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STATISTICAL PROCESSING AND ANALYSIS OF RESEARCH RESULTS IN THE 

AREA OF STUDENT SUPPORT, BASED ON A PRIVATE AND A PUBLIC 

SCHOOL EXAMPLE 

MS Aleksandra Penjisevic 

Elementary School Stari Grad, Belgrade, aleksandra_penjisevic@yahoo.com 
 

Abstract: Being a foundation and a driving force of every society, education demands special treatment and 

attention, regardless of whether we focus on the adjustments in the capacities of the system itself, its efficacy or 

its competitiveness, provoked by social occurrences and changes. Education, as a specific form of service, must 

possess an established system of quality assurance. Modern educational institutions' reliance on homogenous 

markets decreases steadily. In order to reach a suitable strategy, it is necessary to establish a correlation between 

supply and the characteristics of consumers as its agents.  A research involving service users should be the 

starting point in a more precise process of defining needs, motives and factors that influence a decision-making 

process, its time span, up-to-date sources of information, needs and desires in relation to subsequent education 

choices. Observation of the educational process aims at achieving a desired quality which puts a certain 

educational institution in advantageous position over its competitors and makes room for possible investments 

from other fields. The aim of this study is the analysis of educational services' users and their expectations based 

on the polls conducted within the area of Student Support. 

Keywords: student support, educational process, statistical processing and analysis of data 

 

 

СТАТИСТИЧКА ОБРАДА И АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

ОБЛАСТИ ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА НА ПРИМЕРУ ПРИВАТНЕ И ДРЖАВНЕ 

ШКОЛЕ 
Мр Александра Пењишевић 

Основна школа „Стари град“ – Београд, Република Србија, aleksandra_penjisevic@yahoo.com 
 

Резиме: Као база и покретачка снага сваког друштва, образовање захтева посебан третман и пажњу било 

да говоримо о прилагођавању капацитета образовног система, његовој ефикасности или 

компетитивности које су изазване променама и дешавањима у друштву. Образовање као специфична 

услужна делатност мора имати успостављен систем осигурања квалитета. Савремене средњообразовне 

институције све мање могу да рачунају на хомогено тржиште. Да би се дошло до одговарајуће стратегије 

потребно је успоставити везу између понуде и карактеристика корисника као носилаца тражње. 

Истраживање са корисницима услуга треба да представља полазну основу зарад прецизнијег 

дефинисања потреба, мотива, фактора који утичу на процес доношења одлуке, време доношења одлука, 

актуелног извора информисања, потреба и жеља за наставак школовања. Посматрајући образовни 

процес, крајњи циљ је постизање жељеног квалитета који одговарајућу образовну установу доводи до 

предности над конкуренцијом и отвара простор за евентуална улагања инвеститора из других 

делатности. Рад има за циљ анализу очекивања корисника образовне услуге на основу анкета рађених у 

оквиру области Подршке ученицима. 

Кључне речи: подршка ученицима; образовни процес; статистичка обрада и анализа података 

 

1.УВОД 

Као база и покретачка снага сваког друштва, образовање захтева посебан третман и пажњу било да 

говоримо о прилагођавању капацитета образовног система, његовој ефикасности или компетитивности 

које су изазване променама и дешавањима у друштву.  

Образовање као специфична услужна делатност мора имати успостављен систем осигурања квалитета 

који подразумева низ поступака у домену праћења и вредновања, предузимања евалуације рада, 

реаговање на актуелне потребе како система тако и корисника образовне услуге уз усклађености са 

постојећим процедуралним стандардима. 

Било да говоримо о државним или приватним образовним институцијама процес образовања може се 

приказати следећом шемом: 

 

 

mailto:aleksandra_penjisevic@yahoo.com
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2. ОБРАЗОВНИ ПРОЦЕС 

Посматрајући образовни процес крајњи циљ је постизање жељеног квалитета који одговарајућу 

образовну установу доводи до предности над конкуренцијом и отвара простор за евентуална улагања 

инвеститора из других делатности. 

Савремене средњообразовне институције све мање могу да рачунају на хомогено тржиште због куповне 

снаге будућих ученика и промена њихових преференција. Да би се дошло до одговарајуће стратегије, јер 

се захтеви корисника образовних услуга мењају, потребно је успоставити везу између понуде и 

карактеристика корисника као носилаца тражње. 

Истраживање са корисницима услуга треба да представља полазну основу зарад прецизнијег 

дефинисања потреба, мотива, фактора који утичу на процес доношења одлуке, време доношења одлука, 

актуелног извора информисања, потреба и жеља за наставак школовања. 

