убавото однесување е комплекс на разновидни елементи на една личност. Девијации во 

однесувањето на луѓето се случуваат како резултат на желбата за успех, за профит, кариера, моќ, власт, 

доминантност над другите. 
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Во современото општество се поголем проблем не само во училиштето, туку и за семејството и 

општеството воопшто претставува агресивното однесување. Последниве години се почесто е присутна 

појавата на насилничко - агресивно однесување од страна на учениците, кое се манифестира како на 

училиште така и надвор од него. Зголеменото агресивно однесување кај младите и големите 

општествени промени ги измешаа вредностите за добро и лошо. На конфликтните ситуации не треба да 

се гледа како на битка на спротивставени страни, на нешто што мора да ги наруши меѓусебните односи, 

туку како на нешто што претставува предизвик и нуди можност за подобрување на меѓусебните односи, 

бидејќи тие се дел од нашиот секојдневен живот, па така и од училишната средина каде се изведува 

воспитно-образовниот процес. Проф. Емилија Прчкова во нејзината статија „Микропедагошки аспекти 

на конфликтните ситуации во училницата”, зборува за конфликтните ситуации во училницата, за 

причините кои доведуваат до појава на такви ситуации: „Конфликтните ситуации во училницата се 

јавуваат како последица на различни причини: искривени убедувања, проблеми со меѓусебното 

вреднување, фрустрација, различни критериуми, конфликтни ставови и нивна емоционална придружба, 

погрешни проценки, непознавање на себеси, страв, напнатост, предрасуди, нетолерантност, а понекогаш 

и недостаток на смисла за хумор, што го оневозможува правилното сфаќање на пораките.”
21

 Секој 

конфликт е различен и потребно е различно да се пристапува кон негово разрешување. Потиснувањето, 

избегнувањето, игнорирањето на конфликтот не претставува негово решавање. Напротив, потребни се 

индивидуални разговори со учениците, примена на советодавна работа со учениците како и советодавна 

работа со родителите.  

Во рамките на проектот Партнерство за безбедни и сигурни заедници, организиран од УНДП, а 

реализиран од НВО „Женска Акција”, спроведно е истражувањето „Училиштето безбедно и сигурно 

место”. Главната цел на проектот е да се побуди интерес за училишното насилство во јавноста, 

надлежните институции како што се училиштата и државата во целост, бидејќи се работи за мошне 

актуелен проблем, кој често се запоставува и маргинализира. Во фокусот на проектот се насилнички 

случувања меѓу учениците во училиштата како една од највидливите форми на манифестирање на 

агресивност, физички напади, навреди и омаловажување меѓу врсниците, помалите и постарите 

ученици, како и меѓу ученици и млади дојдени надвор од училиштето. Истражувањето било извршено во 

шест средни училишта на територијата на општина Гази Баба во град Скопје. Групата на ученици за 

анкетирање била формирана по случаен избор, вкупно 176 ученици. Заклучоците од истражувањето 

биле: насилните случувања во училиштата се недоволно пријавувани и регистрирани, потребно е 

ангажирање на граѓанскиот сектор за истражување на поважните појави поврзани со воспитувањето и 

однесувањето на младите. Младите се соочуваат со ерозија на моралот, која значи напуштање на 

општоприфатените вредности и норми, но позитивен момент е мотивираноста на учениците да се 

справат на позитивен начин со насилството меѓу нив и нивните другари во средината каде треба да се 

примерни. Истражувањето покажало дека потребно е да се разработат правила и службена статистика со 

цел оваа појава да стане видлива во општеството и како таква да биде превенирана.
22

 

 

ЗАКЛУЧОК 

Училиштето треба да се насочи кон градење на одговорна, чесна, хумана, совесна, искрена 

личност. Сегашната задача на училиштето е воспитание и образование на младите. Училиштето како 

значаен фактор во формирањето на младата личност треба да посвети поголемо внимание на воспитната 

функција, на подигнувањето на свеста кај учениците за нивно правилно однесување. Во училиштето 

треба да се создаде позитивна педагошко-психолошка  клима за правилен развој на здрава личност и да 

се сфати дека проблемите во однесувањето кај учениците се последица на различни причини кои треба 

да се испитаат и да се изнајдат најдобри начини за нивно решавање. Треба да се создадат услови за 

слободен и доброволен избор и да му се помогне на ученикот да пронајде морално решение кое му 

одговара на неговите развојни можности. Личноста на секој поединец се развива низ интеракцијата со 

социјалните групи низ кои се движи. Комуницирајќи со своите најблиски во семејството, а потоа и во 

училиштето, младиот човек ги стекнува првите искуства за животот, своите погледи, морални норми и 

вредности, навики, склоности кои влијаат во неговото подоцнежно однесување. 
 Училиштето ги подготвува учениците за живот, ги соочува со реалноста, им помага да станат 

свесни за факторите кои доведуваат до такви конфликтни ситуации, ги оспособува да умеат да се 

справат со нив и да ги надминат, а во сето тоа големо значење има улогата на наставникот. Улогата на 

наставникот е детерминирана од потребите и барањата на личноста, односно од потребите и барањата 

кои ги носи новото време. Современото општество бара инвентивни, креативни и одговорни наставници. 

Покрај пренесување на знаења, тој ги пренесува моралните норми и вредности, ги развива механизмите 

на групен живот и работа, комуникацијата, соработката, пријателството и другарството, толеранцијата. 
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Може да кажеме дека улогата на наставникот е воспитување на личноста. Успешноста во тоа зависи од 

воспоставениот однос меѓу наставникот и ученикот. Една од постапките и техниките кои помагаат во 

разрешување на одредени несогласувања, појава на конфликтни ситуации во училиштето е примената на 

реституцијата. Реституцијата му помага на наставникот да го пренасочи ученикот кон самодисциплина, 

можност на ученикот да ја поправи својата грешка, да го поправи своето однесување и да ја развие 

самодисциплината. Со помош на самодисциплината ученикот се самореализира, станува зрела и 

морална личност. 
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EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS OF THE STUDENTS IN RURAL 
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Abstract: This paper is based on the premise that education in Serbia today faces numerous challenges 

which causes and encourages different directions and processes in which education is heading today. 

However, different and unequal opportunities for education are created when it comes to the education of 

children from different social backgrounds, different areas in Serbia with different perception of the 

purpose, significance and the needs for education on the part of their parents. 

This paper also holds that socioeconomic conditions and family environment have strong and 

comprehensive impact on the development of thestudents’ interest, intrinsic motivation, attitude towards 

school, personality traits and abilities relevant for achievements in school, the development of 

competencies and even on success in life.  

By conducting a mini survey on the sample of one hundred 1
st
 to 4

th
 grade students of  ‘Mionica’ 

secondary school  we tried to obtain the confirmation or opposing attitudes to these claims. The students 

are of three-year educational profile - waiter/chef (42) and four-year educational profile - economic 

technician (58).    

The aim of this survey was the assessment of students’ success, level of motivation, socioeconomic 

conditions in which the students live and learn in the context of their achievements and their attitude 

towards schooling. Other aims of this survey are the aspects of educational and financial level of family 

members, the size of the families and the readiness of the parents to actively participate in the school’s 

work and support the achievements of their children. At the same time through the responses we got from 

the students we were able to compare socioeconomic statuses and educational achievements of the 

students between these two educational levels.  

Key words:  education, socioeconomic conditions, family, students, achievements.  

 

УТИЦАЈ ПОРОДИЧНИХ И СОЦИОЕКОНОМСКИХ УСЛОВА НА 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА У СЕОСКОЈ СРЕДИНИ 
                                         Катарина Чарапић 

Средња школа „Мионица“, Мионица, Република Србија, katacarapic@gmail.com 

 
Резиме: У раду се полази од становишта да се данас образовање у Србији  сусреће са бројним 

изазовима што изазива и покреће различите процесе и правце у којима се образовање данас креће, 

али свакако производи различите и неједнаке образовне шансе када је у питању образовање деце 

из различитих друштвених слојева, различитих подручја Србије са различитом перцепцијом 

сврхе, значаја и потребе образовања од стране њихових родитеља. 

Такође, у раду је заступљен став да социоекономски услови и породично окружење има широк и 

снажан утицај на развој интересовања, унутрашње мотивације, ставова према школи, особина 

личности и способности које су релевантне за школско постигнуће, развој компетентности, а 

затим и шире, на животну успешност. 

Потврду или опонирање ових тврдњи покушали смо да добијемо путем мини истраживања на 

узорку од 100 ученика Средње школе „Мионица“ од прве до четврте године средње школе 

трогодишњег образовног профила кувар/конобар (42) и четворогодишњег, економски техничар 

(58). 

Циљ истраживања је испитивање успеха, мотивације, социоекономских услова у којима ученици 

уче и живе у контексту ученичких постигнућа и односа ученика према школовању. Кључне 

циљеве испитивања представљају и аспекти образовно- материјалног стања породице, бројност 

чланова породице, као и  спремност родитеља да се активно укључе у рад школе и да дају 

подршку постигнућу свог детета. Истовремено, кроз добијене одговоре  вршено је поређење 

социоекономског статуса и образовних постигнућа ученика између ученика трогодишњег и 

четворогодишњег степена образовања. 

Кључне речи: образовање, социоекономски услови, породица, ученици, постигнућа 
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УВОД 
Сеоска средина је увек била специфична када је у питању образовање. Професија 

учитеља у сеоској средини била је нарочито цењена, јер некада је учитељ, поред свештеника, био 

најобразованији човек у селу и самим тим поседовао је највећи углед и поштовање. У том 

контексту, посматрано са аспекта ученика и њихових родитеља, професија учитеља била је врло 

мотивишућа у смислу потребе стицања образовања и за родитеље и за ученике. Неретки су 

примери да су се родитељи некада изузетно жртвовали да би својој деци обезбедили могућност 

школовања. Међутим, са развојем модерног друштва, учитељи, као и сви други актери просветног 

система, почели су да губе на значају и угледу, а сеоске школе, у недостатку ђака, све више 

почињу да се гасе. Данас имамо неподељене школе, често у лошем материјалном стању, које 

егзистирају са по једним ђаком или неколико њих у два-три разреда, што у старту представља 

нејаднакост у погледу социјализације или материјалних услова између ученика сеоске и  градске 

средине. Но, без обзира о којој средини се ради, уопштено  „данас се образовање у Србији сусреће 

са бројним изазовима научног, хуманистичког, социјалног и другог развоја; са великим 

технолошким променама, правим револуцијама; са глобализацијом и општом мобилношћу свега 

што се може кретати, од капитала до културних образаца.“
23

 Све то изазива и покреће различите 

процесе и правце у којима се образовање данас креће, али свакако производи различите и 

неједнаке образовне шансе када је у питању образовање деце из различитих друштвених слојева, 

различитих подручја Србије са различитом перцепцијом сврхе, значаја и потребе образовања од 

стране њихових родитеља. 

 

НЕЈЕДНАКОСТ ОБРАЗОВНИХ ШАНСИ 
Ако образовање посматрамо као континуирани процес који за циљ има преношење знања и 

вештина, односно развијање способности неопходних за укључивање у друштвене процесе, односно 

функционисање унутар људске заједнице (Кулић, 2008.), онда се слободно може рећи да образовање 

као процес, битно утиче на подизање квалитета живота и на побољшање животног стандарда. Такође, 

ослањајући се на литературу из области социологије образовања која пружа увид у теорије које се баве 

утицајем образовања на појединце, групе и друштво у целини, можемо закључити да се велика већина 

теоретичара слаже да је након примарних облика социјализације, образовање једно од најзначајнијих 

инструмената уклапања и прилагођавања деце и омладине у друштво. Сходно томе, у многим 

системима се може наћи и начело да држава осигурава образовање као право сваког грађанина, иако 

образовне институције и формално образовање, и у зависности од државе до државе, остаје осигурано 

само за одређене слојеве или групације у друштву.  

Што се тиче образовног система у Србији, закон предвиђа бесплатно предшколско, основно и 

средње образовање и једнаке услове за све. Закон о ученичком и студентском стандарду у члану 3 

предвиђа да студент и ученик средње школе има право на: смештај, исхрану, васпитни рад; ученички 

кредит; ученичку стипендију; стипендију за изузетно надарене ученике; одмор и опоравак; културне, 

уметничке, спортске и рекреативне активности и информисање 
24

, мада се ово врло мало уклапа у 

реалну слику образовања у Србији, јер у пракси то често није тако. У прилог томе говоре нам подаци из 

Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године, где се на једном месту каже да „деца из 

осетљивих група и поред својих способности често немају могућности да се образују у гимназијама и 

уметничким школама, најчешће због лошег социјалног статуса породица које не могу детету да плаћају 

трошкове школовања ван места становања (превоз или становање у другом месту), а уз то школовање 

не води директно запослењу, дуго траје и тражи улагања. Потврда за то су два економска показатеља. 

Када се погледа просечна зарада по општинама и окрузима у јуну 2010. године, види се да велики део 

општина које имају скромну понуду средњих школа спада у категорију оних где су мање просечне 

зараде (РЗС, 2010). Други показатељ је профил сиромаштва у Србији: сиромаштво је знатно више 

распрострањено у руралним него у урбаним подручјима (9,8% према 4,3% у 2007, АЖС, 2008), 

регионалне разлике у степену развијености међу највећим су у Европи (Национална стратегија 

привредног развоја РС, 2007), а домаћинства с двоје мале деце (која не остварују приход) имају индекс 

сиромаштва који је скоро двапут већи од просечног (12,7% према 6,6%), док она с троје и више деце 

имају индекс сиромаштва чак 30,5%. Због процеса транзиције, с једне стране је повећана 

незапосленост, па тиме и сиромаштво породица, а са друге, многа велика друштвена предузећа су 

затворена, па се смањио број предузећа и фирми које стипендирају ученике, а то је био допунски 

коректив за једнакоправно школовање деце из различитих региона.“
25
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На основу ових података можемо закључити да је сиромаштво једна од битних одредница која 

условљава неједнакост образовних шанси када је у питању образовање деце из различитих крајева 

Србије.  

Какве образовне шансе добија дете на основу свести породичног окружења у коме одраста о 

потреби и значају образовања? 

У истраживањима обављеним у САД дошло се до резултата да је неопходно улагање у 

квалитетно предшколско образовање. Предшколски програми засновани на образовању, тј. који имају за 

циљ да науче децу читању и писању, показују дуготрајније ефекте него предшколски програми који су 

базирани на игри. На основу тога може се рећи да „добро конципираним образовним улагањима у 

раном детињству постоји чврста комплементарност ефикасности и правичности чији се ефекти протежу 

до одраслог доба (Woessmann, 2006).“
26

 

Још пре поласка у први разред свако дете, имајући различите услове одрастања, има и 

различите способности, предзнања, мотивацију. Са похађањем предшколског програма, који је данас у 

Србији обавезан, и посебно са поласком у први разред, ученици су једнако посматрани у погледу 

почетног нивоа знања, тј. не прави се разлика у погледу чињенице да ли неки ученик зна да чита и 

пише, а неки не. Сви крећу са исте полазне тачке у савладавању програмских садржаја, али врло брзо се 

могу уочити битне разлике у образовним постигнућима. Да ли ове разлике, које се најчешће са 

протоком времена само повећавају, треба тражити у мотивацији, нивоу интелигенције ученика или 

социоекономским условима живљења. 

„Велики  број  истраживања указује да чиниоце успешности у школском учењу чине динамички 

склоп наслеђа, природног развојног тока и утицаја средине, као и активности ученика, при чему је 

извесно да је подржавајућа породична средина одлучујућа за развој капацитета и реализацију датих 

могућности. Својства породичне средине, релевантна за успешан и континуиран развој, различите су 

природе и обухватају распон од економских прилика у породици ученика, преко квалитета породичних 

односа, неговања образовно подстицајних вредности, до родитељског праћења рада у школи. Сложени 

склоп породичног окружења значајно се одражава на ниво и квалитет школских постигнућа, као и на 

читав низ личних својстава ученика. Наиме, утицај породице одсликава се широко и снажно и на развој 

интересовања, унутрашње мотивације, ставова према школи, особина личности и способности које су 

релевантне за школско постигнуће, развој компетентности, а затим и шире, на животну успешност.“
27

 

Из овог става проистиче закључак да деца из породица, које не гаје превелике аспирације према 

образовању, у неједнаком су положају у односу на ученике који живе у породицама где се негује висок 

образовни стандард.  Породице могу самим својим индеферентним или потцењујућим ставом према 

школи и образовању уопште допринети негативном односу и недостатку мотивације код ученика и 

обрнуто, својим позитивним вредносним ставовима допринети развоју мотивације и тежњи ка вишим 

сферама образовања.  И, не само то, неједнакости се могу уочити и на другим нивоима, а нарочито у 

погледу социоекономског положаја ученика и њихових родитеља.  Колико породица броји чланова, да 

ли ученици имају своју собу, односно приватност, колико су оптерећени кућним пословима, свакако су 

веома важни чиниоци који доприносе неједнаком положају између ученика.  Такође, у веома неједнаком 

положају налазе се ученици у зависности од тога да ли живе у градској или руралној средини, колико 

им је кућа удаљена од школе, односно, на који начин похађају наставу, јер та чињеница директно утиче 

на расположиво време које ученици имају да посвете учењу или одређеним ваннаставним 

активностима. Потврду или опонирање ових тврдњи покушали смо да добијемо путем мини 

истраживања на узорку од 100 ученика Средње школе „Мионица“ из Мионице, Колубарски округ, 

Република Србија, од прве до четврте године средње школе трогодишњег образовног профила 

кувар/конобар (42) и четворогодишњег, економски техничар (58). 

 

АНКЕТИРАЊЕ И РЕЗУЛТАТИ 
Анкетирање је било анонимно, а истраживање има за циљ испитивање успеха, мотивације, 

социоекономских услова у којима ученици уче и живе у контексту ученичких постигнућа и односа 

ученика према школовању. Кључне циљеве испитивање представљају и аспекти образовно- 

материјалног стања породице, бројност чланова породице, као и  спремност родитеља да се активно 

укључе у рад школе и да дају подршку постигнућу свог детета. Истовремено, кроз добијене одговоре  

                                                           
26

 Ефикасност и правичност образовних система у европским политикама образовања, др Биљана 

Бодрошки Спариосу , Филозофски факултет, Београд , Текст објављен у часопису "Настава и васпитање" 

бр. 3, 2007. год. 

27
 Образовно-материјални контекст породице и однос ученика према школовању, Бланка Богуновић и 

Нада Половина, Зборник Института за педагошка истраживања,   Година39 • Број1 • јун 2007, стр.100 

http://www.pedagog.rs/casopis-3-2007.html
http://www.pedagog.rs/casopis-3-2007.html


83 
 

вршено је поређење социоекономског статуса и образовних постигнућа ученика између ученика 

трогодишњег и четворогодишњег смера.  

На основу добијених резултата анкетирања закључено је да: 

- Ученици Средње школе „Мионица“ претежно потичу из руралног подручја, а то 

подразумева да им је школа од куће удаљена од 5 – 20 км и да је неопходно коришћење 

одређеног превоза. Уочљиво је да доста већи проценат ученика трећег степена потиче из 

сеоске средине у односу на ученике четвртог степена. 

- Бољи успех остварују ученици четвртог степена у односу на трећи, а као разлоге за лошије 

резултате ученици наводе заузетост кућним пословима и неразумевање наставног процеса. 

Ученици наводе да из школе изостају углавном због болести. 

- Што се тиче породичних услова, скоро половина испитаних ученика живи у породици са 

пет и шест чланова, а близу 80% испитаника живи у породици са оба родитеља, при чему 

нешто више од половине испитаника живи у породици која има двоје деце. Позитиван 

аспект породичног живота садржи чињеница да близу 90% ученика живи у здравом 

породичном окружењу без алкохолизма, насилништва или тежих болести. 

- Испитивање економског статуса родитеља испитаника указује на њихово исподпросечно 

материјално стање, с обзиром да је код скоро 50% испитаника само један родитељ 

запослен. Међутим, висок проценат испитаника се изјаснио да сваки дан добија џепарац и 

да у породичном окружењу има своју приватност, тј. своју собу за учење. 

- Образовни ниво родитеља испитаника је на прилично ниском нивоу, с обзиром да 75% 

укупног узорка представљају родитељи са основним и средњим образовањем, а само 15% 

родитеља има више или високо образовање.  

-  Подршка ученицима и заинтересованост родитеља за образовна постигнућа ученика такође 

је на ниском нивоу, с обзиром да родитељи у највећем проценту долазе само на родитељске 

састанке и на позив разредног старешине. Чињеницу да родитељи не пружају довољну 

мотивацију ни амбицију да њихова деца остваре одличан успех и буду међу најбољим 

ђацима, поткрепљује и проценат од 12% родитеља који сматрају да је посебно важно да 

њихова деца буду међу најбољим ђацима у одељењу. 

- Слаба подршка родитеља ученицима огледа се и у другим васпитним, ваншколским 

аспектима попут пружања информација о болестима зависности, контрацепцији, трговини 

људима, с обзиром да се 70% испитаника изјаснило да такве информације добија ван 

породичног окружења. 

-  У односу на низак ниво подршке породичног окружења и низак ниво образовања 

родитеља, висок проценат испитаника, чак 74%,   планира да настави школовање.  Овај 

раскорак треба узети условно, јер с једне стране подаци не морају бити сасвим релевантни, 

а са друге стране, може указати на чињеницу коју наводи Станоје Ивановић у свом раду 

„Последице друштвених неједнакости у образовању“ да највећи број родитеља деце из 

руралних средина жели да њихова деца наставе школовање у неком већем граду, да оду из 

сеоске средине и живе живот сасвим другачији од њиховог
28

, мада они немају разрађене 

механизме како на то подстаћи децу у образовном смислу. 

 

ЗАКЉУЧАК 
На основу спроведеног истраживања можемо закључити да је неједнакост у приступу 

образовању и те како присутна. Неједнаки културни, социјални, економски обрасци условаљавају и 

неједнаке услове школовања  како у испитаном узорку ученика трећег и четвртог степена, тако и још 

више би се показало када би дошло до поређења ових испитаника са ученицима неке градске средине. 

Да би се дошло до уједначенијих образовних могућности требало би покренути истраживачке 

пројекте на нивоу појединачних општина како би се прикупили релевантни подаци о ученицима  

завршних разреда основне и средње школе, њиховим аспирацијама према наставку образовања, са једне 

стране и подаци о образовању,  социоекономском статусу њихових родитеља, њиховим вредносним 

ставовима као важном  елементу  који условаљава наставак школовања ученика, са друге стране. На 

основу добијених података, могли би се предвидети стратешки кораци на нивоу општине који би били 

предузети у погледу едукације оне популације родитеља која се анкетирањем покаже као популација 

која пружа недовољну подршку образовним амбицијама своје деце, тј. требало би радити на подизању 

њихове свести у погледу чињенице да је 21. век век информатичког друштва и електронских медија где 

је образовање изузетно важна одредница и у материјалном, културном и сваком другом смислу. Осим 

тога, на нивоима општина требало би да постоје израђени програми подстицаја и подршке одличним 

ученицима са ограниченим материјалним могућностима у виду стипендија и посебног вредновања 
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њихових резултата.  На тај начин би се донекле изједначиле образовне могућности ученика са вишим и 

нижим како образовним тако и материјалним нивоом њихових родитеља.  
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Abstract: Institutionalization of upbringing and education brought about its confinement in schools, thus 

alienating itself from work and life, which suggested the need for the school to become open, and to become not 

only a place where young generations prepare themselves for life, but to be the life itself. Educational system is 

an important section of social functioning and its quality affects all social areas and the personal development of 

an individual. By improving the quality and stimulating the effectiveness of school as a specific organizational 

culture on the way to its autonomy, we can improve the quality of education in its totality. In the process of 

creating a successful school- an Institution characterized by: common cause, stress on the learning and teaching 

and stimulating atmosphere- stands out a competent associate of the school, the pedagogue in particular, as an 

important human resource. The role of the pedagogue in pedagogic leading requires possession of crucial 

competences of the pedagogue in the course of upbringing and educational work. The way to the successful 

school lies in strengthening the characteristics which constitute the successful school and the competent 

associate - the pedagogue is an incumbent of the majority of activities, which contribute to the successfulness of 

the school on its way to the better education.  

Key words:  institution, successful school, pedagogue, role, competences 

 

УЛОГА СТРУЧНОГ САРАДНИКА – ПЕДАГОГА У СТВАРАЊУ УСПЕШНЕ 

ШКОЛЕ 
Валентина Вукојичић – Стефановић 

Основна школа ''Милован Глишић'', Ваљевска Каменица, Република Србија, 

valentinavukojicic@yahoo.com 

 
Резиме: Институционализовањем васпитања и образовања, оно се све више затварало у школе отуђујући 

се од рада и живота, што је  указало на  потребу  да школа постане отворена, да не буде само место где 

се младе генерације припремају за живот, већ и да сама буде живот. Образовни систем је важан сегмент 

друштвеног функционисања и његов квалитет утиче на сва друштвена подручја и на лични развој 

појединца. Побољшањем квалитета и подстицањем ефективности школе као специфичне организационе 

културе на путу ка њеној аутономији, побољшава се и квалитет образовања у целини. У процесу 

стварања успешне школе - институције коју карактеришу: заједничка мисија, акценат на учењу и 

поучавању и подстицајна клима, истичу се стручни сарадници школе, посебно педагог, као важан 

људски потенцијал. Улога педагога у педагошком вођењу захтева поседовање кључних компетенција 

педагога у циљу унапређења васпитно – образовног рада. Пут до успешне школе је у јачању 

карактеристика, које школу чине успешном, а стручни сарадник – педагог је носилац већине активности, 

које доприносе успешности школе на том путу. 

Кључне речи: институција, успешна школа, педагог, улога, компетенције 

 

1. УВОД  
Суштина повезаности школе као институције са друштвеном средином је у утицају друштвене средине 

на васпитно – образовни рад и укључивање школе у решавању проблема развоја друштвене средине. 

Како друштво тежи развоју и променама, тако и школа тежи аутономији и јачању карактеристика, које је 

чине успешном. Захваљујући улози стручног сарадника – педагога, његовим компетенцијама и 

педагошком вођењу, обезбеђују се услови за стварање успешне школе. 

 

2. ИНСТИТУЦИЈА ШКОЛЕ 
Васпитање и образовање спадају у друштвене категорије, јер су неодвојиви од конкретног друштва. 

Саставни су део развојних етапа друштва, јер преношењем искуства са старијих на млађе генерације, оне 

се оспособљавају за унапређивање друштвеног живота.  

У класном друштву долази до институционализације васпитања и образовања и настаје институција 

школе. У Педагошкој енциклопедији ( 1989. год. )
29

, школа ( school, l’ecole, Schule ) се одређује као 
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''институција (установа), чији је основни задатак да остварује циљ и задатке васпитања''. Све до данас 

школе постоје у свакој развијенијој људској заједници непрестано се мењајући и прилагођавајући новим 

захтевима друштва, сходно променама насталим његовим развојем.  

Модерно друштво у свакој земљи настоји мењањем ( реформисањем ) школе да је прилагоди својим 

савременим потребама на идејном, политичком, друштвеном, привредном, културном, људском плану. 

Реформе школства, без обзира на подручје и време у коме се одвијају, имају своја заједничка обележја. 

''То је друштвени педагошки процес темељитијег мењања: политике образовања; друштвене функције и 

позиције образовања; положаја ученика, студената, наставника; јавности; усмерености циљева и 

задатака; организације система образовања и његових делова; планирања; организације школе; садржаја 

програма; облика, средстава и метода рада; изградње школе и опреме; образовања наставника; 

финансирања и управљања и то највише у функцији демократизације, прилагођавања потребама рада, 

рационализације, модернизцаије, подизања ефикасности и побољшања квалитета рада''. ( Педагошка 

енциклопедија, 1989: 183 )
30

 

Да би се разумео однос школе и друштва, потребно је осврнути се на однос школе и живота, јер од 

тренутка институционализације школе ''непрекидно се упозорава на њено одвајање од живота и траже 

облици њеног прилагођавања животу'' ( Малић, 1971:47).  Савремене тенденције реформисања школе 

усмерене су на припрему младих генерација, не само за радну, већ и животну функцију. Сложеност 

живота данас намеће потребу унапређивања образовно – васпитног рада школе, обезбеђивање услова за 

развој и напредовање младих генерација, неподложност стихији, прилагођавање променама у друштву 

кроз одговарајуће планирање и програмирање рада школе да би се дошло до концепта школе какву 

желимо. 

 

3. ШКОЛА КАО СПЕЦИФИЧНА ОРГАНИЗАЦИОНА КУЛТУРА  
Школу као организацију одређују следећа питања: органи управљања школом и њихове улоге, 

организација ресурса  и  процеса рада школе, планирање и програмирање рада школе, планирање радних 

обавеза запослених, клима и култура запослених, управљање квалитетом, вредновање и самовредновање 

рада школе, школа као организација која учи, сарадња школе и окружења, организација наставе и 

ваннаставних активности и друга питања актуелна за проблематику школе. ( Станичић, 2006:302-308) 

Школа као специфична организациона култура, да би се оснажила на свом развојном путу, треба јасно 

да истакне своју мисију и да се сходно њој понаша. Снага такве организационе културе је у њеној 

унутрашњој способности да се адаптира на променљивост трансформишући се у ''организацију која учи'' 

( Миљковић, 2008:148 ) Да би организација имала одржив успех потребно је управљање перформансама, 

које је ''стратешко'', јер је повезано са ширим исходима и ''интегрисано са тенденцијом ка постизању 

дугорочних циљева( Вујић, 2009:301-324 ) Постављањем циљева обезбеђује се сврха и усмерење 

активности. Управљање перформансама је усмерено на повећање ефективности школе као организације, 

ефикасности тимова и појединаца, професионални развој запослених, уважавање интереса појединаца и 

тимова, и комуникацију. 

Структура, квалификације и организација људског потенцијалатреба да оствари визију, мисију и циљеве 

школе, јер процес развоја школске институције је праћен професионалнимн развојем наставника и 

стручних сарадника, стварајући услове за њихово конструктивно учешће у процесу програмирања 

школског рада, чиме се повећавају професионалне компетенције  и остварује професионална аутономија 

наставника и стручних сарадника. Овде треба нагласити ''да је стратегија развоја организације управо 

основа за управљање развојем људског потенцијала''. ( Вујић, 2009: 301-324 ) Колико комплексна 

динамичност окружења иницира прилагодљивост школе као организације која учи, толико је школа код 

нас централизована организација са малим учешћем запослених по питању њеног живота и рада. 

 

4. ШТА СЕ ОЧЕКУЈЕ ОД УСПЕШНЕ ШКОЛЕ  
На путу ка аутономији школе, ефективности и побољшања школе, потребно је обезбедити услове  

унутар друштва у коме школа функционише, односно обезбедити здраву основу за конструктивну 

образовну политику. Ниво развоја одређеног друштва препознаје се по ''децентрализацији одлучивања''. 

Сматра се да је децентрализација већа, ако је право на доношење одлука, као и одговорност за њихово 

остваривање, у већој мери пренета са националног на регионални и локални ниво. Последица 

децентрализације у школству је све већа аутономија школе, што са собом носи повећану  одговорност 

директора за процес рада и образовно – васпитне резултате. ( Станичић, 2006: 66-74 ) 

Као најважнији циљ децентрализације истиче се осигурање и унапређивање квалитета образовања чиме 

ће школе бити у прилици да боље прилагоде наставни план и програм локалним условима, повећају 

осећај припадности средини у којој функционишу, побољшају мотивацију ученика, охрабре учествовање 
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родитења у различитим видовима рада школе и повећају спремност локалне заједнице у финансијској 

подршци школе. Процес децентрализације треба да прати преношење позитивних искустава локалним 

срединама, а не увођење нових проблема и додатних оптерећења, као што су лоше одржаване школе, 

неуважавање потребе за стручним усавршавањем ( професионалним развојем ) наставника и стручних 

сарадника, чиме се улази у повећане трошкове без одговарајућих извора финансирања. Досадашња 

искуства указују на неодговорност локалних средина у односу на функционисање школе као 

организације, чиме се школи ускраћује обезбеђивање могућности за ученике, што је њена морална, 

професионална и друштвена обавеза. Подизање нивоа свести у креирању образовне политике је 

''достизање деволуције као највишег ступња децентрализације'', која се огледа у преношењу овлашћења 

и одговорности локалним јединицама просветних власти и самим школама у процесу одлучивања. 

(Станичић, 2006:66-74) 

Узимајући у обзир реалну структуру окружења наших школа, спутавајуће и подстицајне факторе на путу 

ка аутономији школе, потребно је створити услове за развој успешне школе. Од успешне школе се 

очекује да буде место на коме ће ученик стицати знања и развијати мишљење и установа која ће у пуној 

мери осигурати формирање демократичне свести и социјалних компетенција својих ученика; омогућити 

стицање способности за самоорганизовано учење, подстицати критички однос према садржајима и 

подстицати креативност; усвајање спремности на сарадњу, већу социјалну одговорност,  развијање 

осећаја за праведност и оспособљавање за прихватање разлика. Успешна школа, уз допринос вишем 

нивоу образованја младих, треба да креира позитивне животне ставове и вредности у складу са сталним 

друштвеним променама. 

 

5. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ – ВАЖАН ЉУДСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ШКОЛЕ   
Једна од значајних карактеристика нашег образовног система јесте партиципација квалификованог и 

специјализованог стручног кадра у функцији развоја школе – стручних сарадника: педагога, психолога, 

логопеда, дефектолога, социјалних радника, библиотекара. Основна улога њихове педагошке делатности 

је предвиђање, осмишљавање, подстицање и усмеравање  педагошког процеса у складу са потребама и 

развојним карактеристикама и потенцијалима ученика, односно стварање најповољнијих услова за 

целокупни развој личности ученика и креирање подстицајне васпитне средине за успешно учење у 

школским и ваншколским условима. 

Стручни сарадници у школи су  усмерени су на унутрашњи развој образовно – васпитног процеса и 

пружање подршке ученицима и наставницима. Такође остварују следеће функције у оквиру своје улоге: 

оперативну, студијско – аналитичку, информативну, инструктивну, саветодавну, терапијску и 

супервизијску, истраживачку и нормативну. Подручја рада која покривају својим професионалним 

деловањем су: припремање за остваривање програма образовно – васпитне установе ( школе ), 

непосредно учествовање у образовно – васпитном раду, праћење и вредновање образовно – васпитног 

процеса, осппсобљавање и стручно усавршавање, информацијска делатност и вођење документације. 

Иако су улоге, функције и подручја рада стручних сарадника различита, њихово учествовање у 

остварењу мисије и визије школе је комплементарно и својим радом доприносе квалитету образовно – 

васпитног рада у школи. 

 

6. СТРУЧНИ САРАДНИК – ПЕДАГОГ  
Мађу стручним сарадницима у школама се посебно истиче улога стручног сарадника – педагога. Његово 

место је кључно у стручној служби школе  још од увођења ове службе у наше школе Општим законом о 

школству, 1958. године прошлог века ( Педагошка енциклопедија, 1989:179 )
31

 Првобитно је стручна 

служба била организована као педагошко – психолошка служба, а касније проширивана са стручњацима 

других профила, као што су социјални радници, логопеди, дефектолози, али у  већини школа  и данас 

функционише као педагошко – психолошка служба. С обзиром да ову службу чине стручњаци два 

различита профила, њихов рад се не поклапа у потпуности, а ''школски педагог је најадекватније стручна 

особа, која може водити педагошку службу школе''. ( Јурић, 1988:13 ) 

У пракси је често присутно неразумевање и несхватање улоге, задатака и компетенција педагога у 

школи. Педагог прилази проблемима на основу познавања поедагошких мера у вези са интензивирањем, 

рационализацијом и модернизацијом васпитно - образовног рада. У односу према особама у школи и ван 

ње, педагог користи своје стручне ( професионалне ) и личне ( индивидуалне ) особине у тој мери и на 

тај начин да непрекидно анализира своје поступке и поступке осталих субјеката усмеравајући их према 

јединственом циљу. Према томе, педагог има дефинисане обавезе у оквиру подручја рада према 
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ученику, наставнику, родитељима ( старатељима ), директору, осталим особама ( сарадницима из других 

установа и институција ). 

Савремена педагошка пракса поставља пред стручне сараднике – педагоге велике изазове, јер стручни 

сарадник – педагог има широко подручје стручног рада. Зато га понекад и називају ''специјалист опће 

праксе''. ( Јурић, 1988:21 ) Он је стручњак коме је основна програмска оријентација увођење иновација у 

васпитно – образовни рад, добро познавање програма, који се реализују у школи, као и начела њиховог 

остваривања, поседовање отвореноссти, искрености  и доследности у раду, умеће слушања сарадника, 

наставника и ученичких родитеља, као и давање квалитетних професионалних савета. 

 

7. КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПЕДАГОГА И ПЕДАГОШКО ВОЂЕЊЕ  
Компетенцијски приступ се све чешће користи у управљању људским ресурсима и педагог развија 

специфичне компетенције за унапређивање васпитно – образовног рада у целини. У односу на потребе 

педагошког вођења, као једне од улога стручног сарадника – педагога, компетенцијски профил састоји 

се у развијености следећих особина: одговорност, комуникацијекс вештине, саветодавни рад, доследност 

у раду, познавање потреба ученика и наставника, познавање дидактичко – методичких начела, анализа 

васпитно – образовног рада, сарадња са ученицима, наставницима и родитељима, умеће демократског 

педагошког вођења.  

Програмски задаци школе, професионалне улоге и компетенције, упућују директоре и педагоге на 

сарадњу. Према (Станичић, 2006:154-159 ) разликују се посебне и опште ( специфичне ) компетенције 

директора и педагога школе: лична, развојна, стручна, социјална и акцијска компетенција. Лична 

компетенција обухвата следеће особине: искреност, доследност, комуникативност, приступачност, 

поверење, предузимљивост. Развојна компетенција се односи на: прецизност визије развоја школе, 

увођење иновација у педагошки рад, рационалну организацију рада у школи и др. Стручну компетенцију 

карактеришу: познавање планирања и програмирања, способност организовања педагошког рада, 

способност вредновања рада наставника, а социјална компетенција подразумева способности у области 

међуљудских односа у оквиру сарадње са директором, наставницима, родитељима. Акцијска 

компетенција се односи на активности ( делање ) у школи и карактерише је одговорност и активно 

учествовање у раду. Појмови менаџмент, управљање и вођење се често користе као синоними, иако им је 

значење различито. Менаџмент се остварује кроз неколико функција: планирање, организовање, 

управљање људским ресурсима, вођење и евалуација резултата. У ширем смислу менаџмент обухвата 

управљање, руковођење и вођење, а у ужем се односи на руковођење и вођење. ''Вођење се од кључне 

функције менаџмента поступно осамостаљује и прераста у комплементарну функцију изразито 

ослоњену на људски потенцијал.'' ( Станичић,  2006:219 ) 

За разлику од управљања школством, односно  менаџмента школског система, и руковођења школом, 

школског менаџмента , вођење у школи  или  менаџмент људског потенцијала је усклађивање људског 

потенцијала да би се остварили циљеви васпитно – образовног процеса. Вођење је једна од руководећих 

улога, коју делом остварује директор, његов помоћник, стручни сарадници ( посебно педагог ), учитељи 

и наставници. У оквиру вођења најважнија питања односе се на социјалне односе, јер се делује унутар 

установе, од којих умногоме зависе васпитно – образовни резултати, док је аутономија у раду поменутих 

актера изражена. Вођење подразумева усклађивање циљева, инспирисање и подстицање, сарадњу и 

комуникацију, иницирање позитивне школске климе и одабир одговарајуће концепције вођења, од којих 

је најприхваћеније трансформацијско вођење и односи се на: развијање професионалног односа према 

раду код запослених, неговање сарадничке атмосфере, подстицање професионалног развоја запослених и 

учествовање у активностима, које се тичу богаћења школског програма.  

Према резултатима новијих истраживања, ( Станичић, 2014:ППТ )
32

 наводи да успешну школу 

карактеришу: јасна оријентација, висока очекивања, сврсисходно вођење, сарадња и комуникација, 

усклађеност са стандардима, праћење учења и поучавања, професионални развој, подстицајно окружење 

за учење и  укљученост породице и локалне заједнице у подршци школском животу и раду. Сходно 

томе, вођење је процес који обухвата конкретну сарадњу стручног сарадника – педагога са осталим 

актерима васпитно -образовног процеса и примарна му је функција примењива и конструктивна 

промена, која води већој успешности школе. 

 

8. ЗАКЉУЧАК  
Узимајући у обзир наведене  карактеристике успешне школе на једној страни и професионалну улогу и 

компетенције стручног сарадника – педагога, на другој страни, може се закључити да је педагог 

иницијатор и координатор педагошког развоја школе. Обезбеђивање услова за стварање успешне школе 

                                                           
32

http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=5274:odgoj-u-koli-uloga-i-

kompetencije-pedagoga-&catid=281:struni-suradnici-pedagozi&Itemid=115 
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треба схватити као непрестан процес приближавања најоптималнијим условима, а не као достигнуто 

стање једном остварено за дужи временски период. 

Редефинисањем улоге педагога у школи, овом стручном сараднику дата је већа иницијатива у решавању 

актуелних школских проблема, активније учешће у унапређењу рада школе, допринос развоју 

образовног система, као и  професионализацији и афирмацији властите струке. С тим у вези, педагог је 

компетентан стручни сарадник у остварењу карактеристика успешне школе, као развојних 

карактеристика у саодносу школе и друштва у којој она обитава. 
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THE TEACHER - THE STUDENTS` BIGGEST MOTIVATOR 
Biljana Mirkovic 

Municipal Primary School “Blaze Koneski”-Skopje, Republic of Macedonia bkarovska@gmail.com 

 
Summary: Through education as the core of academic activities, students gain knowledge, mental and physical 

abilities and learn to accept certain values, beliefs, attitudes and a positive approach towards society and culture. 

Motivation is of crucial importance for school and leads to success. Only a motivated person (the teacher) can 

easily motivate others (the students). There are principles regarding lack of motivation and questions for the 

terms: motive, motivation and motivator. Good aim and factors of motivation lead students to success. 

Key words: education, teacher, motivation, principles and factors.  

 

НАСТАВНИКОТ- НАЈГОЛЕМ МОТИВАТОР ЗА УЧЕНИЦИТЕ 
Билјана Мирковиќ 

ООУ ,,Блаже Конески”- Скопје, Република Македонија bkarovska@gmail.com 
 

Резиме: Преку наставата како јадро на академски активности, учениците се здобиваат со знаења, 

ментални и физички способности и учат да прифаќаат одредени вредности, верувања, ставови, и 

позитивен пристап  кон општеството и културата. Мотивацијата е од суштинско значење за училиштето 

и води кон успех. Само мотивиран човек( наставникот) лесно ги мотивира другите( учениците). Постојат 

прицини за немотивираност и прашања за поимите: мотив,мотивација и мотиватор. Добрата цел и 

факторите кои се извор на мотивација ги водат учениците до успех. 

Клучни зборови: настава, наставник, мотивација, принципи и фактори. 