Средњообразовне установе се суочавају са измењеним потребама корисника услуга, различитим 

очекивањима друштва, динамичном конкуренцијом и финансијским притисцима и једино испоруком 

супериорног квалитета може се постићи конкурентска предност и привући потенцијални ученици.  

У образовању не постоји јединствена дефиниција појма квалитета, већ она проистиче из низа 

дефиниција као што су: 

 квалитет као „прикладност сврси“, 

 квалитет као нулта грешка, 

 квалитет као сатисфакција корисника средњошколских услуга, 

 квалитет као новчана противвредност, 

 квалитет као трансформација, 

 квалитет као повећање вредности (процес промене институције), 

 квалитет као контрола (процес казне / награде у функцији обезбеђења квалитета).
1
 

 

Многобрoјна истраживања показују јаку везу која постоји између задовољства корисника услуге и 

њихове лојалности
2
. 

Рад има за циљ анализу очекивања корисника образовне услуге на основу анкета рађених у оквиру 

области Подршке ученицима. 

Ради поређења анкета је реализована у Образовном систему Др Коста Цукић – приватна школа и 

Железничко техничкој школи – државна школа. 

Анкета је реализована од стране  педагога школе. У анкети су учествовала 122 ученика Образовног 

система Др Коста Цукић и 70 ученика Железничко техничке школе, тј. укупно 192 анкетирана ученика. 

Подручја вредновања су следећа: 

 1. Брига о ученицима 

 2. Подршка учењу 

 3. Лични и социјални развој 

  

 

3. ЕВАЛУАЦИЈА 

Када говоримо о Образовном систему Др Коста Цукић, наставници и стручни сарадници раде у 

одељењима са малим бројем ученика што им омогућава континуирано праћење наставног процеса и 

напретка сваког ученика појединачно.  

Образовни систем функционише као жив и динамичан систем у којем се брине о личним и социјалним 

потребама ученика. 

                                                           
1 Quality culture in European universities: a bottom up approac, Report in the three rounds of  tehe quality culture 
project 2002 – 2006, Europen University Association, pp 9. 
2
 Ловрета, С. ет алт (2010), Менаџмент односа са купцима, Центар за издавачку делатност Економског 

факултета Београд и Дата Статус, стр. 119 - 126 
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Железничка техничка школа је средња стручна школа једина на територији Републике Србије која 

образује кадрове за рад на железници, тако да око 70% ученика није са територије Града Београда већ из 

осталих делова Репубике Србије. Број ученика у одељењима се креће од 20 до 32 ученика. 

У циљу што објективнијег сагледавања наставне праксе, поред посматрања и интервјуисања свих актера 

школа, анкетирани су ученици као директни учесници у наставном процесу. Коришћене су и чек листе 

за процену бриге о ученицима, подршке учењу, личног и социјалног развоја ученика и професионалне 

оријентације ученика које су прописане од стране Министарства просвете, науке  и технолошког развоја 

Републике Србије. Чек листе су допуњене, кориговане и прилагођене ономе што приватне средње школе 

желе да постигну у свом раду. 

Сама метода се састоји у томе да ученици као директни учесници у наставном процесу треба да процене 

колико је за њих одређена тврдња (исказ) важна и то на скали од један до четири  и колико је то стварно 

тачно такође на скали од један до четири. Један је симболичка ознака за нешто што је најмање важно, а 

четири симболичка ознака за нешто што је веома важно. У анкети постоје две скале из разлога да се 

избегне колизија између онога што школа као установа ради и онога шта је ученицима као корисницима 

важно. Ученици у исто време оцењују колико је за њих одређена тврдња (исказ) важна и колико је то 

заиста тачно (реализовано). Важно и тачно се оцењују на скали од један до четири, где један значи да 

одређена тврдња / исказ имају најмању важност (тачност) а четири да имају највишу важност (тачност). 

 

За статистичку обраду података коришћен је програмски пакет SPSS и статистичке функције. 

 

3.1. Резултати истраживања 

Резултати анкете Брига о ученицима: 

ПШ – Образовни систем Др Коста Цукић, ДШ – Железничка техничака школа 

 

ВАЖНО 
ТВРДЊА/ ИСКАЗ 

ТАЧНО 

ПШ ДШ ПШ ДШ 

3,09   3,66 1. У школи се осећам сигурно и безбедно. 3,90 3,55 

3,43 3,66 
2. Школа брзо и ефикасно реагује на све искрсле догађаје/ситуације које угрожавају 

нашу сигурност и безбедност у школи.  
3,50 2,79 

3,43 3,73 3. Знам коме треба да се обратим ако је моја безбедност у школи угрожена. 3,43 3,31 

3,52 3,55 
4. Школа реагује на наше и приговоре наших родитеља који се тичу наше безбедности у 

школи.  
2,87 3,07 

3,35 3,24 5. Школа нас информише о мерама предузетим поводом наших приговора. 2,87 2,86 

3,09 3,72 
6. Знам коме треба да се обратим у случају да имам емоционалне, здравствене или 

социјалне потребе/ проблеме. 
3,13 3,31 

3,74 3,79 

7. Када се обратим одређеној особи/ служби за помоћ/ савет када имам емоционалне, 

здравствене или социјалне проблеме/ потребе, сигуран сам да ће се моја приватност 

поштовати и да се информација неће злоупотребити.  

3,59 3,31 

3,22 3,34 
8. Наставници, а посебно одељењски старешина су увек спремни да саслушају моје 

проблеме који немају директне везе са школом.  
3,52 2,34 

3,17 3,34 
9. Наставници, а посебно одељењски старешина су спремни на разговор са мојим 

родитељима.  
3,52 3,38 

 

 

 

ВАЖНО УКУПНА ОЦЕНА  ТАЧНО 

3,34 3,56 Брига о ученицима 3,37 3,10 

 

Резултати анкете Подршка учењу: 

 

ВАЖНО 
ТВРДЊА/ ИСКАЗ 

ТАЧНО 

ПШ ДШ ПШ ДШ 
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3,65 3,62 1. У школи нас уче како да учимo (упућују нас у разне технике учења). 3,04 2,59 

3.04 3,72 2. Успешни и мање успешни ученици добијају различите задатке.  3,04 2,28 

2,83 3,45 
3. Наставници нас организују тако да успешни ученици помажу ученицима који спорије 

напредују.  
2,61 2,24 

3.48 3,69 
4. Наставници ван редовне наставе (кроз индивидуалне часове и сл.) помажу ученицима 

који спорије напредују. 
3,04 2,97 

2,74 3,03 
5. Талентованим ученицима су омогућени посебни облици рада ван редовне наставе 

(кроз секције, истраживачке радове и сл..) 
2,57 2,28 

3,17 2,93 6. Ученици се не досађују на часу. 2,61 1,79 

3,22 3,34 7. На часу могу радити онолико брзо колико желим.  2,61 2,34 

2,78 3,45 
8. Не учим само из уџбеника или бележака, већ користим и друге изворе информација 

(књиге, часописе, Интернет...) 
2,48 2,00 

3,43 3,69 9. Када имам проблема у учењу у школи, могу да добијем савете како да то превазиђем.  2,57 2,48 

2,43 2,07 
10. Знам када неки ученик наше школе постигне добре резултате на такмичењу или 

неком конкурсу и сл. 
2,65 1,90 

3,13 3,55 11. Умем да пратим и проценим сопствено напредовање и остварене резултате.  3,04 3,52 

 

ВАЖНО УКУПНА ОЦЕНА  ТАЧНО 

3,08 3,32 Подршка учењу 2,75 2,39 

 

Резултати анкете Лични и социјални развој ученика: 

 

ВАЖНО 
ТВРДЊА/ ИСКАЗ 

ТАЧНО 

ПШ ДШ ПШ ДШ 

3,65 3,82 
1. Понашање наставника у школи, међусобно и у односу са ученицима, јесте уз 

узајамно уважавање. 
3,05 2,18 

3,39 3,79 2. У школи нас уче да имамо поверења у сопствено знање и способности.  2,80 2,61 

3,35 3,43 3. У школи нас уче да будемо одговорни за учење.  2,74 2,86 

3,43 3,64 4. У школи нас уче да будемо одговорни за своје поступке. 2,80 2,89 

3,09 3,39 5. У школи нас подстичу да бринемо о људима.  2,26 2,29 

2,78 3,57 6. У школи нас уче да бринемо о природи и да је чувамо.  2,26 2,50 

3,22 3,54 7. У школи нас подстичу на међусобну толеранцију 2,43 2,71 

3,43 3,46 8. У школи нас наводе на поштовање различитости.  2,52 3,04 

3,17 3,46 9. У школи се негују и подстичу сараднички односи.  2,26 2,71 

3,22 3,57 
10. У школи нас подстичу да самостално и објективно доносимо закључке и судове 