 

1. ВОВЕД 

 

 

,,Немора  да бидеш голем за да почнеш,  

но мораш да почнеш за да станеш голем’’ 

 ~ Zig Ziglar  

 Наставата во училиштата е основна детерминанта на училишниот живот. Таа ги опфаќа најважните 

фактори: ученици, наставници, родители, медиуми, средината во која се работи, начинот на 

комуникација и формата на добивање на информации. Преку наставата, како јадро на академски 

активности, учениците се здобиваат со знаења, ментални и физички способности и учат да прифаќаат 

одредени вредности, изградба верувања, ставови, и позитивен пристап  кон општеството и културата. 

Училиштето мора да има изградено  средина која им помага на учениците  да го пронајдат својот 

идентитет, бидат поддршка во тешкиот  период на адолесценција и да им помогнат, насочат и 

мотивираат да го   изберат нивниот пат во животот. 

 Учениците треба да бидат мотивирани за да имаат интерес за учењето. Мотивацијата е од суштинско 

значење за училиштето и води кон успех. Зборот мотивација потекнува од латинскиот збор movere, што 

во превод на македонски јазик значи- движење. Учењето е сложен процес, а учениците се тие што треба 

да ги остварат своите цели. 

 За овој труд првенствено треба да се нагласи важноста на мотивација во процесот на учење. 

Мотивацијата мора да се базира на она што сакате да постигнете, и да ги охрабри оние однесувања кои  

водат кон постигнување на целите во училницата. Само мотивиран човек лесно ги митивира другите! 

Постојат два вида на мотивација: внатрешна и надворешна. 

Внатрешната мотивација е кога имаме движечка сила, одвнатре да напредуваме и да успееме за наши 

потреби - ученикот е гладен за знаење и учи затоа што тоа него го исполнува и го прави среќен. 

Надворешната мотивација е кога учиме и работиме од некој интерес, т.е да добиеме нешто од тоа - 

ученикот учи затоа што некој или нешто го присилува на тоа. 

Постојат четири прицини поради кои ученикот може да биде немотивиран: 

*Нема цел - „Зошто да го направам тоа? За што ќе ми користи во животот?“ 

*Се сомнева во себе - „Тоа е претешко за мене, има премногу материјал, никогаш нема да го научам.“ 

*Не верувам во начинот - „Материјалот е тежок и има комплицирано упатство.“ 

*Не верувам во наставникот - „Ми дава пониски оценки, отколку што заслужувам, тој не ме сака и 

секогаш ми поставува тешки прашања.“ 

Ученикот треба да се мотивира, охрабрува и заинтересира за учењето. Ако тој се сомнева во себе и 

своите способности, треба да се охрабри:  

mailto:bkarovska@gmail.com
mailto:bkarovska@gmail.com
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- помогни му да направи план на мали цели кои може да ги исполни- оствари, 

- да ги исполнува еден по еден и да прифаќа помош. Тој очекува наставникот да биде објективен. 

Оцената или пофалбата никогаш да не зависи од (не) расположението , ниту од (не) симпатиите кон 

ученикот. 

- Ученикот очекува од наставникот да го воздигнува, а наставникот мора да биде доследен на себе. 

-  Ученикот му верува на наставникот кој е објективен, кој се држи до правилата, кој го воздигнува и на 

кого му е грижа до него. 

-  ПОЗИТИВНА мотивација- го поттикнува ученикот на задоволство и оптимизам. 

-  НЕГАТИВНА мотивација- го поттикнува ученикот на став од неуспех или казна. 

 

2.НАСТАВНИКОТ- НАЈГОЛЕМ МОТИВАТОР ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

Постојат три главни прашања: Што е мотивација ? Како да ги мотивирате другите и себеси за поголема 

посветеност ? Како да се организираат часови за да се овозможи задоволување на основните човекови 

потреби ? 

Мотивација = процеси кои предизвикуваат дејствија за да се постигне некоја цел ! 

Мотив = внатрешен фактор кој ги движи и насочува човечките активности ! 

Мотиватор = вистински предмет или појава која предизвика процесот на мотивација ! 

Под поимот мотивација исто така подразбираме склоп на внатрешни фактори и процеси кои го 

насочуваат човековото однесување на некоја активност која има одредена цел, одредувајќи му 

интензитет и истрајност.  

Да се биде силно мотивиран за нешто, значи дека треба да се соберат сите сили за да постигне одредена 

цел, ништо да не ве одврати од таа фиксирана цел и дека нема да се смири додека не ја оствари целта. 

Речиси секој ученик барем во еден временски период имал потешкотии со мотивацијата за учење.  

За да се одржи мотивираноста, наставникот треба да биде ентузијаст... 

Еден наставник кој е во добро расположение околу себе креира пријатна светлина и поттик. 

Ученичкиот труд треба да се наградува или пофалува, на таквата работа треба да се коментира, бидејќи 

тоа ќе му покаже на ученикот како да се следи неговото дело и да се охрабри до самооценување 

насвојата работа. 

Она што сакаме да го постигнеме го нарекуваме цел, така што правиме  разлика помеѓу онаа 

краткорочна и долгорочна. Краткорочна цел е нешто што сакаме (и можеме) да го постигнеме  наскоро. 

Оваа цел на пример може да е читање одреден број на страници на лектирата во наредните два дена. 

Долгорочната цел е нешто што планираме да се постигне во текот на еден подолг временски период, на 

пример, да ги решам сите задачи на тестот по математика. Неопходно е да се утврдат конкретните  цели 

и јасно да се дефинираат. Доколку не се јасно дефинирани и наведени, вашите напори ќе немаат правец. 

Затоа, важно е да ги запишете вашите цели и да се води  евиденција за нив.  

Пред секоја поставена цел треба да си ги поставите прашањата ШТО ќе направите и КОГА тоа ќе се 

случи - исполни.  При што секоја цел ја укажува твојата решеност да се направи. 

Добрата цел се одликува со следниве карактеристики:  

Познавање на своите вештини и способности- ( знаејќи ги вашите предности и слабости ќе ви 

помогнат во поставување на цели кои може да се постигнат).  

Реални цели - ( постави цел за колку време ќе прочитате 50 страници од  содржината на материјалот, во 

рок од еден час- не е реален. Обидете се да ги усвоите важните содржини во 10-страница на материјалот 

за само неколку часа е повеќе реална цел).  

Флексибилни цели - (понекогаш работите не одат токму онака како што е предвидено, и може да биде 

потребно да ја прилагодите целта. Останете флексибилни и на тој начин ќе бидат повеќе подготвени да 

ги прилагодат своите цели, кога е потребно).  

Мерливи цели - (Важно е да се биде во можност да се измери вашиот напредок кон целта. Тоа е 

особено важно за да се препознае ситуацијата каде што целта е постигната и треба да се оди понатаму). 

 Јасни и конкретни цели - (поставување на сеопфатни или сложени цели ќе ве спречи во нивно 

успешно извршување). 

факторите кои се извори на мотивација во образованието: 

Психо-физичка структура и учениците ; 

Карактеристики на наставниците; 

Карактеристики на содржина (програма);  

Образовна технологија ; 

Социо - културен услови и животната средина. 

Учениците да се мотивираат за успешно знаење ! 
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3.ЗАКЛУЧОК 
Најважната причина за учење е природната човекова љубопитност, желба за знаење, потребата да се 

справи со се она што го знае. Учениците со задоволство ќе го учат она што е интересно и на се да 

поставуваат прашања што ќе им биде потребно за да се знае. Така ќе дознаат  дали материјалот е 

интересен начин на учење. 

Важно е да го совладаат целокупниот материјал на поинтересен начин. Важно е дека материјалот се 

дискутира и за подобро да се разбере поголемиот дел од содржината, по можност тоа да го постигнат 

сите ученици во одделението- ако е потребно ќе се објасни и неколку пати. Поставувајќи повеќе 

прашања поврзани со материјалот, ученикот го мотивираат и охрабруваат да бара повеќе, да се вложува 

повеќе, да прашува повеќе и  да биде незаситен. 

 Наставникот во наставниот процес може да има неколку улоги. Тој е ментор и има улога на 

најважен мотивационен фактор. Наставникот како ментор има обврска да го следи напредокот на своите 

ученици, да ги насочува, да им дава поддршка и да се грижи за нивниот развој. 

Целта на ова истражување е да се проучува, испитува и анализира мотивацијата на учениците во 

процесот на учење и она што е нејзиното влијание врз постигнувањата на учениците.  

Мојата семинарска работа ќе ја завршам со мислата на ( Dražena Filipović ) 

,, Ученикот не е канта која треба да ја наполниш со знаење, туку лампа која треба да ја запалиш 

со сопствениот пламен.”  
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THE UNBREAKABLE BOND BETWEEN THE METHODOLOGY OF TEACHING 

LANGUAGE AND THE METHODOLOGY OF TEACHING LITERATURE 
Borkica Fileva 

High School „Jane Sandanski“ – Strumica,  Republic of Macedonia, borkicat@gmail.com 

 
Abstract: The subject of Macedonian language and literature is a complex one and it opens the possibility to 

apply a variety of methods when processing curriculum units, depending on whether dealing with curriculum 

units from the area of language or curriculum units in the area of literature. However, the teacher being the 

driving force in the teaching process and led by the fundamental maxim in methodology to turn the student into 

an active participant in the implication of their own knowledge, thinking and judging on their own and having 

the opportunity to use their creativity in order to make a correlation between language and literature, and 

ultimately show the unbreakable bond between the two segments through such coherence. 

Key words: methodology, language, literature, correlation, creativity. 

 

НЕРАСКИНЛИВАТА ВРСКА ПОМЕЃУ МЕТОДИКАТА ПО ЈАЗИК И 

МЕТОДИКАТА ПО ЛИТЕРАТУРА 
Боркица Филева 

СОУ „Јане Сандански“ – Струмица, Република Македонија 
Резиме: Комплексноста на предметот Македонски јазик и литература отвара можност за импликација на 

повеќе методи при обработка на наставните единици, во зависност од тоа дали станува збор за наставни 

единици од областа на јазикот или од областа на литературата. Но, наставникот како двигател во 

наставниот процес водејќи се од основната максима во методиката од ученикот да создаде активен 

субјект кој своите знаења успешно ќе ги имплицира, самостојно ќе мисли и расудува и ќе ја има 

можноста преку својата креативност да успее да направи корелација помеѓу јазикот и литературата, a 

преку таа кохерентност успешно да ја прикаже нераскинливата врска помеѓу двата сегменти. 

Клучни зборови: методика, јазик, литература, корелација, креативност. 

 

Приод кон сегментот јазик 

Наставниот предмет македонски јазик и литература погледнат како кохеренција на два елементи кои се 

од особена важност можеме да го анализираме од јазичен и книжевен аспект, но истовремено да 

направиме цврста и нераскинлива конекција помеѓу овие два сегменти. Оттука имаме широк спектар на 

методи кои можеме да ги имплицираме при обработка на наставните содржини. Погледнато од јазичен 

аспект, предметот македонски јазик и литература  преку своите образовни и воспитни цели ги воведува 

учениците  во литературниот јазик уште од најрана возраст преку запознавање со неговата граматичка 

структура и неговата богата лексика. Низ образовниот процес се изнаоѓаат разни можности речта на 

учениците да биде литературно издржана, но и природна. Во однос на писменото изразување 

образовните цели се појавуваат со изострен израз со изразито нагласени правописни и интерпункциски 

правила, како и структура на изразот и реченицата со што се изразува познавањето на нормативите од 

граматички аспект, но се постигнува и практично применување на теоретските знаења. Преку 

наставниот предмет македонски јазик и литература гледано од јазичното становиште учениците се 

воведуваат и во светот на книжевноста која кај учениците / реципиенти предизвикува силни доживувања 

и впечатоци. Тие впечатоци се инфилтрираат како воспитни елементи кои играат голема улога во 

формирањето на ученикот / реципиентот како личност. Образовната цел ќе се реализира со 

воведувањето на најразличните законитости на книжевната уметност, теориски, историски, психолошки 

и естетски. Целите и задачите од јазичен аспект се долгорочни затоа што преку мајчиниот јазик и 

неговите специфики кај учениците се гради индивидуа која е подготвена со својот сензибилитет да 

придонесе за културниот и општествениот поредок. Преку образовните и воспитните цели и задачи се 

остварува и нивниот функционален аспект. Освен со сегментот литература, методиката по јазик 

кореспондира и со останатите науки и научни дисциплини: 

 

Методиката на наставата по македонски јазик 

                                                                              ↓ 

основи : лингвистика, психологија, педагогија 

↓ 
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Релации со дисциплините на лингвистиката: 

фонетика, фонологија, морфологија, 

лексикологија, синтакса, дијалектологија, 

историја на јазик и др. 

↓ 

Релации со литературата како конхерентна 

наука и со нејзините дисциплини :теорија на 

литература, историја на литература, литературна 

критика. 

↓ 

Корелација со наставни предмети:  историја, странски 

јазици, уметност (музичка, ликовна) и со другите 

наставни премети. 

 

Приод кон сегментот литература 

Сегментот литература од предметот македонски јазик и литература отвара можност наставникот 

како двигател во наставата да ги насочи учениците како реципиенти во наставата да ги 

имплицираат своите теоретски знаења врз литературните дела, но и преку литературата како 

уметност да го спознаат светот на меѓукултурно разбирање, социјализација, енкултурација и др. 

Литературата е важен сегмент од животот на младите и децата. Преку литературата учениците 

како реципиенти во наставата можат да ги истакнат своите стекнати знаења од теоретски аспект 

со проширување хоризонтот на поглед на светот, како и развивање на креативно и критичко 

мислење. Преку всадувањето љубов кај реципиентите кон литературата. Oд воспитен и  

психолошки аспект кај учениците нудиме можност литературното дело да предизвика емоции, 

асоцијации и мисли со кои ќе учествува во градењето на личноста и на естетскиот вкус кај 

реципиентот, со  што се развива сензабилитет и љубов кон литературната уметност. 

Литературата како уметност отвара можност за развивање на љубов кон  животот, татковината, 

почит кон традицијата и сопствените национални корени, а со запознавање на туѓите култури 

развивање почит и кон другите националности и етникуми. Литературната уметност е 

ангажирана за усвојување на универзалните придобивки на човештвото. Современата настава по 

литература нуди можност за развивање креативни и мисловни способности кај реципиентот, ја 

поттикнува фантазијата, креативноста, истражувачкиот дух, критичноста и способноста 

учениците да ги анализираат литературните дела кои се предмет на наставната интерпретација 

преку имплицирање на стекнатите знаења од теоретски и литературен аспект. Освен со 

сегментот јазик, методиката по литература кореспондира и со останатите науки и научни 

дисциплини: 

Методика на наставата по литература 

↓ 
Комуникација (списанија, 

медиуми, комуникациски системи, 

МАС медиуми) 

                       

↓ 

                

Историја, Социологија, 

Филозофија 

                

↓ 

Педагогија, Психологија 

                 

↓ 

Уметност (Театарска, Музика, 

филмска, ликовна, естетска 

уметност). 

 

Јазикот е во литературата и литературата е во јазикот 

Иако ги поделивме деловите од предметот македонски јазик и ги разгледавме како цвсто конекциски 

целини кои се надополнуваат и во оглед на воспитно, образовните и функционалните задачи и во однос 
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на наставните методи  коишто можеме да ги имплицираме и кај наставни единици од областа на јазикот 

и литературата.  И од компаративен приод во врска со корелацијата  со другите науки и наставни 

предмети можеме да увидиме дека целините јазик и литература успешно се надополнуваат . Јазикот е во 

литературата и литературата е во јазикот. Имено македонскиот јазик зазема централно место во 

образовниот процес  и преку ткаењето на знаењата и нормативите на македонскиот јазик ние кај 

учениците имплицираме и позитивен однос кон литературата со што ние правиме корелација помеѓу 

образовните→ воспитните→ функционалните цели и задачи на предметот македонски јазик и 

литература.  Наставникот како успешен импликатор на сите оние можности кои ги нуди методиката како 

наука ја има основната цел да развие сензабилитет кај учениците кон македонскиот јазик и литература и 

преку него да развие љубов кон универзалните позитивни придобивки на човештвото, да ја развие 

критичката мисла  кај ученикот и преку  своите стекнати знаења од областа на македонскиот јазик, но и 

од областа на литературата како уметност успешно да  ги имплицира  и креативно да ги формулира 

своите ставови и мисли градејќи ја својата личност низ призмата на изострениот поглед кон иднината. 
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Abstract: The study of foreign languages is a long, comprehensive and complex process, as a whole 

incorporates different types of competences that give students a spectrum of practical implementations in 

different speaking situations. One of them is lexical competence. According to the Common European 

Framework of Reference for Languages, quantity, distribution and vocabulary skills' quality are the main 

parameters in the adoption of the linguistic norm for establishing the level of competence and planning of 

educational processes. Despite the methodological issue in the context of lexical competence at the state level 

has not yet built and noted adequate theory about which factors affect the development of lexical competence. 

From that point of view in this paper we will emphasis the different approaches to defining the lexical 

knowledge and models of lexical competence. I will put an accent at the approaches in adopting the vocabulary 

as a crucial basis in the development of communicative competence of the students and the necessity of 

devoting particular attention to the vocabulary implemented in teaching foreign languages. 

During elaboration of the essential components of this paper, I will define the following key lexemes of 

communicative competence, lexical competence, knowledge aspects of the word, levels of knowledge, models 

of lexical competence. 

 

ЛЕКСИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 
Валентина Ристеска Рубаноска 

ООУ „Св.Наум Охридски“, Охрид, Република Македонија vaskoohr@t-home.mk 

 
Апстракт: Изучувањето на странски јазици е долг, сеопфатен  и комплексен процес, кој во целина ги 

инкорпорира различните видови компетенции, кои им овозможуваат на учениците лепеза практични 

имплементации во различни говорни ситуации. Една од нив е лексичката компетенција. Според 

Заедничката европска референтна рамка за јазиците, квантитетот, дистрибуцијата и квалитетот на 

вокабуларните вештини се главните параметри во усвојувањето на лингвистичкиот норматив, за 

определување на нивото на јазичната компетенција и за планирањето на наставните процеси. И покрај 

студиозноста на методолошката проблематика во контекст на лексичката  компетенција, на државно 

ниво сеуште нема изградена и нотирана соодветна теорија за тоа кои фактори влијаат врз развивањето на 

лексичката  кометенција. Од таа гледна точка во овој труд ќе ги акцептирам различните приоди за 

дефинирање на лексичкото знаење и моделите за лексичка компетенција. Акценти ќе ставам и на  

приодите во усвојувањето на вокабуларот како темелна основа во развојот на комуникативната 

компетенција кај учениците и неопходноста од посветување особено внимание  на имплементираниот  

вокабулар  во наставата по странски јазици. 

При елаборацијата на суштинските компоненти на овој труд, ќе ги дефинирам следните клучни 

лексеми комуникативна компетенција, лексичка компетенција, аспекти на знаење на зборот, нивоа на 

знаење на зборот, модели на лексичка компетенција. 

 

ВОВЕД 

 Една од главните приоритетни цели во наставата по странски јазици е да се стекне способност 

за ефективна комуникација во различни говорни ситуации. Во таа смисла најфреквентен термин кој се 

употребува во контекст на изучувањето на странски јазици е терминот „комуникативна компетенција“, 

воведен од Хајмс (Hymes, 1979), како реакција на дефиницијата за компетенција на семиологот Ноам 

Чомски. Според Чомски, компетенцијата (competence) се состои од ментални претстави на 

лингвистичките правила, кои ја сочинуваат внатрешната граматика на говорителот или слушателот. Таа 

граматика е имплицитна и доаѓа до израз во интуицијата  која говорителот односно слушателот ја има за 

граматичката структура на реченицата, додека употребата (performance) се состои од користење на 

граматиката при разбирањето и продукцијата на јазикот. Компетенцијата според Чомски се однесува на 

„идеален“ говорител/слушател, кој не е подложен на ограниченост во меморијата и промена на 

вниманието и интересот, грешки, повторувања, паузи, испуштања и додавање зборови. Тој сметал дека 

лингвистичката теорија треба да биде теорија на компетенцијата, бидејќи варијациите кои се јавуваат 

при употребата на јазикот не ја рефлектираат лингвистичката способност на говорителот/слушателот. 

 Креирајќи го терминот „комуникативна компетенција“, Хајмс демонстрирал промена на 

фокусот,  кој дотогаш бил насочен кон јазикот, како формален систем од знаци. Како социолингвист, тој 

бил заинтересиран за општественото и културното знаење кое им е потребно на говорниците, за да 

можат да ги разберат и практично да ги имплементираат јазичните форми. Затоа, според него не е 

доволно само знаење, туку и способност за адекватна  имплементација  во комуникативни вештини. Тој 
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тврдел дека покрај лингвистичката компетенција, изворниот говорител има и друг систем на правила, 

односно тој интуитивно знае што е општествено соодветно или несоодветно и може да го приспособи 

својот јазик според темата, ситуацијата и учесниците во комуникацијата. Хајмс вели „Мора да знаеме 

дека децата стекнуваат знаење за речениците не само како граматички структури, туку и како реченици 

кои се соодветни на дадената ситуација. Тие стекнуваат компетенција за тоа кога да зборуваат, а кога не, 

како и што, со кого  и на кој начин  да ги интерпретираат сопствените  чувства, мисли и идеи.  Постојат 

правила на употреба без кои граматичките норми  би биле бескорисни“. 

 Според Канал и Свејн (Canale & Swain) комуникативната компетенција се состои од три 

компоненти граматичка, социолингвистичка и стратегиска. Граматичката компетенција се однесува 

на знаењето на јазикот, неговата форма и значење. Таа инкорпорира знаење за правописот, 

правоговорот, вокабуларот, структурата на реченицата и семантиката. Социолингвистичката 

компетенција се состои од две компонентни правила -  социокултурни правила и правила на дискурс. 

Знаењето на тие правила би било клучно за интерпретирање на пораките, кога постои мала 

транспарентност помеѓу буквалното значење на пораката и намерата на говорителот. Стратегиската 

компетенција  се состои од вербални и невербални комуникациски стратегии,  како компензациски 

сегменти со цел да го пополнат лингвистичкиот вакуум, кој се создава кога говорителот има лимитиран 

вокабулар на комуникација. Овие компоненти подоцна се надополнуваат  со уште една дискурсна 

компетенција, која се однесува на способноста за разбирање на правилата на дискурсот во говорни и 

писмени текстови и  семантичките врски  помеѓу речениците. 

  Дефинирањето на лексичкото знаење на лексемите се базира врз две статегиски определби. 

 Првата определба се фокусира на различните аспекти на знаењето на зборот. 

 Втората определба  се однесува на нивоата на знаење односно фазите на усвојувањето 

на зборот. 

 Аспекти на знаење на зборот 

Во 1942 година Кронбах предложил 5 аспекти во дефинирањето на разбирање на зборот. 

 Генерализација (  способност да се дефинира зборот ) 

 Апликација ( способност да се  употреби  зборот во даден јазичен дискурс) 

 Широчина на значење  ( способност да се дефинираат  различните значење на зборот ) 

 Прецизност на значењето  ( практична имплементација  на зборот во дадена говорна 

ситуација ) 

 Расположливост  ( способност за негова продуктивна употреба ). 

 

Нивоа на знаење на зборот 

Одредени научно-истражувачки факти говорат дека знаењето на зборот вклучува лепеза од 

меѓусебно поврзани аспекти на знаење, кои се фокусираат на морфолошкото, граматичкото и 

семантичкото  знаење за зборот. Во други научни студии  приодот кон дефинирањето на лексичкото 

знаење интерпретира прогресивни нивоа на знаење од елементарно ниво на знаење до способност зборот 

да се имплементира во дадена говорна ситуација. Тој приод Рид (Read) го нарекува „развоен процес“, 

бидејќи идентификува нивоа на знаења,  кои може да се интерпретираат како фази во усвојувањето на 

зборот. Во тој контекст лексичкиот развој се карактеризира како движење или прогресија од општа 

категоризација – поимање на зборот до поголема прецизност во владеењето на нијансите на значењето 

на зборот. Зборувајќи за димензиите на развојот на вокабуларот лингвистот Хенриксен (Henriksen) смета 

дека многу зборови никогаш нема да бидат целосно научении. Де факто ниту еден изворен говорител не 

може да го знае целиот потенцијал на значења на еден збор. Разбирањето постепено се менува како што 

се зголемува искуството со светот и јазикот. Факт е дека само мал дел од зборовите што ги знаеме 

рецептивно некогаш ќе станат продуктивни. Поголем број зборови прво влегуваат во рецептивниот 

вокабулар, а потоа можат да станат продуктивни. Еден од првите истражувачи лингвисти кој предложил 

скала за идентификување на нивоата на знаење на зборовите кај изворните говорители е Дејл (Dale), кој 

дефинирал 4 основни фази во знаењето на зборот. 

 Фаза 1. „Никога не сум го видел“ 

 Фаза2. „Сум го слушнал, но не знам што значи“ 

 Фаза3. „Го препознавам во контекст – може да значи...“ 

 Фаза4. „Го знам“. 

Во таа смисла Дејл дискутира  за 5 фаза – способност да се разликува зборот од други зборови 

тесно поврзани со дадениот збор по форма и употреба. 

 Скалата на знаење на вокабуларот треба да се сфати како практичен инструмент за одредување 

на првичното препознавање и употребата на зборовите. 
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 Модели на лексичка компетенција 

Практиката потврдила правопропорционален однос  во сегментарниот аспект на моделите на 

лексичка компетенција. Учениците со поголем вокабулар покажуваат поголем успех во поголем број 

јазични вештини отколку учениците со помал вокабулар. Од таа гледна точка вокабуларот дава 

значителен придонес во сите аспекти на јазичната компетенција. Меара (Meara) во 1996 година 

констатирал дека постојат мал број студии кои ја истражуваат големината на вокабуларот кај учениците 

кои ги изучуваат странските јазици. Тој проблемот го лоцира во немањето адекватни тестови за мерење 

на големината на вокабуларот. „Тестот на нивоа на вокабуларот“,  креиран од Нејшн е најблизок до 

стандардниот тест за мерење на вокабуларот. Но, со него се тестираат само мал број зборови групирани 

според фреквентноста со користење на комплексен формат со повеќекратен избор. Поради големиот 

број зборови во еден просечен лексикон не е практично да се тестираат сите зборови, па потребно е да се 

користи адекватен метод за селектирање на зборовите.Ако квантумот  на зборовите кај говорителот е на 

минимално ниво, тогаш е релативно лесно да се тестира разумна пропорција од тие зборови. Практично 

ако некој знае 400 зборови, тест со 40 збора би бил прилично репрезентативен за вокабуларот на 

говорителот. Но, колку што е поголем вокабуларот на испитаниците проблемот е поизразен. Оттука 

Меара заклучува дека она што навистина е потребно е тест кој ќе се однесува на целокупниот  

вокабулар, а не на одделни  зборови. Потребна е лексичка карактеристика како дистинкција меѓу 

репрезентативниот  вокабулар на говорителите со импозантна листа  на зборови и лица чиј вокабулар 

има квалитетно подобра структура и адаптибилна  мрежа на асоцијации меѓу зборовите. Таквите тестови 

би го вклучувале степенот на поврзаност на зборовите во мрежата, просечниот број на врски меѓу 

зборовите и просечната одалеченост меѓу одредени зборови во мрежата. Ваквите врски се дистинктивни 

елементи кои овозможуваат да се разликуваат вистинскиот  вокабулар со квалитативната  листа на 

зборови. Вокабуларот на лицата кои учат странски јазици нема толку добра структура како кај 

изворните говорители. Апсолутен е фактот што тие потешко ќе пронајдат асоцијации  за дадените 

зборови и често не може да ги согледаат врските меѓу зборовите кои  очигледно се  специфични  за 

изворните говорители. Тоа сугерира дека „лексичката организација“ е важна димензија на лексичката 

компетенција. и дека „организацијата“ се однесува на комплетниот  вокабулар, а не на одделни зборови 

како изолирани единици. 

 Еден од најпознатите тестови за мерење на длабочината на значењето на зборовите, креиран од 

Рид користи формат на зборовни асоцијации. Покрај целниот збор дадени се 8 други зборови од кои 

испитаниците треба да изберат 4,  кои семантички се поврзани со целниот збор. Четирите асоцијации 

претставуваат различни односи парадигматски              ( синоними ), синтагматски, семантички  и 

аналитички. Се претпоставува дека учениците кои поседуваат длабоко лексичко знаење,  полесно ќе ги 

идентификуваат асоцијациите од оние ученици,  чие знаење не е толку длабоко, така што длабокото 

лексичко знаење на голем број зборови може да се тестира на економичен начин. Ваквиот формат 

овозможува мерење на специфичните семантички врски што укажува на типот на знаење што го 

поседуваат учениците за дадените зборови како и развивањето на тоа знаење.  

 Во согласност со комуникативните трендови во наставата по странски јазици и врз основа на 

дефиницијата за јазична компетенција,  која вклучува знаење на јазикот и способност за користење на 

истиот, Чапел (Chapelle) предложила лексички модел кој содржи три компоненти на лексичка 

компетенција. 

 Контекст на употреба на вокабуларот 

 Знаење на вокабуларот и фундаменталните процеси 

 Метакогнитивни стратегии потребни за употреба на вокабуларот. 

Погледнато од оваа перспектива истражувањата во областа на тестирањето на вокабуларот се 

фокусираат на втората компонента, знаење на вокабуларот и фундаменталните процеси, која вклучува 

големина на вокабуларот, знаење на карактеристиките на зборовите, организација на менталниот 

лексикон и процесите потребни за пристапување кон менталниот лексикон. Резултатот од ваквата 

фокусираност се темели на  зборовите, кои  се третираат како индивидуални единици  и кои може да се 

презентираат изолирано, чие значење се генерализира во многу ситуации. Меѓутоа во согласност со 

концептопт за комуникативна компетенција,  тестовите треба да симулираат ситуации кои одговараат на 

реалната  употреба на јазикот, што одговара на првата компонента. Третата компонента на лексичка 

компетенција е користењето на метакогнитивни стратегии,  кои играат посредна  улога помеѓу знаењето 

на ученикот, неговите капацитети за процесирање и комуникативните барања на контекстот.  

  

Заклучок  
Стручното елаборирање на темата Лексичка компетенција уште еднаш ја потврди 

комплексноста на учењето на вокабуларот и големината на задачата со која секојдневно се среќаваат 

учениците при усвојувањето на странските зборови  на часовите. Низ призмата на стручните опсервации 

и практиката во наставата на лексемите ( зборовите ) се гледа како на посебни елементи. Но, јасно е дека 
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зборовите функционираат во семантички мрежи на поврзани зборови. Оттука учењето на нови зборови 

не е само усвојување на изолирани лексички единици, туку  новите зборови се вклопуваат во лексичката 

мрежа што значи дека треба да се конектираат сите видови на врски со поврзани зборови. Така учењето 

на вокабуларот би претставувало пред се системско учење,  отколку учење на изолирани лексички 

единици.  

Поаѓајќи од овие сознанија  наставниците треба да посветат посебно внимание на усвојувањето 

на вокабуларот уште од најраната возраст, прецизно следејќи ги зацртаните цели на Наставниот план и 

програма според Бирото за развој на образованието  и да овозможат адекватно прифатлив модел на 

развивањето на лексичка компетенција кај учениците  во училишната средина и да применуваат 

различни стратегии и активности кои ќе им овозможат не само усвојување на нови зборови туку и нивно 

длабоко процесирање за воспоставување семантички врски со други лексички единици и нивно 

интегрирање во постоечките лексички мрежи.  
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IEP –MODELS FOR TRACKING AND EVALUATING THE STUDENTS WITH psn 

(PUPILWITH SPECIAL NEEDS) IN INCLUSIVE CLASSROOM 
Matilda Bajkova 

Primary school “Vera Ciriviri - Trena“- Skopje, Republic of Macedonia   mbajkova@hotmail.com 
 

Abstract: The mental health, as a component and part of the education is an exceptionally important area in 

which various aspects of the disharmonic development of the student/s are observed in the direction of their 

special needs in the classroom, which, are included in the educational process of the Republic of Macedonia 

since 1994. The teacher in the inclusive classroom or the 21st century classroom, must have ways of observing 

and evaluating the progress of the students with PSN (pupil with special need), to follow their progress, to have 

instruments with which they will note the developments, to weigh, analyze, and with that to make a sublimation, 

so in the end they can come up with a solution to improve the conditions, methods (approaches) towards the 

student with PSN with a goal for a successful teaching. During these educational-methodologic approaches the 

teacher must have informations about the special needs characteristics and most importantly- the educational 

implications which would fit in the finding and planning of those in the programs and plans, the implementation 

in the educational process through the global, thematic and process-development plans of the classes of 

whichever subject in primary, elementary and high school. The IEP (individual education plan) models for 

tracking and evaluating the students with PSN in the inclusive classroom and the educational process are of a 

crucial importance for the teachers, parents, psychologists, special education teachers. The models are also 

important for the PSN pupils, because they ease their inclusion, tracking and evaluation of the educational 

process for a longer or shorter period of time. The IEP model is a successful model for the teacher who works in 

the inclusive classroom of the 21st century. 

 

ИОП –МОДЕЛИ НА ПРИСТАП ЗА СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛВАЦИЈА НА УЧЕНИЦИ 

СО ПОП ВО ИНКЛУЗИВНА УЧИЛНИЦА 
м-р Матилда Бајкова 

ООУ “Вера Циривири-Трена“-Скопје, Република Македонија  mbajkova@hotmail.com 
 

Резиме: Менталното здравје, како компонента и дел од образованието е мошне важна област во која се 

согледуваат различните аспекти на дисхармоничниот развој на ученикот/ците во насока на нивната 

посебност во училница  која пак, во образовниот процес од 1994 година е инклузирана во образовниот 

систем во Република Македонија. Наставникот во инклузивната училница или училница на 21-виот век, 

мора да има начини како да го следи и евалвира развојот на учениците со ПОП (посебни образовни 

потреби) да го следи нивниот напредок, да има инструменти со кои ќе ги бележи напредувањата, да 

мери, анализира, и при тоа да изврши сублимација, за на крајот  да носи решенија за подобрување на 

условите, методите (пристапите) кон ученикот со ПОП за што поуспешно совладување на материјалот и 

нивно поучување. При овие образовно-методолошки пристапи наставникот мора да има информации за 

посебноста од стручен аспект за ученикот/ците за нивните карактеристики и најважното- образовните 

импликации кои би се вклопиле во изнаоѓање, планирање на истите во програмите и планирањата, 

имплеменатација во образовниот процес низ глобалното, тематското и процесно-развојните планирања 

на часовите по кој било предмет како во одделенска така и во предметна настава, не само во основното 

туку и во средното образование. ИОП моделите за следење и евалвација на учениците со ПОП во 

инклузивна училница и во образовниот процес од круцијално значење за наставниците, родителите, 

стручната служба, но и учениците со ПОП за полесна инклузија, следење и евалвација на процесот на 

поучување на краткорочен и долгорочен план, на нивниот напредок во континуитет на истиот низ 

целиот процес на учење и подучување, претставува успешен модел за работа на наставникот во 

инклузивна училница на 21-виот  век.  

Клучни зборови: Инклузивни училници, ИОП –модели, ученици со ПОП.   

 

ШТО ПРЕТСТАВУВААТ ИНКЛУЗИВНИТЕ УЧИЛНИЦИ? 

Инклузивни училници се училници во кои наставниците и учениците работат заедно за креирање и 

одржување на средина во која секој се чувствува безбедно, поддржано, како и охрабрувачки да ги 

искажуваат своите ставови. Во овие училници, содржината е експлицитна, гледано од повеќе 

перспективи и различни искуства од различни групи. Сите текстови се презентирани на начин со кој се 

намалува  „искуството на маргинализација“ и, секогаш кога е можно, им се  помага на учениците да 

сфатат дека поединечните искуства, вредности и перспективи се најважни, особено врз влијанието на 

изградба на знаење во која било област или дисциплина. Наставниците во инклузивни училници 
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користат различни методи во наставата, со цел да се олеснат академските достигнувања на сите ученици. 

Инклузивните училници се места во кои има меѓусебно почитување и академски квалитет. Се вреднува 

и промовира секое  мислење.  

 

ЗОШТО Е ПОТРЕБЕН ИОП? 

За наставник што активно практикува инклузивна училница со примена на ИОП  си овозможува уредно 

формирање тим за соработка,информирање, активно вклучување на родителите како помагачи во 

процесот на образование на учениците со ПОП, следење, бележење на промените а со тоа формирање на 

диференцијални цели на часот, цели –краткорочни и долгорочни, адаптација на инклузивната училница 

или нејзина модификација и на крајот евалвација на постигнатото.Ваквиот приод кон структурирање на 

ИОП за секое дете(ученик) со ПОП во инклузивната училница дава можност и врз начинот на приоѓање 

кон овие вулнерабилни груп ученици со цел да се почувствуваат добредојдени и не маргинализирани. Во 

традиционалниот начин на третирање на учениците со ПОП постоеше неадекватно третирање или 

парцијално според способноста на наставникот да прифати предизвик за работа со ученици со ПОП , а 

преку користењето на моделите на ИОП овој приод им е подостапен на сите наставници без оглед на 

нивната стручност за работа со ученици со ПОП. Со ИОП првото скалило на стигматизацијата на 

учениците со ПОП во инклузивната училница е поминато.    

Традиционално, сите наставници што се заинтересирани за напредокот на сите ученици во инклузивната 

училница на крајот се сведуваат на резултатите од постигнатото само од „нормалните “ученици, со кои 

во принцип се добиваат само квантитативни показатели на наученото. Ваквата позиционираност на 

наставникот му дава слика само на еден сегмент од работата со учениците, без желба да се постигне 

ниво на целост за сите инволвирани во процесот на поучување вклучувајќи ги и учениците со ПОП. Во 

оценката секако влегуваат и деловите од науките кои се неминовни алки од воспитно-образовниот круг, 

психологијата, педагогијата, специјалната педагогија за ученици со посебни образовни потреби, 

социологијата, етиката и познавањето на поимот интериоризација. 

Постојат секако, неколку дилеми и прашања кои не можат комплетно да не дислоцираат од моментот на 

поставување граница на инклузивност, но со тоа се занимаваат училишните психолози при 

запишувањето на ученикот во наставниот процес. Секако тука улога има и проценката од детските 

психијатри за матурацијата на ученикот, способноста за инклузија во редовното основно и средно 

образование како и медицинските препораки за посебноста.  Како да се измери постигнатиот успех ако 

од учениците се бара одговор на прашање/а кои нема/аат еден точен одговор? Како да се оцени процесот 

на мислење и учење а не само производот? Како да се оцени стилот на учење? Дали новите форми на 

оценување можат во целост да ги заменат традиционалните тестови на знаење? Ова се само некои 

дилеми и прашања кои всушност бараат разработка и секако партнери на кои ќе им се објасни. Токму 

затоа ИОП-ите се доволно успешни модели кои се вредни помагачи на сите заинтересирани страни 

приказната образование на ученици со ПОП успешно да се раскаже како добра практика и модел. 

Формулирање на ИОП –модели на пристап,  следење и евалвација на ученици со ПОП во инклузивна 

училница 

Наједноставниот начин  на сите засегнати страни во процесот на образование на учениците со ПОП како 

партнери да им се објасни целиот тој процес на прифаќање на соработка, планирање, адаптација, 

модификација следење, бележење на промени, анализа,сублимирање на добиеното во процесот, упатства 

за понатамошно работење и евалвација на сработеното со учениците со ПОП , е појаснувањето на 

поимот добро извршена работа. Ако се имаат јасни, прецизно позиционирани критериуми за 

изготвување на ИОП нема да има забуна. Во инклузивна училница во која се поттикнува критичко 

мислење од наставниците се бара и нивна должност е да дадат оценки за изработките од учениците или 

активностите кои не се мерат квантитативно. Во овој случај наставникот користејќи ги ИОП-ите како 

рубрики за диференцирање на потребите на ученикот со ПОП во која на јасен експлицитен начин со 

експлицитни искази треба да биде нагласено-кажано што треба да содржи производот од трудот на 

ученикот, што треба да се превземе и сето тоа добро да се испланира вклучувајќи ги и службите(педагог, 

психолог, дефектолог и родител) тогаш целиот процес ќе вроди со плод. ИОП моделите се едноставни и 

визуелно с претставени на начин близок до вокабуларот на наставникот кој го користи на часот, како и 

начинот, стилот на искажување и вообичаениот  приод кон ученците со ПОП, слободата на креирање 

нови забележки на запишување коментари од страна на наставниците се предизвикза  инвентивни нови 

видови на ИОП модели..  

Формулирањето на ИОП моделите за планирање, следење и евалвација на учениците со ПОП во 

инклузивна училница е база на добриот начин на комуникација со сите инволвирани страни а на 

добробит на ученикот со ПОП. Наставникот треба да го има подготвено ИОП сетот, пред да почне со 

процесот на поучување, да подискутира за посебната потреба на ученикот со училишниот психолог, 

педагог и дефектолог па дури и во тоа да ги вклучи и родителите како вид на транспаретност и 

партнерски однос со нив во проектот „образование  на детето со ПОП“. Отвореноста ќе му овозможи и 
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на наставникот и на ученикот/ците да се поттикнат во одлуката за достигнување на повисоки 

критериуми за добивање повисоки можности за инклузија и можности за повисоки дострели во 

поучувањето а не само да остане физичко присутво без можности за стекнување нови искуства за 

учење.Наставниците ќе бидат побогати за еден успешен  модел на работа. Особено е важно за 

наставници кои работат во инклузивна училница со повеќе деца со ПОП (Посебни образовни потреби). 

Во процесот на подготовка на ИОП-ите постои и  можност за преформулирање и адаптирање на истите 

според посебноста и секако наративно различна евалвација особено во делот на изведбеното ниво на 

ученикот.Уредната документација во портфолиото на ученикот внесува збирка од изработки и следење 

на напредокот на учениците со ПОП , а на наставнкот му го зголемува нивото на искуство и можност на 

споделување со своите колеги , размена на искуството и можност за специјализирање преку студии на 

случаи 

Модел 1 – Спроведување на проценка 

Добивање дозвола од родителот за спроведување на ИОП и документирање на истиот во согалсност со 

законот за заштита на лични податоци и медицински податоци за посебноста. 

Модел -2 Планирање на ИОП 

Пополнување формулар со податоци од доверлив карактер за посебноста на ученикот. 

Модел 3 – Опис на тековно ниво на изведба 

Експликација на тековното ниво затекнато во моментот на почнување на процесот на следење  

Модел 4 – Формулирање годишна цел  со краткорочни задачи  

Во него се нагласува годишната цел, од предметот кој се изучува-следи, се запишуваат краткорочни 

задачи, се прави проценка со што ќе се мери краткорочната задача (примери од изработки, опсервации, 

листи за проверки, анегдотски бележки текстови врз основа на посебни критериуми или текстови врз 

основа на нормативи. Сето тоа запишано уредно со датуми за напредок. 

1.7 Модел 4 – Прилагодување /модификација во училница 

Четвртиот модел  ја нагласува потребата на наставниците да ја прилагодат училницата за полесно 

инклузирање и прилагодување на условите за поучување на ученикотсо ПОП. 

1.8. Модел 5 – Опсервација на вештини во текот на денот 

Се бележи текот на денот од пристигнување, промени во текот на процесот на поучување, однесување и 

реакција на одредени моменти на поучување се детектираат  стимулативните модели на работаи стилови 

на учење на ученикот со ПОП 

1.9 Модел 6 – Проценка на вештини за комуникација 

Се врши проценка и бележење на вештини за комуникација со наставникот, другите ученици и другите 

ученици со ПОП 

1.10 Модел 7 – Евалвација на трудот и извештај за напредокот на ученикот со ПОП 

Со овој модел се врши наративен евалвативен процес во кој наставникот известува за 

постигањатаспоред планот –годишен краткорочните задачи (тримесечие, полугодие, крај на учебна 

година) доставувајќи копија во досието кај психологот, дефектологот и педагогот во училиштето , 

задржува примерок за себе и по барање на родителот му дава на увид и нему. 

 

Способноста на наставниците за ИЗГОТВУВАЊЕ ИОП МОДЕЛИ 

Способностите на наставникот во врска со ИОП моделите во нашата практика не е распространета и 

скоро и да нема рактичари кои ги корисат во својата работа во инклузивните училници. Иако според 

законот за работа на психолозите им е наложено да изготват модели тие само бараат од наставниците да 

го направат тоа без да им се укаже на потребата и начините што полесно да го направат тоа и каков 

бенефит всушност се има од тоа. Наставата претставува комплексна мешавина на професионални 

знаења, знаења од наставниот предмет, педагошки знаења, административни способности, раководење 

со паралелката, интерперсонални способности итн. Способностите на наставникот претставуваат 

појдовни основи или прагови кон кои треба да биде насочена целта на базичното образование и на 

стручното усовршување на кадарот. 

Целта Дава опис на видовите знаења, способности и диспозиции што 

наставникот треба да ги поседува за да функционира ефикасно во 

врска со подготвеноста да се справи со ученици со ПОП во 

инклузивна училница 

Ползата Нуди насоки на оние вклучени во базичното образование и 

стручното усовршување на  наставниците; го олеснува процесот на 

планирање, следење и евалвирање на постигнатото  од страна на 

наставниците; обезбедува соодветни критериуми за оние што се 

вклучени во следењето на професионалната практика на 

наставниците. Помага во целиот процес на поучување. 

Структурата Групата способности на наставникот додава уште едно скалило на 
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острученост. Таа го поставува она што наставникот треба да го знае 

и што треба да го прави во врска со секој ученик со ПОПво 

инклузивна училница  

Таб. 1 

Етички кодекс на НАСТАВНИКОТ 

Додека стандардите и способноста на наставниците можат да произлегуваат од правни или од 

професионални обврски, етиката доаѓа повеќе однатре од поединецот, имајќи го предвид она за коешто 

поединецот верува дека е морално, разумно и соодветно. 

Целта Ги поставува моралните и професионалните обврски на сите оние 

што се вклучени во активностите поврзани со ИОП-ите - 

едукаторите, учениците и родителите - за да се обезбеди етичко 

однесување на сите заинтересирани субјекти.  

Ползата Што се однесува до принципите, Етичкиот кодекс дава информации 

за сите активности и однесувањето на разни лица кои се вклучени  

или се засегнати од ИОП-ите. 

Структурата Бидејќи етичките размисли се однесуваат во основа на човековите 

активности, кодексот се насочува кон сите групи на заинтересирани 

субјекти, наведувајќи ги посебните обврски на секој 

функционер/одговорен службеник во институциите, директорите на 

училиштата и стручните соработници, наставниците, родителите и 

учениците. 

Таб. 2 

речник на термини 

Етика – Етиката претставува дел од системот на вредности на извесна личност. Нашето однесување не е 

етичко бидејќи тоа е пропишано со закон, не дека некој друг тоа го очекува од нас, туку заради тоа што 

ние веруваме дека треба и дека сакаме да се однесуваме на таков начин. (Нацрт на стандардите за 

оценување во основните училишта во Македонија). 

Стандард –  Стандардот претставува прифатен или одобрен пример на нешто според којшто се дава суд 

за други нешта или според којшто тие се мерат. Терминот „стандард“ во документот на Нацртот на 

стандардите за оценување во основните училишта во Македонија, означува опис на нивото на 

квалитетот според којшто може да се даде суд за практиката во оценувањето, без да се даде прецизна 

дефиниција за тоа ниво 

Способност/компетентност –  вештина, способност или состојба на знаењата. За секој стандард за 

оценување во Нацртот на стандардите за оценување во основните училишта во Македонија, постојат 

знаења и способности што наставниците треба да ги поседуваат за да го разбираат и да го применуваат 

стандардот  

ИОП –МОДЕЛИ  

 

6. ЗАКЛУЧОК 

Во портфолиото на наставникот неминовно е да има ваков документ за работа и копија во службите 

Само така документираните сработени нешта ќе послужат за евалуација на трудот на наставникот но и 

на учениците. А начинот на планирање, следење и евалвирање на учениците со ПОП ќе бидат во целотст 

покриени и доследно спроведени. 

 

7. ЛИТЕРАТУРА 

[1] Johnsen, Berit.H. Socio-Emotional Growth and Development of Learning Strategies. Oslo: Academic Press, 

2005. 

[2] Johnsen, Berit. H. Curricula for the Plurality of Individual Learning Needs: SomeThoughts Concerning 

Practical Innovation Towards and Inclusive Class and Schools, in Johnsen, Berit. H. & Skjørten Mirjam. D. 

(eds.) Special Needs Education, an Introduction. Oslo: Unipub, 2001.  

[3] Skjørten, Mirjam. D. Cultural Activities as a Tool for Interaction Communication and Inclusions. in Johnsen, 

Berit. H. & Skjørten Mirjam. D. (eds.) Special Needs Education, an Introduction 2001. 

 

 

 

 
 

 

 



104 
 

 

TRAINER FOR INTELLIGENCE 
Dimitrija Angelkov 

SOU Kiro Spandzov-Brko Kavadarci, Republic of Macedonia 

dimitrija.21098@student.ugd.edu.mk 
Dusko Lazov 

SOU Kiro Spandzov-Brko Kavadarci, Republic of Macedonia dusko.lazov@yahoo.com 

 
Abstract: The IQ trainer is quite popular in the computer world. They represent a tool that shows that it is 

possible to train intelligence, and thus be increased if used regularly and properly. Thanks to the theory of neural 

networks by methods of learning through our mistakes enable application software solutions across all platforms 

known in the computer world. The application solutions are associated with an increase in the memory capacity 

of the brain, increasing the natural intelligence, focus attention and errors irregularity detection. Because 

intelligence is easily measurable in this paper shows how it increases after actively using the application. 

Keywords: Neural Network, trainers,  intelligence, testing 
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Резиме: Тренерите за интелигенција се доста популарни во компјутерскиот свет. Тие претставуваат 

алатка која покажува дека возможно е да се тренира интелигенција, а со тоа и да се зголеми истата 

доколку се користат редовно и правилно. Благодарение на теоријата на невронски мрежи преку методата 

за учење преку грешки ни се овозможува примена во апликативни решенија во сите платформи познати 

во компјутерскиот свет. Овие апликативни решенија се  поврзани со зголемување на капацитетот на 

памтење на мозокот, зголемување на природната интелигенција, фокусот, вниманието и уочувањето на 

грешки. Бидејќи интелигенција е мерлива лесно во овој труд се покажува како  таа се зголемува после 

активно користење на апликацијата.  

Клучни зборови: Невронски мрежи, тренери, интелигенција, тестирање 

 

1. ВОВЕД  

Во последните години психолозите се убедени дека интелигенцијата е како некој истек и дека таа има 

своја тежина која е мерлива. Водени се од тоа дека како што мускулот со вежбање станува се поголем, 

поцврст и поиздржлив исто така и интелигенцијата е возможно да се тренира.  Вештачката невронска 

мрежа е збир од интерконектабилни процесирачки елементи или нодови и преставува доказ дека преку 

посебен тренинг возможно е да подобри нејзината функционалност. Посебно со методите  на учење 

преку грешки е применета во невронските мрежи и претставува решение кое нуди креирање на 

апликација која ќе работи во пракса без разлика на возраста на корисниците кои знаат да читаа 

правилно. Правилниот психофизчки развој на човекот е поврзан директно со начинот на кој тој го 

разбира светот во кој што живее. За да се разбери светот и сите процеси и механизми во него потребно е 

човекот да биде доста интелигентен, фокусиран и радознал. Интелигенцијата  бидејќи е мерлива преку 

претходно подготвен тест може многу лесно да послужи како средство за докажување дали ваквиот тип 

на апликации се употребливи во пракса.  

  Во овие апликации пред да почнат корисниците да ги користат од особена важност е да веруваат дека 

овие програми помагаат во зголемување на интелигенцијата. Тоа е феномен од психолошка природа 

бидејќи потребна е концентрација за да се постигне ефектот. Прашањето кое се поставува е дали можеме 

да го отклучиме нашиот прикриен гениј во себе. Човечкиот мозок е најкомплексен објект во 

универзумот. Ние во себе имаме 100 милијардни нервни клетки кои се поврзанисо себе во огромна 

комплексна мрежа. Преку открието дека мозокот може да се тренира како што се тренира мускулот е 

раѓањето на неуропластиката која враќа како резултат дека интелигенцијата не е фиксна како што се 

знаевме до сега во класичната психологија.  
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 2. ТРЕНЕР АПЛИКАЦИЈА  

Ние како истражувачи нудиме решение кое преставува персонален тренер за вашиот мозок и до сега 

имаме огромен брон на корисници ширум целиот свет. Преку концептот на учење преку грешки нудиме 

подобрување на мозочните перформанси. Апликацијата се користи во форма на видео игра. Како се 

менуваат нивоата на играта така и коментарите кои ќе се појавуваат ќе бидат со измешани букви во секој 

од зборовите. Како се менуваат нивоата така ќе се менуваат и  бројот на промени во секој од зборовите.   

  Овој труд е практичен нуди примена на методата учење преку грешки во повеќе форми. Програмот  

апликацијата е работена во Adobe Flash CC Profesional. Апликацијата се отвора на било кој интернет 

експлорер. Затоа е згоден за употреба на било какви платформи. Користи многу малку рам меморија и 

време за процесирање.  Во апликацијата се користи претходно подготвен текст кој стои во соодветен 

фолдер со екстензија „text.txt“. Во овој фајл се поставени повеќе текстови од различна природа за да 

секој пат текстот кој се користи е различен.  

Првата форма е решение преку замена на буквите во зборовите на дел од  зборовите во речениците, 

понатаму како се зголемува нивото се зголемува и бројот на зборови со променети букви во себе. На овој 

начин се менуваат нивоата во зависност од возраста на корисниците на ваквите апликации. Во старт 

може да бидат измените зборови со помал број на букви, а подоцна на зборови со поголем број на букви. 

Програмот се користи за генерирање на преводи од филмови или играни серии. Основната идеја е да се 

задржи корисникот што повеќе време со откривање и правилно читање на преводите од филмовите или 

играните серии за да може мозокот да биде што повеќе време активно напрегнат. Исто така може да се 

издадат изданија од познат автор со кратки содржини во кои промените на буквите во зборовите ќе се 

менува прогресивно со бројот на страните од печатеното дело. Најдобри резултати се постигнуваат со 

поезијата и прозата. Апликацијата е тестирана во нашето школо од професорите и учениците, најголем 

дел од нив се изјаснија дека има позитивен ефект бидејќи чувствуваат мозочна напрегнатост и подобра 

концентрација и фокус. Доколку се комбинира со музика која има ниски фреквенции под 8 херци тогаш 

ефектот е уште поголем. Програмот се комбинира со прогресивно зголемување на брзината на движење 

на текстот од десно на лево. На повисоките нивоа текстот се појавува од лево на десно, ова исто така 

овозможува да се тренира интелигенција бидејќи после подолго користење текстовите се научуваат и 

баш поради тоа е возможно да се прочита целиот текст ако претходно се последователно ниво по ниво. 

За да се анулира здодевноста од секојдневно користење во апликацијата се вметнати повеќе текстови со 

различна содржина и тематика. Програмот е едноставен за користење и е тестиран    кај поголем број на 

испитаници. Ваквиот начин на тренинг на мозокот е проверен во школото каде што работиме, тоа е 

прикажано на група од ученици во слика 4. На сликата учениците активно го следат движењето на 

текстот од десно на лево. За оние ученици кои брзо го читаат текстот ја активираат препреката која се 

појавува на средина од текстот и со тоа го отежнува читањето на текстот.  

 Ваквата препрека е покажана во пракса како одличен додаток на методата на учење преку грешки. 

Правени се испитувања и на замена на некои букви со соодветна бројка.  Ваквите тренери дополнително 

го зголемуваат крајниот ефект, бидејќи пред се забавни и се нов начин на читање на текст кој не е 

правилно напишан. Со ова се постигнува зголемена детекција на грешките во пишаните медиуми. За да 

се  постигне целосен ефект потребно е секојдневна употреба на програмот пред почеток на наставата. На 

крајните корисници и се гарантира дека коефициентот на интелигенција ќе им се зголеми за 14 поени за 

време од 6 месеци активно секојдневно користење на програмот.  

 Во тестирањето учествува стручната служба составена од педагог, психолог, директор на училиштето и 

двајцата автори на овој труд. Тестирањето е извршено во училиштето каде што работиме како 

професори по стручни предмети од електротехничка и машинска струка. Програмот е поставен на 

школскиот веб сајт на насловна страна со соодветен линк до страната каде се отвора флеш формата. 

Апликацијата изобилува со едноставен интерфејс кој лесно се користи од било кој.  

 

 3. ВО ВРСКА СО ИНТЕЛИГЕНЦИЈАТА 

Прашањата кои се поставуваат е дали интелигенцијата е како некоја тежина која е мерлива. При 

користењето на програмот чувствуваме како нашиот мозок станува се потежок и потежок. Дел од 

испитаниците пак добиваат некое чувство на чудност бидејќи првпат  се среќаваат со вака напишан 

текст кој плус и се движи.    

Друго прашање кое се отвора е дали на студентите од високите школи може да им помогне ваквиот 

тренер на интелигенција. Во последните години уочено е дека со употребата на видео игрите значително 

се зголемува перцепцијата, концентрацијата, фокусот, рефлексијата и мозочната активност кај големиот 

број на корисници на видео игри. Пред и после тренингот, на учесниците им е даван различен тип на 

тест за интелигенција. Од овие тестови се прави увид дали тековната интелигенција се зголемува.   
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Слика 1. Почетна форма за тренерот на интелигенција 

 

 Во оваа форма прикажана на слика 1, корисникот избира на која брзина ќе се движи текстот, 

кое ниво и за кое време. На сам почеток поставена е брзина на 3 карактери во секунда, број на промени 

една и време од пет минути. Со стискање на старт започнува програмот да го движи текстот од десно на 

лево, тоа е прикажано на слика 2. За да се зголеми вниманието на текстот кој се движи во сивата рамка 

текстот се појавува во бело линија. Тоа е така за да може очите да се фокусираат во таа линија и да се 

следи правилно текстот.  

 

 4. РЕЗУЛТАТИ 

Спроведени се повеќе тестирање на десет класа во училиштето составени во просек од по 30-тина 

ученици. Скоро кај најголем дел во исказите и разговорите е заклучено дека чувствуваат затегнатост, 

чудна тежина и мозочна напрегнатост после активна употреба на програмот. Во табела 1, е прикажана 

анализата од 10 класа во просек по 30 ученици кои се сосема доволни бидејќи групата се од иста возраст 

и клас. Во неа се уочува дели ова навистина делува и нуди одлични резултати, бидејќи од анализата 

нормално бројот на препознаени зборови опаѓа со нивото на промени и брзината на движење на текстот.  

 

Табела 1. Анкета од 10 класа во ист клас   

Клас Во ниво 1 

средна 

вредност  

на препознати 

зборови 

Во ниво 2 

средна 

вредност на 

препознати 

зборови 

Во ниво 3 

средна 

вредност на 

препознати 

зборови 

Во ниво 4 

средна 

вредност на 

препознати 

зборови 

Во ниво 5 

средна 

вредност на 

препознати 

зборови 

Средна 

оценка за 

мозочна 

напрегнатост  

од 1 до 10 по 

клас 

Средна 

оценка за 

делотворност  

од 1 до10 по 

клас 

1 90 82 80 78 74 8 8 

2 93 87 84 80 76 7 7 

3 92 85 80 76 75 8 7 

4 93 87 84 80 76 6 7 

5 99 95 92 90 87 9 8 

6 93 92 91 90 88 9 8 

7 92 90 81 80 77 6 7 

8 94 93 90 83 75 6 7 

9 94 92 90 92 86 10 10 
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10 89 84 83 80 70 6 8 

 Брзината на движење на текстот е направена да е без трепкање за да не смета на корисникот 

при тренингот.  Користена е алатка за острина на текст за подобро читање на текстот.  

 
Слика 2. Активна работна форма на тренерот за интелигенција   

 Оваа апликација се користи во проект за ширење на идејата дека интелигенција треба да се 

тренира преку здружението на граѓани ИДНИНАТА Е СЕГА – Кавадарци. Ова здружение на граѓани е 

регистрирано за користење на новите технологии во секојдневниот живот со основна цел подобрување 

на квалитетот на живот и интелигентна интеракција со околината во која живееме. 

 
Слика 3. Додатна препрека на дел од текстот 
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Слика 4. Активно користење на програмот за време на школски одмор 

 

 Во понатамошна фаза се планира движење на текстот да биде во спирала и да би се појавувал 

од средина и да се врти во круг кон надворешноста како би се дало повеќе време за да може ако некој 

збор е испуштен да се препознае подоцна, поточно во некој нареден круг. 

 

5. ЗАКЛУЧОК 

Повратната пропагација преставува метода која наоѓа примена во најмоќната вештачка невронска мрежа 

која активно се користи за стекнување на знаење по автоматски пат. Овој личен тренер за интелигенција 

нуди солидни резултати бидејќи е проверен во пракса. Нема штетни нус појави не користи генерирани 

бранови со ниска фреквенција и се одликува со едноставен интерфејс. Иако постојат противници на 

ваквите тренери дека не се ефикасни сепак останува на крајните корисници да дадат анализа и да преку 

нив се елиминираат сите сомнежи дека ваквите тренери не даваат резултат. Во себе ги користи 

решенијата на невронските мрежи бидејќи тие користат  штелување на тежини во секој од јадрата. Со 

претходно подготвен тест за интелигенција проверена е ефикасноста на апликативното решение во 

пракса.  
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USING FILM AS MEDIA IN GRAMMAR SCHOOLS 
Biljana Nisavic 
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Abstract: Being a modern educator means being a teacher who is not afraid of using contemporary means and 

techniques in everyday teaching. Using film as media, especially in grammar school where we have motivated 

children, interested in learning, is one of the ways to refresh old-fashioned frontal teaching. 

Кey Words: film, motivation, intercultural learning, educational goals, foreign languages, image 

 

УПОТРЕБА ФИЛМА КАО МЕДИЈА У ГИМНАЗИЈСКОЈ НАСТАВИ 
Биљана Нишавић 

Гимназија „Таковски устанак“ – Горњи Милановац, Србија  biljananv@eunet.rs 

 
Резиме: Бити модеран предавач значи бити наставник који се не боји употребе савремених средстава и 

техника у свакодневној настави. Коришћење филма као медија, нарочито у гимназији, где су деца 

мотивисана, заинтересована за учење, је један од начина да се освежи старинска фронтална настава. 

Кључне речи: филм, мотивација интеркултурално учење, образовни циљеви, страни језици, слика 

 

1. УВОД  

У данашњем дигиталном друштву, усмереном на Интернет, које комуникацију остварује углавном преко 

друштвених мрежа, користећи све мање дивни старински приступ „eye to eye“,  у време технолошки 

описмењених наставника и технолошки супериорних ученика, питање филма као наставног средства 

спонтано се намеће, нарочито последњих година, подстакнуто наглашеном потребом за 

интеркултуралношћу у настави. Поред тога, наставници у непосредној настави знају да је највећи 

проблем одувек било интересовање и мотивација ученика. Употребом филма у настави добијамо управо 

оно што је сваком наставнику потребно: мотивисаног, заинтересованог ученика који је расположен да 

учествује у раду и да својим ангажовањем допринесе креирању добре радне атмосфере. Коришћење 

филма као наставног средства носи са собом многе предности, али захтева и озбиљну припрему и јасне 

циљеве. 

 

2. ЗАШТО ЈЕ ВАЖНА УПОТРЕБА ФИЛМА У НАСТАВИ? 

Шта значи „интеркултурално учење“? То је усвајање знања, ставова и образаца понашања повезаних са 

интеракцијом различитих култура. Укратко, то је процес који од нас захтева да спознамо сами себе како 

бисмо разумели друге, односно преиспитивање сопственог погледа на свет, чиме и глобално постаје 

начин живота и обогаћивања личног и националног идентитета,  али и корак даље ка разумевању 

различитости. Бити модеран едукатор значи пратити нове трендове, прилагођавати се новим захтевима и 

осавремењавати наставу на све доступне начине. 

Филм као медиј је пожељно и потребно наставно средство у савременој школи. Употреба филма у 

настави све више добија на важности, нарочито у гимназији, која је као школа специфична по томе што 

има ученике са израженим различитим образовним  потребама, са упорном жељом да увек добију више 

и са сталном глађу за знањем и његовом практичном применом. Филм није само наставно средство, већ 

и средство комуникације. Он, у корак са савременим технолошким тенденцијама, у комбинацији са 

другим наставним средствима, полако надвладава старински фронтални облик рада и децентрализује 

наставу, нарочито на часовима страних језика. 

Филм се служи мноштвом вербалних и невербалних знакова. У вербалном смислу, доприноси 

обогаћивању вокабулара, али преноси и друштвене поруке, омогућавајући ученицима који га користе 

као наставно средство да доживе нову културу, да спознају нови начин живота, али и да препознају 

друштвено прихватљив или неприхватљив начин комуникације. Филм поруку преноси преко слике која 

се у дидактици користи на различите начине, која је отворена и ученику допушта сопствену сугестију и 

интерпретацију виђеног. 

 

3. КАКО СЕ ФИЛМ КОРИСТИ У НАСТАВИ? 

У настави се могу користити како образовни документарни филмови, тако и анимирани и играни 

филмови (нарочито у настави страног језика), уколико наставник има јасну представу о томе шта 

употребом одређеног филма (или његовог сегмента) жели да постигне. Филм као наставно средство пред 

наставника поставља јасне методичке захтеве. 

mailto:biljananv@eunet.rs
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Гледање филма само привидно има карактер мање важне активности. Пре би се рекло да се на овај 

начин повећава заинтересованост ученика, њихова мотивација и активност. Не треба зазирати од 

забавног карактера при избору филмских дидактичких садржаја, али треба водити рачуна о образовној 

функцији, не претерујући истовремено са академизмом који у овом случају није изазов, већ само начин 

да се умањи корист оваквог вида наставе. Пажљивим одабиром и одговарајућим начином коришћења 

филма као медија постиже се спонтано усвајање одређених наставних елемената. У зависности од 

предмета и од онога што наставник жели да постигне, односно од циљева које је поставио, можемо у 

настави користити и игране и документарне филмове. 

Веома је важно да наставник припреми ученике за гледање одређеног филма, односно да им јасно 

представи циљеве оваквог вида наставе, као и очекиване исходе. Потребно је нагласити ученицима 

прецизним упутствима шта се од њих очекује, као и на шта посебно да обрате пажњу како би гледање 

филма било у потпуности сврсисходно. 

 

4. ФИЛМ У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА 

Ако говоримо конкретно о настави страних језика, првенствено је потребно водити рачуна о степену 

познавања језика, затим добро поставити дидактичке циљеве (међу које спадају побољшање 

комуникације, усвајање граматичких садржаја, практична примена знања) и одредити најбољи начин 

њиховог остваривања. Један филм се може успешно користити за ученике са различитим нивоом 

познавања језика, уз прилагођавање циљева наставе и активности. Најпогоднији за коришћење у ове 

сврхе су филмови који су и снимњени ради наставе страног језика, али и играни и документарни 

филмови на циљном језику, који се могу користити или у целини, или по сегментима. Највећа корист 

оваквог вида наставе је комуникацијска функција која је од све веће важности. Понекад је овај приступ 

једини начин да ученици бар на кратко постану део културе чији језик изучавају. Никако не треба 

занемарити важност слике као визуелног медија, због јачине утиска. Некад је сама слика много снажнија 

од дијалога. 

Затим, говорни језик играног филма обилује идиомима и изразима карактеристичним за савремену 

комуникацију, па се ученицима на овај начин пружа могућност да схвате и прихвате начин 

комуникације. 

Као врло корисна активност показало се снимање кратког филма на одређену задату тему која је у вези 

са градивом. Мотивисаност ученика за овакав облик рада је увек висока, а корист је немерљива. 

Сарађујући на припреми сценарија, режији, глумачкој подели, деца се уче тимском раду. Прихватају 

различитости, схватајући да је важна свака карика у ланцу како би све савршено функционисало. 

Утврђују градиво циљаног предмета на осавремењен и занимњив начин. Истовремено, испољавају 

креативност, примењују стечена знања и проводе више времена заједно, на отвореном, далеко од 

рачунара и друштвених мрежа. 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

Употреба филма као медија у савременој гимназији омогућава средњошколском наставнику да се 

модернизује и да применом овог медија као наставног средства освежи наставу, заувек демистификујући 

старински фронтални метод. 
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БАРИЕРИ ВО РАЗВОЈОТ НА КАРИЕРАТА КАЈ НАСТАВНИЦИ 
м – р Наталија Делева 

ООУ „Рајко Жинзифов“, н. Драчево, Скопје 
 

ВОВЕД 

Транзицијата и реформите, времето и условите во кои живееме и брзото навлегување на технологијата, 

влијаело врз менување на положбата на наставникот во општеството, како и на промената на 

општествените ставови кон наставникот. По деведесеттите години, колку повеќе се зголемувало 

иницијалното образование на наставникот, толку повеќе се губел квалитетот на овие кадри. Се случила 

деградација на општествениот статус на наставникот, намалување на материјалните награди, а со тоа 

дошло и до губење на достоинството на оваа професија. Дигнитетот на наставничката професија во сите 

образовни степени, веќе подолго време е нарушен.  

Денес, професијата не го има истото значење. Наместо задоволство и мотивација за извршување на 

својата професија, наставниците се оптоваруваат со несигурен работен статус и големи можности за 

губење на работното место, финансиско понижување, неможност за спроведување на личните 

иницијативи, работа со огромен број на ученици, постојани притисоци и омаловажувања за нивната 

работа. Стравувањето за задржување на работното место и политичките притисоци, целосно ја 

оневозможуваат слободата на дејствување и искажување на својот став. Тоа влијае врз намалувањето на 

професионализмот, губење на ентузијазмот и креативноста при работењето. Денес, поголем дел од 

наставниците доаѓаат на работа нерасположени и имаат стрес, кој главно, произлегува од стравот од 

казни. Тоа зборува дека организацискиот амбиент, како и опкружувањето не се поволни. 

Организацискиот амбиент се карактеризира со нарушени меѓучовечки односи. Кон лошата 

организациска клима, значително придонесуваат методите на извршување на професијата, каде акцентот 

е ставен на администрирање на часовите, со што се губи значењето на самиот час, кој поминува во 

стравот да не се појави од некаде некој инспектор.  Во суштина, организациската клима на училиштето 

значително е нарушена од силните влијанија на опкружувањето. Во фактори на опкружувањето, 

првенствено значење има пазарот на трудот, кој изобилува со кадри, кои можат да ја извршуваат оваа 

професија, со што вработените наставници чувстуваат голема несигурност, во поглед на нивните 

работни места. Не помало значење врз организациската клима има политиката и доминацијата на 

партискиот систем, кој ги спротивставува наставниците, едни на други. Не треба посебно да се 

образложува за ниските плати, кои го нарушуваат секојдневието на наставникот. Сите овие фактори ја 

разронуваат положбата на наставникот. 

 

ЕМПИРИСКО ИСТРАЖУВАЊЕ 

За потребите на ова истражување беше реализирано емпириско истражување од квантитативен карактер. 

Истражувањето беше реализирано на примерок од 120 наставници, односно по 30 наставници од четири 

основни училишта различни по големина, на територијата на општина Кисела Вода. Со цел, точно 

детерминирање на ставовите на испитаниците е применета ликертовата скала на ставови.  

Наставниците, во однос на прашањето, кој модел на наградување е најмотивирачки за наставникот, со 

највисок степен на согласност (  Графикон 1 ), се изјаснија ( аритметичка средина, 4,13 ) за моделот : 

согласно резултатите. Од друга страна, најниско е оценет моделот: согласно извештајот од 

спроведеното екстерно и интерно проверување на постигнување на учениците, од страна на ДИЦ. 

Применетиот непараметриски тест (види  табела 1) покажа статистички значајна разлика во рангирањето 

на посочените модели. Заклучуваме, изнесените ставови на наставниците се во функција на поставената 

хипотеза, која вели дека Извештајот од спроведеното екстерно и интерно проверување на 

постигањата кај учениците, од страна на ДИЦ, наставниците го оценуваат како модел, којшто е 

најмалку мотивирачки за развојот на наставничката кариера. 
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Графи

кон 1 - Прашање 3.6: Кој модел на наградување е најмотивирачки за наставникот 

Табела 1, Прилог 3 од анкетен прашалник, прашање 6, 5 искази 

 

N 120 

Chi-Square 74,540 

df 4 

Sig. ,000 

a. Friedman Test 

 

Како предизвици, со кои треба да се справи образовниот систем е и тоа што нема усогласени долгорочни 

политики, за тоа какви видови оценувања на учениците ќе се вршат, какви анализи ќе се прават и за кои 

цели ќе се користат сознанијата. Постои голема недоверба во објективноста на оценките од интерните 

оценувања. Фокусот на екстерното оценување врз објективноста на наставниците е проблематичен, 

затоа што објективноста, не секогаш значи и квалитет. Може да е слаб наставник, да има слаби ученици, 

екстерните оценувања тоа да го потврдат и автоматски наставникот може да добие покачување на плата, 

затоа што е проценет како објективен. Еден тест со различни тежински новоа, не може и не треба да 

биде мерило на успешноста на наставниците, учениците и училиштето во целина. Уште повеќе, 

вметнувањето на оценката од екстерно тестирање во свидетелствата, резултира со дополнителни 

премрежја, дополнителни стресови за учениците и наставниците. Проценката на наставниците треба да 

опфаќа повеќе аспекти од нивната работа, но главно на нивната работа за време на часовите и 

компетенциите, со кои се стекнуваат учениците.  

Сметаме дека моделот за казнување на наставниците како резултат на екстерното тестирање е уникатен 

и е лошо решение и друг таков пример во Европа нема.  Никаде во светот нема докази дека ако се 

казнуваат наставниците, ќе се подобри нешто или дека ќе се унапреди нивната работа. Образованието не 

функционира и не се подобрува со казни. Други земји и системи го користат за имплементација на 

обрaзовни политики и да се види квалитетот на знаење на учениците.  

Желбата за афирмација и пофалба, како и наградата се особено важни поттикнувачи за мотивацијата на 

наставникот. Од неодамна, некои општини, започнаа со доделување пофалници и парични награди на 

најдобриот ученик полуматурант, најдобриот предметен и одделенски наставник. Критериумите за 

наградите ги определува Комисија на секое училиште. Најважни се успехот, квалитетот, освоените 

награди и посветеноста.  

Првото прашање од прилогот 4 на анкетниот прашалник испитуваше што стои на патот на развојот на 

наставничкиот ресурс. Разгледувајќи ја табелата 2 се гледа дека најголем степен на согласност, со 

добиена вредност на аритметичка средина од 4,53 сметаат дека прекумерната администрација стои на 
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патот на наставничкиот ресурс. И непараметрискиот тест ( табела 3) покажа дека има статистички 

значајна разлика во рангот доделен на оваа бариера како најизразена, наспроти семејните односи коишто 

се рангирани како бариера, којашто најмалку го попречува професионалниот развој на анставникот. 

Овие податоци одат во прилог на поставената хипотеза: Кај наставниците е најизразен ставот дека 

прекумерната администрација стои на патот на наставничкиот ресурс.  

Табела 2 - Прашање 4.1: Што стои на патот на развојот на наставничкиот ресурс 

СТАВОВИ 1 2 3 4 5 M 

Политички влијанија 7 9 28 29 47 3,83 

Нискиот животен стандард 3 4 10 39 64 4,31 

Бирократски процедури 15 5 22 32 46 3,74 

Субјективен пристап на управување 2 6 38 35 39 3,86 

Ниска мотивација кај вработените 3 3 20 41 53 4,15 

Несоодветни наставни вештини 5 10 29 49 27 3,69 

Недостаток на средства за обуки 5 11 33 31 40 3,75 

Семејни односи 13 23 42 26 16 3,08 

Лоши меѓучовечки односи 5 18 35 33 29 3,53 

Низок углед на професијата 4 8 16 23 69 4,21 

Несоодветен менаџмент 3 7 32 30 48 3,94 

Прекумерна администрација 1 6 8 19 86 4,53 

 

Табела 3, Прилог 4 од анкетен прашалник, прашање 1, 12 искази 

 

N 120 

Chi-Square 171,693 

df 11 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 

 

Преголемите административни обврски, кои ги имаат денес наставниците се наведуваат како дел од 

причините за намалување на квалитетот на нивната вистинска работа – поучувањето. Покрај главната 

обврска, да образуваат деца, секој од нив мора да пишува годишен план за работа, да направи тематско 

процесно планирање, да пишува дневни подготовки, да пополнува портфолио, да прави планови за 

дополнителна настава, да прави записници од одржани екскурзии и родителски средби, да пополнува 

листи за напредокот на учениците, како ù паралелно да пополнува хартиен и електронски дневник. Ако 

некоја од овие обврски некој наставник не ја исполнува, се соочува со опомени и казни, од просветните 

инспектори, што го контролираат процесот. Тие може да станат повремено оптоварени со 

административните работи и проблемите, но никогаш не смеат да ја заборават нивната работа.  

Наставниците, меѓу најзначајните фактори, со вредност на аритметичка средина 4,31, односно 4,21 ги 

рангираат нискиот животен стандард и нискиот углед на професијата. Нискиот животен стандард 

произлегува и од квалитетот на живот, со кој се соочува наставникот, кој е показател дека нашата земја 

се соочува со релативно висока стапка на сиромаштија и низок животен стандард и сеуште е во долгиот 

и болен транзициски период, не дозволувајќи му на наставникот да живее достоинствен живот. 

Нискиот углед на професијата е индикатор, кој зборува за положбата на просветниот работник и 

дискриминацијата на професијата наставник, која денес е најозборуваната и најкритикуваната 

професија. Причините за ваквата оценка на наставниците, произлегува од деградацијата на денешното 

семејство, недостигот од домашно воспитание кај учениците и воопшто кај младата популација, 

партизацијата во овој сегмент, вработувањата без критериум, изместените морални вредности кај 

младите под дејство на медиуми, весници, семејство, но ù општите состојби кои подолго време се 

присутни во нашата држава. За жал, сеуште постојат залутани наставници, кои ја промашиле 

професијата, само си го губат времето или оваа работа им е хоби. Таквите наставници не ја извршуваат 

работата квалитетно, недоволно се подготвуваат за наставата и немаат разбирање за учениците.   

Како најниско оценет, со вредност на аритметичка средина:3,08, наставниците ги истакнуваат семејните 

односи. Наставникот, притиснат од барањата од повеќе извори, а од него се очекува и да неговиот личен 

живот го става по страна и не искажува негативни расположенија. 
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА И ПРЕПОРАКИ 

„ Секое општество, денес, е помеѓу останатото,  

огледало на работата на неговите наставници, вчера “ 

Извештајот од спроведеното екстерно и интерно проверување на постигањата кај учениците од страна на 

ДИЦ, наставниците го оценуваат како модел, којшто е најмалку мотивирачки за развојот на 

наставничката кариера. Се препорачува дека е неопходна ревизија на политиката за екстерно оценување, 

особено во поглед на користење на резултатите, за проценка на објективноста на наставниците и нивно 

наградување и казнување, врз основа на овој критериум.            

Наставниците, како една од причините за деградација на својата професија ги истакнуваат и 

преголемите административни обврски. СОНК и МОН направија посериозни согледувања во делот на 

администрирање и врз основ на тоа, покренаa постапка за нивно менување или целосно бришење од овој 

процес. Иако е подигнато нивото на социјалниот дијалог и партнерство помеѓу СОНК и МОН, тоа 

сеуште не е на задоволително ниво и не е во позитивна смисла на релации, какви што ги имаат земјите 

од ЕУ.  

Компаративните истражувања во светот, покажуваат дека квалитетот на образованието на одделенските 

и предметните наставници, значајно допринесува за развојот на нивната кариера. Затоа, при изработката 

на модел на образованието на наставникот, истакната улога има и споредбата со оние европски и 

светски состави на образование на учителот и наставникот, кои во меѓународните компарации се 

препознатливи, како успешни решенија. Резултатите ќе послужат како модел за развој на образованието 

на учителот и наставникот, кој ќе може да ги спроведе очекуваните реформи.  

 

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА 

[1] Ангелоска – Галевска, Н. ( 2005 ), Планирање на научно истражување, ( интерен материјал ), Скопје: 

Филозофски факултет. 

[2] Ангелоска – Галевска, Н. ( 2005 ), Квалитативни истражувања во воспитанието и образованието, 

Битола: Киро Дандаро. 

[3] Bjekić, D. ( 1999 ) Profesionalni razvoj nastavnika, Užice: Učiteljski fakultet. 

[4] Glasser, W. (1994), Kvalitetna skola, Zagreb: Educa. 

[5] Гоцевски, Т. ( 2003 ), Образовен менаџмент, Куманово: Македонска ризница. 

[6] Гоцевски, Т. ( 2003 ), Образовен менаџмент ( второ издание ), Скопје: Филозофски факултет, 

Куманово: Македонска ризница. 

[7] Гоцевски, Т. ( 2007 ), Образовен менаџмент ( трето издание ), Скопје: Филозофски факултет, 

Куманово: Македонска ризница. 

[8] Ѓуровска, М. ( 2015 ), Авторизирани предавања по предметот:  Наградување, мобилност и кариера, 

Скопје: Филозофски факултет. 

[9] Marinkovič, S. ( 2010 ), Profesionalni razvoj nastavnika i postignuča učenika, Užice: Učiteljski fakultet. 

[10] Наставничката професија на XXI век ( 2013 ) ( ред. Марушиќ, И. и Радуловиќ, Л.), Белград: Центар 

за образовне политике. 

[11] Pešikan, A. (2007): Profesionalni razvoj nastavnika – šta je tu novo?, ResearchGate, br.27, str. 1 – 5, 

Београд: Филозофски факултет, Институт за психологија. 

[12] Ranđelović, O. (2005): Мотивираност наставника за самообразовање и професионални развој, 

Pedagoška stvarnost, br. 54, str.: 36 – 48. 

[13] Razdevšek-Pučko, C. (2004): Kakvog učitelja/ nastavnika treba ( očekuje ) škola danas ( i sutra)?, Zbirka 

pedagogije, br. 1, str.: 75 – 90. 

 



115 
 

 

ОДЛУЧУВАЊЕТО И ПРОЦЕСОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА УСПЕШНА И 

КВАЛИТЕТНА ОДЛУКА 
м-р  Кујтим Касами 

 

Абстракт: Нашиот ум треба да биде постојанио отворен кон промените. Треба да се поставиме така 

промените да ни бидат добродојдени и да ни бидат од полза. Да напредува може само оној кој постојано 

ги проверува и ги преиспитува своите ставови и одлуки.
33

 

Менаџерите на училиштата веќе не можат едноставно да издаваат наредби и да очекуваат тие без 

размислување да бидат извршувани. Во секое училиште за да постигнува успеси, постојаното 

усовршување на наставниот кадар мора да и биде прва опсесија. Веќе не може да се трпи толку голем 

дел од креативноста на наставниот кадар да биде скандалозно неискористен како што беше досега.  

 Во идните неколку години успешните училишта- за да ,,преживеат„ мораат да поминат низ 

длабока промена. Нивните менаџери ќе мора да размислуваат побрзо, да работат поумно, и што е 

најважно да имаат посмели одлуки. Менаџерите на училиштата ќе мораат да воспостават реална визија и 

да внесат во училиштата кои ги предводат чувство за вредност.  

 Зборуваме за “скали на успехот “ во образовниот процес? Така и се напредува во раководенето 

во училиштата: едно по едно скалило, ни побавно ни побрзо одошто се поместуваат одлуките, оние над 

и под нас. 

 Целта на процесот на одлучување во училиштата треба да се насочени кон една нова структура 

на училиште, каде што наставниот кадар е заинтересиран за судбината на учениците, пред се, за 

судбината на училиштето, за подобрување на квалитетот на наставниот процес, за задоволување на 

потребите, каде што вработените соработуваат и сложно придонесуваат за изврување на оваа цел. 

 

Елементите кои го детерминираат процесот на одлучување 

 

Елементите кои го детерминираат процесот на одлучување се разновидни и се однесуваат на следново: 

Условите во кои се донесува одлуката 

Целта која се сака да се постигне со донесување на одлуката 

Алтернативите при донесување на одлуката 

Акцијата за избор на одлуката 

Рангирањето на алтернативите 

Изборот на алтернативите 

Способноста за донесување на одлуки се огледа во следново:  

поседување на способност за одлучување; 

поседување на валидни податоци за донесување на одлуки; 

поседување претприемачки приод при донесувањето на одлуките; 

познавање на можностите; 

оспособеност за брзо реагирање; 

спремност за соработка пред донесувањето одлуки; 

поседување капацитет за одлучување и 

поседување моќ за одлучување.  

                                                                                           

Моќта на одлучувањето 

 Моќта за успешноста при одлучувањето исто така е различна. Сите луѓе сакаат нешто да 

создадат, да бидат во фокусот на вниманието на другите во средината каде живеат и работат. Човечката 

активност ја покренуваат одлуките, ја насочуваат и одржуваат се додека активноста не се исполни. 

Одлучувањето е живот. Таа е визија за утрешноста. Одлучен менаџер е инвентивен, работлив, тврдоглав 

и реализатор.  

Одлучувањето е најважна тема во менаџментот, бидејќи организациите ги остваруваат целите преку 

работната задача, придонесот на вработените, преку нивната способност и мотивираност, резултатите на 

вработените и менаџерот.   

Вработените за да ги остварат работните задачи мора да бидат задоволени трите основни фактори, а тоа 

се:  

способност на вработените да ги остварат работните задачи 

шансите на вработените да ги остварат работните задачи 

мотивацијата на вработените да ги остварат работните задачи 
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Независно од развивањето и вештините за добро работење, потребно е да се бараати начини за 

развивање на желбата за такво работење. Тоа се корените и потребата од Одлучувањето како значајна 

менаџерска и водствена функција. Одлучувањето и управувањето со неа се значајни фактори и главна 

потреба на ефективното водство. Програмите за професионален развој имаат значајно место во 

обезбедувањето на добро обучени и високо мотивирани луѓе. 

Одлучувањето се дефинира како управување со вољата за постигнување на одредена цел (Damjanović, 

2006). Со терминот мотивација се означува динамиката на процесот на внатрешната условеност на 

поведението на човекот. Одлучувањето е ознака за комплекс од фактори кои го насочуваат и 

обусловуваат поведението на човекот (Социолошки терминолошки речник, 1995). 