узимајући у обзир чињенице и извор информација.  
2,57 2,04 

3,22 3,54 11. У школи се редовно похваљују позитивни поступци и успех ученика.  2,74 2,32 

3,43 3,64 
12. Сваки мој позитивни поступак наилази на одобравање, како наставника, тако и 

ученика. 
2,61 2,75 

3,48 3,71 
13. О недопустивом понашању ученика у школи, као што је агресивност, нетрпељивост, 

нетолеранција, неуважавање и слично, отворено се разговара.  
2,78 3,11 

3,00 3,21 

14. Ученици су преко својих организација укључени у решавање проблема 

недопустивог понашања ученика у школи, као што је агресивност, нетрпељивост, 

нетолеранција, неуважавање и слично. 

2,61 2,61 
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2,35 2,89 15. Укључен/а сам у рад бар једне ученичке организације у школи.  1,83 2,07 

2,48 2,71 16. Свестан/на сам значаја укључивања у рад ученичких организација.  1,83 2,14 

2,61 3,39 17. Упознат/а сам са Декларацијом УН о правима детета (Повељом дечјих права).  2.04 1,96 

3,13 3,54 
18. Ученици су у могућности да организовано учествују у одлучивању по питањима 

која се непосредно тичу њих самих. 
2.43 2,71 

2,30 3,25 19. Укључен/а сам у бар једну ваннаставну активност у школи.  2,00 2,07 

2,43 3,32 
20. Учествовање у ваннаставним активностима ми омогућава да задовољим своја 

интересовања и развијам своје таленте.  
2,30 2,32 

3,17 3,21 21. Наше иницијативе и предлози се разматрају озбиљно на Наставничким већима 2,35 2,14 

3,17 3,46 22. Наше иницијативе и предлози се често усвајају.  2,13 1,82 

 

ВАЖНО УКУПНА ОЦЕНА  ТАЧНО 

3,06 3,44 Лични и социјални развој ученика 2,57 2,45 

 

3.1. Закључци  

На основу претходних резултата можемо да закључимо да образовни процес у приватним средњим 

школама има својих посебних карактеристика. Подршка ученицима је стална, па у одељењима са малим 

бројем ученика и уз радионичарски рад ученици су у могућности да у потпуности остваре своје 

потенцијале. 

Важно је да процес самоевалуације постане део континуираног процеса развоја школа, како би оне, 

својим квалитетом рада оствариле жељени циљ – савремен образовни процес који омогућава сваком 

ученику да постигне свој максимум. Тако се ученицима, а и запосленима шаље порука да се једино 

знањем може спремно закорачити у будућност.  

Како је приватно образовање настало из потребе креирања школе по мери ученика, дубље ћемо 

анализирати подручја вредновања из претходних табела. 

3.1.1.Анкета Брига о ученицима 

У анкети Брига о ученицима анализране су различите категорије од тога како се ученик осећа у школи, 

како школа реагује на настале ситуације, однос наставник – ученик, одељењски старешина ученик, 

одељењски старешина – родитељ. 

 

Анализом анкете можемо закључити да су  ученици и приватне и државне школе одговарали приближно 

са истом важношћу и тачношћу осим у питању о осећају безбедности у школи и по питању сарадње и 

односа са одељењским старешином. Приватне школе су школе затвореног типа где ученик није у 

могућности да неприметно напусти простор школе. Нарочита пажња се посвећује односу одељењски 

старешина ученик. 

У анкети Брига о ученицима не постоји статистички значајна разлика у одговорима ученика који 

похађају приватну школу и ученика који похађају државну школу, ни са становишта тачности ни са 

становишта важности тврдњи односно исказа. 

3.1.2.Анкета Подршка учењу 

Оно на чему се инсистира у организацији наставе у приватним средњим школама јесте и посебна, како 

индивидуална тако и групна, подрашка у учењу. Подршка се огледа у упућивању ученика како да 

користе различите технике учења, како да превазиђу тешкоће у самом процесу, упуте се на коришћење и 

осталих извора информација осим уџбеника или бележака што ће довести до постизања што бољих 

резултата.  

Из анализе података анкете можемо да закључимо да су  ученици углавном задовољни процесом 

извођења наставе, али да овде још има простора за унапређење. Резултати и анализа анкете дају сигнал 

менаџменту да на пољу подршка у учењу има простора за иновације и унапређење организације и 

реализације наставног процеса. 