 За да се поттикнуваат вработените директорот мора да применува одредени материјални и 

нематеријални техники на одлучување. Со примената на тие техники, се постигнува зголемување на 

задоволството на вработените, а со тоа се зголемува конкурентската предност и вредност на 

организацијата. Важно е во организацијата да се изгради квалитетен мотивациски состав, а за тоа 

успешно да се направи треба да се знае кои мотивациски техники се важни, во кои време и во кој услови 

истите ќе се применат. Мотивацискиот состав со своите техники помага во задоволување на различните 

потреби на вработените.  

 Успешниот директорот мора да учествува во сите свери во работата на наставата, од 

планирање до евалуација на резултатите, да ги подржува успешните, а да ги сузбива негативните 

појави. Мора да влијае на сите фактори кои се важни во процесот на образованието, вклучувајќи ја и 

мотивацијата како важен процес. Директорот мора повеќе и подобро да знае во подрачјето на 

организирањето и управувањето од своите вработени (Cvetković, 2006). 
34

 

 

Теоретски аспекти на процесот на одлучување  

 Процесот на одлучување во училиштето претставува една од најважните и во исто време 

најтешка работа задача на директорот во училиштето. Успешното одлучување се темели врз степенот на 

стручната, педагошката и психолошката подготвеност на директорот како и неговата способност за 

ефикасно интерперсонално влијание врз ставовите, мислењата и однесувањата на субјектите кои на 

директен или индиректен начин се вклучени во постигнувањето и извршувањето на воспитно-

образовните цели и задачи (ученици, наставници, стручни соработници, родители и други 

заинтересирани субјекти од локалната и пошироката средина).  

Оваа улога е во тесна врска со менаџерското работење на педагошкиот водач. Менаџерот е должен да ги 

направи сите напори за да ги мобилизира сите расположливи ресурси и да ги насочи кон остварување на 

поставената цел пред организацијата. Во тој процес на менаџмент, тој ги користи сите методи и 

принципи за да ги мотивира поединците и групите, со цел да оствари максимални резултати од 

работењето на својата институција.    

Успешен менаџер не е оној којшто се ангажира сам и бесконечно и сам постигнува резултати туку, 

напротив, оној менаџер кој успева да ги мотивира сите и да ги насочи кон остварување на 

поставената цел (Гоцевски, 2007). 
35

Само директор со јасно поставена визија може да работи и да се 

развива преку секојдневните активности, бидејќи  на тој начин заедно со припремата за воспитно-

образовната дејност пристапува творечки кон работата (Kocić, 1989).
36

 

Успешен менаџер е оној кој пред се е добар кон вработените, ги разбира нивните потреби, подготвен е 

да им помогне, не се наложува од позиција на сила и моќ. Оваа карактеристика на менаџерите е особено 

значајна за мотивирањето на вработените од воспитно-образовните институции. Тие сепак се 

специфични и само одмерените чекори на менаџерот водат кон мотивација на вработените. 

Постои поголема поврзаност меѓу процесот на донесување на одлуките и климата во 

училиштето.Позитивната клима делува мотивирачки, а негативната обратно. Сложеноста на процесот на 

одлучување бара вклучување и на околината. Еве тоа како изгледа према теоријата на два фактора: 

За директорот е важно да го познава природата на одуките кои ги носи во училиштето во училиштето. 

Продуктивноста на работата зависи од добрата поставеност на одлуките, а за да се достигне максимален 

степен на успешност при извршување на одлуките, директорот треба да ги познава потребите и 

стручноста на луѓето со кои раководи, да знае како да обезбеди задоволување на тие потреби, да ги знае 

сите мотивациони фактори со кои располага и да ги примени на соодветен начин, односно да ги 

комбинира, бидејќи секој поединец истата потреба би можел да ја задоволи на повеќе различни начини, 
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а исто така примената на истите мотивациони фактори кај различни луѓе имаат различни перформанси. 

Задоволството на вработените е единствен начин да се обезбеди продуктивност и креативност на 

вработените. 

 

Процесот на одлучувањето 

Друга важна техника при донесувањерто на одлуките е вработените што повеќе да учествуват во 

донесување на одлуките во училиштето.Квалитетот на работната средина е еден од новите и интересни 

постапки при одлучување.Таа подразбира вклучување на вработените заедно со специјализирани 

стручњаци и раководителот да бараат најдобри решенија кои овозможуваат обликување на работната 

средина за продуктивност. Во рамките на оваа техника  се води грижа за достоинството на луѓето, 

атрактивноста на работата и квалитетот на работниот амбиент. За да се постигне што поголемо 

вклучување на вработените, треба во работата да се вгради поголемо чуство на заинтересираност и 

поттик: 

со давање на вработените поголема слобода во одлучувањето за методите и формите на работа, 

поттикнување за нивно учество и меѓусебна комуникација 

создавање на чуство на одговорност за изведување на задачата 

овозможување увид на вработените во тоа на кој начин нивниот дел од задачата допринесува во 

остварување на заедничката цел на училиштето. 

овозможување на вработените да добиваат повратна информација за своите постигнувања и вклучување 

на вработените во изменувањето на работниот амбиент.   

   

Фактори на опружувањето кои одлучувачот-менаџерот мора да ги има предвид 

За да може да се разбере самиот процес на одлучување, потребно е да се одговори на слледниве 

прашања: 

Кои видови одлуки постојат? 

Што се подразбира под квалитет и еластичност на одлуките? 

Кои се организациските аспекти на донесувањето одлуки? 

Кои се потребите од донесувањерто на одлуки? 

Кои се фазите за донесување на одлуки? 

Кога станува збор за видовите на одлуки кои се донесуваат во воспитно образовните институции, може 

да се рече дека тие се и многубројни и разновидни. 

При класификација според функционалниот пристап, одлуките можат да бидат: 

Регулативни одлуки се оние кои се однесуваат на организацијата и на поставање то на системот 

(системот за воспитание и образование, системот на научноистражувачка работа и сл.), нивните 

интеракции и допуштените девијации. 

Корективни одлуки се оние кои се донесуваат со цел да се направи интервенција и да се корегираат 

девијациите во функционирањето на системот и неговите елементи. 

Според целта која се сакка да се постигне со донесувањето на одлуките, тие можат да се поделат на : 

Инвестициони одлуки кои спаѓаат во редот на најсложените одлуки кои се донесуваат од страна на 

органите и менаџерите на институциите бидејќи при одлуката за инвестирање се оди кон непозната 

активност која треба да ги врати вложените стредства и да оствари соодветен профит како цена на 

капиталот кој е вложен. 

Одлуките во кадровката свера се однесуваат на работната сила со која треба да се изврши дејноста, и тоа 

по број на извршители, квалификациона структура, управувачка структура, доквалификации, учење низ 

работа, и сл. 

Комерцијалните одлуки се однесуваат на сферата на купопродажните односи. 

Финансиските одлуки се однесуваат на уредувањето на условите за стекнување доход и на мерилата и 

критериумите за неговата распроделба. 

 

Во однос на тоа кој се јавува  донесител на одлуките, тие можат да бидат: 

Индивидуални одлуки кои ги донесуваат инокосните органи како што се директорите. 

Колегијални одлуки кои ги донесуваат органите и телата на институциите. 

Хиерархиските одлуки кои се донесуваат според нивото на менаџментот, така што врвниот менаџмент 

ги донесува стратешкитре одлуки, додерка пак за пониските нивоа на менаџментот ги донесуваат 

оперативните одлуки за вршење на дејноста. 

Според функциите во институциите одлуките може да бидат: 

Управувачки –се донесуваат од соодветни органи и се однесуваат на управувањето со процесите во 

институцијата и имаат за цел успешно извршување на поставените цели пред менаџментот. 

Организациони- се однесуваат на организационата поставеност на институцијата, организацијата на 

извршувањето на основната, на споредните и на дополнителната дејност на институцијата. 
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Раководни- се однесуваат на раководење со процесите и со извршителите во организацијата. 

Извршните – се однесуваат на процеси кои имаат извршен карактер и ги донесуваат, по правило, 

менаџерите и менаџерските тимови. 

Контролните – се однесуваат на потребите од проверка на поставените цели и од тоа како се остваруваат 

тие во реалноста. Овие одлуки создаваат услови за корекции на планираното уште додека не е завршен 

целиот процес.  

Етапите на донесувањето на одлуките 

Донесувањето на одлуки треба да ги помине следните етапи: 

Определување на основниот проблем кој подразбира, постигање цели, дефинирање на проблемот, 

определување на резултатите што се очекуваат од одлуката; 

Анализирање на проблемот кој подразбира податоци и информации коишто се потребни за донесување 

правилна одлука; 

Формирање решение преку разработка на алтернативи; 

Формирање одлука, избор на најдоброто решение; 

Примена на решението; 

Проценка на корисноста од решението. 

Заклучок 

 Директорот во училиштето треба да биде способен, преку современата организација и 

управувањето во својата институција, да ги насочи напорите на сите вработени кон успешно 

остварување на однапред поставените цели.  Ефикасното раководење е многу повеќе од 

постигнувањето резултати.Тоа значи и придобивање на луѓето за работа и нивно жртвување за да се 

стигне кон целта. 

 Тоа го прави успешен директор кој донесува вистински одлуки, бара иницијативи и 

алтернативи, спремен е да открие нешто ново, гледа долгорочно, отворен е и прифаќа ризик.  

 Важно е и да се познаваат теориите утврдени во психолошката наука за одлучувањерто како 

процес на придвижување, насочување и одржување кон одредена цел, базирајќи се на потребата, 

движењето и наградата. 

 Успешното одлучување е едно од условите за успех кој пак во работата на човекот создава 

добро расположение и води кон успешни резултато.Радоста и задоволството од резултатите кои 

произлегуваат од доброто извршување на одлуките се сметаат за примарни средства и за нив се води 

сметка во секоја работа особено кај оние кои ја организираат работата и со неа управуваат.  
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ВОДСТВОТО КЛУЧЕН ФАКТОР ЗА КВАЛИТЕТНО УЧИЛИШТЕ 
Гордана Стојковска-Анѓелковска 

1. ВОВЕД 

Модерното доба во кое битисуваме не учи како да бидеме успешни и како да преживееме. Важната 

лекција која ја учиме секојдневно и се повторува постојано се промените, прилагодување кон 

промените, нивно прифаќање , брзо добивање на информации и нивна примена.  

Луѓето се социјални суштества, живеат во заедници, односно држави кои се всушност конплексни 

организации. Од тука произлегува заклучокот дека животот се одвива во институции кои се дел од 

големата организација –држава. На тој начин и институциите сами по себе се организации. 

Главен интерес на мојата семинарска е промените во  училиштето како организација. Во погоре 

наведениот текст спомнав дека во модерното живеење клучен фактор за успешност  се промени , 

прифаќање на промените и нашето прилагодување кон нив. Тежнееме кон подобри училишта, нивно 

усовршување и квалитет во наставата. За да го постигнеме тоа потребни ни се промени и квалитетно 

водство. 

За успешно да се спроведата промените во училиштето потребен е менаџер/водач кој ќе ги споведе 

промените и ќе го води колективот заедно со сите вработени кон нови промени. 

Карактеристиките на модерното работење укажува на фактот дека само делувањето на менаџерот не е 

доволно за успешно работење. Способноста на менаџерот се гледа и во успешно пренесување на 

позитивна енергија на сите вработени кога се во прашање промените и целокупната поддршка од сите 

вработени. 

Оваа задача на пренесување на позитивна енергија во организацијата не е воопшто лесен. Општо 

познато е дека луѓето прават отпор кон било какви промени. Тоа е најчесто така поради тоа што сакаат 

да се чувствуваат комотно, безбедно во своето познато опкружување. Било каква промена ги вади од 

зоната на конфор и ги носи во нешто непознато.  Отпорот кон промени е поголем кај вработените кои 

имаат поголем стаж, тие се веќе потрошени, не се мотивирани, немаат желба да подобрат нешто во 

организацијата. 

За да ги воспостави промените во училиштето директорот како менаџер мора да има јасна и правилна 

визија за тоа каде сака да го насочи училиштето со промените и каде го гледа училиштето по четири 

години од неговото раководење. Директорот за да го постине тоа треба да биде високо етичка и морална 

личност, со силни интелектуални способности, треба да има животно искуство кое ќе му овозможи да 

носи правилни одлуки и позитивни промени во училиштето. Едноставноста во објаснување на идеите и 

нивната примена се најуспешниот метод на менаџерот да ги спроведе промените во училиштето. 

 

2.ПРОМЕНИ ВО УЧИЛИШТЕТО 

Училиштето како организација е многу сложена вештачка човекова творба.  

Структура на организација во училиштето:  

-училишен одбор 

-директор 

-заменик директор 

-секретар 

-стручна служба – педагошко- психолошки служба, дефектолог, логопед 

-совет на наставници 

-ученичка заедница 

-стручни активи 

-совет на родители 

-техничка служба 

Поради сложеноста на организацијата училиште кое го прикажав погоре , директорот на училиштето 

има многу тешка задача да го води истото. Во понатамошниот текст ќе објаснам како со промени ќе 

создадеме подобро училиште со директор водач/менаџер на училиштето. 

Промените ги сретнуваме насекаде во светот, тие се универзални. Меѓуто постојат позитивни и 

негативни промети. За успешниот директор потребни се позитивни промени.  

Училиштето како многу комплексна организација со себе носи многу проблеми кои треба да се 

решаваат.  Успешниот директор како менаџер треба да ги решава тие проблеми со донесување на одлуки 

и спроведување на тие одлуки во пракса. За да донесе директорот правилна одлука таа треба да се 

донесе по обемни консултации,  факти за и против, со колегијално согласување и отворени разговори. 

Добрите одлуки ќе го направат училиштето ефикасно и ефективно на краткорочен и долгорочен период. 

Улогата на одлучување и целта на одлучувањето е прикажна на следнава шема: 

Цел на одлучување, нивна улога: 
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- За кого, зошто постоиме..........(И) 

- Кои се нивните потреби,зошто работиме........(Е) 

- Што правиме ние да ги задоволиме нивните потреби.....(П) 

- На кој начин ги задоволуваме тие потреби континуирано...(А)  

Влез Процес на трансформација Излез 

Улогата на одлучувањето Го прави училиштето Училиштето станува 

(П)остигање на поребни услуги Фунционална Краткорочно ефективна 

(А)дминистрирање Систематизирано Краткорочно ефективна 

Пр(Е)вземање Проактивност Долгорочно ефикасно 

Интеграција Органска Долгорочно ефикасно 

 

За да бида училиштето краткорочно успешно потребно е задоволување на потребите на учениците(П), 

при тоа се трошат најмалку сретства. За тоа да се постигна училиштето мора да има дисциплина, 

администрација, организација. 

За долгорочно успешно училиште поребно е директорот да има моќ да предвиди што ќе биде потребно 

во иднина,односно  директорот треба да знае да превзема ризици. 

За да биде училиштето и долгорочно ефикасно потребно е интегрирање односно соработка со 

надворешни фактори како што се родители, БРО, МОН, Општина, бизнис сектор, хуманитарни 

организации и др. 

 

3.ДИРЕКТОР КАКО ВОДАЧ 

За да вклучи промени во училиштето директорот треба да создаде клима во училиштето за прифаќање 

на промените. За да ја создаде климата директорот треба да поседува одредени вештини како што се: 

-Концепциски вештини 

-Човечки вештини 

-Тахнички вештини 

Најпрвин ќе зборуваме за концепциски вештини. Директорот треба да поседува доволно работно 

искуство  во училиштето и тоа ќе му овозможи разбирање на системот на образованието во РМ.  

Понатаму човечки вештини, односно да биде хуман, да има разбирање за колегите наставници од 

колективот, да им излегува во пресрет и да ги поддржува и заштитува. Да има добра волја да воведе 

промени во училиштето, се разбира позитивни промени. Техничките вештини се поседување на 

специфични знаења, користење на модерните технологии за поефикасно и побрзо извршување на 

задачите во училиштето. 

Исто така многу значајно е директорот да има повеќе улоги во училиштето и да ги применува во 

зависност од дадената ситуација: 

- Интерперсоналана улога 

- Информативна улога 

-  Улога на одлучувач 

Интерперсоналната улога е многу значајна за создавање на здрава клима во училиштето. Имено 

директорот како водач треба да дава позитивен пример за меѓучовечките односи во училиштето. 

Директорот во пракса да покажува, да дејствува, со своето однесување кон другите,  со личен пример 

добро да се однесување кон сите вработени во училиштето.  

Информативната улога е многу важна во денешните училишта затоа што живееме и работиме во време 

на големи промени во образованието во РМ. Секојдневно се случуваат промени и вработените во 

колективот треба да бидат навремено известени за тие промени. Најчести грешки кои се сретнуваат во 

училиштето е половично пренесени информации или информации дадени само на еден дел од 

вработените. Директорот треба да најде начин како најбрзо и најточно ќе ја пренесе информацијата до 

сите вработени. Кај нас, во нашите училишта се применуваат застарени методи на пренесување на 

инфорнации, односно од човек на човек или пишување на огласна табла при тоа заборавајќи на оние 

вработени кои работат во повеќе училишта и на се присутни во училиштата секојдневно.  Директорот 

кој сака подобро училиште веднаш треба да го промени тој начин на пренесување на информации  и да 

пристапи кон користење на современа технологија за информирање на вработените  како што се на 

пример праќање меилови на сите вработени во училиштето со новите информации  и промени кои се 

случуваат. 

Улога та на одлучувач е многу важна улога на директорот. Ако директорот сака да воведе промени треба 

да биде спремен да донесува правилни одлуки за училиштето. За да донесува правилни одлуки 

директорот треба да има визија за тоа какво треба да биде училиште. Без јасна визија директорот само ќе 

лута, ќе биде во потрага по одбирање на патеки по кои ќе се движи и на крајот ќе носи погрешни одлуки 

за училиштето. 
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4. ЕМПИРИСКИ ДЕЛ 

Со реформите во образованието во РМ се случија многу промени кои се имплементираа со голема 

брзина, понекогаш дури и како инфрмација не беше можно да се разбере, а од таму и тешкотијата да се 

спроведе во пракса. Јас како вработена во училиштето забележав дека главниот проблем е пренесување 

на информациите кои или се непотполни, или доцнат неколку дена. 

Конкретно сакам да посочам проблем кој се јавува со барањето на директорот во училиштето секој 

наставник да праќа дневни подготовки тековно за следниот ден. Отпрвин се чинеше дека тоа е лесно да 

се спроведе, но по извесно време тоа стана голем проблем за оние наставници кои патуваат, одата на 

доедукација, учествуваат на натпревари и многу други објективни причини кој ги дели од домот и 

компјутерот. 

Во училиштето почна да се создава клима која е напната, се создаваа дискусии дека наставниците многу 

работат, а другите служби конкретно стручната служба ништо не работи, почнаа расправии и 

нетрпеливост меѓу колегите. Со други зборови климата во училиштето беше нарушена.  

Директорот на училиштето побара од наставниците предлози како со промени да си го олесниме 

работењето и да се врати соработката и довербата во училиштето. Пристапот на директорот беше 

демократски, отворен и искрен. Разговорот се водеше на големиот одмор кога сите наставници се во 

наставничката  канцеларија. Сите наставници се вклучија во дискусијата со можни решенија од кои 

повеќето беа добри. Се прифати предлогот на еден наставник кој даде предлог дневните подготовки и 

сите други известувања кои се потребни во училиштето, а ги подготвуваат наставниците да се пишуваат 

во дропбокс и сите податоци кои ги пишуваме во тој простор ги гледа и ги прима училиштето. На тој 

начин се скусува времето на праќање на податоци, нивно чување или губење односно бришење па 

повторно подготвување. Предлогот беше прифатен од сите наставници. Директорот обврските за 

превземање  на податоците од дропбокс им ја распредели на стручната служба и така се реши 

проблемот. Сите страни беа задоволени, директорот донесе брза одлука и климата и довербата во 

училиштето повторно се создадоа. 

 

5.ЗАКЛУЧОК 

Успешното менаџирање на училиштето го спроведува директорот со воведување на промени во истото. 

При тоа користи стратегии за промени низ создавање на визии и задачи во училиштето. При тоа внимава 

на вработените тие да бидат доволно мотивирани, воведува користење на современи технологии во 

тековното работење, ја менува структурата на училиштето и воведува тимска работа. При тоа секогаш се 

истакнува дека промените во училиштето мора да бидат внимателно осмислени однапред, како идеја да 

им биде соопштена на сите вработени и да се вметне издржлив систем за воведување на тие промени. 

Директорот како менаџер мора да биде свесен дека успешното училиште го прават вработените во 

училиштето, односно луѓето. Меѓусебното почитување и доверба се основен предуслов за целосен успех  

во спроведување на промените во училиштето,а за да постои тоа директорот треба да биде успешен 

водач на вработените во училиштето. 
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Abstract: Although intense professionalization of principals in European countries has been during last more 

than twenty years, in case of our country the job of the principals of educational institution is not considered to 

be a profession but a function. The principals are expected to be a expert and to achieved the required standards 

although there is no possibility of organized , planned and systematic acquisition of appropriate knowledge and 

skills for the professional conduct of their work. 
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Апстракт: Иако се интензивна професионализација позива директора у европским државама остварује 

последњих дведесетак година, код нас се директор образовно – васпитне установе не сматра за 

професију већ има третман функције. Од директора се очекује да професионално ради свој посао и 

остварује прописане стандарде иако нема могућност организованог, планског и систематског стицања 

одговарајућих знања и умења за професионално обављање свог посла. 

 

1. УВОД 

У Закону о основама система образовања и васпитања из 2003. године се по први пут назначава 

потреба једног специјализованог програма обуке за директоре. Стратегија развоја образовања у Србији 

до 2020. године препоручује израду система обуке за директоре. Национали просветни савет је 2013. 

године усвојио Стандарде компетенција за директоре установа образовања и васпитања. На жалост, у 

овом тренутку још не постоји и није изграђен никакав одговарајући систем подршке професионалном 

развоју директора васпитно - образовних установа.  

 

2. ПРОФЕСИЈА ИЛИ ФУНКЦИЈА 

Професионализација директора означава низ активности ради унапређивања његових 

компетенција у извршавању руководних функција, првенствено путем стручног оспособљава и 

усавршавања. Тумачење става да ли је директор образовне установе професија или не, додатно отежава 

потреба да се јасно дефинишу послови које он обавља, као и његове одговорности и овлашћења. Јер, 

директор се бави толико сложеном делатношћу која подразумева велики опсег подручја и активности. 

Позивајући се на западну литературу, могуће је идентификовати критеријуме који одређују професију: 

1. Професија се базира на одређеном скупу знања и захтева стални тренинг и иновацију знања 

2. Професија захтева истраживање и увођење нових идеја и знања 

3. Професија обично развија одређени етички стандард 

4. Улаз у професију обично је ограничен стандардима које поставља одговарајуће удружење. 

(Вучичевић/Јовановић, 1999. стр. 197.) 

У данашње време је све сложеније управљати савременим организацијама. Зато су свуда 

потребни људи који се баве менаџментом као професијом. Они требају бити оспособљени да, кроз знања 

и особине које поседују, кроз моћ и ауторитет заснован на личним особинама и функцији коју обављају, 

извршавају одређене послове и задатке. Место менаџмента у модерном друштву захтева и нови приступ 
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његовом професионалном статусу. Нова друштвена клима поставља и нове захтеве и нове изазове за 

менаџере. Да би одговорио овим изазовима, модерни менаџер мора да поседује најновија знања и да 

пролази кроз сталну обуку. Он треба да учи и да прихвата најновија научна сазнања модерног 

менаџмента али да се такође припрема да одговори свакодневним захтевима своје професије, при чему 

су неопходне одређене особине и способности, сталан практичан рад и стицање нових искустава. 

 

3. ОСПОСОБЉАВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Успешније ће руководити директори који имају одговарајуће компетенције, који улажу у личну 

професионалност и који умеју усклађивати и усмеравати развој своје установе према заједничкој визији. 

Оспособљавање је неопходно јер данас живимо у времену великих и брзих промена, па они који стално 

не уче, не само да не напредују, већ и назадују. У свим подручјима рада људи се данас утркују за бољим 

резултатима. Тако се и у области васпитања и образовања уводе иновације, покрећу промене, спроводе  

реформе а све са циљем да се постигну бољи васпитни и образовни резултати. Овде је пресудна улога 

директора, јер се сматра да они могу осигурати добре резултате својих установа. Њихова улога се сматра 

за пресудну и зато им се данас посвећује све више пажње. 

У суседним су државама, приликом трагања за одговорима на питања која се тичу израде 

програма за оспособљавање директора, прикупљана и проучавана искуства и решења других држава. 

Прихватана су она решења која су процењена као употребљива приликом конципирања сопственог 

модела оспособљавања директора. При том, под програмом се подразумева не само списак тема или 

садржаја, већ и други елементи који одређују програм, као што су циљеви, задаци, методе, услови и сл. 

Такође, настоји се направити јасна разлика између термина оспособљавање и усавршавање. 

Оспособљавање се схвата као стицање функционалних знања која директору, након избора на функцију, 

треба да омогуће да оптимално остварује своју улогу. Разликује се оспособљавање од стручног 

усавршавања. Прво се треба оспособити да би се усавршавало. Оспособљавање се првенствено односи 

на онога који започиње рад у неком подручју, а усавршавање на онога који већ ради. (Станичић С., 

2005.). 

 Из овога следи да би логичан след активности требало да изгледа овако: високо образовање, 

практичан рад, обука и испит, ступање на функцију и стручно усавршавање. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Ради успешног остваривања своје руководеће функције, директор треба да поседује 

одговарајуће компетенције. У литератури се још користе термини: стандарди за директоре, 

компетенцијски стандарди или компетенцијски профил директора. Компетенције представљају богати 

инвентар знања, способности, вештина, одлика, ставова и вредности које сваки директор треба да има 

како би успешно остварио циљеве, задатке и програм школе. Један од најпознатијих компетенцијских 

стандарда за директоре су ISLLC Standards ( Interstate School Leaders Licensure Consortium – ISLLC), који 

је развијен у САД. Они садрже следећа подручја или стандарде: 

1. Директор је вођа васпитно образовног процеса који се залаже за успех свих ученика подстицањем 

развоја и усклађивањем, усмеравањем и спровођењем заједничке визије учења коју подржава школска 

заједница 

2. Директор је вођа васпитно образовног процеса који се залаже за успех свих ученика стварањем, 

подржавањем и неговањем такве школске културе и програма који унапређују учење ученика и 

професионални развој школског особља 

3. Директор је вођа васпитно образовног процеса који се залаже за успех свих ученика руковођењем 

организацијом, њеним функционисањем и ресурсима који гарантују поуздан, успешан и ефикасан 

амбијент за учење 

4. Директор је вођа васпитно образовног процеса који се залаже за успех свих ученика сарадњом са 

родитељима и друштвеном заједницом, уважавањем различитих интереса и потреба  

5. Директор је вођа васпитно образовног процеса који се залаже за успех свих ученика а делује поуздано, 

искрено и етично. 

Сваки од ових стандарда је разрађен тако да су спецификована знања, уверења и понашања 

којима се доказује његово испуњавање. (Interstate School Leaders Licensure Consortium – ISLLC, 1996., 

стр.10 и даље) 

У мноштву компетенцијских модела који су заступљени у разним државама, посебно је значајан 

компетенцијски модел који је заснован на емпиријском истраживању а који предлаже проф. др С. 

Станичић. Он је, на основу анализе компетенцијских профила и стандарда директора у другим државама 

и непосредним увидом у школску праксу, закључио да је успешност директора одређена са пет кључних 

компетенција. 
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Лична компетенција се препознаје као карактеристична одлика доживљавања, понашања и 

реаговања директора. Она укључује одреднице као што су: искреност, доследност, комуникативност, 

приступачност, поверење, марљивост, самопоуздање, поузданост, радна енергија и сл.  

Развојна компетенција омогућава директору успешно вођење стручно педагошког развоја и 

пословања школе. Она укључује: јасноћувизије развоја установе, увођење иновација у педагошки рад, 

примену информатичке технологије, рационално организовање пословања установе, информисање о 

стручним питањима и сл.  

Стручна компетенција директора укључује педагошка, дидактичка и друга стручна знања 

потребна за оптимално вођење образовно васпитног процеса. Њене су одреднице: познавање програма и 

дидактичких начела рада, познавање планирања и програмирања, разумевање организације педагошког 

рада, умеће вредновања постигнућа наставника/васпитача, познавање просветног законодавства и сл.  

 Социјална компетенција се односи на знања и способности директора у подручју међуљудских 

односа. Онаукључује одреднице као што су: познавање законитости међуљудских односа, умеће 

мотивисања запослених, учествовање у решавању сукоба, умеће демократског вођења, препознавање 

квалитетних доприноса наставника и сарадника.  

Акцијска компетенција се, за разлику од претходних, не односи само на одлике или знања, него 

најпре на практично деловање (активност) директора у установи и њеном окружењу. Укључује 

одреднице као што су: отвореност у раду са наставницима и сарадницима, слушање и саветодавно 

помагање у раду, стварање  слова и отклањање препрека, истицање резултата вредних појединаца, 

активно учествовање у решавању проблема у установи и сл. Извор:Станичић С., 2006. 

Поред остваривања руководећих функција и поседовања одговарајућих компетенција, увек је 

потребно имати у виду и специфичности у којима директор обавља своју функцију. Многе од 

специфичности се налазе у самом директору и првенствено се односе на његово професионално 

образовање, радно искуство, да ли је претходно био педагог или наставник, да ли поседује одговарајуће 

педагошко образовање и сл. 

 

5. ИСКУСТВА СРБИЈЕ 

Код нас се директор образовно васпитне установе одређује као орган руковођења, тј. директор 

руководи радом установе. Он је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности 

установе. Иако код нас још увек не постоји функционалан програм обуке за директоре образовно 

васпитних установа, последњих неколико година су, ипак, очигледна одрђена настојања да се ово 

питање реши на адекватан начин. 

У Закону о основама система образовања и васпитања из 2003. године се по први пут назначава 

потреба једног специјализованог програма обуке за директоре. На основу тог закона, тадашњи Центар за 

акредитацију је, између осталих послова, имао задатак да ради на утврђивању стандарда за програм 

обуке за директора. Истовремено, од будућих директора се тражило да приликом конкурисања на 

функцију, између осталог, доставе и уверење о савладаном одговарајућем акредитованом програму 

обуке за директора установе. (Закон о основама система образовања и васпитања, 2003.) 

Наредне, 2004. године, донешен је Закон о изменама и допунама Закона о основама система 

образовања и васпитања. Овај закон је предвиђао да директори, уместо ранијег захтева о савладаном 

одговарајућем акредитованом програму обуке, морају имати положен испит за директора. Центру за 

професионални развој запослених је том приликом додељен задатак да се бави испитом за директоре. 

Закон је још назначио да трошкове полагања испита треба да сносе лица која полажу испит за директора. 

(Закон о изменама и допунама Закона о основама системаобразовања и васпитања, 2004.) 

Закон о основама система образовања и васпитања из 2009. године, је дао овлашћења 

Националном просветном савету да утврђује стандарде компетенција директора. Од самог директора се 

тражи да приликом конкурисања на функцију, мора испуњавати нови услов а то је да има завршену 

обуку и положен испит за директора установе. Новина у овом закону је што испит за директора установе 

може да полаже и лице које испуњава услов за директора установе и које има доказ о похађаном 

прописаном програму обуке. Лице које положи испит за директора стиче дозволу за рад директора или 

лиценцу за директора. Овај услов је још увек тзв. одложни услов, а Закон предвиђа доношење 

подзаконског акта који ће утврдити програм обуке, програм испита, начин и поступак полагања. (Закон 

о основама система образовања и васпитања, 2009.) 

У међувремену, неколико високошколских установа је, углавном на постдипломском нивоу, 

организовало студијски програм менаџмента у образовању (нпр. Филозофски факултет и Факултет 

организационих наука у Београду, Филозофски факултет у Новом Саду и др.). Такође, број 

акредитованих семинара од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања из године у годину 

је све богатији семинарима са овом тематиком. Тако, у Каталогу програма сталног стручног 

усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2014/15. и 2015/16. 
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годину, из области управљања и руковођења, акредитовано је 16 семинара који могу бити корисни 

садашњим и будућим руководиоцима. 

 

 

6. ЕВРОПСКА ИСКУСТВА 

Европи данас постоје емпиријски и експериментални докази који говоре о позитивном утицају 

програма обуке на праксу руковођења. Мишљење практичара, истраживача и креатора образовне 

политике је да стручно усавршавање и оспособљавање директора има свој утицај првенствено у области 

унапређивања лидерских знања, вештина и диспозиција. То доприноси повећању лидерских 

компетенција и адекватном руководећем понашању а на дужи рок доводи до побољшања процеса 

наставе и учења у самој установи. Једна лонгитудинална студија у Шведској, која је обухватала 35 

школа, мерила је ефекте програма усавршавања школских руководилаца. Први ефекат програма 

усавршавања је повећање тимског рада међу 

наставницима и учешће наставника у неким процесима вођења у колективу. То је доказало да програм 

усавршавања има утицај на унапређивање лидерских знања као и на промоцију промена начина на који 

се школама води и управља (Improving School Leadership, ОЦЕД 2008.). 

У посматраним државама се могу разликовати три основна приступа: 

1. припремна обука пре доласка на функцију (pre-service) 

2. уводна обука за оне који су недавно добили функцију (induction) 

3. усавршавање за директоре који су већ на функцији (in-service). 

Неке државе примењују сва три модела паралелно, док друге фаворизују неки од модела 

(Improving School Leadership, ОЦЕД 2008.). Такође, утврђено је да бити директор образовно васпитне 

установе је све неатрактивнији посао. Просечна старост актуелних директора је све већа а све је мање 

апликација за ту функцију. Тако се у многим земљама конкурси поново оглашавају и то на дужи 

временски период јер се догађа да ни један кандидат не одговара постављеним условима. Последњих 

година и број полазника у школама за директоре је опао. Истраживања су показала да је овако негативна 

слика последица природе директорскогпосла, радних услова, недостатка припреме и обуке, као и 

неадекватне плате која обесхрабрује потенцијалне кандидате за аплицирање. Већина наставника и 

заменика или помоћника директора нису заинтересовани да преузму главну руководећу улогу јер она 

доноси малу бенефицију у односу на велики пораст обима посла и одговорности. 

7. ЗАКЉУЧАК 

Коначно, када се ради о настојањима да функција директора постане једна атрактивна 

професија, неопходно је: 

• Извршити професионализацију запошљавања директора 

• Дефинисати ситуације за више мандата за редом 

• Обезбедити адекватну новчану накнаду – плате треба да су у складу са високим степеном одговорности 

• Обезбедити услове за развој каријере. 

За млађе генерације, посебно је дестимулишуће што директорска функција нема много опција за 

даљи развој каријере. Са друге стране, искуснији директори сведоче да су константно у стању 

фрустрације јер су преоптерећени послом и у сталној бризи да ли ће успети да реализују све своје 

задатке. Стрес који доживљавају је резултат нове, проширене улоге директора и повећања његове 

одговорности, сталних промена и захтева који му се намећу, повећане одговорности за резултате јавне 

контроле, а често и због смањења броја уписаних ученика, потребе да се боре за више ученика и избегну 

могућност умањеног финансирања. Такав стрес умањује способност директора да ради најбоље свој 

посао а временом почиње да утиче и на његову посвећеност послу. 
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READING IS THE BEST LEARNING 
Zaklina Zigic 

Margarita Blazevska 
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Summary: The digital world we live in encourages us to choose the film instead of the book by which it is 

made and the dynamic everyday life shortens our leisure time for continuous meetings with books. However, no 

excuse is strong enough to justify our moving away from the book sources of knowledge and inspiration. 

Reading in education is rarely applied by the students i.e they tend to read what they are told to read, mentioned 

or important. They read for grades and not to deepen more knowledge in different areas. Small number of 

people reach for a good book of different kind. 

Edward Morgan’s thought 

“The book is the only place where we can follow our fragile thought without to break or  encounter an explosive 

idea with no fear  that it will explode in our face. It remains one of the rare paradise places where the human 

mind can be at the same time provocation and loneliness”- is a proof that the book can be more than piece of 

paper written in words and letters. 

Key words: read, write, speak, book mind exercise, education, school 

 

ЧИТАЊЕТО Е НАЈДОБРО УЧЕЊЕ 
                        Жаклина Жигиќ  

ООУ” Гоце Делчев,” н.м. Илинден – Скопје zzigik@yahoo.com 

Маргарита Блажевска 

ООУ” Гоце Делчев,” н.м. Илинден – Скопје 
 

Резиме: Дигиталниот свет во кој живееме не поттикнува да го избереме филмот пред книгата според 

која е направен, а вртоглаво динамичното секојдневие ни го скратува слободното време за континуирани 

средби со книгите. Сепак, ниту еден изговор не е доволно силен за да го оправда дистанцирањето од 

книжните извори на знаење и инспирација. Читањето во образованието се поретко се применува од 

страна на учениците, односно тие се трудат да го прочитаат само она што им е кажано, напоменато, 

важно односно читање само за добиена оценка а не читање за продлабочување на повеќе знаења од 

различни области. Помалкубројни се оние кои посегнуваат по некоја добра книга од различен жанр.  

           
Мислата на Едвард Морган: 

 

  „Книгата е единственото место каде што можете да ја следите кревката мисла без да ја 

скршите или да се судрите со експлозивна идеја без страв дека ќе ви експлодира во лице. Таа 

останува едно од ретките рајски места каде човечкиот ум може да добие истовремено 

провокација и осаменост. ” - е доказ дека книгата е многу повеќе од парче харија испишана со 

зборови и букви. 

 Клучни зборови: читај, пишувај, зборувај, книга, мозочни вежби, образование, училиштето... 
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1.ВОВЕД 

Луѓето често знаат да речат кажи ми што читаш ќе ти кажам каков си. Тоа донекаде е издржано токму 

затоа што она што секојдневно го читаме ни помага полесно или потешко да се справиме со 

секојдневните ситуации во реалноста. Но читањето и не е така едноставен процес. Имајќи предвид дека 

читањето е умствена работа која бара активност од мозокот треба да знаеме дека постојат повеќе 

видови/модели на читање. Кога некој се спомне читање – прво што нашиот мозок го асоцира е читање на 

слободна литература, барем во поголем број ситуации така тоа се покажало. Тоа е во ред но не е секогаш 

точно, зошто? 

 Прво читањето е еден вид техника исто како пишувањето, гледањето и слушаењето. Но од сите 

тие процеси читањето е најдобро учење. Читањето е техника која опфаќа повеќе сегменти од човечкиот 

организам. За да читаш треба да знаеш да пишуваш. А во нашиот јазик се употебува и тоа е доста 

веродостојно: 

Читам како што пишувам и пишувам како што читам. 

Токму затоа имајќи предвид дека децата, луѓето читаат за да го потполнат слободното време или 

читаат затоа што така сакаат да кажеме или да ги истакнеме важните придобивки од книгите или 

читањето.... 

           
Книгата може да служи како возило кое ќе не однесе во друга авантура и непозната дестинација. 

Таа може да ни биде пријател, инспирација, учител. Таа може да служи како лекција, често доста 

корисна и практична која ќе ни овозможи конкретни информации или понекогаш апстрактни и 

филозофски идеи. Во секој случај, таа може да ни помогне да го отвориме нашиот ум за нови идеи и 

погледи кон светот. 

  

2. ПОМАЛКУ ИЛИ ПОВЕЌЕ ПОЗНАТИ ФАКТИ ЗА ЗНАЧЕЊЕТО НА МОЗОЧНАТА 

ФУНКЦИЈА И КНИГИТЕ 

Мозокот е зачудувачки моќен и комплексен орган. Во него постојат околу 100 милијарди 

неврони (нервни ќелии) и тие може да креираат 100 трилијарди синапси, кои претставуваат врски 

помеѓу нервните ќелии. Овие синапси се градивиот материјал на нашите мисли, идеи и сеќавања. 

Мозокот како орган користи околу една четвртина од калориите кои ги внесуваме во нашето тело и 

околу една четвртина од кислородот кој го вдишуваме. Мозокот може да го сметаме за најсилен мускул 

во целото тело. Очигледно е дека вежбањето на умот го подобрува функционирањето на мозокот и 

неговите ментални функции. Максимална ефективност на мозокот се уште не е позната. Играњето 

мисловни игри дефинитивно е корисно бидејќи со постојано играње се усовршувате. Мозокот е високо 

адаптибилен орган и се развива преку повторување на активности. Така ако решавате крстозбори секој 

ден, веројатно на осумдесетгодишна возраст ќе ги решавате исто така добро како и на триесет години. 

Игрите за тренирање на мозокот како загатки, врзоглавки, судоку, шах, анаграми итн., претставуваат 

одлична вежба за мозокот. Исто како што е и читањето.За вежбање на мозокот невролозите 

препорачуваат четири работи. Секојдневно треба да одвоите по 30 минути за: 

            1. Изберете нова и непозната област на познавање и истражете ја подлабоко. 

            2. Поминете некое време во медитација или само во размислување. 

            3. Вежбајте набљудување и опишување на предмети. 

            4. Вежбајте замислување. 

Мозокот е пластичен – се менува и физички се обликува според искуството низ кое минува. Ова 

го потврдил еден професор кој работел на студија за мозоците на лондонските таксисти. Утврдено е дека 

нивниот мозок се зголемил за да им помогне да ги складираат деталните ментални слики од мапата на 

градот Лондон. Снимките на мозокот покажале дека тие имале многу поголем хипокампус отколку што 

http://psihologija.com.mk/wp-content/uploads/2014/07/1-vidovi-na-uchenje-www.psihologija.com_.jpg
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е тоа вообичаено. Хипокампусот е поврзан со навигација. Тој растел поголем, колку што возачите 

подолго работеле како такси возачи. Како вежба се препорачува гласно читање за време на појадокот. 

Исто така можете да правите листи на меѓусебно поврзани предмети – изговорете ги само сините 

предмети или оние кои завршуваат на буквата А. Можете да ги менувате рацете со кои вообичаено ги 

вршите работите. Исчешлајте ја косата со левата рака доколку вообичаено се чешлате со десната рака. 

Овие вежби го тераат вашиот мозок да работи понапорно и да се снаоѓа во нови и невообичаени 

ситуации. 

 

3. ЧИТАЊЕТО ВО СОВРЕМЕНАТА ОБРАЗОВНА ПРАКСА 

Образованието е процес на промена на личноста во посакуваната насока со усвојување на различни 

содржини во зависност од возраста и потребите на поединци. Образованието вклучува и воспитни 

покрај образовните содржини. Најзначајна образовна институција од образовно-воспитен карактер е 

училиштето. Училиштето е устанува каде што се пренесуваат знаења од различни области но сметаме 

дека сето тоа е недоволно за да располагаме со подобар вокабулар на зборови. За да  можеме да го 

совладаме сето тоа потребно е ученикот  што повеќе да чита односно надградува со голем број на нови 

зборови во својот речник на изразување. Затоа ќе наброиме неколку примери зошто  треба да се дружите 

со книги секој ден: 

- Читањето е храна, но и фитнес за мозокот 

- Книгите ја убиваат здодевноста и времето „лета“ 

- Читањето го подобрува памтењето 

- Читањето е одлична вежба за концентрација 

- Читањето е ефективен метод за релаксација и тајно оружје против стресот 

- Читањето и елоквентноста одат рака под рака 

- Книгите ја будат креативноста и ја зголемуваат љубопитноста 

- Читањето е „наследно“ и ја зајакнува врската родител-дете 

- Книгите го подобруваат друштвениот живот 

             

 
Пишаниот збор крие многу нешта за кои несвесно почнуваме да размислуваме. Учениците читајќи, 

ги замислуваат ликовите од книгата, им даваат живот, ги замислуваат местата и предметите за кои 

читаат... Со самото тоа ја развиваат нивната фантазија и ја зголемуваме нивната креативност. Читањето 

на учениците претставува комплексна активност која во себе ги вклучува перцепцијата и мислењето 

како два меѓусебно поврзани процеси. Перцепирајќи, ученикот го препознава зборот, ги забележува 

симболите, ја бара смислата на пишаните знаци. За да научи да чита, потребно е ученикот да го научи 

системот на пишани симболи - букви кои се користат да го претстави говорот. Истражувањата покажале 

дека постои тесна врска меѓу говорниот речник - препознавањето на голем број на зборови и јазичните 

вештини на детето. Способноста да се препознаат поединечните гласови во зборот е вештина која е 

https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
http://www.femina.mk/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%98%D0%B5/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%BE/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82


129 
 

тесно поврзана со јазичните вештини на детето во периодот на подготовка за читање. Понатаму кога 

веќе го збогатува говорниот речник треба да настојува се повеќе да го надградува а сето тоа може да го 

постигне со читање на книги. 

                     
Читањето освен што не дообразува ги развива и овие активности: 

Способност за пишување 
Луѓето кои често читаат книги имаат добра способност за пишување, а со тек на време таа способност 

уште повеќе се зголемува, па може да создадат прекрасни текстови, приказни или статии, да создадат 

нешто оригинално и свое или да дадат свој коментар на нечии пишани зборови. Можеби во моментот не 

ви изгледа важно, но никогаш не знаете каде ќе ве одведе животот и кога од вас ќе побараат нешто да 

напишете. 

Нови идеи 
Книгите се чудесни нешта кои ќе ве одведат на места за кои не сте ни знаеле дека постојат. Секоја нова 

страница може да биде искра која кај вас ќе се претвори во идеја. Дури и да не се реализираат вашите 

идеи, вашиот ум се развива во секој случај 

4.ЗАКЛУЧОК 

Книгата е долг тунел на знаења во кој се подлабоко влегуваме и се повеќе се буди љубопитство. Книгата 

има моќ да нè пресели во својот свет. 

Книгата е цвет кој постојано цвета и не вене, ѕвезда која постојано сјае и не гасне. Огромно богатство 

кое нè прави личност. Таа претставува втор вид на дружелив човек на земјата, единствено нешто што 

треба да направиме е да ја запознаеме и да го откриеме богатството скриено меѓу таинствените корици. 

Книгата ни носи скапи знаења кои се доволни со вистински труд да нè направат културен и паметен 

човек. Книгата е најдобриот другар кој никогаш нема да те издаде, туку во душата ќе ти влее многу 

мудрости со кои ќе се гордееш и кои ќе ти бидат полезни во животот. Книгата не треба да ја 

запоставуваш, туку треба со љубов да ја читаш. Книгата е како топло и тихо ветре кое дува во нашите 

срца, будејќи ги длабоките чувства. 

            Мораме да ја пробиеме тврдата лушпа на своето човечко ЈАС со помош на духовната сила во нас, 

за да го извлечеме богатството на животот. Читањето е најдобро учење. Знаењето и само знаењето го 

прави човек ГОЛЕМ и СЛОБОДЕН. Затоа другарувајте со најверниот и најдобриот другар кој може за 

миг да ве однесе и на најневозможното и најодалеченото место за кое никогаш не сте размислувале. 

              И секако со читање се збогатува фондот на зборови и се продлабочуваат мислите. Книгата на 

животот е нашата душа. Во таа книга се наоѓа нашата актива и пасива: нашите добри и лоши мисли, 

зборови и дела. Секоја мисла, секој збор е енергија. Во целиот универзум енергијата не се губи. Се е 

забележано во душата и во соѕвездијата. Книгите се најголемо богатство. 
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DIFFERENT VIEWS ON THE PARTICULARITY OF THE MONTENEGRIN 

NATION: A MULTI-PERSPECTIVE APPROACH 

Veroljub Bojičić 

Primary school ''Milovan Glisic'' Valjevska Kamenica veroljubb@gmail.com 
 

Abstract: This work continues on the article 'History - the science of tolerance', which explored the 

opportunities for of applying multiperspectivity in teaching history. It is known that in the humanities sciences 

to the irrefutable truth almost impossible to get. One same event, occurrence, the process can be interpreted in 

many different ways, depending on the national, social, cultural, age, gender position of the observer. It is 

therefore wrong to insist on uniformity of opinion and, instead, should to favor the pluralism of opinions, which 

implies a willingness to uphold your right to you do not agree with us. We will deal with the application of 

multiperspectivity in a concrete historical phenomenon - the originality and authenticity of the Montenegrin 

nation and its special character in relation to the Serbian nation. We'll see that most of Serbian historians 

Montenegrins considered an inseparable part of the Serbian people and that there are plenty of Montenegrin 

historians that offer different answers to that question. We will notice, too, that the views first and the second a 

fairly irreconcilable. We will, however, try to show that different interpretations of the Serbo-Montenegrin 

relations do not have to be a source of antagonism, but the possibility of rapprochement through respect for 

diversity. 

Key words: Serbia, Montenegro, multiperspectivity, tolerance, diversity 

 

 

RAZLIČITI POGLEDI NA POSEBNOST CRNOGORSKE NACIJE: 

MULTIPERSPEKTIVNI PRISTUP 
Veroljub Bojičić 

Osnovna škola ''Milovan Glišić'' Valjevska Kamenica veroljubb@gmail.com 
 

Apstrakt: Ovaj rad nadovezuje se na članak ''Istorija – nauka o toleranciji'', koji se bavio mogućnostima 

primene multiperspektivnosti u nastavi istorije. Poznato je da je u humanističkim naukama do neoborive istine 

gotovo nemoguće doći. Jedan isti događaj, pojava, proces može se tumačiti na više različitih načina, u zavisnosti 

od nacionalne, društvene, kulturne, starosne, polne pozicije posmatrača. Stoga je pogrešno insistirati na 

uniformnosti mišljenja i, umesto toga, treba favorizovati pluralizam mišljenja, koji podrazumeva spremnost da 

se uvaži nečije pravo da se ne slaže s nama. Mi ćemo se baviti primenom multiperspektivnosti na jednom 

konkretnom istorijskom fenomenu – autohtonosti i autentičnosti crnogorske nacije, odnosno njene posebnosti u 

odnosu na srpsku naciju. Videćemo da većina srpskih istoričara Crnogorce smatra neodvojivim delom srpskog 

naroda i da nemali broj crnogorskih istoričara nudi drugačiji odgovor na to pitanje. Uočićemo, takođe, da su 

gledišta prvih i drugih prilično nepomirljiva. Mi ćemo, pak, pokušati da pokažemo kako različita tumačenja 

srpsko-crnogorskih odnosa ne moraju biti izvor antagonizama, već mogućnost zbližavanja putem uvažavanja 

različitosti.  

Ključne reči: Srbija, Crna Gora, multiperspektivnost, tolerancija, različitost 

 

 Koliko tumačenja istorijskih zbivanja, pojava i procesa mogu biti zavisna od političkih i socijalno-

kulturnih prilika na datom mestu i u datom vremenu vidljivo je na primeru fenomena (ne)autentičnosti 

crnogorske nacije. Da li su Crnogorci – Crnogorci ili su Crnogorci Srbi? U Srbiji, kako među ‘’običnim’’ 

svetom, tako i među istoričarima, ta dilema skoro da ne postoji: Crnogorci pripadaju srpskom etničkom korpusu. 

U Crnoj Gori, međutim, stvari ne izgledaju tako jednostavno. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, oko 

45% stanovnika Crne Gore izjasnilo se kao Crnogorci, a oko 29% kao Srbi,
37

 te stoga tamo ne postoji konsenzus 

oko odgovora na napred postavljeno pitanje. Za raspravu je to koliko je ono objektivno važno, ali možemo 

konstatovati da na balkanskim prostorima svakako jeste.
38

 

Da bismo ukazali na složenost pitanja crnogorske nacionalne posebnosti, osvrnućemo se na neke aspekte 

ujedinjenja Crne Gore sa Srbijom. Konačna odluka o ovom činu doneta je na tzv. Podgoričkoj skupštini, koja je 

zasedala od 24. do 29. novembra 1918. Srpski istoričar, akademik Milorad Ekmečić piše da je glavni zadatak 

Podgoričke skupštine “bio da izvrši istorijsku obavezu proglašenja etničkog ujedinjenja srpskog naroda u 

jedinstvenoj i nezavisnoj državi”. Najznačajnije odluke Podgoričke skupštine bile su da se Kraljevina Crna Gora 

i Kraljevina Srbija ujedine i da se detronizira dinastija Petrović. Na svim skupovima koji su prethodili 

                                                           
37

 Zavod za statistiku CrneGore, http://www.monstat.org/cg/page.php?id=534&pageid=322 (pregledano 11. 11. 

2015) 
38

 Uostalom, termin za opisivanje fenomena dezintegracije višenacionalnih država, obično nasilnim putem, na 

manje, etnički homogene celine – balkanizacija – dovoljno je indikativan.  

mailto:veroljubb@gmail.com
mailto:veroljubb@gmail.com
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=534&pageid=322
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Podgoričkoj skupštini  kralj Crne Gore Nikola I Petrović optuživan je za “sistematski separatizam na svim 

poljima od srpske nacije, despotizam u vođenju države i kapitulantski odnos prema protivničkim državama”.
39

 

Savezničke vlade i javnost protivile su se crnogorskom separatizmu. Kralj Nikola imao je jedino podršku 

italijanske vlade, kojoj nije odgovaralo stvaranje jugoslovenske države. Ona će u evropskim državama vršiti 

propagandu u korist samostalne Crne Gore, organizovati pristalice kralja Nikole i organizovati Božićnu pobunu 

na Cetinju 1919. godine.
40

  

 Ekmečić navodi da su postojale dve mogućnosti za opstanak dinastije Petrović. Prva je vezana za 

isticanje crnogorske posebnosti u odnosu na Srbe i približavanje Hrvatima i Vatikanu, u nadi da će Hrvati dobiti 

vodeću ulogu u budućoj državi jugoslovenskih naroda. Druga se oslanjala na odbacivanje dinastije 

Karađorđević u procesu jugoslovenskog ujedinjenja, zbog čega se kraljević Mirko Petrović približio vojnoj 

organizaciji ‘’Crna ruka’’. U oba slučaja Nikola Petrović je sa svojim pristalicama računao da će sesti na tron 

jugoslovenske države.
41

 

 Osporavanja Podgoričke skupštine kao nedemokratične i nelegalne jer za njeno sazivanje nije bilo 

ustavnog osnova Ekmečić smatra neutemeljenim, podvlačeći da bi se na toj osnovi mogla osporiti i legalnost 

Vajmarske republike, Čehoslovačke ili Turske republike. Podgorička skupština je, prema Ekmečiću, bila 

“demokratski izabrano narodno predstavništvo, pozvano na svet da odluči o sudbini celog naroda”.
42

    

Nasuprot Ekmečiću, crnogorski istoričar i istaknuti politički delatnik iz vremena socijalističke Jugoslavije Mijat 

Šuković
43

 okvalifikovao je Podgoričku skupštinu kao nelegalnu i neustavnu. Njene odluke da se Crna Gora 

pripoji Srbiji i da se crnogorski narod “uključi u srpski’’, iako je bio “vjekovima samostalan istorijski činilac i 

subjekt” sprovedene su primenom sile nad svim protivnicima, uz pomoć srpske vojske. Njihove posledice su 

trajne i dalekosežne, “od politike, državotvornosti, ekonomije, kulture, organizacije crkve kao vjerske 

institucije”. One su uzroci kako bratoubilaštva među Crnogorcima tokom jedne decenije, s refleksijom i na 

današnje vreme, tako i stabilnosti Jugoslovenske kraljevine.
44

  

 Mijat Šuković ne spori želju kralja Nikole, kao ni crnogorskog naroda, da se uđe jugoslovensku državu.                                      

Zašto je onda taj ulazak u novu državnu zajednicu, u formi sjedinjenja Crne Gore sa Srbijom,   praktično    

nametnula srpska vojska, pre odluka predstavničkog tela crnogorskog naroda?
45

 

                                                           
39

 Кao najeklatantniji primer prosrpskog i antipetrovićevskog raspoloženja Crnogoraca M. Ekmečić navodi 

''Memorandum'' skupštine crnogorskih udruženja Sjedinjenih Američkih Država od 15. maja 1918, u kojem se, 

između ostalog kaže da je „Crna Gora uvek bila kolevka srpske slobode, a nesavijena zastava za oslobođenje i 

ujedinjenje nije prestala da se vijori sve od propasti našeg carstva na Kosovu, do sudbonosnog dana 31. 

decembra 1915, kada se, protivno volji vojske i parlamenta, vrhovni komandant crnogorske vojske (kralj Nikola 

Petrović – V. B.) obratio austrijskom caru. Na taj je način izvršio zločin protiv Srpstva i njegovih saveznika i 

bezprimernu izdaju u istoriji Jugoslovena“ – Mилорад Екмечић, ‘’Место Подгоричке скупштине у 

историји'', u: http://www.njegos.org/arhsrpski/ekmecic.htm (pregledano 31. 10. 2015)  
40 M. Екмечић, ‘’Место Подгоричке скупштине у историји''; Aндреј Митровић, Надрастање пораза и 

подела, у: Историја српског народа VI-2, Од Берлинског конгреса до уједињења 1878-1918 (уредник 

Андреј Митровић), СКЗ, Београд 1983, 136. (u daljem tekstu: А. Митровић, Надрастање пораза и подела)  
41

 M. Екмечић, ‘’Место Подгоричке скупштине у историји'' 
42

 Isto. 
43

 Šukovićev politički status u režimu Josipa Broza svakako ima određenu specifičnu težinu u vezi s pitanjem 

kojim se bavi naš rad. Naime, stvaranjem jugoslovenske federacije 1945. godine Crna Gora je postala posebna 

federalna jedinica, što je, kao što ćemo videti, saglasno Šukovićevom shvatanju o položaju crnogorskog naroda 

u jugoslovenskoj zajednici.  

Inače, za razumevanje pogleda srbijanskih istoričara na posebnost crnogorske nacije indikativna je tvrdnja 

Slavenka Terzića da je crnogorska nacija nametnuta je od strane KPJ, bez narodnog izjašnjavanja, i da je srpstvo 

tokom života socijalističke Jugoslavije u Crnoj Gori sistematski potiskivano – ideološki, politički, naučno, 

obrazovno, kulturno - Славенко Терзић, ‘’Идеолошки корени црногорске нације и настанка црногорског 

сепаратизма’’, у: Српска слободарска мисао : часопис  за филозофију, друштвене науке и политичку 

критику 1 (Београд јануар-фебруар 2000), 181-190. 
44

 Mijat Šuković, ‘’Podgorička skupština’’, 2003, u: 

http://www.montenegrina.net/pages/pages1/istorija/cg_izmedju_1_i_2_svj_rata/podgoricka_skupstina.htm,  

pregledano 31. 10. 2015. (u daljem tekstu: Mijat Šuković, ‘’Podgorička skupština’’) 

Veliki procenat glasova (oko 40%) koje je KPJ na izborima za ustavotvornu skupštinu dobila u Crnoj Gori 

Vladimir Dedijer tumači kao “izraz protesta crnogorskih masa na prilike u njihovoj zemlji pošto je kralj 

Aleksandar uveo svoj režim 1918. godine” –  Vladimir Dedijer, Prvi masovni ustanak u okupiranoj Evropi, u: 

Istorija Jugoslavije, Prosveta, Beograd 1973. (2. izdanje), 479.  
45 Naredbom srpske Vrhovne komande od 25. oktobra 1918. godine srpska vojska “rasformirala je i razoružala 5 

bataljona samoorganizovanih crnogorskih vojnih jedinica, koje su oslobodile veliki dio Crne Gore”, čime je 

http://www.njegos.org/arhsrpski/ekmecic.htm
http://www.montenegrina.net/pages/pages1/istorija/cg_izmedju_1_i_2_svj_rata/podgoricka_skupstina.htm
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 Privremeni centralni izvršni odbor za ujedinjenje Srbije i Crne Gore, koji je počeo s radom 25. oktobra 

1918, sprečio je, zajedno sa srpskom vojskom, obnavljanje organa vlasti iz vremena pre austrougarske okupacije 

i sâm preuzeo vlast.
46

 On je praktično “odrekao je pravo i legitimitet Crnogorskoj narodnoj skupštini, 

ustanovljenoj tada važećim Ustavom Crne Gore, i njenim legitimnim poslanicima, izabranim na legalan način, u 

tom momentu sa valjanim mandatom predstavnika naroda Crne Gore da sporazumno s kraljem Gospodarom 

(čl.36) donese odluku o teritorijalnim pitanjima države Crne Gore”. Privremeni centralni izvršni odbor za 

ujedinjenje Srbije i Crne Gore organizovao je izbore za poslanike Velike narodne skupštine, koji će na 

zasedanju 24. novembra odlučiti o državno-pravnom statusu Crne Gore.
47

 

Srpska vlada je tokom Prvog svetskog rata insistirala na tome da saveznička pomoć Crnoj Gori obavezno ide 

preko Srbije i da se na Krfu i Solunskom frontu ne dozvoli formiranje posebnih crnogorskih vojnih jedinica. U 

izradi Krfske deklaracije predstavnici države Crne Gore nisu učestvovali, a vlada kralja Nikole odbacila je 

Deklaraciju.
48

 Preko Andrije Radovića, jedno vreme predsednika izbegličke vlade Crne Gore u Parizu, Nikola 

Pašić vladu odvaja i suprotstavlja je kralju Nikoli Petroviću. Crnogorski odbor za ujedinjenje Crne Gore
49

 

optuživao je u javnosti kralja Nikolu za izdaju i kapitulantstvo, borio se protiv federalizacije a za strogu 

centralizaciju buduće jugoslovenske države, vršio propagandu među Crnogorcima u inostranstvu i internirstvu,  

pretpostavljajući ujedinjenju Crne Gore sa Jugoslavijom njeno sjedinjenje sa Srbijom. Diplomatske akcije vlade 

Nikole Pašića usmerene protiv kralja Nikole dovele su do toga da francuska vlada ovome zabrani da napusti 

teritoriju Francuske i time spreči njegov eventualni povratak u Crnu Goru.
50

  

Zbacivanjem kralja Nikole I Petrovića i njegove dinastije s prestola, po tački 1 Odluke Podgoričke 

skupštine, de facto je ukinuta crnogorska država.
51

 Druga tačka, kojom se predviđa “da se Crna Gora s bratskom 

Srbijom ujedini u jednu jedinu državu pod dinastijom Karađorđevića, te tako ujedinjenje stupe u zajedničku  

otadžbinu našeg troimenog naroda Srba, Hrvata i Slovenaca”, negira postojanje crnogorske nacije.
52

 Zabrana 

crnogorstva potrajaće tokom celog međuratnog perioda.
53

 

                                                                                                                                                                                     
omogućeno nesmetano održavanje Podgoričke skupštine i obezbeđeno usvajanje unionističkih odluka. U vezi s 

održavanjem Podgoričke skupštine, srpska vojska imala je dva zadatka: da spreči svaku agitaciju u samoj Crnoj 

Gori, kao i da spreči povratak interniraca (najmanje njih 9.950) iz austrougarskih logora do okončanja Skupštine 

– M. Šuković, ‘’Podgorička skupština’’ 
46

 Ovo četvoročlano telo formirano je po odluci vlade Srbije 15. oktobra 1918. godine i sprovodilo direktive 

njenog predsednika Nikole Pašića. Predsednik Odbora bio je Svetozar Tomić, a ostali članovi Petar Kosović, 

Janko Spasojević i Milosav Raičević. Tomić i Kosović bili su državljani Srbije. Državljanin Crne Gore “Janko 

Spasojević bio je član Crnogorskog odbora za ujedinjenje Crne Gore, obrazovanog u Parizu, na čelu sa 

Andrijom Radovićem, koji je obrazovan i radio pod neposrednim usmjeravanjem Nikole Pašića, koji je 

finansirala Vlada Srbije.” Milosav Raičević bio je takođe državljanin Crne Gore – M. Šuković, ‘’Podgorička 

skupština’’ 
47

 M. Šuković, ‘’Podgorička skupština’’ 
48

 А. Митровић, Надрастање пораза и подела, 237. 

U Istoriji Jugoslavije Vladimir Dedijer piše da je na Krfskoj konferenciji “status Crne Gore (…) izjednačen s 

dinastičkim pitanjem, to jest o prevazi dinastije Karađorđevića nad Petrovićima i ‘ujedinjenju Crne Gore i 

Srbije’ “ – Vladimir Dedijer, Poslednji dani Austro-Ugarske, u: Istorija Jugoslavije, 398. 
49

 Andrej Mitrović ovaj odbor naziva Crnogorski odbor za narodno ujedinjenje –  А. Митровић, Надрастање 

пораза и подела, 231.  
50

 Dedijer ističe da se “srbijanskoj vladi, a naročito regentu Aleksandru, žurilo da (…) spreče svaku protivakciju 

kralja Nikole”. Ugovorom u Rapalu iz 1920. godine Italija se u jednoj tajnoj klauzuli obavezala da neće 

pomagati “nezadovoljnike i odmetnike” protiv Jugoslavije. U govoru krajem iste godine u Splitu, Ante Trumbić 

naveo je da se rapalski ugovor odnosio, između ostalih, i na crnogorske odmetnike – Vladimir Dedijer, 

Jugoslavija između centralizma i federalizma, u: Istorija Jugoslavije, 429-430. 
51

 “Kralj Nikola I Petrović Njegoš, sa ustavno utvrđenim zvanjem ‘Gospodar Crne Gore’, tada je suveren države 

Crne Gore, međunarodno priznate. Personifikacija je njena. Njene nezavisnosti. Njenog identiteta, 

individualiteta, međunarodnog i unutrašnjeg subjektiviteta. Personifikacija ravnopravnosti Crne Gore sa Srbijom 

i sa svim drugim državama. Personifikacija prava crnogorskog naroda na svoju državu, na svoju sveukupnu 

samobitnost. Određenjem da se kralj Nikola “zbacuje s crnogorskog prestola” i određenjem i drugoj tački 

Odluke - da se Crna Gora sa Srbijom “ujedinjuje u jednu jedinu državu pod dinastijom Karađorđevića” - stvarno 

sadrži odluku: ukida se država Crna Gora.” – M. Šuković, ‘’Podgorička skupština’’ 
52

 Potpredsednik Podgoričke skupštine Savo Fatić izjavio je nakon donošenja Odluke: “Mi više nijesmo 

Crnogorci, nego Srbi.” – M. Šuković, ‘’Podgorička skupština’’ 
53

 Živojin Perić (1868-1953), srpski pravnik, profesor Beogradskog univerziteta i akademik, napisao je 1940. 

studiju Crna Gora u jugoslovenskoj federaciji, u kojoj tvrdi da su o ukidanju crnogorske države i njenom 

ujedinjenju sa drugim državama mogli da odluče samo kralj Nikola Petrović i Narodna skupština, budući da je 

1918. godine Crna Gora bila suverena i nezavisna država, sa važećim Ustavom iz 1905. godine. Ovako je, 
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Mada se ne izjašnjava o legalnosti i legitimnosti Podgoričke skupštine, čini se da Andrej Mitrović u Istoriji 

srpskog naroda daje prilično uravnotežen prikaz raspoloženja kralja Nikole Petrovića, njegovih saradnika i 

crnogorskog naroda uopšte oko ujedinjenja. Takođe ukazuje na neke nekorektnosti srpske vlade i javnih ličnosti 

prema Crnogorcima. Solidarišući se sa srpskim regentom Aleksandrom Karađorđevićem, kralj Nikola I Petrović 

Njegoš mu 27. jula 1914. poručuje: “Ponos srpskog plemena nije dopustio da se ide dalje u popuštanju. Slatke 

su žrtve koje se podnose za pravdu i nezavisnost narodnu (…). Naš će Srpski Narod i iz ovoga velikog 

nametnutog mu iskušenja pobednički izići i obezbediti svoju sjajnu budućnost. Moji Crnogorci već su spremni 

na granici, da ginu u odbrani naše nezavisnosti.”
54

 U dokumentima koja je izdao Ferdo Šišić piše da je kralj 

Nikola Petrović u obraćanju crnogorskom narodu 6. avgusta 1914, povodom objave rata Austro-Ugarskoj, 

između ostalog rekao: “Crno-žuti barjak (zastava Austro-Ugarske – V. B.), koji od davnih vremena kao mora 

pritiska dušu jugoslovenskog naroda, razvio se da taj narod sada potpuno uništi, da njegove slobodne 

predstavnike Srbiju i Crnu Goru pregazi (…). Tko je junak i slijedi koracima dva stara srpska kralja (Petra 

Karađorđevića i Nikole Petrovića – V. B.), da ginemo i krv proljevamo za jedinstvo i slobodu zlatnu(…).”
55

  

Niška deklaracija predviđala je, pored borbe za oslobođenje, i borbu za “ujedinjenje sve naše neslobodne braće 

Srba, Hrvata i Slovenaca”. Crnogorci su, kao poseban etnički činilac, u ovom dokumentu zaobiđeni.
56

 U 

teorijskoj raspravi Jedinstvo Jugoslovena, objavljenoj početkom 1915. godine, Jovan Cvijić pre svega ostalog 

nastoji da dokaže geografsko-antropološku povezanost Srba, Hrvata i Slovenaca,
57

 bez pomena Crnogoraca. 

Regent Aleksandar Karađorđević je 5. aprila 1916. govorio u Londonu o vekovnoj težnji za ujedinjenjem “u 

jednu domovinu svih Srba, Hrvata i Slovenaca, koji su jedan narod s istim tradicijama, istim jezikom i istim 

aspiracijama”.
58

  

U crnogorskom javnom mnjenju je tokom Prvog svetskog rata postojalo “jasno raspoloženje u korist 

ujedinjenja”, prvenstveno sa Srbijom, a potom i s ostalim jugoslovenskim narodima. Međutim, u političkom 

vođstvu bilo je po ovom pitanju dosta kolebljivosti. Isticale su se specifičnosti crnogorskog državnog, 

društvenog, kolektivno-psihološkog razvoja Crne Gore tokom petovekovnog razdoblja. Takođe, “interesi 

dinastije Petrovića-Njegoša, koja bi kroz ujedinjenje s većom i razvijenijom Srbijom izgubila vladarski položaj, 

počeli su sve više da deluju protiv ujedinjenja.”
59

 Želeći da sebi i svojoj dinastiji obezbedi povlašćen položaj u 

jugoslovenskoj državi, kralj Nikola je sa sebi bliskim ljudima težio stvaranju jugoslovenske države federalnog 

ili konfederalnog tipa sa Crnom Gorom kao posebnim entitetom. Prestolonaslednik Crne Gore Danilo je u 

proleće 1915. godine predlagao uređenje po nemačkom modelu,
60

 gde bi dinastija Petrović priznavala vrhovnu 

vlast Karađorđevića, ali bi Crna Gora sačuvala značajan stepen autonomije (diplomatska predstavništva, 

samostalno komandovanje sopstvenom vojskom u ratu, samouprava), dok bi spoljnu politiku i vrhovnu vojnu 

vlast držao Beograd. Mada je regent Aleksandar prihvatio ovakav koncept, Danilo, kao i njegova braća, knjaževi 

Petar i Mirko, kasnije će se sve jasnije priklanjati Centralnim silama. Sâm kralj Nikola nastojao je da iz 

Francuske vodi spoljnu politiku nezavisno od Srbije: postavljao je ciljeve o teritorijalnom proširenju Crne Gore 

na severnu Albaniju, deo Dalmacije, celu Hercegovinu i deo Bosne sa Sarajevom, pokušavao da se vojno 

osamostali od srpske Vrhovne komande. A. Mitrović piše da srpske vlasti nisu pomagale ni podsticale “pokret 

za ujedinjenje u Crnoj Gori”, mada su želele da se srpsko-crnogorsko ujedinjenje ostvare što pre, već za vreme 

rata, kako bi se zajednički istupilo sa konceptom jugoslovenskog programa. Nikola Pašić je naglašavao da do 

“sjedinjenja Crne Gore sa Srbijom” mora doći nezavisno od ishoda pokušaja stvaranja jugoslovenske države.
61

  

Pokušaj kralja Nikole da stvori sopstvenu vojsku nije imao uspeha, u dobroj meri zahvaljujući naporima Srbije 

da to spreči. Imao je problema i sa sastavljanjem vlada, jer su njihovi predsednici Lazar Mijušković, Andrija 

                                                                                                                                                                                     
putem Odluke Podgoričke skupštine, Crna Gora “ušla u sastav Jugoslavije samo jednostranom voljom Srbije i 

njenih saveznika, njihovom faktičkom vlašću” – M. Šuković, ‘’Podgorička skupština’’ 
54

 Документи о спољној политици Краљевине Србије, нав, према: А. Митровић, Сучељење са 

средњоевропским империјализмом, у: у: Историја српског народа VI-2, Од Берлинског конгреса до 

уједињења 1878-1918 (уредник Андреј Митровић), СКЗ, Београд 1983, 37. (u daljem tekstu: А. Митровић, 

Сучељење са средњоевропским империјализмом) 
55

 Nav. prema: А. Митровић, Сучељење са средњоевропским империјализмом, 7. 
56

 Nav. prema: А. Митровић, Сучељење са средњоевропским империјализмом, 64. 
57

 А. Митровић, Сучељење са средњоевропским империјализмом, 64. 
58

 F. Šišić, Dokumenti, nav. prema: А. Митровић, Надрастање пораза и подела, 213.  
59

 А. Митровић, Сучељење са средњоевропским империјализмом, 83. 

Dimitrije Vujović navodi da je kralj Nikola izjavljivao da se srpstvo ne može ujediniti “bez istrage” bilo 

Petrovića, bilo Karađorđevića – nav. prema: А. Митровић, Надрастање пораза и подела, 231. 
60

 Imajući u vidu autonomiju Bavarske u okviru Nemačkog carstva. 
61

 А. Митровић, Сучељење са средњоевропским империјализмом, 88-91; А. Митровић, Надрастање 

пораза и подела, 230-231, 244. 
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Radović i Milo Matanović davali ostavke zbog Nikolinog izbegavanja ujedinjenja sa Srbijom.
62

 Nakon ostavke 

Matanovićeve vlade i dolaska proitalijanski orijentisanog Evgenija Popovića na mesto premijera, srpska vlada 

prešla je s politike ubeđivanja kralja Nikole da se Crna Gora ujedini sa Srbijom na njegovo diplomatsko 

izolovanje kod sila Antante.
63

 Ispostavilo se da je takva politika donela uspeh srbijanskim vladajućim 

krugovima. Crna Gora ušla je u Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca kao deo Srbije, a kralj Nikola I Petrović 

umro je 1921. godine u izgnanstvu u Francuskoj.  

 

Zaključak 

Vidimo, dakle, da završne radnje oko ujedinjenja Srbije i Crne Gore nisu proticale bez ozbiljnih problema. 

Verovatno je pogrešno kategorički tvrditi da su Crnogorci (ili Srbi iz Crne Gore, kako ih mi, Srbijanci, obično 

vidimo) želeli da u jugoslovensku državu uđu bilo kao posebna, samostalna celina, bilo kao deo Kraljevine 

Srbije. Ali takvu grešku prave i eminentni naučnici, povučeni emocijama, sujetom, isključivošću, možda i 

određenim interesima. Mada nam se čini da je argumentacija Mijata Šukovića ubedljivija od Ekmečićeve, ni kod 

jednog od njih ne osećamo spremnost za uvažavanje stava drugačijeg u odnosu na sopstveni.     

Multiperspektivni pristup, pak, otvara široke mogućnosti tolerancije i uvažavanja različitih shvatanja prošlosti, 

koja se naročito često javljaju kod međusobno bliskih naroda. Uloga istoričara u procesu rešavanja sukoba, 

odnosno razvijanja dijaloga može i treba da bude značajna. Međutim, ona će se ostvariti samo pod uslovom da 

se istoričar drži metodološkog pravila koje kaže da je njegov zadatak da doprinese razumevanju prošlosti, a ne 

da se upušta u njeno objašnjavanje. Jer, svako ima lično pravo da istorijske činjenice razume u skladu sa 

sopstvenim emotivnim stanjima i socijalnim, kulturnim ili umnim mogućnostima.     
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Apstrakt: Škola ima mogućnosti da ranom prevencijom predupredi i redukuje vršnjačko nasilje kod učenika, ali 

je jednako važno i to što ona ima i mogućnosti da kod učenika razvije pozitivno socijalno ponašanje, kako kod 

učenika koji trpe nasilje, tako i kod dece koja vrše nasilje. Efekti dobrih programa prevencije obuhvataju ne 

samo pozitivne promene u socijalnom ponašanju učenika, već i bolji školski uspeh, zdraviji lični razvoj učenika 

i uspešniji rad škole u celini.  

Cilj ovog rada je da se, pregledom literature izdvoje programi prevencije vršnjačkog nasilja koji su se 

pokazali kao uspešni i efikasni, ali i da se sistematizuju saznanja iz ovog područja što bi rezultiralo kreiranjem 

smernica za praktičan rad. 

              Zabrinutost zbog vršnjačkog nasilja pojačava zahteve da se problem objasni, da mu se pristupi 

ozbiljnije i da se preduzmu određene mere kako bi se rešio. Zbog toga je neophodno da se u svim školama 

sprovedu različiti programi i projekti čiji su ciljevi učenje nenasilne komunikacije, smanjenje nasilja u  školama 

kao i aktivizacija dece i mladih.  

Ključne reči: vršnjačko nasilje, škola, programi, prevencija, efikasnost.  

 

EFFECTIVENESS OF BULLYING PREVENTION PROGRAMS IN THE SCHOOL 

ENVIRONMENT 
Maša M. Jovanović 

Faculty of Special Education and Rehabilitation masa_jovanovic85@yahoo.com 

Mila Bunijevac 

 Faculty of Special Education in Rehabilitation bunijevacmila@yahoo.com 
 

Abstract: The school is able to prevent and reduce bullying among students, but it is equally important that she has 

possibilities for the students to develop positive social behavior, both among the students who suffer violence, and 

for children who commit violence. Effects of good prevention programs include not only positive changes in the 

social behavior of students, but also better academic achievement, personal development of students healthier and 

more successful work of the school as a whole. 

The aim of this paper is to, reviewing the literature distinguish bullying prevention programs that have proved to be 

successful and efficient, but also to systematize knowledge in this field which would result in the creation of 

guidelines for practical work. 

Concerns about bullying intensifies demands to explain the problem to him more seriously and to take measures to 

resolve. It is therefore necessary that all schools implement various programs and projects whose objectives are 

teaching non-violent communication, reducing violence in schools as well as the activation of children and youth. 

Keywords: bullying, school programs, prevention, efficiency. 

 

1. UVOD 

U društvu u kome živimo, nasilje je veoma rasprostranjeno. Porast nasilja veoma je vidljiv i u 

školama.Vršnjačko nasilje u školama se povećava i u razvijenim i u nerazvijenim zemljama, i u seoskim i u 

gradskim sredinama. 

Za najveći broj dece škola je primarni kontekst u kome se nasilje dešava. To je zato što škola pruža brojne 

mogućnosti za interakciju sa vršnjacima. Nasilje u školi predstavlja fenomen koji je dugogodišnji pratilac 

školovanja mnoge dece. Izučavanje vršnjačkog nasilja počelo je u Norveškoj ranih sedamdesetih godina prošlog 

veka. Od tada do danas nastalo je obilje literature ne samo u Skandinaviji, već u gotovo svim zemljama sveta. Veći 

deo literature odnosi se na objašnjavanje učestalosti i prirode ovog fenomena, kao i na primenu i evaluaciju 

određenih programa prevencije i intervencije sa ciljem odabira najboljeg pristupa rešavanju  problema vršmjačkog 

nasilja u školi. Neki od ovih programa prvenstvenu ulogu u prevenciji vršnjačkog nasilja vide u promeni svesti 

učenika i njihovom direktnom uključivanju u preventivne aktivnosti na nivou škole.  

Da bi se tendencija porasta vršnjačkog nasilja zaustavila, a ovaj fenomen suzbio, potrebno je angažovati 

čitavo društvo, uključujuću učenike, nastavnike, roditelje i medije. Zbog toga su istraživanja ovog fenomena od 

mailto:bunijevacmila@yahoo.com
mailto:bunijevacmila@yahoo.com
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izuzetnog značaja, kako za samo razumevanje problematike, tako i za koncipiranje preventivnih i interventnih 

programa koji bi značajno mogli doprineti smanjivanju i suzbijanju pojave vršnjačkog nasilja u školama. 

 

2. ŠKOLSKI PROGRAMI PREVENCIJE VRŠNJAČKOG NASILJA 

 Školski programi za suzbijanje vršnjačkog nasilja međusobno se razlikuju u pogledu toga kome su namenjeni, 

odnosno ko su glavni akteri koji će sprovesti predložene preventivne i interventne mere. Stoga, postojeće 

preventivne i interventne programe možemo klasifikovati u sledeće kategorije (Popadić, 2009):  

1) programi koji se zasnivaju na radu sa nasilnicima;  

2) programi namenjeni žrtvama;  

3) programi namenjeni vršnjacima; 

4) programi namenjeni nastavnicima;  

5) celoškolski programi. 

S obzirom da je fenomen vršnjačkog nasilja privukao  pažnju velikog broja naučnika i stručnjaka, u 

školama širom sveta sprovodi se preko stotinu različitih preventivnih programa. Takođe, objavljeno je mnogo 

naučnih radova u kojima se razmatraju delotvornosti ovih programa. 

Generalni zaključak novijih sistematskih pregleda i metaanalitičkih studija je da, ukupno posmatrano, 

programi prevencije i redukovanja vršnjačkog nasilja ostvaruju pozitivne, ali slabe efekte (Farrington & Ttofi, 

2009; Ferguson et al., 2007; Merrell et al., 2008). Najbolji rezultati zabeleženi su za programe koji se primenjuju na 

nivou cele škole i uključuju raznovrsne intervencije, odnosno programe inspirisane Olveusovim radom. Ovakvi 

programi podrazumevaju sistematsko delovanje na nekoliko sledećih nivoa: ustanovljavanje politike i pravila protiv 

vršnjačkog naislja na nivou cele škole, obučavanje nastavnika i stručnih saradnika, informisanje učenika i roditelja, 

nastavne aktivnosti koje se realizuju na nivou odeljenja; rešavanje konflikata među učenicima, individualni rad sa 

nasilnicima i žrtvama (Pavlović i Žunić Pavlović, 2008). 

 

3. PRIMERI DOBRE PRAKSE 
Za potrebe ovog rada izdvojili smo nekoliko preventivnih programa koji se sprovode u školskoj sredini, a 

koji su opravdali i potvrdili svoju efektivnost u sprečavaju i redukciji vršnjačkog nasilja. 

1) Olveusov program prevencije bulinga (The Bullyung Prevention Program – OBPP, Olweus, 1993) je 

najpoznatiji sistematski školski program koji je ostvario internacionalni uticaj na razvoj prakse u ovoj oblasti. 

Program je usmeren na unapređivanje interpersonalnih odnosa i stvaranje bezbednog i pozitivnog okruženja za 

učenje i razvoj. Namenjen je učenicima uzrasta od pet do petnaest godina, ali se uz izvesne promene može 

primenjivati i na starijem uzrastu. Osnovni ciljevi programa su redukovanje vršnjačkog nasilja, prevencija pojave 

novih slučajeva vršnjačkog nasilja i unapređivanje odnosa među vršnjacima. 

OBPP je dugoročan sistematski program sa čitavim nizom intervencija koje se primenjuju na različitim 

nivoima. Program je primenjen u Norveškoj, Sjedinjenim Američkim državama, Engleskoj, Nemačkoj, Belgiji i 

drugim zemljama, sa efektima smanjenja od 30% do 70% nasilnog ponašanja (Stevens et al., 2000). Takođe, 

evaluacija ovog programa je pokazala i smanjenje antisocijalnog ponašanja, svađa, vandalizma i dr. (Limber et al., 

2004; Olweus, 2005).  

2) Koraci ka uvažavanju (Steps to Respect – STR, Committee for Children, 2001) je još jedan primer 

sveobuhvatnog školskog programa prevencije i redukovanja vršnjačkog nasilja. Posebno je prilagođen učenicima 

uzrasta od osam do dvanaest godina. Program je fokusiran na informisanost i odgovornost odraslih osoba (osoblja 

škole i roditelja) i socijalno-emocionalne veštine učenika koje imaju značaj za uspostavljane pozitivnih odnosa i 

suprotstavljanje vršnjačkom nasilju. U skladu sa tim, ciljevi programa su redukovanje vršnjačkog nasilja i 

negativnih socijalnih odnosa putem unapređivanja reagovanja odraslih osoba i socijalne kompetencije učenika. 

Prema rezultatima evaluacija, STR doprinosi redukovanju vršnjačkog nasilja, unapređivanju socijalnih 

odnosa i socijalne kompetencije učenika (Brown et al., 2011; Frey et al., 2009). 

3) Program Graditelji mira (Program Peace Builder – PPB, Flannery et al., 2003)  nastoji da smanji 

agresivno ponašanje i poveća socijalnu kompetenciju učenika, promenom klime u školi. Namenjen je učenicima od 

prvog do petog razreda osnovne škole. Intervencija je uključena u svakodnevnu rutinu, a ne kroz program koji je 

vremenski ograničen ili ograničen na nastavni predmet. Program ne predviđa realizaciju u okviru određenog broja 

sati nedeljno, već uključuje aktivnosti koje mogu da se primene u toku dana u bilo kom razredu od strane bilo kog 

nastavnika ili školskog osoblja. Centralna strategija programa je pružanje što više modela prosocijalnog ponašanja i 

podsticaja na takvo ponašanje i nagrađivanje (potkrepljivanje) pozitivnog ponašanja. (Flannery et al., 2003).  

Primena ovog programa pokazuje efikasnost u smislu redukovanja nasilnog i agresivnog ponašanja i 

povećanja socijalne kompetencije učenika (Flannery et al., 2003). 

 

4. ZAKLJUČAK 

Iskustva primenjenih programa pokazuju da je najuspešniji pristup prevenciji vršnjačkog nasilja onaj 

koji obuhvata sve osobe u školi, i učenike i osoblje, koji počinje rano, još na predškolskom uzrastu, koji prožima 

celokupni obrazovno-vaspitni program, a ne ograničava se na pojedine učenike ili pojedine predmete ili časove, 
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koji je usmeren na izgradnju pozitivne klime u školi,u kojoj se ne toleriše nasilje, a pozitivno ponašanje  

podstiče i nagrađuje. Preventivni programi su uspešniji kada imaju podršku nastavnika, roditelja i društvene 

sredine u kojoj se škola nalazi. Svaka škola treba da odabere program prevencije vršnjačkog nasilja koji 

odgovara njenim potrebama i okolnostima u kojima radi. Za uvođenje i sprovođenje takvog programa treba da 

dobiju odgvorne uloge svi učesnici u obrazovno-vaspitnom radu škole, to ne treba da bude zaduženje samo 

pojedinačnih nastavnika ili drugih pojedinaca u školi. Posebno se naglašava uloga nastavnika u realizaciji 

programa prevencije koja se ostvaruje osmišljavanjem aktivnosti vaspitnog rada u odjeljenskoj zajednici čiji je 

cilj kontinuirano pojačavanje prosocijalnog ponašanja koje će se ostvariti razvojem empatije i altruizma, osećaja 

samopouzdanja i samopoštovanja, al ii veština nenasilne komunikacije, donošenja odluka i rešavanja konflikata. 
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Abstract: One thing is indisputable: The communication is unchanged and it’s important. Without a look of 

how the computer technology will develop, without a look of how far the technology will develop, people come 

first. Not even a computer, not even a machine can bring feelings of unseparated part of every interpersonal 
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НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 
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Резиме: Една работа е неспорна: Комуникацијата е неминлива, незаменлива, неопходна. Без оглед 

колку компјутерската техника ќе се развие, без оглед колкав развој ќе достигне технологијата, луѓето 

остануваат на прво место. Ниту еден компјутер, ниту една машина нема да може да ги пренесе 

чувствата што се нераскинлив дел на секоја интерперсонална комуникација. 

Клучни зборови: комуникација, педагошка комуникација, невербална комуникација 

 

1. ВОВЕД 

Комуникацијата постои од почетокот на создавањето на светот. Благодарение на неа и змијата 

успеала да ја убеди Ева да му понуди на Адам од забранетото овошје. 

Сите ние, од самото раѓање, стекнуваме способност преку комуникацијата да ги задоволуваме 

своите основни потреби и желби. Првите лекции за комуницирање ги добиваме од најблиските. Веќе по 

неколку години, кругот на "поучувачи" се проширува и ги минува ѕидовите на нашиот дом. Тогаш 

почнува да не учи улицата, другарите, случајните намерници, за наскоро да дојдеме до највисокото 

скалило - училиштето и учителите преку образовниот процес да ни ги откријат тајните на ефективното 

комуницирање. На тој пат на учење учиме со гледање, слушање, читање, пишување, ги користиме сите 

можни начини на учење - се со една цел: да научиме успешно да комуницираме. 

Но дали сето тоа е доволно? Дали со тоа навистина стануваме ефективни комуникатори? 

Денес, кога глобализацијата е светски процес, неизбежно е поврзување на сите делови на нашата 

планета Земја во економска, културна и образовна смисла. Во такви услови, се поприсутна е идејата за 

размена на информации, идеи или знаење. Од друга страна, експлозивниот развој на информатичката и 

компјуртерската технологија, наметнуваат нови начини на деловно работење, што директно влијае на 

измена на досегашните методи и техники на деловно комуницирање. Комуникацијата меѓу 

организациите треба да се подобрува како по квалитет, така и по квантитет. 

 

2.ЕЛЕМЕНТИ НА НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 

Покрај вербалното комуницирање (покрај зборовите), значајна улога играат и невербалните 

елементи на вербалната комуникација. Најновите истражувања покажуваат на посебното значење на 

овие говорни сигнализации посебно кога се работи за емоционално искажување на пораката. Во ди 

ректните контакти оваа емоционалност на информацијата се изразува често со невербални изрази, како 

што се гестовите, гримасите, односно мимиките и позите (за кои повеќе ќе зборуваме во делот за 

невербалната комуникација. Оваа комуникација е посебно карактеристична појава кај децата. 

Возрасните делумно успеваат да ги потиснат овие невербални изрази на говорната сигнализација. 

Вербалното (овде говорно) комуницирање е старт на говорната сигнализација, но значајни се и 

елементите на невербалната комуникација. Сите форми на невербалното комуницирање не можат да 

имаат иста функција ни по значење, ни по учествување. Некои од нив во таа смисла имаат поголем 

простор и поголема улога, а некои можат само исклучително да се појават. Има и примери каде поедини 

форми на невербалното комуницирање можат да имаат и негативен впечаток на соговорникот во 

интеракцијата или да ја намалат можноста на додатното комуницирање. Во секој случај, сите форми на 

невербалното комуницирање како додатни елементи на говорната сигнализација, по правило, многу 

зависат од говорникот и непосредните услови на интеракција. Сепак, има и такви, кои се врзани за 

просторни и временски одредици, но и тука мора да се води сметка за впечатокот на реализаторот на 

говорниот исказ. 
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Во невербалната комуникација важна улога имаат: говорот на телото- кинезика говорот или 

движењата на очите - окулистика времето при комуницирањето - хроменика просторното 

комуницирање – проксемика употребата на гласови или вокални симболи кои не се зборови, но можат 

да имаат одредено значење. 

Некои истражувачи со право го додаваат уште и дрдорењето, иако е тоа специфична, сепак, 

извитоперена форма на вербално комуницирање. 

Култура на комуницирање во педагошката и во деловната комуникација 

А)Говорот на телото или кинезиката - е во непосредна врска со се она што говорникот во текот на 

говорењето со својот став, погледот и тело- то искажува. Станува збор за сите важни карактеристики на 

говорот на телото на оној кој го реализира говорниот исказ. Важно е во оваа смисла посебно се 

издвојува се она што не доаѓа како гест и мимика, бидејќи во основа тоа е правиот говор на телото. Но, 

не треба да се заборават и додатните финеси, кои можат да означат некој нивен важен дел. Но, кога е 

збор за култура на работното комуницирање, посебно во училиштето, доволно е говорот на телото да се 

набљудува како дел од она што во рамката на говорната сигнализација го реализира говорникот. Тоа е 

она што го разгледуваме во делот (на невербална комуникација) и е во интеракцискиот однос со 

целокупноста на говорната сигнализација. 

Б)Говор или движења на очите, односно окулистика - По својата особеност овој своевиден вид "говор" 

објективно најмногу зависи од говор- никот и неговите способности да го користи овој говор, но и од 

соговор- никот, односно аудиториумот дали и колку правилно разбира ваков вид на комуницирање.  

Се сеќаваме на познатата изрека "Очите се огледало на душата", па веднаш ќе ни биде јасно што се 

можат да искажат, т. е. да говорат разните движења на очите во текот на говорот. Кога е говорникот во 

прашање, посебно треба да се истакне погледот, но тоа е она што претставува и најјак вид "говор" на 

очите. Говорникот и несвесно ги преместува очите усогласува со оној што говори и се труди да во 

комуницирањето тие движења ги доведе во потребен склад. Суштината е да оваа форма на невербално 

комуницирање е дел од говорот, што значи е во негова компетенција.Улогата на движењата на очите 

при комуникацијата посебно се истакнува кај децата, зошто тие го фиксираат своето внимание пред се 

на човековото лице. Исто така искористувањето на контактот со очите е од особено значење кај 

сексуалната комуникација меѓу љубовните партнери. 

 

3.ПЕДАГОШКА КОМУНИКАЦИЈА 

Наставата е исклучително сложен и суптилен комуникациски процес. Основната цел на пораката во 

наставата е развој на личноста. Таа обврзува посебно да се води сметка за можностите ученикот да 

прифати, интерпретира и ја усвои информацијата.  

 Доста е значајно да ова комуницирање, кое е најчесто усмено, биде повратно, односно 

двонасочно. како наставникот би знаел дали и колку се неговите пораки примени и разбрани. Текот на 

комуницирањето во наставата, по правило, се одвива на две нивоа:-хоризонтално (ученик - ученик) и 

вертикално во две насоки; наставник - ученик како и ученик - наставник . 

На основа на тоа како се одвива комуницирањето во наставата може да биде авторитарно или( 

директивно) и демократско или (недирективно). 

Авторитарно (директивно) комуницирање е општење со хиерархиска позиција. Тоа е најчесто 

едносмерно, по наредба,па ученикот е во позиција да слуша, без можности за дијалог. 

Демократско комуницирање подразбира двоследно општење во кое учесниците се рамноправни. 

Нема репресии и заканување со казна, туку низ дијалог се обезбедува иницијатива и активност на 

ученикот. Според англиските психолози постојат две форми на комуницирање помеѓу наставникот и 

ученикот и тоа: коакција и интеракција. Кај коакцијата наставникот има главна, односно клучна улога, 

тој започнува, контролира и го завршува општењето. Неговата поента е учениците внимателно да го 

слушаат да запомнуваат и да постапуваат по неговите проповеди. Учениците се ставени во пасивна 

положба, немаат лична иницијатива. Многу богата е интеракцијата во наставата, бидејќи се тргнува од 

иницијативата на ученикот. Информацијата оди во две насоки - од наставникот кон ученикот и обратно. 

Учениците се доведени во активна положба, па така се постигнува нивна социјализација и развој. 

Педагошката комуникација ја обезбедува генералната функција на комуникацијата преку непосредното 

пренесување на културата од поколение на поколение низ образованието. Исто така педагошката 

комуникација задоволува и одредени формални карактеристики; комуникатор (наставникот), 

аудиториум (ученици), информација (конкретна содржина од некоја област), начин на пренесување 

(писмено, усно или нагледно и цел на предавање (репродукција на знаења, вештини и системи на 

вредности во општествоЦелокупноста на процесот на комуникација покрај говорот ја прават голем број 

на симболи на невербалната комуникација (гестовил мимики, пози).Имено тука станува збор за говор на 

телото на испраќачот и на примачот на информации кои комуницирајќи се служат со невербални знаци 

и симболи, употребуваат вокални симболи кои не се зборови и преку фацијалната експресија ги 

изразуваат своите емоции.За педагошката и деловната комуникација е битно добро да се познава 
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кинезиката, окулистиката, хромениката, проксемиката, пантомимата морфопсихологијата, како 

составни делови на невербалната комуникација. Повеќето од психолозите во целиот свет укажуваат на 

податокот дека во човечките односи (контакти) меѓу луѓето само 20 до 40 % информациите се 

пренесуваат со помош на зборовите како вербални средства а додека 60 до 80% при комуникацијата се 

употребуваат невербални симболи (гестови, мимики) или некои технички средства (компјутери и други 

технички помагала). Овие факти не тераат да се замислиме за значењето на невербалната комуникација 

во психологијата на комуницирањето меѓу луѓето, односно да обрнеме поголемо внимание на 

морфопсихологијата мимиките и гестовите како изразни средства на невербалната комуникација. 

Меѓутоа, сите знаеме дека секаде во светот егзистира еден меѓународен општо познат јазик на телото, 

јазик на мимиката и гестовите, јазик со кој можеме да комуницираме. 

 
4. НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 

Покрај вербалната комуникација, во интерперсоналното комуницирање,  голема улога 

игра и невербалната комуникација, односно таканаречениот говор на телото. Тоа е онаа анапогна 

комуникација што се одвива помеѓу поединците и претставува несомнен дел на целокупното 

комуницирање. Според некои истражувања 75 % па дури и до 80 % од комуникацијата се врши на 

невербален начин. Постојат повеќе форми невербална комуникација: 

Пораки со очите (со погледот, зеницата, мускулатурата). Контактот со очите е исклучително 

моќно сретство за комуникација, а најсилна е кога соговорниците се гледаат очи в очи. Во врска со овој 

вид невербална комуникација треба да се нагласи дека луѓето кога разговараат не можат да се гледаат 

цело време в очи, туку дека тоа го прават повремено. Меѓутоа, има некои правила во контактот со 

очите. Такви се: 

1.1. Кога луѓето не се гледаат в очи, туку со повеќе внимание обрнуваат на предметите 

околу себе, тоа значи дека не им е интересен разговорот; 

1.2. Влегувањето и излегувањето на нови лица во просторијата секогаш предизвикува 

внимание; 

1.3. На јавни места со многу луѓе, вообичаено, вниманието го привлекуваат оние кои се 

разликуваат по однесувањето од останатите (гласни луѓе, луѓе кои „стрчат" според стилот на 

облекување, кавгаџиите, пијаниците); 

1.4. Кога разговорот е интимен, луѓето се гледаат подолго време в очи и 

1.5. Повеќе контакти со очите се воспоставуваат помеѓу луѓето кои се наоѓаат еден 

наспроти друг, отколку со оние кои се наоѓаат еден покрај друг. 

Кога се воспоставува контакт со очите најчесто тоа значи дека бараме некаква информација од 

оној кого го гледаме. Меѓутоа, со контактот со очите се покажува и интерес за соговорникот, особено 

за она што тој го кажува. Вториот факт е дека повеќе ни се допаѓаат луѓе со проширени, отколку со 

стеснати зеници Така на пример: Екард Хес  спровел истражувања над група мажи на кои им 

покажувал пет слики и тоа: слика од бебе, мајка и бебе, гол маж, гола жена и пејсаж. Зениците на сите 

мажи најповеќе се ширеле на сликата на голата жена. Потоа им покажувал две слики на иста згодна 

девојка. Сликите биле идентични, но на едната слика на девојката компјутерски и биле проширени 

зениците. Сите мажи, без исклучок, одговориле дека попривлечна е девојката со поголеми зеници. 

Повеќето луѓе не сакаат да бидат гледани право в очи подолго време и во такви случаи се чувствуваат 

непријатно, што најчесто се должи на следните причини: 

• Почнуваат да мислат дека оној што ги набљудува би требало да им е познат,па почнуваат да се 

напрегаат за да се потсетат од каде го знаат, Заради што им се попречува комуникацијата со останатите 

луѓе; 

• Можат да помислат дека "набљудувачот" е заинтересиран за нив, дека му се допаѓаат, па дури и дека 

го привлекуваат заради што, (доколку не им е привлечен), сакаат да го избегнат контактот со очите со 

него; 

• Помислуваат дека оној што ги набљудува е непријателски расположен кон нив и можеби сака на некој 

начин да ги повреди; 

• Стравуваат дека нешто не е во ред со нивното однесување, облекување или воопшто со нивниот 

изглед, заради што стануваат нервозни. 

• Доколку се во друштво на некоја личност со која сакаат да бидат насамо,или во помала група, можат да 

помислат дека "набљудувачот" сака да им се придружи, па се плашат дека ќе се оневозможи интимноста. 

Според истражувањата на Пол Екман и Волас Фрајзен  постојат шест главни изрази на лицето 

кои се користат за да се изразат емоциите: среќа, тага, презир- скепса, лутина, страв и заинтересираност, 

кои се претставени на наредната слика: 
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СЛИКА  Изрази на лицето 

 Зарипнатиот глас на човекот зборува дека е симбол на зрел, реален човек со животно искуство. 

Но тие резултати пред се, се однесуваат за мажите. Кај жените карактеристиките на гласот и манирите 

ла зборување не покажуваат слични карактеристики како кај мажите. 

•На крајот кога зборуваме за гласот како информационен канал при комуникацијата меѓу луѓето 

треба да ги покажеме резултатите од истражувањата за влијанието на изговарањето на зборовите како 

значаен канал на комуникацијата меѓу луѓето. Интересен експеримент во тој поглед е спроведен во САД 

од страна на универзитетскиот професор и научник Марија Сисонс. Таа потврдила дека повеќето од 

луѓето се обидуваат да го поправат своето зборување, начинот на изговарањето, така што да зборот 

звучи како зборувањето на луѓето од повисокото општество. Но тоа е многу тешко да се направи 

(според Сисонс) и во тој случај тоа може со 65% веројатност да се покаже како точно. Овој научник ги 

истражува особеностите на изговарањето на зборовите на различни слоеви од населението и тврди дека 

изговорот е еден од најдобрите начини да се определи социјалната група и нивото на културата на 

соговорниците.  

 

5.ПОДЕЛБА НА НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА СПОРЕД ПОЛОТ 

Постојат некои истражувања кои што зборуваат за разликите помеѓу луѓето според полот, 

односно во способноста за дешифрирање, односно декодирање на невербалните симболи. Ние сметаме 

(врз база на одредени истражувања) дека е во прашање разликата помеѓу мажите и жените по однос на 

невербалната интелигенција. Имено, жените кои што во просек се со поголема интуиција (претчувство) 

и поголема невербална интелигенцпја одколку мажите, имаат поголема способност за дешифрирање на 

пораките што преку јазикот на телото едните ги испраќаат на другите луѓе со кои што комуницираат. 

Жените имаат вродена способност да ги декодираат брзо невербалните симболи и имаат големо 

претчувство, па оттаму можат  само врз основа на движењата на очите на мажот и на неговиот израз на 

лицето да откријат некоја тајна што мажот сака да ја скрие. 

Женската интуиција е особено развиена кај мајките, но и кај жените што работат со мали деца во 

градинките, забавиштата. Ова особено е значајно и за педагошката комуникација меѓу воспитувачите и 

децата и меѓу првачињата и наставниците. Имено, првите неколку години (во градинките, забавиштата, 

училиштата) педагошката комуникација со децата е претежно невербална, поради неразвиениот говор и 

несозреаноста (на социјален, интелектуален и емоционален план). Оттаму, воспитувачите и учителите 

во нижите одделенија, повеќе разбираат за потребите на детето од средствата на невербалната 

комуникација. Само по тоа како детето плаче воспитувачот може да разбере дели тоа е гладно, дали има 

температура, дали ја испуштило играчката, или е уморено и му се спие. 

Оваа способност на жената се користи и при склучувањето на работни зделки, зошто жената има 

поголемо претчувство дали се работи за сериозен партнер или за некоја сомнителна фирма со 

сомнителен капитал што сака да склучи некоја сомнителна зделка. 

 

6.ЗАКЛУЧОК 

Во комуницирањето голема улога има слушањето.Човекот е социјално битие или суштество кое е 

постојано во најразлични интеракции со другите луѓе.Во тие меѓусебни релации,секој поединец реагира 

на однесувањето на другите 

 

7. БИБЛИОГРАФИЈА 
[1] Проф. д-р Алексовски,С;проф.д-р Цветановиќ,В,(2002)”Култура на општење во педагошката и во 

деловната комуникација”,Штип:Филозофски факултет. 

[2] Петковски,К.(2000).,Јанкуловска,П.(2006),’’Деловно комуницирање’’,Битола:ИРИС-Р 

[3] Цветановиќ,В.(1999),”Култура пословног комуницирање у школи”,Београд:Учитељски факултет-

ЦУРО. 

 



142 
 

ПЕЧАТЕНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ КНИГИ 
Кристина Дораковска 

ООУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ – СКОПЈЕ dorakovskak@gmail.com 
 

Abstract: The books represent ancient human creations that come in different shapes, mainly depending on the 

materials used for writing. In the past, books had different shapes because of the specific materials that they 

have been written on (bones, stone, clay, wax, wood, metal, canvas, etc.). Their appearance has been 

significantly improved when as a writing material appears the parchment, which later is replaced by the paper
64

. 

But books in the XX century also get a brand new look and new meanings – we find books on microfilm, audio 

books, and the biggest change brings the development of the information and computer technology with the 

creation of the electronic books. The big scientific - technological changes initiate the need for easily accessible 

information that, on the other side, results in great actuality of the books in electronic form. The technology 

offers us daily new solutions and new challenges, so nowadays on our computers and phones we can have entire 

libraries. 

The completely new form of electronic books is provided thanks to the Internet. One of the most important 

benefits of these books is that they are easily and quickly accessible, regardless of where the user is, precisely 

the reader. The reader usually takes them from special network pages of electronic bookstores and libraries, 

where they can be purchased or downloaded for free. 

Key words: book 1, electronic book 2, printed book 3, 4 internet 

 

Апстракт: Книгите претставуваат древни човекови творби кои се среќаваат во различни облици, пред сè 

во зависност од материјалите за пишување. Во минатото книгите имале различен облик поради 

специфичните материјали на кои е пишувано (коски, камен, глина, восок, дрво, метал, платно итн.). 

Нивниот изглед значително е усовршен кога како материјал за пишување се појавува пергаментот, кој 

подоцна е заменет од хартијата
65

.  

Но, книгите во XX век добиваат и сосема нов изглед и нови значења – среќаваме и книги на микрофилм, 

аудиокниги, а најголема промена донесува развојот на информатичко-компјутерската технологија со 

создавањето на електронските книги. Големите научно - технолошки промени иницираат потреба од 

полесно достапни информации што, од друга страна, резултира и со голема актуелност на книгите во 

електронска верзија. Технологијата секојдневно ни нуди нови решенија и нови предизвици, па во 

денешно време на нашите компјутери и телефони можеме да имаме и цели библиотеки.  

Целосно новиот облик на електронските книги е овозможен благодарение на интернетот. Една 

од најважните придобивки на овие книги е тоа што тие се лесно и брзо достапни, без оглед на тоа каде се 

наоѓа корисникот, поточно читателот. Читателот најчесто ги презема од посебни мрежни страници на 

електронски книжарници и библиотеки, од каде можат да се купат или да се симнатбесплатно.  

Клучни зборови:книга 1, електронска книга 2, печатена книга 3, интернет 4  

 

Вовед 

Книгите во електронска форма отвораат нови можности за пренесување знаења и нови начини 

за нивно стекнување. Тие доведуваат до промени во начинот на учење и поучување, но и до промени во 

начинот на пренесување на информациите. Благодарение на нивните мултимедијални содржини, тие се 

покажуваат како многу корисни, па дури и како многу попрактични и пофункционални од класичните 

печатени книги. Меѓу недостатоците на електронските книги се вбројува и тоа дека за еден човек да 

стане нивен читател, мора да биде информатички писмен. Овие книги сè уште го немаат пронајдено 

патот до поголем број корисници, бидејќи тие, како нов медиум, имаат извесни недостатоци во поглед 

на квалитетот на екраните од кои се чита, а не се погодни и за подолго читање.  

Најновите истражувања во светот покажуваат дека значително поголем процент од младите секојдневно 

за читање користат различни електронски уреди, додека само околу 30% користат печатени материјали. 

Според моменталните состојби, можеме да заклучиме дека слична е ситуацијата и во Република 

Македонија – и таа е зафатена од големиот процес на актуелизација на книгите во електронска форма.  

Во мај 2013 г. Британската национална фондација за писменост објави еден интересен податок 

за употребата на книгите во електронска форма. Станува збор за објавувањето на резултатите од 

истражувањето спроведено на 34.910 ученици на возраст од 8 до 16 години, кои покажуваат дека 
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учениците кои читале од електронски уред речиси двапати е поверојатно дека ќе имаат потпросечни 

резултати, за разлика од оние што читале на печатени материјали или комбинирано од двете форми
66

. 

 

Печатени или електронски книги 

Читањето на печатени книги ги потсетува луѓето на нивното детство кога се родила нивната љубов 

кон читањето. Сепак поголемиот број од нив не се водат според ова правило. Некои есперти тврдат дека 

луѓето „бегаат“ од електронските книги бидејќи се плашат дека тоа ќе го промени начинот на кој ги 

читаат книгите. 

 Пред Јохан Гутенберг да го измисли печатењето во 1440 година, книгите можеле да бидат 

пишувани само на рака. Заради тоа, секој примерок можел да биде вистинско уметничко дело со 

преубави илустрации, интересни калиграфски елементи, вешто изработени корици. Со самото тоа секоја 

книга била единствене и исклучително скапоцена. 

Познато е дека во тоа време, заради тоа што ги имало во мал број, книгите често биле читани на 

глас. Првата отпечатена книга била Библијата која претходно најчесто се читала на глас во кругот на 

семејството. Со почетокот на печатењето на сите кои знаеле да читаат им било овозможено да уживаат 

во својот примерок сами, во тишина. 

Тогаш некои поединци  сметале, односно биле загрижени дека оваа појава на печатени книги ќе 

биде штетна за општеството и воопшто за култот на чиатњето. Тие сметале дека со тоа никогаш повеќе 

нема да има семејни собирања на кои наглас ќе се читаат книгите, а тоа би можело да ги поремети 

внатрешните врски во семејставата. Некои пак, сметале дека со ова луѓето би си ја расипале дикцијата. 

Свештениците се исплашиле дека со читањето во себе луѓето погрешно ќе го протолкуваат напишаното 

и би довело до еретици. 

Наспроти ваквите остри негативни реакции, масовната продукција на книги и лесното доаѓање до 

сопствен примерок го овозможиле натамошниот развој на печатарството што помогнало за понатамошен 

развој на науката, образованието, уметноста, а на Гутенберговиот изум му ја доделило титулата – 

најдобар изум на сите времиња. 

Слична реакција во поново време предизвика и појавата на електронските читачи. Расправите одеа 

во различни насоки – кој формат е подобар, попрактичен, покорисен, подолготраен. И едната и другата 

страна имаат свои аргументи кои постојано ги повторуваат и ги истакнуваат како пресудни. 

Е – книга првапат се споменува во 1971 година, кога Мишел Харт, студент на универзитетот во 

Илиноис, по пат на универзитетската компјутерска мрежа, почнува со дистрибуција на книги во 

дигитална форма. Тоа е почеток на проектот кој Харт подоцна ќе го нарече Проект Гутенберг, по 

револуционерот на технологијата за печатење, Јохан Гутенберг. 

Проектот се залага за креирање електронска верзија на книжевни дела во јавен домен и нивно 

бесплатно дистрибуирање преку Интернет, а со тоа негова е заслугата за ширење популаризација на е- 

книгата. Е – книгата за комерцијална употреба првпат  може да се најде во 1981 година, но сепак 

најголемиот развој на електронските книги се бележи дваесет години подоцна
67

. 

 Предности 

До август 2009 год. преку 2 милиони книги биле  достапни за симнување и сега се достапни без 

претходно печатење. Во просторот печатената книга зафаќа повеќе површина, за разлика од 

електронскиот читач, во кој може да се сместат  неколку илјади е-книги, во зависност од неговиот 

мемориски  капацитет. Тој не зафаќа многу простор и  е лесен. 

Веб - сајтовите за електронски книги нудат можности да преведуваат на многу различни јазици, што 

претставува поволност.  

Во зависност од направата, е-книги може да се читаат на слаба светлина или во целосна 

темнина. Може да се подесат движењата на страниците, да се зголемат и променат фонтовите, содржат 

софтвери кои гласно читаат погодно за делумно слепи луѓе, постари или дислектични луѓе, имаат 

можност за барање на клучни зборови, дефиниции како и да се впишуваат забелешки. 

Додека е-читачот чини повеќе од една книга, електронските текстови се многу поефтини. Некои 

книги на интернет не се наплаќаат, како на пример сите фикции пред 1900 год. се во сопственост на 

јавниот домен.  

Библиотеките за е-книгите дозволуваат „изнајмување“ на книгите безброј пати, бесплатни 

примероци на многу публикации и уште многу други проекти. 
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Електронските книги се печатат за многу поефтини цени од традиционалнопечатените книги. Е-

книгите може да се позајмат, да се симнуваат и служат веднаш, а не се оди до книжарница, не се 

внимава на часот или да се чека на ред. Во продукцијата на  е-книги не е потребно хартија и мастило, а 

со тоа се намалуваат и трошоците.  

Печатените книги користат 3 пати повеќе сурови материјали и 78 пати повеќе вода за 

производство.Во споредба со печатеното издаваштво, поефтино е и побрзо за авторите, а  дисперзијата 

на бесплатните е-книги може да ја стимулира продажбата на печатената верзија
68

. 

 Недостатоци 

Форматите на е-книги постојано се развиваат и се менуваат, се надополнуваат со технологијата 

и новите формати. Додека печатените книги остануваат читливи и по многу години, е-книгите треба да 

се копираат и да се  конвертираат во понови фајлови. Поради недостиг на поддршка на фајловите, е-

книги може да станат некорисни за некои е-читачи. Хартиените книги се купуваат и може да се 

завиткаат како подарок, а една домашна библиотека дава топол и пријатен изглед, а е-книгите се 

невидливи и недостижни. Е-книгите не го доловуваат физичкото чувство на корицата, мирисот на 

хартијата и печатената доработка.  

Авторот кој ги публикува книгите повеќе вложува во изгледот на страницита.  Книгата никогаш 

нема да се исклучи, да има празна батерија и да бара полнење, и дури по децении користење може да се 

оштети. А нема гаранција дека електронските копии се вечни, битовите со времето стануваат 

деградирани. Документите може да се изгубат во сајбер просторот, хардверите и софтверите може да 

изумрат под одредени услови. Е-читачите се подложни на оштетувања од паѓање и удари, а тоа не е 

одлика на печатените книги. Како секое парче технологија, така е-читачите мора да бидат заштитени од 

екстремен студ, жештина, вода итн. додека печатената книга не може да биде оштетена од 

електромагнетни пулсеви и влијанија. 

Електронскиот читач чини многу повеќе од една книга, а е-книги и печатените книги имаат 

приближно слични цени. Не постојат маркети за веќе искористени е-книги, па купувачите не можат 

делумно да си ги повратат сретствата со продажба на несаканиот наслов, не можат да купат веќе 

искористени копии со попуст како што се прави со печатената книга. Бидејќи е-читачи се високо 

технолошки направи, сè поголема мета за крадците одколку една печатена книга. 

Резолуцијата на дисплејот на е-читачи во моментот е на пониско ниво во споредба со печатениот 

материјал. Може да предизвика неудобност како во гледањето, така и во држењето.  

Спомнавме дека читачите не можат да ја препродаваат или изнајмат е-книга, па затоа 

производителите на е-читачи нудат опции ‘LendMe', каде саканата е-книга може да ја имаме на две 

недели. 

Потенцијалното пиратирање на е-книгите ги прави авторите и издавачите безволни да ги 

дистрибуираат дигиталните верзии. Е-читачи се направени врз база на различни токсични материи, не се 

биоразградиви и отпадокот од батериите ја загадува околината. Како што се менува технологијата, 

старите направи стануваат застарени и некорисни и продуцираат голема количина на токсичен отпад, за 

разлика од хартијата. Кај е-книги бројките на страниците се менува во зависност од направата, од 

големината на дисплејот како и избраниот фонт, а ова ги прави неприкладни за издвојување цитати. 

Сите производители на направи се обидуваат да го решат овој проблем, но единственото реално 

решение е стандарден формат за сите направи.     Американската авијатичарска федерација забранува да 

се користат е-читачи за време на полетувањето и слетувањето на авионите
69

. 

 

Заклучок 

Иднината на книгите ја гледаме и во двете форми – електронска и печатена. Секој читател, кога 

ќе сака да прочита одредена содржина, ќе посегне по оној облик кој најмногу му одговара на моментот и 

потребите.  

Меѓу предизвиците со кои се соочуваат голем број средини во светот се вбројуваат и 

намалувањето на интересот за читање, па дури и зголемувањето на населението кое е неписмено. Токму 

затоа, акцентот треба да се стави на мотивирањето на младите да читаат и да развијат успешна 

читателска способност уште за време на нивните училишни денови, што би им овозможило стекнување 

писменост како трајна способност на успешното усно и писмено изразување.  

Всушност, знаеме дека читањето е основа на образованието и на секоја економија која се базира 

на знаење. Токму затоа, овој комплексен феномен треба да биде еден од најважните аспекти на јавната 

политика и една важна компонента кон чија ефикасност ќе се стреми секое општество. 
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Abstract: In this scientific research labor it is processed the safeguards for workers in the Republic of 

Macedonia. Protection at work of workers It is an important part in employment  between workers and 

employer. These measures undertaken with purpose to protect the right worker and to protect of the side 

damage.  

Key words: labor legislation, workers, protection 
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Резиме:Во овој научно истражувачки труд се обработуваат заштитните мерки на работниците во 

Република Македонија.Заштитата при работа на работниците е важен дел во работниот однос на 

работникот со работодавачот.Овие мерки се преземаат со цел да се заштити правото на работникот и да 

се заштити од несакани повреди. 
Клучни зборови: трудово законодавство , работници, заштита 

                                           
ВОВЕД 

Вклучувањето на Република Македонија како самостојна држава во Меѓународната организација на 

трудот (МОТ),Советот на Европа и напорите што се преземаат за членство во Европската унија, 

претставуваат процеси кои бараат хармонизација на националното законодавство на Република 

Македонија со меѓународните акти,документи и стандарди и со европското acquis 

communautaire,посебно што се однесуваат на прописите од областа на трудовото 

законодавство.Воедно,настапувањето на Република Македонија на Европскиот пазар на трудот и 

капиталот,вршењето на привремена работа на наши работници во странство, вршење на постојана или 

привремена работа во Република Македонија на работници во странски правни и физички лица,бараше 

спроведување на правилата на меѓународното приватно право во односите на вработувањето,како и 

соодветно земање во предвид на правните акти на Европската унија,кои се однесуваат на трудовите 

работно-правни односи и правила на социјалното осигурување. 

Во Република Македонија правото на работниците е гарантирано со законот за работни 

односи.Работодавачот е должен на работникот да му обезбеди работа,за којашто страните се договориле 

во договорот за вработување,како и да му обезбеди соодветно плаќање за вршењето на 

работата.Согласно Законот за работни односи работниците имаат право да бараат обезбедување на 

нивните права од старана на работодавачот како и право да бараат судска заштита пред надлежните 

судови.Надлежна институција за заштита на правата на работниците е Државниот инспекторат за труд. 

 

МЕТОДИ НА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА НА РАБОТНИЦИ  

Кривично ќе одговара тој што свесно не се придржува кон закон,друг пропис или колективен договор,за 

засновање или престанок на работниот однос,за платата,работното време,одморот или 

отсуството,заштита на жената,младината и инвалидите или за забрана на прекумерна  или ноќна работа 

и со тоа повреди,одземе или ограничи право што на работникот му припаѓа.За ова кривично дело е 

предвидена парична казна или затвор до една година.Ако делото го сторило правно лице,ќе се казни со 

парична казна.Кривичното дело настанува со определено ограничување,одземање или повредување на 

правата од работниот однос,како и во непризнавање на правото или неостварување на правото што му 

припаѓа на работникот. Директивата 89/391/ЕЕ  ги поставува минимум стандардите за безбедност и 

здравје при работа. 

 Превентивни мерки кои што ги презема работодавачот се : 

  -  Компаниски кодекси за однесување и упатства кои ги третираат вработените не само како трошковни 

фактори, туку и како важни фактори за успех;  

mailto:kosta.g@hotmail.com
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-  Компаниски политики на култура и менаџмент кои го вклучуваат учеството на вработените и ги 

поттикнува да преземат одговорност;  

-  Организација на работата што им овозможува на вработените да ги урамнотежат потребите од 

работата со нивните лични способности/вештини и да ја контролираат својата работа и социјалната 

поддршка;  

-  Кадровски политики кои вградуваат здрави цели во сите области на компанијата;  

-  Интегрирани услуги за безбедност и здравје при работа;  

-  Вклучување на вработените во здравствените проблеми на сите нивоа (учество);  

-  Систематско спроведување на сите мерки и програми (управување со проекти);  

-  Поврзување на стратегиите за намалување на ризиците со развојот на безбедносни фактори и 

здравствени потенцијали 

 

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛА И ПРЕВЕНЦИЈА  

-Инженерски или технички мерки – дизајнирани да делуваат директно на изворот на ризик со цел истиот 

да се отстрани, да се намали или замени;  

-Организациски или административни мерки – со цел да наведат на промена на однесувањата и 

ставовите и да промовираат култура на безбедност.  

Мерките за заштита примарно треба да ги земат предвид колективните мерки, и доколку тие се сметаат 

за неизводливи или неефикасни, треба да ги земат предвид алтернативните индивидуални мерки. Поради 

тоа мерките за заштита ги опфаќаат:  

-колективните мерки – дизајнирани да го приложат или изолираат ризикот, на пример со употреба на 

физички бариери, организациски или административни мерки за намалување на времетраењето на 

изложеноста (ротација на работата, временскиот распоред на работата, знаци за безбедност), а потоа  

-индивидуалните мерки – секоја соодветна заштитна опрема за персоналот дизајнирана да го заштити 

работникот од резидуалните ризици.  

Мерките за ублажување имаат за цел да ја намалат сериозноста на било кое оштетување на објектите и 

штета на вработените и јавноста. Неколку примери вклучуваат:  

 -ургентен план;  

 -план за евакуација;  

 -системи за тревога (аларми, трепкачки светла);  

 -тест на процедурите за вонредни состојби, тренинзи и вежби, систем за гасење пожар;  

 -план за враќање на работа.   

 

 
 

           Слика 1 –Опасност при работа 

 

 

За заштитата на работниците е надлежен Државниот инспекторат за труд   

  
Државниот инспекторат за труд е орган во состав на Министерството на труд и социјална политика со 

кој раководи директор. 
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Со правилникот за систематизација на Министерството за труд и социјална политика инспекторатот има 

4 сектора и тоа: 

-Сектор за работни односи 

-Сектор за безбедност и здравје при работа 

-Сектор за координација 

-Сектор за нормативна вредност 

Во 30 подрачја распоредени се 99 инспектори за труд,од кои 63 од областа на работните односи и 36 од 

областа на безбедност и здравје при работа. 

Надлежностите на Државниот инспекторат за труд се утврдени во законот за инспекција на трудот и 

законот за работните односи.Државниот инспектор на трудот по извршената контрола составува 

записник, за што подносителите писмено се известуваат во законскиот рок,а за констатираните повреди 

на законот,колективните договори и договорите за вработување се преземаат мерки во согласност со 

законот. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              Слика 2-графикон на извршени инспекциски   надзори  во период ос 2009г до 2012година 

 

 

 

 

ДИСКУСИЈА 

 

 Од прилижениот графикон  може да се проследи зголемен обем на работа на Државната трудова 

инспекција низ текот на годините од 2009 до 2012 година.Трендот на намалување на 

непријавени работници е засилен од 2012 година со стапување во сила на законот за утврдување 

на минимална плата. 

 Во 2009 година во преработувачката индустрија е забележана најголема бројка на непријавени 

работници која изнесува 3,405 непријавени. 

 Во 2010 година во преработувачката индустрија е забележана најголема бројка на непријавени 

работници која изнесува 1,268 непријавени. 

 Во 2011 година во преработувачката индустрија е забележана најголема бројка на непријавени 

работници која изнесува 258 непријавени. 

 Во 2012 година во објекти за сместување и сервирање со храна е забележана најголема бројка на 

непријавени работници која изнесува 254 непријавени. 

 

 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

Во глобални рамки се работи на унапредување на заштитата на правата на работниците и односот 

работодавач работник.Но сепак постојат  пропусти во нашето законодавство кога работниците неможат 

да си го остварат правото за исплата на плати и придонеси во одредени случаи кога работодавачите 

престануваат да ја обавуваат дејноста.Во такви случаи инспекторатот нема можност да постапува,а 

странките се упатуваат правата да ги остварат на суд. 
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Abstract: For the determination of normal body weight and level of fat cover and under body weight,are used 

multiple ways and affect different factors. The most used antopometric values are:relative body weight, body 

mass index, percentage of body fat and relation between waist and hip.BMI the most used in practice for 

determin the evel of body weight. If the body mass index is above the normal range are health risk. Each person 

should follow their body mass index and leading early care and prevention for health 

Key words: body mass index, children, level of nutrition 

 

ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНА МАСА -ДЕЦА НА ВОЗРАСТ ОД 12 ДО 14 

ГОДИНИ 
Љубица Трифунова 

Технолошко-технички факултет Велес, Универзитет ,,Св. Климент Охридски’’- Битола, 

Република Македонија trifunovalj@hotmail.com 
 

Резиме: За определување на нормалната телесна тежина и степен на угоеност или недохранетост се 

користат повеќе начини и влијаат различни фактори.Најчесто користени изведени антропометриски 

вредности се:релативна телесна тежина (РТТ), индекс на телесна маса или body mass index (BMI-БМИ), 

процент на масти во тело(ПМТ) и однос помеѓу струк и колк (ОСК).Индексот на телесна маса најчесто 

се користи во праксата за проценка на степенот на исхранетост , класификација на угоеност и проценка 

на ефект на терапија кај личноста.Доколку индексот на телесната маса е во над нормалните граници 

постојат ризик здравствени фактори.Затоа секоја личност треба да го следи својот индекс на телесна 

маса и да води предвремена грижа и превенција на здравјето.Најосетлива категорија во однос на 

угоеност или недохранетост претсавуваат децата во раст и развој, децата во пубертет и старите лица. 

Клучни зборови:  индекс на телесна маса, деца , степен на исхранетост 

 

ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

Децата во основно училиште  ,претсавуваат цел на ова истражување односно тие се деца во зрела фаза 

на раст и развој и почеток на пубертет.Во ова истражување учествуваа 312 деца на возраст од 12 до 14 

години од двата пола.Нивниот индекс на телесна маса ни е познат кај сите деца , но социоекономските , 

психолошките , социокултуролошки фактори и начинот на исхрана кај овие деца е непознат. 

 

ВОВЕД  

Вредностите за индексот на телесната маса се независни од годините и се идентични за двата 

пола.Индексот на телесната маса се пресметува како однос помѓу телесната тежина и телесната висина 

односно според следната формула BMI(kg/ )=ТМ: , каде што ТМ престставува телесна тежина во 

килограми (кг), а ТВ претставува телесна висина во метри (м).Вредностите на индексот на телесната 

маса се утврдуваат со користење на соодветни таблици.Светската здравјствена организација ја 

препорачува следната табела за одредување на степенот на исхранетост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1 - Табела за одредување на степенот ( со однапред искалкулирани врдности) на исхранетост 

препорачана од светската здравствена организација 
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Степен на ухранетост Вкупен број на деца од 12 до 14 години 

Недохранетост 24 испитаника 

Нормална исхранетост 201 испитаник 

Здебеленост 81 испитаника 

Прв степен на здебеленост 6 испитаника 

Втор степен на здебеленост - 

Трет степен на здебеленост - 

 

Постои и поедноставен начин за одредување на индексот на телесната маса , односно само преку дадена 

табела без калкулирање на одредени вредности.Табелата е одобрена од светската здравствена 

организација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2 - Табела за одредување на степенот ( без калкулирање на вредности на ТМ и ТВ) на 

исхранетост препорачана од светската здравствена организација 

 

 ФАЗИ НА УГОЕНОСТ И ПОТХРАНЕТОСТ  

Угоеноста е најстарото и сеуште најчесто метаболичко нарушување кај човекот.Претсавува состојба која 

се манифестира со зголемување на телесната тежина за повеќе од 20% од идеалната телесна 

тежина.Угоеноста се појавува кога дневниот енергетски внес подолг временски период ја надминува 

дневната енергетска потрошувачка на организмот.Секои 9,3 калории внесени преку храната што нема да 

се потрошат во организмот, ќе се претворат во 1 грам адипозно (масно) ткиво.Оваа појава најчесто се 

дефинира како состојба на абнормална и екцесивна акумулација на маст во адипозното ткиво во обем кој 

може да го наруши човековото здравје.Некој испитувања покажале различни фази на покачување на 

телесната тежина.Односно статична и развојна фаза на угоеност.Статичната фаза претставува фаза на 

угоеност во која нема дополнително зголемување на телесната маса, но таа се одржува над 

физиолошките граници.Додека пак развојната фаза на угоеност, претставува период во кој доаѓа до 

постепено зголемување на телесната тежина. 

Намалувањето на телесната тежина може да се појави при намалување на енергетскиот внес во однос на 

потрошувачката или поради зголемена потрошувачка на енергија во однос на внесот и се дефинира како 

потхранетост. 

 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА  
Испитаниците се на возраст од 12 до 14 години, сите учат во исто основно училиште.155 испитаника се 

девојчиња а, 157 се машки.Степенот на исхранетост кај овие испитаници расте со нивните години, 

односно со растот и развојот.106 испитаника се на возраст од 12 години , 104 испитаника се на возраст 

од 13 и 102 испитаника се на возраст од 14 години.Сите овие деца имаат различен начин на телесна 

градба , немаат иста физичка активност и не ни е познат најбитниот фактор , нивната исхрана. 
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Слика 3-резултати на степен на исхранетост на 312 испитаника(деца на возраст од 12 до 14 години од 

двата пола) 

 

Степен на ухранетост Деца на 12 годишна возраст 

Недохранетост 14 испитаника 

Нормална исхранетост 80 испитаника 

Здебеленост 12 испитаника 

Прв степен на здебеленост  

Втор степен на здебеленост  

Трет степен на здебеленост  

 

 
Слика 4-резултати на степен на исхранетост кај 106 деца на 12 годишна возраст 

 

Степен на ухранетост Деца на 13 годишна возраст 

Недохранетост 4 испитаника 

Нормална исхранетост 67 испитаника 

Здебеленост 31 испитаника 

Прв степен на здебеленост 2 испитаника 

Втор степен на здебеленост  

Трет степен на здебеленост  

 

 
Слика 5-резултати на степен на исхранетост кај 104 деца на 13 годишна возраст 

 

Степен на ухранетост Деца на 14 годишна возраст 

Недохранетост 6 испитаника 

Нормална исхранетост 54 испитаника 

Здебеленост 38 испитаника 

Прв степен на здебеленост 4 испитаника 

Втор степен на здебеленост  

Трет степен на здебеленост  

 

 
Слика 6-резултати на степен на исхранетост кај 102 деца на 14 годишна возраст 

 

ДИСКУСИЈА  

Позтивната страна кај овие испитаници е што не се појавува вториот и третиот степен на здебеленост.Но 

несмеат да се занемарат ризик факторите во категоријата на здебеленост и прв степен на здебеленост.Во 

овие две фази може да дојде до кардиоваскуларни заболувања, појава на дијабетис , метаболичко 

нарушување , моторички потешкотии и др.Од вкупно 312 деца, 81 дете е во категорија на здебелени , 

додека пак 6 деца спаѓаат во категоријата на прв степен на здебеленост , што значи 87 деца имаат 

потенцијален рзик од стравствени нарушувања.Во погоре наведените табели може да се увиди дека 

степенот на здебеленост се зголемува пропорционално на годините , односно кај деца од 12 години во 

ова истражување нема појава на прв степен на здебеленост , а само 12 деца припаѓаат во групата 

здебелени од вкупно 106 на оваа возраст.Здебеленоста во најголем процент се препишува на генот,но и 

исхраната има голема улога и самиот метаболизам на човекот.Колку што ризикот за појава на 

заболување се зголемува со тежината кај децата, исто толку може да биде и опасно кај децата кои се 

неухранети.Од 312 испитаника , вкупно 24 припаѓаат во групата на неухранети од кои 14 деца се на 12 

годишна возраст, 4 деца на 13 годишна возраст и 6 деца на 14 годишна возраст.Кај неухранети деца 

може да се појави дефицит на хранливите материи, односно хипо појава на некој одредени макро и 

микронутриенти.Може да дојде до појава на слабост, вртоглавици , анемија и останати здравствени 

нарушувања. 
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ЗАКЛУЧОК  

Децата кои спаѓаат во категорија на нормално ухранети лица имаат најмал ризик од заболување, во 

споредба со угоение и неухранетите.Индексот на телесната маса претставува добар индикатор за мерење 

и утврдување на ухранетоста , но не ги опфаќа внатрешните и надворешните фактори во однос на 

заболувањата.Што значи доколку некој човек припаѓа во групата на нормално ухранети не значи дека е 

заштитен од сите заболувања.Затоа генетскиот фактор, начинот на исхрана , базалниот метаболизам и 

физичката активност на човекот се четири комплексни компоненти од кој зависи целокупната 

здравствена состојба на човекот. 
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Abstract: The brain demonstrations like a computer, where every one of our faculties are prepared, and put 

away. Every single human feeling, including adoration, scorn, trepidation, annoyance, euphoria, and pity, are 

controlled by the brain. It likewise gets and translates the endless signs that are sent to it from different parts of 

the body and from the outer environment. 

The brain controls and co-ordinates all that we do. Its motivation is to get messages prepare those messages and 

react to them. Along these lines to clarify how the psyche functions it is critical to comprehend the hugeness of 

every structure of the brain. 

The motivation behind this study was chief to present general brain structure and capacity and its discoveries 

and application to instructing, which give outside dialect instructors a superior comprehension of how the 

cerebrum functions, making dialect learning happen. Another essential part of this exploration was to survey 

parts of the brain capacity when perusing and composing, and in addition some cerebrum rules. 

In order to realize this, a large number of materials have been consulted, these include among others library and 

internet resources as standardized measures, Brain Rules by John  J. Medina as well as Brain-based Teaching 

Strategies Used to Teach English as a Foreign Language  by Hsueh-Yun Huang. 

Key words: brain, structure, function, language, teaching 

 

INTRODUCTION  

"The brain, the masterpiece of creation, is almost unknown to us."  -- Nicolaus Steno, 1669 Our brains begin to 

mature even before we are born. Although they continue to mature throughout most of our lives, brains do not 

mature at the same rate in each individual. Experience can change both the function and the structure of the 

brain (Münte, Altenmüller, & Jäcke, 2002; van Praag, Kempermann, & Gage, 2000). 

The cerebrum is an organ situated inside our head. The cerebrum and the spinal line frame the focal sensory 

system. This perplexing framework controls all that we do. Every piece of the mind has an alternate 

employment. It has numerous structures that work with each other to trade data from body to psyche and the 

other way around. All that we do, each idea we've ever had, is created by the human mind. In any case, precisely 

how it works stays one of the greatest unsolved riddles, and it appears the more we test its mysteries, the more 

amazes we find. 

Neurons would be the starting point. According to Deckers, "The brain consists of billions of neurons, which are 

cells that specialize in conducting electrical impulses. 

Neurons get outer data and procedure it and move it along. Capacities that the cerebrum controls: 

movement such as walking or stretching 

seeing, smelling, touching, tasting, and hearing (the 5 senses) 

emotions, thoughts, and memory 

breathing and heartbeat 

digesting food 

talking and understanding 

In this study I will exhibit a short history about cerebrum , structures and elements of the mind , how the 

reactions produced by the mind permit us to think, move, inhale, talk, show feeling and control the majority of 

our other substantial capacities , what a portion of the mind is in charge of intuition thinking and memory, and 

what some portion of the mind capacities when talking, tuning in, perusing and composing. 

 

1.  A HISTORY OF THE BRAIN  

Hippocrates (460–377B.C.), the most renowned doctor of the old world, initially conjectured that our 

contemplations, sentiments, and thoughts originated from the cerebrum, while others at the time thought the 

heart and stomach were the seats of feelings. 

Leonardo da Vinci started to look at the relationship between the cerebrum and the olfactory and optical nerves 

through trying different things with wax infusions that helped him to demonstrate the ventricles. He portrayed 

the cerebrum from a wide range of points of view, taking a gander at the ventricles and the causes of the nerves 

in the medulla. 

English doctor Thomas Willis distributed his Anatomy of the Brain (1664) and the Danish anatomist Nicolaus 

Steno distributed his Lecture on the Anatomy of the Brain (1669). Willis' most essential commitment, a talk of 

cerebral course, depended on sharp utilization of india ink infusions and motivated by Harvey's thoughts of the 

dissemination of the blood. The cerebrum had another physiology and the beginnings of a neurology. Be that as 

it may, the spirit no more had an effortlessly identifiable home. 

mailto:hatixhemustafa24@gmail.com
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2600795/#R25
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2600795/#R36
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The procedure of recognizing the parts of the mind that are included in dialect started in 1861, when Paul Broca, 

a French neurosurgeon, inspected the cerebrum of an as of late perished quiet who had a surprising issue.  

 

Today, specialists are giving careful consideration to the parts played by the cerebrum and the hormones that 

influence it in encounters, for example, mother-newborn child holding, religious bliss and request to God, 

compelling anxiety, and contemplation. Scientists now understand that however our psyches and brains may not 

be the very same thing, they are personally associated. 

 

2. STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BRAIN 

The Average Brain: Weighs 3.3 pounds. Is protected by layers: Hair. Skin. Cranium (Skull).Meninges .Maters. 

It has 100 billion Neurons and 100 trillion  Snyapses. 

There are two  Hemispheres: Left .Right  Connected by:one  Corpus Callosum. The Corpus Callosum enables 

the two hemispheres to communicate with each other. The right hemisphere controls the left side of the body 

.The left hemisphere controls the right side of the body. The hemispheres mirror each  other physically. The 

physical cerebrum is made out of around 10 billion nerve cells, each connected to another and together in charge 

of the control of every single mental capacity. Medicinal trials have repeated recollections by animating some 

portion of the mind. 

2.2 Major parts of the brain 

There are three major parts of the brain: the cerebrum, the cerebellum, and the brainstem. 

2.2.1 The cerebrum 

The cerebrum is regularly utilized as another word for the mind. It is the biggest piece of the cerebrum and fills 

the vast majority of the upper skull. The cerebrum utilizes data from our 5 faculties to offer us some assistance 

with understanding what is occurring around us. At that point it advises our body how to react. It additionally 

controls our feelings, and our capacity to talk, think, read, and learn.  

The cerebrum has two sections: the privilege and left cerebral sides of the equator. In a great many people, they 

perform the accompanying capacities. 

The left side of the equator assumes a vital part in dialect, verbal memory, perusing, composing, and number-

crunching. It controls the muscles on the right half of the body.  

The right half of the globe has huge influence in deciphering what we see and touch, and in non-verbal memory, 

music, and feelings. It controls the muscles on the left half of the body. 

2.2.2 The cerebellum  

The cerebellum is situated under the cerebrum at the back of the mind. It facilitates our equalization and 

development. For instance, activities, for example, strolling or playing the piano are facilitated by the 

cerebellum. It adds to the control of discourse, furthermore takes an interest in a hefty portion of the capacities 

controlled by the cerebrum in ways that are not saw completely. 

2.2.3 The brainstem  

The brainstem join the cerebrum and the spinal string. It passes messages forward and backward between parts 

of the body and the mind. The brainstem controls capacities, for example, breathing, circulatory strain, body 

temperature, heart rhythms, craving and thirst, and rest designs. It is made of three sections: the midbrain, pons, 

and medulla oblongata. 

The midbrain is located between the pons and cerebral hemispheres. It allows messages to be relayed for sight 

and hearing. 

The pons sends messages between the cerebrum and cerebellum and the spinal cord. 

            The medulla oblongata connects the brain with the spinal cord. It controls breathing, our heartbeat, and 

vomiting. 

 

2.3 Other important parts of the brain 

Some other essential parts of the mind are the thalamus, the hypothalamus, the pituitary organ, the basal ganglia, 

and the limbic framework. The thalamus is a structure situated on top of the midbrain. Every one of the 

messages for the cerebrum go through the thalamus. It has a part in feeling agony. 

2.3.1 The hypothalamus  

The hypothalamus is beneath the thalamus. It controls hankering, dozing, body temperature, feelings, and pulse. 

It discharges essential hormones, which are compound signs, to the pituitary organ. 

2.3.2 The pituitary gland  

The pituitary organ is appended to the hypothalamus. It gets messages from the hypothalamus. It likewise 

discharges critical hormones, which are compound signs to different parts of the body. 

2.3.3 The basal ganglia  

The basal ganglia are a gathering of structures around the thalamus, including the putamen, globus pallidus, and 

caudate core. The basal ganglia are imperative for deliberate development. 

2.3.4 The limbic system  
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The limbic system comprises of a few sections including the amygdala and hippocampus. The amygdala and 

hippocampus are situated beside the parallel ventricles in the worldly projections. The limbic framework is 

critical for two reasons. To begin with, it is essential for the control of passionate conduct, and second, it is 

critical for putting away long haul recollections. The hippocampus is important to perform this second capacity. 

 

3. USING   RIGHT   LEFT BRAIN ACTIVITIES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING AND 

EARNING 

 In English dialect instructing to be exceptionally viable is to utilize a multi-modular methodology (D. Lazear) 

consolidated with multi-media based exercises for most extreme impact and dialect securing with respect to the 

learners. It is imperative to create aptitudes and capacities situated in both sides of the equator of the mind. Here 

is the thing that to consider and how you may approach this. ( Larry M. Lynch). 

3.1 Theory of Dual Psychology 

The hypothesis of Dual Psychology or "Split Brain Theory" as it is some of the time called, states that each of 

the cerebrum's two sides of the equator work freely, performing diverse capacities. A between connective 

structure called the Corpus Callosum permits trade of data and procedures between the two sides of the equator. 

Improvement of the Corpus Callosum is not uniform in the middle of men and ladies. In ladies, for instance, 

data goes between the two halves of the globe by means of an expansive "super parkway". In men be that as it 

may, the way is more like a blade hacked trail through the wilderness, which clarifies why ladies are more 

natural and passionate while men tend more to be physical and consistent. 

3.1.1 Right Brain 

Functions which are primarily seated in the right brain hemisphere include: 

Insight 

3-D three dimensional thinking and concepts 

Art, visuals, images and graphics 

Imagination 

Music 

Control of body's left side 

3.1.2 Left Brain 

Functions which are primarily seated in the left brain hemisphere include: 

Number skills 

Written language 

Reasoning 

Spoken language 

Scientific thought 

Control of body's right side 

With a comprehension of these split-mind related perspectives we can then set up a palette of exercises that 

guide in the utilization and improvement of both cerebrum halves of the globe cultivating more adjusted general 

scholarly advancement. 

3.2   Implications for Second Language Learning 

As indicated by Fred Genesee there has been a longstanding enthusiasm among second and remote dialect 

teachers in examination on dialect and the cerebrum. Dialect learning is a characteristic wonder; it happens even 

without mediation. By seeing how the cerebrum adapts normally, dialect instructors may be better ready to 

improve their viability in the classroom.  

Because we have a classroom loaded with understudies who are about the same age doesn't mean they are just 

as prepared to take in a specific subject, idea, expertise or thought. It is vital for instructors and folks to 

comprehend that development of the mind impacts learning availability. For instructors, this is particularly 

critical when planning lessons and selecting which methodologies to utilize Everything youngsters need to be 

tested and supported with a specific end goal to benefit from your guideline. Direction that is above or 

underneath the development level of a tyke's cerebrum is not just wrong; it can prompt conduct issues in your 

classroom. Improper practices — evasion, testing power and animosity towards different understudies — can be 

disclosed by an inability to match guideline to the mind development of your understudies.  

 

In this way, when dialect instructors hear their understudies whine around a failure to comprehend English 

linguistic examples , they ought to make sense of why understudies battle with them .Language educators ought 

to know how understudies addition learning . They can't show anybody anything new unless they interface data 

to something understudies definitely know or unless they make the involvement with them . As it were ,if 

understudies are to learn anything new , they ought to have related knowledge (Christion,1999; Tileston, 2004). 

 

3.3  Functions of parts of the brain when reading and writing 

Keeping in mind the end goal to peruse, various regions of the cerebrum need to cooperate.  
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Whenever perusing, cerebrum capacity begins with sight. As the eyes concentrate on letters, a region on the 

back of the mind - called the essential visual cortex - turns out to be exceedingly actuated. In a split second, 

driving forces go along the system of cells, or neurons, starting up zones expected to unravel letters and give 

them meaning.  

Another key district is called Broca's range, where words are cut into littler units of sound. Broca's region is 

settled inside the front of the mind.  

Poor perusers have a tendency to have more movement in Broca's zone and inside of the cerebrum's correct half 

of the globe, a sign that they are selecting ranges commonly not utilized for perusing to help with the errand.  

Interestingly, great perusers demonstrate most action in the back, left of the cerebrum. This infers a decent 

peruser's cerebrum rapidly appoints sound to the word, liberating the mind for higher considering. 

Every day we record things – possibly a basic need rundown, something noteworthy in a diary or in case we're 

feeling truly innovative, even a story. Be that as it may, how regularly do we consider the impacts and 

advantages the procedure of composing has on our brains? This information realistic takes a gander at the 

numerous ways composing impacts positive change for the cerebrum, from offering us some assistance with 

remembering things all the more precisely, to affecting an engaged, thoughtful state in the mind. 

 

3.4  Vision and hearing operate a bit differently  

What the left eye and right eye see goes to the whole cerebrum. Be that as it may, pictures in the left visual field 

invigorate receptors on the right half of every eye, and in-arrangement goes from those focuses to the right side 

of the equator. Data saw by the privilege visual field winds up in the left side of the equator.  

On account of sound-related data, both halves of the globe get info about what every ear listens. On the other 

hand, data first goes to the inverse side of the equator. On the off chance that the left ear hears a sound, the right 

side of the equator enrolls the sound first.  

The way that the mind's sides of the equator speak with inverse sides of the body does not influence the vast 

majority's everyday working in light of the fact that the two halves of the globe always offer data by means of 

the corpus callosum. In any case, disjoining the corpus callosum and isolating the halves of the globe reasons 

impeded observation. Left-handers are more averse to be left-side of the equator predominant for dialect. In by 

far most of the populace, dialect capacity is about constantly confined to one side of the equator. This is the 

reason a stroke or other cerebrum harm endured to one side of the mind tends to prompt dialect issues. Among 

right-handers, left-sided predominance for dialect approaches upwards of 95 for every penny commonness. Be 

that as it may, among left-gave individuals this drops to 70 for each penny, with the others either having dialect 

limited to the right half of the globe, or spread equitably crosswise over both halves of the globe. 

 

3.5 Teen brains, language and social skills  

Up to this point, researchers by and large trusted the cerebrum does not change much after adolescence. In any 

case, in the most recent 15 years, because of advances in cerebrum imaging innovations, neuroscientists have 

possessed the capacity to examine the living human mind at all ages to track changes in the mind's structure and 

capacity over the lifespan. This exploration uncovered the human mind keeps on creating all through 

youthfulness and well into adulthood. Clearly, during the time our youngsters' brains create, they turn out to be 

progressively more grown-up like in their capacity to process scholarly data to the point where in later 

youthfulness their brains fundamentally work precisely the same as a grown-up's in such manner. Be that as it 

may, the pre-frontal cortex, which directs how we make arrangements, choices and identify with one another 

socially is as yet experiencing huge changes and anything besides full fledged. 

 

3.6  Brain changes in young marijuana users 

Youthful grown-ups who every so often smoke maryjane show variations from the norm in two key regions of 

their cerebrum identified with feeling, inspiration, and choice making, raising worries that they could be 

harming their creating brains at a basic time, as indicated by another study by Boston analysts. Different studies 

have uncovered mind changes among substantial pot clients, yet this examination is accepted to be the first to 

exhibit such variations from the norm in youthful, easygoing smokers. 

 

4. SOME BRAIN RULES 

Our brains give us just an inexact perspective of reality, on the grounds that they blend new learning with past 

recollections and store them together as one. The best approach to make long haul memory more solid is to join 

new data step by step and rehash it in timed intervals.(BRAIN RULES; John Medina ) 

Exercise boosts brain power 

Our brains were constructed for strolling—12 miles a day! To enhance you're supposing aptitudes, move. 

Activity gets blood to your cerebrum, bringing it glucose for vitality and oxygen to douse up the poisonous 

electrons that are left over. It likewise animates the protein that keeps neurons joining. Vigorous practice just 

twice every week parts your danger of dement. 
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Every brain is wired differently 

What you do and realize in life physically changes what your cerebrum appears as though—it actually rewires 

it. The different districts of the mind create at distinctive rates in diverse individuals. No two individuals' brains 

store the same data in the same path in the same spot. We have an extraordinary number of methods for being 

astute, a significant number of which don't appear on IQ test. 

             Repeat to remember 

The mind has numerous sorts of memory frameworks. One sort takes after four phases of handling: encoding, 

putting away, recovering, and overlooking. Data coming into your mind is quickly split into parts that are sent to 

distinctive locales of the cortex for capacity. The greater part of the occasions that anticipate whether something 

adapted additionally will be recalled happen in the initial few moments of learning. The all the more intricately 

we encode a memory amid its starting minutes, the more grounded it will be. You can enhance your shots of 

recollecting something in the event that you repeat nature in which you first place it into your cerebrum. 

Remember to repeat 

Most recollections vanish inside of minutes, however those that survive the delicate period fortify with time. 

Long haul recollections are shaped in a two-manner discussion between the hippocampus and the cortex, until 

the hippocampus breaks the association and the memory is settled in the cortex—which can take years. Our 

brains give us just an estimated perspective of reality, in light of the fact that they blend new information with 

past recollections and store them together as one. The best approach to make long haul memory more 

dependable is to fuse new data bit by bit and rehash it in timed intervals. 

       Sleep well, think well 

The cerebrum is in a consistent condition of strain in the middle of cells and chemicals that attempt to put you to 

rest and cells and chemicals that attempt to keep you alert. The neurons of your cerebrum show incredible 

rhythmical movement when you're snoozing—maybe replaying what you discovered that day. Individuals shift 

in the amount of rest they require and when they want to get it, yet the organic drive for an evening rest is all 

inclusive. Loss of rest damages consideration, official capacity, working memory, state of mind, quantitative 

abilities, sensible thinking, and even engine skill. 

        Stressed brains do not learn the same way as non-stressed brains 

Your body's resistance framework—the arrival of adrenaline and cortisol—is manufactured for a prompt 

reaction to a genuine yet passing threat, for example, a saber-toothed tiger. Interminable anxiety, for example, 

antagonistic vibe at home, perilously deregulates a framework manufactured just to  

 

manage fleeting reactions. Under unending anxiety, adrenaline makes scars in your veins that can bring about a 

heart assault or stroke, and cortisol harms the cells of the hippocampus, injuring your capacity to learn and 

recollect. Independently, the most exceedingly terrible sort of anxiety is the inclination that you have no 

influence over the issue—you are powerless. Enthusiastic anxiety has colossal effects crosswise over society, on 

youngsters' capacity to learn in school and on representatives' profitability a work. 

          Male and female brains are different 

The X chromosome that guys have one of and females have two of—however one goes about as a 

reinforcement—is an intellectual "problem area," conveying an abnormally huge rate of qualities included in 

cerebrum produce.  

Ladies are hereditarily more intricate, in light of the fact that the dynamic X chromosomes in their cells are a 

blend of Mom's and Dad's. Men's X chromosomes all originate from Mom, and their Y chromosome conveys 

under 100 qualities, contrasted and around 1,500 for the X chromosome. Men's and ladies' brains are distinctive 

fundamentally and biochemically— men have a greater amygdala and produce serotonin speedier, for 

instance—however we don't know whether those distinctions have criticalness. Men and ladies react 

distinctively to intense anxiety: Women actuate the left side of the equator's amygdala and recollect the 

emotional details. 

CONCLUSION 

The brain is a wonderful organ; it starts working the moment you get up in the morning and does not stop until 

you get into the office.                Robert Frost 

 

It has been appeared, consequently, that all mind capacities don't develop at the same rate. A youthful tyke with 

very progressed verbal abilities may create gross and fine engine control all the more gradually and experience 

difficulty figuring out how to compose plainly. Another kid may be progressed physically however not know 

how to deal with his/her social aptitudes. Others may be psychologically best in class however demonstrate 

enthusiastic adolescence. 

As indicated by a review directed by Fred Genesee, our comprehension of the mind is consistently developing, 

in this way our understanding of the ramifications of discoveries from cerebrum based exploration for showing 

and learning ought to likewise constantly advance. Mind exploration can't endorse what we ought to instruct, 

how we ought to arrange complex groupings of educating, nor how we ought to work with understudies with 



158 
 

extraordinary needs. Educators ought to keep on drawing on and build up their own particular bits of knowledge 

about learning taking into account their classroom encounters and classroom-based exploration to supplement 

the bits of knowledge that are rising up out of advances in mind research. 

As per new research individuals who talk more than two dialects over their lifespan may bring down their 

dangers of creating memory issues. Specialists found that those individuals who talked four or more dialects 

were five times less inclined to create psychological issues contrasted with the bilinguals. The individuals who 

talked three dialects were three times less inclined to have memory issues contrasted with the individuals who 

talked two.  

Regardless of the possibility that you don't talk another dialect, grabbing one anytime in life can offer your 

cerebrum some assistance with functioning and even ensure against Alzheimer's sickness, as indicated by 

examination by therapist Ellen Bialystok and her associates at York University in Toronto. 

Last November, another Canadian study was published in the journal Neurology that reported bilingualism 

could help delay the onset of Alzheimer's symptoms by as long as five years.  

According to  Author Tony Buzan, an expert on the brain and aging,  it's important to keep learning throughout 

your life, maintain a healthy diet, and stay as positive and as energetic as possible. Tease your brain daily with 

games and puzzles, such as chess, bridge, crosswords, etc. 
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Abstract: The marketing mix is one of the most important and used terms in the marketing. It can easily be said 

the marketing mix is the basis of marketing, also it is used to in making of the marking plan also as a part of the 

marketing in the making of business plans. The marketing mix is also known as 4P which represents the four 

elements of the marketing mix, all of them starting with the letter p. Those four elements are the basis of making 

a marketing mix, but according to many experts in the marketing, the mix can be increased with more elements. 

Nevertheless these four elements that contribute the most in the increase of potential energy of business are the 

basic 4ps, the other suggestions are contained in these basic ones or they represent a combination of something 

normal and marketing activities. 

Key words: marketing, marketing mix, product, price, place, promotion  

 

МАРКЕТИНГ МИКС КАКО ОСНОВА ЗА УСПЕШНИ МАРКЕТИНГ 
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Резиме: Маркетинг миксот е еден од најважните и најкористените термини во маркетингот. Може 

слободно да се каже дека претставува основа на маркетингот, се користи и во подготовка на маркетинг 

планот, како и во делот за маркетинг при подготовка на бизнис планот. Маркетинг миксот може да се 

сретне и како 4P што се однесува на 4 елементи на маркетинг миксот кои на англиски започнуваат на P. 

Не би навлегувале во историја и како е дојдено до тие елемнти, но може да се напомене дека за некои 

експерти од маркетинг овие елементи на маркетинг миксот ги прошируваат со уште P-a. Но, сепак 

сметаме дека основните елементи на маркетинг миксот, односно оние елементи кои во најголем дел 

доведуваат до зголемување на потенцијалната енергија на бизнисот се основните 4P, останатите 

предлози се содржани во основните или претставуваат комбинација на нешто “нормално” со маркетинг 

активностите. 

Клучни зборови: маркетинг, маркетинг микс, производ, цена, дистрибуција, промоција 

 

1. ВОВЕД  

Маркетингот не е само реклама. Маркетингот се занимава со идентификација и со задоволување на 

индивидуални и на заеднички потреби. Најкусата дефиниција за маркетингот е „ Профитабилно 

задоволување на потребите“. Американската асицојација за маркетинг ја дава следнава официјална 

дефиниција : Маркетинг е организациска функција и комплекс од процеси на креирање, комуницирање и 

на испорака на вредности на потрошувачите и управување на односто со купувачите, на начин што им 

но и корист на организацијата и на нејзините акционери. 

За постигнување на успех и покрај воведување на маркетингот и активно користење на истиот, 

потербно е континуирано усовршување со цел постигнување на што подобри резултати. Задача на 

маркетинг менаџерот е да ги исмисли маркетинг активностите и да ги поврзе интегрираните маркетинг 

програми, поради создавање, комуницирање и испорака на вредностите за потрошувачите. Маркетинг 

програмата се состои од низа одлуки кои се однесуваат на подобрување на вредностите на маркетинг 

активностите. 

Маркетинг активностите се согледуваат преку маркетинг миксот  што се дефинира како состав на 

маркетинг инструменти што организацијата ги користи за постигнување на маркетинг целите. Овие 

инструменти, Меккарти ги класифицира во четири големи групи кои ги именувал како „Четири П“.  

Елементите на маркетинг миксот се: 

 Производ (Product) 

 Цена (Price) 

 Дистрибуција (Place) 

 Промоција (Promotion) 

 

mailto:elena.klivanovska@yahoo.com
mailto:dimitrievski.antonio@hotmail.com
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mailto:dimitrievski.antonio@hotmail.com
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2. ПРОИЗВОД  

Секој бизнис продава нешто. Тоа нешто може да биде или производ или услуга. Откако ќе се 

продаде тој производ и/или услуга бизнисот за возврат прима финансиски средства (пари) со кои може 

да го финансира сопственото работење (плати, набавки, трошоци…). Уште на стартот би нагласиле дека 

произвдот и/или услугата е еден елемент кој содржи бизнис потенцијална енергија. Колку е поголема таа 

бизнис потенцијална енергија на конкретниот производ/услуга толку и ќе учествува во зголемувањето на 

севкупната бизнис потенцијална енергија на компанијата која го/ја произведува. 

Во овој елемент не е само производ како физички опиплив производ, туку може да биде и услуга 

или пак некој вид на производ во електронска форма (на пример електронска книга, веб страна, мобилна 

апликација итн). 

Кога го разгледуваме секој производ треба да опфатиме три нивоа: 

 Основа на производот - неопиплив елемент и се однесува на ползите кои луѓето ќе ги имаат од 

тој производ.  

 Вистински производ - ова е нивото кога веќе производот е опиплив и може да се користи. Тоа е 

производот кој можеме да го користиме и да ги задоволуваме нашите потреби со истиот. Ова 

ниво на производот како дел од маркетинг миксот мора да обезбеди дека ќе се задоволат 

потребите од претходното ниво.  

 Дополнителни придобивки - ова се дополнителните придобивки кои се добиваат со купениот 

производот како дополнителна услуга, гаранција, инсталација 

Секој производ/услуга има свој животен циклус и фази низ кои треба да помине. Животен циклус на 

производот и/или услугата е слично како и животниот циклус на биолошките системи. На пример, 

човекот се раѓа, расте, созрева, старее и умира. Истото е и со животните. Истото е и со растенијата со 

садење на семе кое подоцна прераснува во цвеќе, па подоцна созрева и започнува да овенува. Фази во 

животниот циклус на производот се: 

 Воведување 

 Раст 

 Созревање 

 Стареење 

 Повлекување 

 
 

3. ЦЕНА  

Цената претставува вториот елемент од маркетинг миксот и игра важна улога во определување на 

маркетинг стратегијата. Постојат различни начини на определување на цената на производите. Но, кога 

станува збор за маркетинг миксот треба да се напомене дека цената ќе зависи од квалитетот на 

производот и побарувачката на тој производ. При разгледување на цената од маркетиншки апсект 

потребно е да се изготви стратегија на цени што ќе подразбира една од следниве цени: 

 Економична цена (ниска цена и слаб квалитет) 

 Висока цена со слаб квалитет 

 Ниска цена за висок квалитет 

 Премиум цена (висок квалитет за висока цена) 

Она што треба да се забележи е дека сите останати елементи на маркетинг миксот (производи, 

дистрибуција и продажба) претставуваат трошок додека цената е нешто што генерира приходи од 

продажба. За вистински производ и/или услуга ќе треба да потрошиме пари, за дистрибуција ќе треба да 

потрошиме пари, за промоција исто така ќе потрошиме пари, додека за цената не трошиме пари. 

Потребно е само соодветна анализа и избор на стратегија која ќе ја применуваме. 
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Кога цените ги разгледуваме како дел од маркетингот ќе мора да тргнеме од фактори кои влијаат на 

политиката на цени која ќе ја избереме. На цените влијаат следниве фактори: 

 Трошоци или цена на чинење на производот и/или услугата плус трошоци на бизнисот.  

 Конкуренција.  

 Понуда и побарувачка.  

 Државата.  

Откако ќе ја утврдиме политиката на цените преку анализа на се она што влијае врз цените и кога ќе 

знаеме што сакаме да постигнеме со цените ќе можеме да избереме стратегија на цени. 

Следниве стратегии на цени ни стојат на располагање: 

 Цени за продирање на пазар – пенетрација. 

 Конкурентни цени. 

 Стратегија на снижување на цени. 

 Цени на групни производи. 

 Цени на линија на производи. 

 Психолошки цени. 

 Опционални цени. 

 Премиум цени или цени на престиж. 

Изборот на соодветна политика на цени за бизнисот ќе бара и спроведување на различни методи и 

техники за определување на цени кои ќе обезбедат добивка (профит) на бизнисот, а од друга страна и ќе 

бидат прифатливи за потрошувачите. 

 

4.  ДИСТРИУЦИЈА 

Дистрибуција претставува третиот елемент на маркетинг миксот. Таа е едноставно пренесување на 

производот и/или услугата од бизнисот што продава до купувачот. Во овој дел од маркетинг миксот е 

потребно да се разработат различните канали за дистрибуција кои бизнисот ќе ги користи за 

доставување на производите и/или услугите до потрошувачите.  

 

Што е дистрибуција и канали на дистрибуција? 

Наједноставно кажано, дистрибуција е процесот кој започнува од завршување на производството до 

прифаќање на производите и/или услугите од страна на директните корисници на тие производи и/или 

услуги. Значи дистрибуцијата претставува активност на дистрибуирање (доставување) на производите 

и/или услугите до крајните потрошувачи, односно процес на доставување на тие производи и/или услуги 

до крајните потрошувачи. Канал на дистрибуција пак, претставува синџир на посредници кој еден од 

друг ја пренесуваат стоката се додека на стигне до крајниот корисник. Значи канал на дистрибуција е 

синџирот помежу производителот и крајниот корисник на производите и/или услугите. Каналите на 

дистрибуција можат да бидат: 

 Дирекетн канал на дистрибуција. Овој канал е кога производителот продава директно на 

крајниот потрошувач. 

 Посреднички канал на дистрибуција. Овој канал е кога производителот користи осредници за 

дистрибуција на производите до крајниот потрошувач. 

 Комбиниран канал на дистрибуција. Овој канал е кога производителот директно комуницира 

со некои потрошувачи, но користи и посредници за други потрошувачи. 

Кој канал на дистрибуција ќе се избере зависи од пазарот и од типот на бизнисот, односно какви 

производи и/или услуги продава. Каналите на дистрибуција можат да бидат и во следниот облик: 

 Физички – кога производот патува физички до потрошувачот 

 Електронски – кога производот по електронски пат стигнува до купувачот. 

Како учесници во каналите на дистрибуција можат да се јават следниве ентитети: 

 Производител – оној кој ги произведува производите 

 Трговија на големо – преку која се дистрибуираат производите до друг големопродавач или 

пак директно на малопродавачот 

 Трговија на мало – преку која производите се дистрибуираат директно на купувачот 

 Транспортери – оние кои го изведуваат физичкиот транспорт од едно на друго место 

 Шпедитери – кои ги изведуваат шпедитерските услуги за усогласување на сите ранспортни 

формалности. 

 Осигурителни компании – институции преку кои се врши осигурување од ризик при 

транспортот на стоката. 

 Складишта – во кои стоката мирува во процесот на изведување на дистрибуцијата 

 Компании кои изведуваат услуги за наплата преку интернет доколку бизнисот врши 

електронска дистрибуција. 

http://www.pretpriemac.com/2011/08/12/8-strategii-za-ceni-za-tvojot-biznis/
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5. ПРОМОЦИЈА  

Четвртото P од маркетинг миксот се сите алатки кои му се достапни на маркетарот за маркетинг 

комуникација – промоција. Со помош на алатките на промоција потенцијалните потрошувачи дознаваат 

за производот и/или услугата на бизнисот како и за самиот бизнис. Промоцијата претставува и посебен 

микс како дел од маркетинг микс. Составена е од повеќе елементи или алатки кои се мешаат во 

зависност од потребата и изборот на претприемачот. Постојат различни размислувања што се опфаќа 

овој елемент. Некои завршуваат со конечна листа од 6 или 7 поделементи. Некои пак со листа од 200 или 

повеќе. Ние сметаме дека не треба да се ограничуваме на бројка бидејќи навистина промотивниот микс е 

составен од бесконечно многу алатки и елементи.  

Често пати целокупниот маркетинг се асоцира со само овој лемент од маркетинг миксот притоа 

заборавајќи ги останатите три елементи како производ, цена и дистрибуција. Ова е грешно толкување на 

маркетингот од страна на претприемачите. Што претставува промоција? Наједноставно кажано 

промоција претставува распространување на информации за бизнисот, производот и/или услугата, 

брендот и се што е поврзано во однос на бизнисот. 

Промоцијата како дел од маркетинг миксот има сопствен микс на промоција составен од 4 елементи: 

 Економска пропаганда – Advertising.  

 Лична продажба.  

 Промоција на продажба.  

 Односи со јавноста и публицитет.  

Пожелно е претприемачите да направат план за промоција на бизнисот и производите и/или 

услугите кои што ги нуди бизнисот. Планот би требало до содржи: 

 цел на промотивна кампања, 

 што треба да се постигне со истата 

 тип на промотивна кампања 

 буџет за истата 

 период во кој ќе се спроведува 

Различна промотивна форма различно влијае на потенцијалните потрошувачи. Вистинскиот избор 

на миксот на пропагандните елементи може да допринесе до зголемување на влезот на потенцијалните 

потрошувачи во продажната инка на бизнисот. Потребно е многу добро да се дизајнира промоцијата од 

страна на претприемачот како би можело ефективно и ефикасно секој денар вложен да се врати 

неколкукратно во полза на бизнисот. 

6. ЗАКЛУЧОК 

Најкусата дефиниција за маркетингот е „ Профитабилно задоволување на потребите“. Маркетинг е 

организациска функција и комплекс од процеси на креирање, комуницирање и на испорака на вредности 

на потрошувачите и управување на односто со купувачите, на начин што им но и корист на 

организацијата и на нејзините акционери. Маркетинг активностите се согледуваат преку маркетинг 

миксот  што се дефинира како состав на маркетинг инструменти што организацијата ги користи за 

постигнување на маркетинг целите. Елементите на маркетинг миксот се производ цена дистрибуција и 

промоција. Секој бизнис продава нешто. Тоа нешто може да биде или производ или услуга. Откако ќе се 

продаде тој производ и/или услуга бизнисот за возврат прима финансиски средства (пари) со кои може 

да го финансира сопственото работење (плати, набавки, трошоци…). Фази во животниот циклус на 

производот се: воведување, раст, созревање, стареење, повлекување. Цената претставува вториот 

елемент од маркетинг миксот и игра важна улога во определување на маркетинг стратегијата. Постојат 

различни начини на определување на цената на производите. Но, кога станува збор за маркетинг миксот 

треба да се напомене дека цената ќе зависи од квалитетот на производот и побарувачката на тој 

производ. На цените влијаат повеќе фактори. Дистрибуција е процесот кој започнува од завршување на 

производството до прифаќање на производите и/или услугите од страна на директните корисници на тие 

производи и/или услуги. Четвртото P од маркетинг миксот се сите алатки кои му се достапни на 

маркетарот за маркетинг комуникација – промоција. Со помош на алатките на промоција 

потенцијалните потрошувачи дознаваат за производот и/или услугата на бизнисот како и за самиот 

бизнис. Промоцијата претставува и посебен микс како дел од маркетинг микс. Составена е од повеќе 

елементи или алатки кои се мешаат во зависност од потребата и изборот на претприемачот. Постојат 

различни размислувања што се опфаќа овој елемент. Потребно е многу добро да се дизајнира 

промоцијата од страна на претприемачот како би можело ефективно и ефикасно секој денар вложен да 

се врати неколкукратно во полза на бизнисот. 
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Abstract: The conflict is indispensable part of social relationships and a prerequisite for social change and 

therefore it cannot be avoid. It is inevitable to be noted that if conflicts and stress as factors exist to a greater 

level, employee satisfaction and their efficiency in performing given tasks would be reduced to minimum. 

Conflicts may be considered as a factors caused by the workplace, working conditions and colleague – colleague 

and employer – employee relations. Although the employee problems may not be directly caused by the 

working organization and working conditions, still the capability of the employer to influence and manage the 

situation is of a great importance for the future success and effectiveness of the company. 
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Резиме: Конфликтот е нераздвоив дел од општествените односи и предуслов за општествена промена и 

затоа тој не може да се избегне. Неизбежно е да се забележи дека кога би постоеле во поголема мера 

задоволството на вработените и нивната ефикасност во извршувањето на зададените работни задачи, 

конфликтите и стресот, како фактори, би се довеле на минимално ниво. Конфликтите можат да се 

разгледуваат само како фактори предизвикани од работното место, работните услови, колеги, 

работодавци, а појавата на стрес, бес и нервоза на работно место може да влече и други корени. Се 

укажува на нивното големо значење врз понатамошниот успех на работењето на компанијата, посебно 

врз ефективноста на работењето на вработените и нивното задоволство од таа работа. 

Клучни зборови: вработени, конфликти, извори, стрес, методи за управување со конфликти 

 
1. ВОВЕД 

Денешните современи и успешни компании во процесот на сопственото функционирање и извршување 

на стопанската дејност често се соочуваат со проблеми и пречки индуцирани директно од меѓусебните 

односи и интеракција на вработените. Имено, постоењето на конфликти во рамките на компанијата се 

смета за непишано правило во нејзиното функционирање. Конфликтот, конструктивен или 

деструктивен, се јавува на сите нивоа, на секое работно место и во секакви услови на работење. Оваа 

честа проблематика може да резултира со позитвни и негативни исходи за компанијата, кои во голема 

мера зависат од односот на менаџерот кон конфликтите - времето за нивно детектирање, нивното 

менаџирање и успешно решавање. Во поново време современите компании се насочени кон нови 

трендови, како мотивација на вработените, нивна доквалификација и усовршување, простор за 

напредување во кариерата и други активности насочени кон зголемување на оперативната ефикасност и 

редуцирање на конфликтите. Располагањето со добар менаџерски тим кој условно кажано ги држи сите 

конци во компанијата, спроведува добар начин на комуникација и колаборација со вработените е 

основен предуслов за воспоставување на пријатна клима и хармонизација во работењето на компанијата. 

Успешното управување со конфликтите претставува катализатор кој ја намалува флуктуацијата на 

вработените и нивното незадоволство при што значајно се намалуваат трошоците на компанијата и се 

зголемува целокупната успешност од работењето.  

 

2. ПОИМ ЗА КОНФЛИКТ  

Под организациски конфликти се подразбира несогласување помеѓу два или повеќе членови на 

организацијата или групи, кои се појавуваат како резултат на тоа што делат ретки ресурси, работни 

задачи, имаат различни цели, ставови или перцепции
70

. Kонфликтот се однесува на ситуација во која 

поединецот или организационата единица работат едни против други наместо едни со други. Уште една 

дефиниција за конфликтот гласи: процес кој започнува кога едната страна перципира дека онаа другата 

презема или планира да преземе акција која ги загрозува нејзините интереси
71

.  

За некоја ситуација да се означи како конфликт потребно е да бидат присутни 4 елементи
72

: 

1. Претходни услови за појава на конфликт: недостаток на ресурси, погрешна политика на 

организацијата, лош систем на надградување, погрешна перцепција на групата. 

                                                           
70 Pondy L. (1967) Organizational Conflicts: Concepts and Models, Administrative Science Quarterly, vol.2, no.2.  
71 Robbins S. (2003), Organizational behavior, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Inc. 
72 Pondy L. (1967) Organizational Conflicts: Concepts and Models, Administrative Science Quarterly, vol.2, no.2. 
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2. Афективна состојба на поединците и групите: стрес, тензија, непријателство, анксиозност. 

3. Когнитивна состојба на поединците и групите: верување, свест, сознание дека постои конфликтна 

ситуација, дека другата страна може или веќе ги загрозила интересите на субјектот. 

4. Конфликтно однесување: од пасивен отпор до агресија на другата страна. 

 

3. ИЗВОРИ НА КОНФЛИКТОТ 

Конфликти во организацијата можат да настанат од повеќе причини. Сите извори на конфликтот можат 

да се поделат во две групи, и тоа: организациони и интерперсонални. Организационите претставуваат 

одредени карактеристики на организационата структура и системот, кои создаваат поволни услови за 

доаѓање до конфликт меѓу вработените. Ова се некои од организационите извори
73

: 

 Делење на ограничените ресурси меѓу два или повеќе вработени. Кога ќе се дојде до таа 

ситуација, голема е веројатноста за избивање на конфликт меѓу нив. Кога директорот на 

производство бара од генералниот директор средства за ремонт, а директорот од секторот за 

маркетинг бара средства за истражување, тогаш настанува конфликт, кој генералниот 

директор треба да го реши. 

 Меѓузависност во остварувањето на работните активности. Кога еден член на 

организацијата не може да почне да ја извршува својата работа сè додека другиот член не 

заврши или кога еден поединец со својата работа значително влијае на работењето на своите 

колеги, многу е извесна појавата на конфликт меѓу нив. Доцнењето или неадекватното 

извршување на работата на оној кој во процесот за остварувањето на активностите е прв, 

директно ги загрозува интересите на поединецот кој е задолжен за идните активности. 

 Меѓусебно спротивставени цели. Организационите единици и работните функции често имаат 

сосема спротивни цели кои не можат истовремено да се остварат, што води директно до 

конфликт. Така на пр., одделението за продажба во компанијата има за цел да ја зголеми 

продажбата по пат на кредитирање на купувачите, додека кредитното одделение во секторот 

на финансии има за цел да го намали ризикот на наплата на кредитот. Овие две цели водат до 

конфликти. 

 Висока диференцираност на организационата единица. Многу изразени разлики во групата 

во компанијата можат да предизвикаат или стимулираат конфликти. Разликите во школската 

подготвеност, годините, полот, расата, разликите во примањата, разликите во условите на 

работа, разликите во личните ставови можат лесно да доведат до проблеми во 

комуникацијата, а со тоа и до конфликти во компанијата. Класичен пример за конфликт од 

овој вид е меѓу секторот за производство и секторот за маркетинг. 

 Разлики во критериумите за оцена на перформансите и системите за наградување. Кога 

два или повеќе организациони дела на различен начин оценуваат и наградуваат, кога тогаш 

еден од нив ќе смета дека тоа не е фер и дека тие се инфериорни. Неопходни се еднакви 

критериуми да се применуваат на сите вработени и да се остави тие сами да се диференцираат 

со своите резултати. 

 Организациони недостатоци и нејаснотии. Недоволна јасна поделба на работата или 

делегирање на авторитетот може да доведе до конфликти. Кога во компанијата не се знае 

точно кој што работи и кој за што е одговорен, конфликтите се неизбежни. Ниското ниво на 

пренос на информации, исто води до проблеми. Ова е особено случај за малите и средни 

претпријатија. 

Интерперсоналните разлики, исто така, можат да бидат причина за конфликти. Ова се некои од 

најзначајните интерперсонални извори на конфликти
74

:  

 Погрешна перцепција и атрибутизација. Перцепцијата е процес на запазување и 

интерпретирање на однесувањето на други личности, додека атрибутизација е процес на 

заклучување за причините, намерите или акциите на другите личности. Конфликтите 

настануваат често заради погрешни слики кои поединецот или групата ги создаваат или 

добиваат за намерите, интересите или причините за однесувањето на соперниците. 

 Грешки во комуникацијата. Вработените често комуницираат на начин кој предизвикува 

конфликти така што се создаваат погрешни слики од едните за другите. Комуникацијата се 

извршува на начин кој кај слушателот создава погрешна слика за ставовите или намерите на 

оној кој ја испраќа пораката. Пример е негативниот критицизам кој создава конфликти бидејќи 

оправдано ја доведува во сомнеж намерата и целта на оној кој критикува. Негативниот, за 
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разлика од позитивниот, е саркастичен и остар, содржи закани, генерален е наместо 

специфичен, се фокусира на личност наместо на резултати, не содржи предлози како проблемот 

да се реши. 

 Недоверба е состојба која многу често предизвикува конфликти. Кога во организацијата владее 

недоверба помеѓу вработените, конфликтите се неизбежни. 

 Персонални карактеристики и вредносен систем. Луѓето влегуваат во конфликти и затоа што 

одредени личности едноставно не им се допаѓаат или не им одговараат на кој било начин. Кога 

две личности се сосема различни, толку различни да не можат да се поднесат, а се принудени да 

работат заедно, логично е дека ќе дојде до конфликт. Некои личности едноставно ни одат на 

нерви затоа што се премногу пасивни, повлечени и мирни, или сосем спротивно, затоа што се 

бучни, агресивни или постојано се смеат. Но, причината за кавга може да биде и во однос на 

верувањата, вредностите и ставовите  кои одредени личности ги имаат или ги искажуваат во 

одредени ситуации. 

 

4. СТРЕС И МЕНАЏИРАЊЕ НА СТРЕС 

Стресот е еден од најзастапените биопсихолошки аспекти во денешното живеење. Стресот е 

универзален и   секојдневен феномен кој побарува од идивидуите да вложат континуиран напор за да 

можат да ги регулираат и менаџираат и очекуваните и неочекуваните стресни ситуации. Најчесто 

стресните фактори се поврзани со работата, релациите на работа, улогата во организацијата, развој на 

кариерата, организационата структура и климата. Понатаму внатрешните конфликти на индивидуата 

како и врската дома-работа се само уште една причина за високо ниво на стрес. Резултатите од 

симптомите на стрес се: чести отсуства од работа, зголемени несреќи на работното место, проблеми во 

индустриските релации, намалена ефикасност, низок морал, сиромашна контрола на квалитетот, слаби 

перформанси, истрошеност на вработените и самоубиства.  

Постојат 3 функции за успешно решавање на стресот во организацијата: 

 Примарна превенција (ориентирана кон стресорот) 

На ова ниво, вработените се трудат да ја менаџираат нивната лична перцепција на стресорите со 

менување на нивните интерни барања, повторно согледување на ситуацијата овој пат пореалистично, 

отстранување на автоматските мисли кои предизвикуваат стрес итн. Најефективни техники за 

менаџирање на средината во која се работи се менаџирање на времето, подобрување на 

комуникациските вештини, зголемување на довербата во себе, социјална поддршка, разновидност на 

работните задачи, одбегнување на преоптовареност и неоптовареност итн. како и менаџирање на 

нивниот животен стил со соодветни активности во слободното време, достигнување на баланс, 

соодветна исхрана итн. 

 Секундарна превенција (насочена кон одговорот) 
На ова ниво вработените се трудат да го изменаџираат одговорот на стресорот како медитација, 

прогресивна релаксација, биофидбек, хипноза притоа користејќи јога, аеробик, џогирање, пешачење итн. 

Организацијата може да се потруди да ја подобри способноста на луѓето вработени во секторите за 

човекови ресурси да ги препознаваат и соодветно да се соочуваат со проблемите поврзани со стрес кои 

ќе ги детектираат преку редовни интервјуа и одредени психометриски тестови. 

 Терцијална первенција (ориентирана кон симптомот) 
Најчесто вклучува секаков облик на помош за редуцирање на симптомите како индивидуална и групна 

психотерапија, примање на медицинска нега и менаџирање на анксиозноста. За оваа цел пожелно е 

организациите да вклучат лица кои ќе се грижат за проблемите поврзани со стресот на работа како стрес   

советници и асистенција на вработени. 

 

5. МЕТОДИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОНФЛИКТОТ 

Кога нивото на конфликт е многу високо или кога конфликтите се дисфункционални, менаџерот треба 

да знае како да го спушти нивото, односно да ги реши конфликтите. Некои од најчесто користените 

методи на решавање на конфликтите се: 

-Формулирање на цели. Конфликтите најлесно се решаваат така што на учесниците во конфликтот им 

се нудат заеднички цели. Целта може да биде во форма на пронаоѓање на т.н. заеднички непријател. 

Групите или поединците, кои дотогаш биле во конфликт, очнуваат соработка кога треба да го победат 

заедничкиот непријател 

-Интензивирање на социјалните контакти и размена на информации помеѓу заинтересираните 

страни. Кога главен извор на конфликите е различноста на учесниците и нивните различни ставови, 

најдобар начин за решавање на конфликтите е меѓусебната комуникација и запознавањето на 

учесниците во конфликтот. Тогаш многу конфликти сами по себе се решаваат или исчезнуваат.  

-Раководителот може да ги решава конфликтите со употреба на формален авторитет, т.н. 

принуда. Едноставен, но и ризичен начин на решавање на конфликтите од страна на надредениот 



166 
 

раководител. Со своите одлуки тој пресудува во конфликтот. Тоа е многу едноставна стратегија, дава 

брз ефект, но подоцна може да се појават проблеми, зашто еден или повеќе учесници во конфликтот 

може да се почуствуваат како оштетени. 

-Преговарање меѓу спротивставените страни се води во облик на медијација или арбитража. 

Медијацијата е во облик на преговарање во кој третата страна нема авторитет да наметне одредени 

решенија на конфликтот, туку само да пренесува пораки, да ги доближува ставовите, да ги појаснува 

позициите и проблемите. Арбитражата е процес на преговарање во кој третата страна има авторитет да 

наметне или строго да препорача одредени решенија на конфликтот. Преговарањето главно води до 

компромис, во кој двете спротивставени страни доброволно се повлекуваат од некои свои интереси и 

барања кои водат до проблем, но во корист на соработката. 

-Средување на конфликтот со дипломатски вештини на раководителот, со кои тој го намалува 

значењето и обемот на конфликтот. Стратегијата се базира на тоа да се укаже на релативно малото 

значење на конфликтот во однос на предностите на заедничката работа. 

-Избегнување на конфликтите. Конфликтот може и да не се забележуваува. Меѓутоа, ова е стратегија 

само ако конфликтот е релативно малку значаен. 

-Со формализација и стандардизација може да се отстранат конфликтите кои настанале  како резултат 

на недоразбирање и двосмисленост во организацијата. Кога јасно ќе се изврши поделба на работата како 

и надлежност и одговорност, и кога сето тоа ќе се формализира, изчезнуваат многуте причинители на 

конфликти. 

-Гласање може, исто така, да биде метод на решавање на конфликтите, но само ако спротивставените 

страни веруваат дека тоа гласање е чесно и правилно. 

-Интерактивно решавање на проблемите е најдобар начин на решавање. Овде се решава конфликтот 

со решавање и елминирање на проблемот кој го предизвикал. Кога поединците и групите кои се во 

конфликт ќе се доведат во ситуација да мораат заедно да го решаваат проблемот, конфликтот се 

избегнува. 

 

6. ЗАКЛУЧОК 

Конфликтот на работното место може да биди многу штетен околу работната атмосфера. Ако кон него 

се пристапи и се менаџира на погрешен начин можи да настанат вистински и правни проблеми околу 

луѓето кои можат лесно да излезат од контрола, доведувајќи до ситуација каде проектите и 

функционирањето на тимовите се доведени до опасност. Ова посебно се случува кога конфликтот е 

третиран на погрешен начин. За да се смират ситуациите, најбитно е да се заземе прво позитивен 

пристап кон решавање на проблемот, каде дискусиите се љубезни и не се заканувачки и каде се 

фокусираме на проблемите а не на луѓето кои се вмешани. Ако сето ова се направи и се додека луѓето 

слушаат внимателно и ги разгледуваат фактите, проблемите и можните решенија, конфликтот може да 

се реши многу брзо и многу ефикасно. Како што наброивме погоре постојат многу методи за решавање 

на конфликтите, меѓутоа фактот што доста често конфликтите се недоразбирање помеѓу луѓето и се 

предизвикани од лични причини, најбитно е да се остане смирен, да се ислушаат завојуваните страни и 

спрема ситуацијата да се одреди соодветниот пристап и соодветниот метод. 
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Abstract: Students nowadays aren’t taking seriously the meaning of agriculture in the production of food. The 

biggest challenge in education in the area of natural sciences is the student population decided in the intention 

that with natural sciences won’t take interest. Relatively it’s easy the school program to be made for the students 

motivated and interested for biology or chemistry which will allow them in these areas to accomplish the 

adequate level of knowledge and capabilities.  
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Резиме: Студентите денес не го сфаќаат сериозно значењето на земјоделството во производството на 

храна. Најголем предизвик на образованието во областа на природните науки претставува ученичката 

популација одлучна во намерата дека со природните науки нема да се занимава. Релативно е лесно да се 

направи училишен програм за студентите мотивирани и заинтересирани за биологија или хемија, кој ќе 

им овозможи да го постигнат задоволителното ниво на знаење и способности. 

Клучни зборови: науки, предизвик, образование, студенти, храна 

 

1. ВОВЕД 

      Со напредокот на технологијата во 21-виот век денешните студенти ја губат мотивацијата во 

изучувањето на природните науки. За нив е дури и од самото знаење позначајно прашање зошто тоа 

нешто би требало да го знаат. Природните науки се, несомнително, основа за разбирање на светот кој не 

опкружува, па со самото тоа и чин на разбирање на примарната цел на образованието во оваа област. 

Земјоделството е од многу големо значење во образованието бидејќи преку него се обезбедуваат многу 

придобивки за општеството и за животната средина. Преку земјоделството се произведуваат храната 

што ја јадеме и вештачките влакна за нашата облека. Денес земјоделството исто така обезбедува 

енергија за движење на возилата и за загревање на нашите домови. Земјоделството е важен дел од 

националната економија и обезбедува многу работни места, директно за земјоделците и за други луѓе во 

прехрамбената индустрија и во индустријата за услужните дејности. 

 

2. ХРАНАТА ВО СВЕТОТ - ПРЕДИЗВИК НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Земјоделското образование е учењето за земјоделието, природните ресурси, и управувањето со земјата 

преку раце на искуство и водење за да се подготват студентите за влезното ниво на работи или идното 

образование да ги подготви за напредни земјоделски работи. Часовите што можат да бидат предавани во 

земјоделскиот образовен курикулум вклучуваат цвеќарство, управување со земјата, управување со 

тревата, земјоделска наука, мала животинска нега, машински и продажни часови, здравје и исхрана, 

управување со добиток, биолошки курсеви, итн.  

 Земјоделското образование може да биде предавано на основна, средна и висока школска подготовка.  

Основното земјоделство  се предава во државните и приватни школи и соработува со такви предмети на 

тоа како растенијата и животните растат и како почвата е одгледувана и употребувана. Стручното 

земјоделство обучува луѓе за работи во такви области како производство, маркетинг и консервација. 

Земјоделството на факултет вклучува обука на луѓе да предаваат, водат истражување, или да обезбедат 

информација за да го напредне полето за земјоделие и науката за храна на друг начин. Високото 

земјоделско образование ја информира јавноста за храната и земјоделието. 
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      Трендот на пораст на светското население од 19-ти век до денес се должи на подобрената 

исхранетост поради зголемената достапност на храна во комбинација со намалување на стапката на 

морталитет што се должи на подобрените хигиенски услови, прочистувањето на водата и медицината. 

Достигнувањата во науката на медицината биле главен фактор за продолжување на животниот век на 

населението. 

      Томас Малтус, британски економист сметал дека порастот на населението ќе доведе до епидемии од 

болести и гладување од големи размери се додека населението не биде во рамнотежа со природните 

ресурси. 

      Пол Ерлих во својата книга “Бомбата од популација”
75

 од 1968 година предупредил дека 

непречениот пораст на населението ќе ги десеткува природните ресурси на земјата и резултат од тоа ќе 

биде голем глад и војни до крајот на 20-тиот век. 

      Денес, иако во некои региони се појавува локализиран глад, сепак земјоделството е напреднато со 

кое е зголемено производството на храна. 

      Денес, степенот на светското производство на храна и производството на храна по глава на жител го 

надминува степенот на пораст на населението. Затоа теоретски, треба да постојат соодветни количини 

достапна храна за да се задоволат потребите на светското население. 

      Сепак, храната која е достапна за консумирање не е распоредена еднакво и приближно 1 милијарда 

луѓе - 16% од светското население - се соочуваат со несигурност за храна, односно ограничување на 

храната што резултира со неспособност да се одржи активен и здрав живот. 

      Земјоделското образование преку своите континуирани истражувања и предавања за храната 

останува на фактот дека може да придонесе во подобрувањето на животот на поединецот и воопшто на 

здравиот активен живот на светското население.   

 

3. ПРИРОДНИТЕ НАУКИ - ПРЕДИЗВИК НА СТУДЕНТИТЕ      
      Во науката, терминот природна наука се однесува на рационален пристап на изучување на 

универзумот, односно на усогласеност на правилата или законите на почетокот на природата. Терминот 

природна наука исто така се користи за да би се одвоило она поле на наука која користи научен метод за 

проучување на природата од општествените науки, која користи научен метод за проучување на 

човечкото однесување и општеството, и од формалните науки, како што се математика која долго 

припаѓала на природните науки и логика, која користи различна методологија. Природните науки се:
76

 

- астрономија, 

- биологија, 

- науката за земјата, 

- физика, 

- физичка хемија, и 

- хемија. 

      Во која мерка ќе се оствари примарната цел на природната наука зависи најповеќе од самата 

природа, разновидноста на елементите и процесите кои ја прават, сложеноста на нејзините феномени и 

нашите способности да во нив проникнеме. 

      Светот во сиот свој раскош, меѓутоа ги содржи и сите оние едноставни структури и механизми, 

класични примери кои нам ни овозможуваат изучувањето на науката да ја засноваме на интуитивно 

јасни цели и принципи. Се што логички после тоа следи е развивање на систематичност при 

испитувањето на различните појави и процеси, нивната анализа и дескрипција. 

      Најголемо значење на запознавањето со природните науки се согледува всушност во развивањето на 

таа систематичност и критичкиот однос спрема процесот на познавање.  

      Настанатите концепти во рамката на природните науки ја претставуваат основата за истражувања и 

во многуте други области како историјата, маркетингот или политичките науки.  

      Способноста на формирањето на концептите, тестирањето на хипотезите, разликувањето 

“суровински” резултати и интерпретации, конструирањето на моделите, дедуктивното заклучување итн. 

се всушност причини зошто дури и на тие што нешто помалку ги интересира разбирањето на самата 

природа би требало да ја изучуваат.  

      Занимавањето со природнонаучните проблеми кај студентот поттикнува радозналост, 

систематичност, креативност, здрав разум, самоувереност и истрајност. 

      Студентите ќе стекнат вештини и способности да користат броеви и ќе развијат вештини на мерења, 

конструкции и просторни интерпретации. Ќе научат да собираат, организираат и да толкуваат податоци, 
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да ги воопштуваат на основата на модели и врски и да размислуваат апстрактно. Ќе превземаат 

активности и истражувања, самостојно и во групите, и тоа ќе им овозможи да научат да решаваат 

различни проблеми. 

      Способноста за коректно решавање на практичните проблеми со примената на научните знаења 

претставува важна цел на секој образовен модел. Задачата, веројатно, би била битно полесна за нашите 

решенија на некои од тие практични проблеми да не се во директниот судир. Рационалното користење 

на природните ресурси и одржливиот развој се нови, многу важни елементи на програмата. Од друга 

страна, непрекинатата низа на се поновите технолошки достигнувања значајно влијае и на самата 

образовна методологија. Рационалното искористување на ресурсите во најширока смисла на зборот, 

претставува исклучително значаен проблем на нивото на целата цивилизација. Од школите се очекува да 

помогнат во решавањето на проблемите. 

 

4. ЗАКЛУЧОК 

      Ресурсите на земјата можат да бидат недоволни за да се задоволат потребите од храна на населението 

што постојано се зголемува. Дали земјоделството ќе биде способно да ги задоволи потребите од храна во 

иднина? - Научно-истражениот одговор на ова прашање ќе го дадат идните студенти на земјоделското 

образование преку истражување на низа природни појави во природата со примена на стекнато знаење 

од природните науки.  
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Abstract: The dynamic development, the increased complexity of activities, the need for increased functionality 

of the products, the increased requirements of customers, and therefore the need for the company to maintain a 

competitive advantage in the market, imposes the need for flexible and dynamic systems, which will allow the 

companies to make appropriate and effective decisions and help them to respond to market demands. 

Nowadays companies are increasingly relying on the help and support of computer-based production systems 

and the artificial intelligence is more and more used in manufacturing processes. The companies by 

implementing intelligent production systems manage to improve their production processes and to put 

themselves in better position on the market. This paper includes a detailed usage of artificial intelligence, and 

which essentially is the same, just like the development of artificial intelligence, its areas and features.  Also 

reviewed, are the four main stages of the development of artificial intelligence, its advantages and disadvantages 

against natural intelligence. This paper includes the presentation of application of artificial intelligence as well 

as parts of the largest and most important achievements of artificial intelligence. 

The emphasis in this paper is on the application of artificial intelligence in the information and production 

systems. 

Key words: artificial intelligence, natural intelligence ,production systems 

 

ПРИМЕНА НА ВЕШТАЧКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ВО ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

СИСТЕМИ 
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Јасминка Дурдубакова 

ООУ Ванчо Прке Штип  jasminkad@yahoo.com 

Слаѓана Симуноска 

ОУ Јосип Броз Тито с. Жировница   slagepp@yahoo.com 

 
 Резиме:Динамичниот развој, зголемената комплексност на активностите, потребата од зголемена 

функционалност на производите,  зголемените барања на купувачите, а со тоа потребата компанијата да 

одржи конкурентска предност на пазарот, наметнуваат потреба од флексибилни и динамични системи 

кои на компаниите ќе им овозможат да донесуваат соодветни и ефективни одлуки и ќе им помогнат да 

одговорат на барањата на пазарот. 

    Денес компаниите се повеќе се потпираат на помошта и поддршката од компјутерски базирани 

системи за производство и вештачката интелегенција наоѓа се поголема примена во производствените 

процеси. Компаниите имплементирајќи интелигентни системи за производство успеваат да ги подобрат 

своите производствени процеси и подобро да се позиционираат на пазарот. Во овој труд изнесена е 

детална примена на вештачката интелегенција и што во суштина претставува истата, како и развојот на 

вештачката интелегенција, нејзините области и карактеристики. Исто така разгледани се четирите 

главни етапи од развојот на вештачката интелегенција, нејзините предности и недостатоци наспроти 

природната интелегенција. Во рамките на овој труд даден е приказ на областите на примена 

навештачката инелегенција како и делови од најголемите и најважните достигнувања на вештачката 

интелегенција. Акцентот во овој труд е ставен на примената на вештачката интелегенција кај 

информациските и производствените системи. 

Клучни зборови: вештачката интелегенција, природна  интелигенција,производствените системи 

 

Воведни  разгледувања 

Интелигенција е поим со кој го опишуваме квалитетот на умот кој опкружува и многу други 

способности, како капацитетот за разум, за планирање, за решавање проблеми, за апстрактно 

размислување, да се здобиваме со идеи, да го користиме јазикот и друго. Има повеќе начини со кои 

можеме да го дефинираме поимот интелигенција. Во некои случаии, интелигенцијата може да вклучува 

особини како креативност, карактер или мудрост, но  од научно гледиште интелегенцијата е 
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mailto:slagepp@yahoo.com
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA


171 
 

пресметливост од можноста да се остварат одредени цели во светот. Различни видови и степени на 

интелегенција се јавуваат кај луѓето, кај животните, но сега и кај машините. Не постои цвртста 

дефиниција за интелегенцијата.  

    ВИ е една од најновите науки. Истражувањата започнале некаде околу Втората светска војна, а името 

го добива во 1956 година, мoментално ВИ вклучува голем број на подобласти, почнувајќи од области со 

глобална намена, како што се на пример учењето и перцепцијата на специфични задачи, како што се 

играње на шах, докажување на математички теореми, пишување на поезија и дијагностицирање на 

болести 

Што е вештачка интелегенција (поим и дефиниции)  

 

Терминот опфаќа мноштво дефиниции, но повеќето експерти се сложуваат дека ВИ се однесува на две 

основни идеи. Прво, го изучува начинот на размислување кај луѓето (за да се разјасни што е тоа 

интелигенција) и второ, се занимава со претставување и повторување на овие процеси преку машини 

(п.р., компјутери и роботи). Тоа е поврзано со сличната работа за употреба на компјутери за разбирање 

на човечката интелегенција, но вештачката интелегенција не треба да се обврзува себеси со медотите 

кои се биолошки забележливи Една добро позната дефиниција за ВИ е следнава: Вештачка 

интелегенција е однесувањето на една машина кое, доколку е изведувано од човечко суштество би 

можело да се нарече интелигентно. Една провокативна дефиниција од Rich and Knight (1991): 

"Вештачката интелигенција претставува наука која се занимава со тоа како да се натерааат компјутерите 

да извршуваат работи за кои во моментот луѓето се подобри." 

    Дефинициите на вештачката интелегенција се прикажани во табела 1 каде што се поделени во две 

односно четири димензии. 

 

Системи кои размисуваат како луѓе Системи кои размисуваат рационално 

“ Нов напор да се направи компјутерите да 

размислуваат како машини со мозок во целосна и 

буквална смисла ” 

 

“Автоматизација на активностите коишто ги 

поврзуваме со човечкото размислување, 

активности како што се донесување на одлуки, 

решавање на проблеми” 

“Истражување на менталните способности преку 

модели за пресметување” 

 

 

“Истражување на пресметките коишто прават да 

биде возможно да се согледува информацијата, да 

се резонира и дејстува ” 

 

Системи кои се однесуваат како луѓе Системи што се однесуваат рационално 

“Умешноста на креирањето на машини кои 

изведуваат функции што бараат интелегенција 

доколку се изведуваат од страна на човек” 

 

“Истражувањето како да се направи компјутерите 

да прават работи, во кои моментално луѓето се 

подобри” 

 

“Интелегенцијата на пресмеките е истражување на 

дизајнот на интелегентните агенти” 

 

 

“ВИ се занимава со интелегентно однесување во 

артефактите” 

Историски беа следени сите четири пристапи кон ВИ. Како што може да се види во табелата постои 

голема тензија помеѓу луѓето и рационалноста. Пристапот фокусиран на човекот мора да биде 

емпириска наука, вклучувајќи хипотези и потврди за направени експерименти. Пристапот на 

рациналност вклучува комбинација на математиката и инженерството. 

Вештачката интелегенција наспроти природната интелегенција 

    Потенцијалната вредност на вештачката интелигенција може да биде подобро опишана доколку се 

спореди со природната, човечка интелигенција. ВИ има неколку важни предности: 

ВИ е перманентна. 

ВИ го олеснува умножувањето и распространувањето. 

ВИ може да биде поефтина од природната интелигенција.  

ВИ како компјутерска технологија е конзистентна и темелна. 

ВИ може да биде документирана.  

ВИ може да извршува одредени задачи многу побрзо од човек. 

ВИ може да извршува одредени задачи подобро од повеќето луѓе. 

Природната интелигенција има неколку предности над ВИ, како што се: 

Природната интелигенција е креативна.  

•Природната интелегенција овозможува користење на сетила  

 Вештачката интелегенција во интегрираните системи за производство 
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    Динамичниот развој, зголемената комплексност на активностите, потребата од зголемена 

функционалност на производите,  зголемените барања на купувачите, а со тоа потребата компанијата да 

одржи конкурентска предност на пазарот, наметнуваат потреба од флексибилни и динамични системи 

кои на компаниите ќе им овозможат да донесуваат соодветни и ефективни одлуки и ќе им помогнат да 

одговорат на барањата на пазарот. 

Точно затоа, денес компаниите се повеќе се потпираат на помошта и поддршка од компјутерски 

базирани системи за производство и вештачката интелегенција кои наоѓаат се поголема примена во 

производствените процеси. Компаниите имплементирајќи интелигентни системи за производство 

успеваат да ги подобрат своите производствени процеси и подобро да се позиционираат на пазарот.  

    Интелигентни производствени системи интегрираат низа од различни функции, подеднакво како и 

традиционалното производство, и тоа: дизајн, планирање на процесите, планирање на производството, 

обезбедување на квалитет, чување и испорака и сл. Сите овие функции се спроведуваат преку низа 

активности кои се изведуваат од страна на машини. Тие можат да ги користат сите видови на знаење и 

модели на податоци достапни во базата на знаење. Тие ги интегрираат сите карактеристики на 

интелигентните системи како: учење, размислување, донесување одлуки и сл. Овие системи се способни 

да се корегираат во случај на дефект или грешка. 

Во основа овие производни капацитети постепено преминуваат во „Биспилотните фабрики“77 го 

привлекуваат вниманието на истражувачката јавност и се повеќе студии и имплементации се во таа 

насока.  

Интелигентните производствени системи го намалуваат времето на циклусот на производство, ја 

овозможуваат адаптацијата кон потребните/посакуваните промени во краток временски период и со сето 

тоа обезбедуваат предности за глобалната економска конкуренција. 

Бидејќи со ваквите системи може да се предвидат проблеми пред истите да се појават и да се обезбеди 

соодветна контрола, интелигентните системи за производство може да бидат исклучително корисни во 

поддршка на очекуваното ниво на конкурентност. Друг аспект од интелигентните системи за 

производство е тоа што, во споредба со традиционалните системи, може лесно да се прошират во 

согласност со технолошките достигнувања.  

Овие системи ги вршат производствени функции исто како човечките оператори (Kusiak, 2000), тие се 

опремени со доволно ниво на интелегенција за да можат да ги извршуваат потребните активности. 

Сепак, важно е да се напомене дека интелигентните системи не се способни да ги заменат луѓето во 

целост. Тие може да обезбедат знаења и соодветни факти филтрирани од големи количини на 

складирани знаења со цел да се зголеми брзината на одлучување и способноста на операторите. Тие 

може да се користат за донесување одлуки со посредство на компјутери и да ги направат истите 

достапни на операторите.  

Ови системи користат различни техники и технологии кои што се среќаваат кај вештачката 

интелегенција, со кои ги извршуваат функциите за кои се наменети. Интелигентните системи за 

производство може да да бидат дизајнирани на таков начин што тие можат да работат во услови кога  е 

тешко да се измерат резултатите, каде што се можни чести промени во работењето и кога не се 

располага со претходна одлука во врска со однесувањето на системот. 

Интелигентнoтo производство се карактеризира со: 

- Минимизирање на учеството на човекот во производни активности; 

- Организирање на материјал и производствени композиции кои се автоматски можни; 

- Следење и контрола на производните процеси и производствените операции; 

- Препорака за преземање итни мерки за да се спречи погрешно производство; 

- Вршење на активности за одржување; 

- Осигурување процесите да се извршуваат правилно и нивното следење; 

- Дијагностицирање на машини за производство и одржување на интегритетот. 

 

Вештачката интелгенција и системите за производство се независни една од друга, тие функционираат 

на различна локација, но тие се интегрираат за да можат да одговорат на својата функција, создавање 

производ во согласност со целите на производството. 

Овие системи се состојат од неколку компоненти:  

- Избор на технологија (оптимизација) 

- Хардверски и сензорски менаџмент 

- Донесување на одлуки 

- Менаџмент на знаење 

                                                           
77

Во „беспилотните фабрики“производствените активности се целосно управувани од роботи. Роботите 

комуницираат, соработуваат и ги координираат своите активности како:  планирање на патот на роботот, 

процесот на планирање, производство на графици и сл. 
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- Алгоритамски менаџмент 

- Кориснички интерфејс и комуникација 

- Експлоатација и извештај 

- Грешки при дијагноза и менаџмент 

 

Постојат бројни примери на интелигентни системи во производството во последните две децении, тие 

представувале предмет на проучување и биле презентирани на многу конференции, исто така биле 

илистрирани во голем број на научни весници и имаат голема примена во индустријата.  

Во продолжение на оваа дипломска работа се разгледуваат неколку примери интелигентни 

производствени системи, се со цел да се потенцираат можните области и да се обезбедат некои совети за 

практична употреба на овие системи. 

Fam и Oztemel (1996) го истакнуваат експертскиот систем наречен XPC, систем кој е способен за 

вршење на статистичка контрола на процесите. XPC врши конструктивна контрола на топ листите 

автоматски, и врши анализа на способност на процесот се цел обезбедување сигурност дека процесот е 

дизајниран на таков начин што тоа може да ги задоволи барањата на клиентите во толеранција. Тој е 

способен за вршење на on-line следење.  Kusiak во својата книга за паметните системи за производство, 

ги изнесол различните интелигентни системи од дизајн до изработка на опрема. Слично на тоа, 

Norrieetal. (1990) препорачале  интегриран систем за управување со планирањето на производството 

каде се опфатени: процесот на планирање, групната технологија, планирање и симулација. Тие 

предлагаат систем за поддршка на одлучувањето наречен flexes кој ги користи базите на знаење и 

симулира системи за ефикасно и ефективно производство.  

Шерер и Браун (1995) воведуваат интелигентен распоред во својата книга. Тие предвидуваат основа за 

идните апликации. На пример, Monfared и Јанг (2005) имаат развиен алгоритамски распоред и контрола 

на мулти-нивото врз основа на предложените методологии. Исто така тие посветуваат внимание и на 

интеграцијата на интелигентните производствени системи. Агент-базираните системи се добри примери 

на таквите апликации. Има безброј примери на апликации на агенти во производството. Тука ќе 

споменеме некои, Еtal (1999) поставува услов на систем за следење во реално време, што би можело да 

биде користени од страна на агенти во интегрирана околина, а подоцна и услуги врз основа на 

интегрирана архитектура за соработка, кои може да се користат во системите за производство. Во полето 

на интелигентните системи за производство, се повеќе се работина holonic дистрибуираните системи.  

 

Несомнено, интелигентните производствени системи се соочуваат со низа предизвици и тоа: 

Автоматизацијата е можна, но ограничени се можностите машините да донесуваат одлуки.   

Ре-инжинерингот не е лесно да се постигне.  

Управување со дистрибуирањето е тешко возможно.  

Децентрализирано управување прави тешко да се одржи целокупната интеграција.   

Преискористување на системи (особено софтверски компоненти). 

Синхронизација на материјали и информации е секогаш проблематично.  

Интелигентното производство ќе доживее доста голем развој, тоа ќе стане главен производител во 

идните производствени режими.  

Индустриска автоматизација нуди моќна синергија во сите клучни сегменти. Во иднина индустриската 

автоматизација се стреми кон: 

- индустриски ИТ, 

- индустриска безбедност и заштита на производи, 

- безжична автоматика и M2M, 

- идентификација, барање и следење, 

- роботика и автоматска визија, 

- MicroTechnology - паметни системи за автоматизација, 

- мобилни роботи и автономни системи, интегрирани решенија, 

- АМА - центар за сензор, мерење и тестирање технологии. 

    На Американскиот Комитет за Визионерско производство претставени се 10 стратешки технолошки 

области како едни од најважните за исполнување на големите предизвици. Некои од овие технолошки 

области се: 

прилагодлива, интегрирана опрема, процеси и системи кој може лесно да се реконфигурираат, 

процеси во кои се минимизира потрошувачката на отпад и енергија, 

синтеза на систем, моделирање и симулација на сите производни работи, 

технологии за претворање на информации во знаење за ефективно донесување на одлуки, 

производот и процесот на дизајн методи кои се однесуваат на широк спектар на барања на производот, 

Софтвер за соработка со интелигентни системи, 

 Придобивки од вештачката интелегенција 
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    Во областа на производството, многу од поединечните технологии кои се појавуваат во текот на 

изминатата деценија ќе го отворат патот за интелигентното производство на иднината. Овие технологии 

ќе бидат вградени во компонентите, материјалите и машините за да можат да комуницираат едни со 

други во реално време и да разменуваат информации во рамките на производна линија.  

Во оваа насока направени се значајни чекор. 

Системите на производство во иднина се повеќе ќе се движат кон вградување на интелегенција 

поврзувајќи алатки и средства со компјутери со високи перформанси. Тоа пак ќе резултира со 

значително повисоко ниво на интелегенција во текот на производството. Секој инструмент, компонента 

и материјал кој се користи за да се изгради еден производ ќе содржи детални информации вградени во 

него. Ова конечно ќе ги овозможи потребните информации за компонентите кои се дел од 

интелигентното производство и финалниот производ ќе одговори на барањата на клиентите.  

Интеграција на снабдувачки синџири. Интеграцијата на снабдувачките системи овозможува 

интерконекција на индивидуалните фази на производство и глобалните синџири на снабдување. Исто 

така овозможува делење на податоци, како и поврзување и комуникација на производителите со сите 

учесници во синџирот на вредност. На овој начин преку централизиран облак се обезбедува пристап до 

сите потребни информации за производство на производот за сите интересенти. Снабдувачките системи 

овозможуваат продлабочена соработка со добавувачите и клиентите. Преку продлабочено разбирање на 

барањата на клиентите, производителите се во можност да создадат флексибилни фабрики и 

побарувачката да биде управувана од синџирот на снабдување, овозможувајќи производите да се 

прилагодат на индивидуалните потреби. На пример, клиентите можат да кажат што системот за 

производство треба да вгради во еден мобилен телефон, или како да се создаде пар очила за сонце врз 

основа на специфични барања.  

Машинската интелегенција еден ден може да помогне во откривање, следење и одговарање на 

природните, епидемиолошки, или политички пореметувања. Методи развиени во рамките на вештачка 

интелегенција може дури и да помогнат да се откријат причински влијанија во големи програми и со тоа 

да помогнат да се разбере како се дизајнира поефикасен здравствен и образовен систем.  

Идеи и алатки, креирани во процесот на вештачката интелегенција и електронска трговија може да 

обезбедат нови насоки за подобрување и проширување на одредени категории економски концепти како 

микро-финансирање и микро-работа.  

Машинското учење има особено значење за помагање на населението во регионите во развој. 

Несомнено, големи количини на податоци секојдневно се генерираат во светот кои се користат за развој 

на здравјето на луѓето, трговија, комуникации и миграција. Автоматски методи на учење се развиени и 

во рамките на заедницата може да помогнат да ги разграничат податоци за природата и динамиката на 

општествените односи, финансиски врски и трансакции, модели на човековата мобилност, ширењето на 

болести и итни предизвици како на потребите на населението така и на лицата во криза.  

За производствениот сектор ќе бидат направени многу промени во текот на следните години. Клиентите 

повеќе ќе учествуваат во процесите на производство, со наметнување на лични спецификации и итна 

потреба за производи со повисок квалитет, понискицени и побрза испорака. Класичните системи повеќе 

не се соодветни, бидејќи тие се карактеризираат со голем обем на производство, ниска флексибилност и 

високи трошоци за замена. Да се зголеми конкурентноста, компаниите треба да ги намалат големините 

на сериите, производствениот животен циклус, времето на испорака, а да се зголемат различните 

производи и со тоа да одговорат на повеќето потрошувачи. 

Важно е системот да се трансформира во вистинско флексибилен систем за производство кој лесно се 

реконфигурира, со цел да одговори на производствените промени, да биде повеќе стабилен во однос на 

одредени пореметувањаи да се зголеми вкупната употреба на производствените  ресурси. Системите за 

производство мора да имаат карактеристики како модуларност, стандардизација на електрични и 

механички интерфејси или отворени контролни структури кои им овозможуваат на "работата" од 

суштинско значење за да се одговори на потребите на таа нова реалност. 

Да се има флексибилен и робустен систем за производство потребно е интелигентен систем за контрола, 

кој што овој систем го прави ефикасен за употреба. Употребата на мулти-агент базиран софтвер во 

работењето и контролата на производтствените системи може да понуди дистрибуирани интелигентни 

функции за контрола и низа други предности за дистрибуирано планирање на процесите на 

производствени системи како модуларност, приспособливост, робусност и слично.  Сепак, стратегиите 

за контрола се уште се во развој и се од суштинско значење за дистрибуирана контрола која е потребна 

во иднина за системи за производство. Сигурноста на системите за производство и флексибилност ќе 

зависат во основа од сигурноста и флексибилноста на вградениот систем за контрола. 

 

Заклучок 

        Во времето во кое живееме, вештачката интелегенција зазема голема улога во секојденвниот живот. 

Секојдневно сме сведоци на бројните достигнувања што го има вештачката интелегенција во сите 
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полиња на нашето современо општество и секојдневно се соочуваме со истата преку различни 

структури.  

    Вештачката интелигенција има потенцијал да ги направи нашите животи полесни, разбирајќи ги 

човечките желби, но наспроти ова исто така постојат и низа негативни коментари каде што се посочува 

дека ВИ ќе донесе крај на човечкото постоење и дека треба да се сопре нејзиниот напредок што е можно 

побрзо. За полесно да го сватиме тоа ќе ги разгледаме двете изјави во однос на ВИ од страна на Ерик 

Хорвиц и Бил Гејтс. 

    Ерик Хорвиц директор на главната истражувачка лабараторија на Мајкрософт изјавува дека : “На 

крајот ќе имаме огромни придобивки од ителегенцијата на машините во сите свери на животот, од наука 

до образование и економија, како и во секојдневниот живот.”  

    Наспроти него Бил Гејтс, основачот на Мајкрософт за вештачката интелегенција го искажува 

следното: “Јас сум од оние кои се загрижени поради вештачката интелегенција. Најпрво, машините ќе 

извршуваат многу работи за нас и тие нема, а и не можат да бидат супер интелегентни. Ова би требало 

да е позитивно доколку умешно го управуваме. По неколку децении, вештачката интелегенција ќе биде 

довоно развиена за да претставува причина за загриженост. ” 

    Чие мислење ќе биде поддржано и реализирано останува да видиме во наредните години кои што што 

следуваат. Дали навистина вештачката интелегенција оди во полза на човештвото или во негово 

уништување, останува да видиме. Со досегашното искуство од страна на човекот остануваме на 

првичната т.е позитивна информација дека ВИ има за цел да ги направи нашите животи полсесни со тоа 

што ќе ги разбира нашите желби и потреби, а како доказ за тоа претставува примена на ВИ која што ја 

кај информационите и производствените системи кои што се развиваат со неверојатна брзина. Исто така 

се надовестува дека овие системи ќе овозможат да се намали големината на производот, но да се зголеми 

функционалноста, како и комплексноста, ќе бидат опремени со високо ефективни сензори за 

восприемање влезови и ќе дејствуваат соодветно, ќе бидат способни за собирање / филтрирање и 

расудување за знаење и податоци без дополнителен товар на системи и ќе може да се рактивираат во 

однос на напредокот во областа на производството. Како важен податок кој не може да се изостави е 

способност за учење и планирање, како и ажурирање на своите знаења за тоа и можноста да се 

прилагодат на било кој вид на производство на животната средина.  
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