Ако упоредимо разултате уочавамо да се ученици у приватним школама не досађују на часовима, да за 

учење не користе само изабрани уџбеник, већ и додатне материјале, а да ученици који имају потешкоћа 

са учењем добиају различите задатке, а све у циљу савладавања наставних садржаја. 

Што се тиче дела Подршка учењу не постоји статистички значајна разлика у одговорима ученика који 

похађају приватну школу и ученика који похађају државну школу, ни са становишта тачности ни са 

становишта важности тврдњи односно исказа. 
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3.1.3. Анкета Лични и социјални развој ученика 

Узајамно уважавање и однос наставник – ученик, поверење у сопствено знање, одговорност за сопствене 

поступке, подстицај за међусобну толеранцију су само неки од ефеката личног и социјалног развоја 

ученика. 

 

Реултати анкете као нам говоре да мотивација ученика у индиваидуалним активностима (активности 

усмерене на оцене, постизање личних резултата и сл...) је много већа од мотивације ученика за учешће у 

ваннаставним активностима. Ово се односи и на ученике приватне и државне школе. Да би се стање 

побољшало менаџмент у приватним школама  мора да  усмери активности на подстицању позитивних 

ставова и развоју социјалних вештина код ученика као и подстицању и неговању демократског духа и 

ученичких иницијатива и активности. 

Као ни у претходна два дела, ни у делу Лични и социјални развој ученика, не постоји статистички 

значајна разлика у одговорима ученика који похађају приватну школу и ученика који похађају државну 

школу, ни са становишта тачности ни са становишта важности тврдњи односно исказа. 
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EDUCATIONAL STRATEGIES IN TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 

LESSONS IN PRIMARY SCHOOLS IN MACEDONIA 
Umit Suleymani

 

Elementary School “Vrapciste“, Republic of Macedonia umit_suleyman@hotmail.com 
 

Abstract: The educational strategy of an hour consists of methods and techniques. Strategies are determined 

before and apply during the lesson. The paper refers to the educational strategies -as David Ausubel and his 

strategy of presentation (reception), Jerome Bruner - discovery strategy (innovation) and John Devej- strategy 

of research-analysis. To investigate how teachers pay attention to these methods and techniques has been 

developed and tested a questionnaire to 14 teachers who teach Turkish language and literature in primary 

schools in Macedonia. 

Keywords: strategy, methods and techniques, teachers, schools. 

 

ЕДУКАТИВНИ CТРАТЕГИИ  НА ЧАСОВИТЕ ПО ТУРСКИ ЈАЗИК И 

КНИЖЕВНОСТ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО МАКЕДОНИЈА 
М-р Умит Сулејмани

 

ОУ. “Врапчиште“, Република Македонија umit_suleyman@hotmail.com 
 

Апстракт: Едукативната стратегија на еден час се состои од методи и техники. Стратегиите се 

одредуваат претходно и се применуваат во текот на предавањето. Трудот се однесува на едукативни 

стартегии од Давид Аусубел- како и неговата стратегија на презентација (прием), ЖеромБрунер- 

cтратегија на откритие (иновација) и Џон Девеј- стратегија на истражување-анализа. За да се истражи 

колку наставниците обрнуваат  внимание на овие методи и техники, изготвен е анкетен прашалник и 

испитани се 14 наставници коишто го предаваат предметот турски јазик и книжевност во основните 

училишта во Македонија. 

Клучни зборови: стратегија, методи и техники, наставници, училишта. 

 

1. Вовед 

Наставните методи се базираат на идеите дека секој ученик може да идеализира и систематски и 

логички решава проблеми. Од учениците е очекувано во училниците наместо да се движат, допираат, 

набљудуваат, тие да седат, слушаат, читаат и пишуваат. Ова е основната заблуда во образованието 

(Yeşilyaprak., Aydın., Can., Ersanlı., Kılıç., Külahoğlu., a.g.e.,s. 94). Истражувачот Гудлед, во различни 

училишта во Америка е направено истражување каде што е видено дека наставниците 75% од времето го 

трошат за да ги насочат учениците кон нивните задачи, додека 70% од ова време се губи на 

комуникацијата помеѓу наставникот и ученикот. Открил дека наставниците зборуваат 3 пати, додека 

учениците зборуваат еднаш (Goodlad, 1984). Од едно направено истражување заклучено е дека: со цел 

учениците да бидат успешни, не само во училниците туку и на сите полиња во текот на животот, 

потребно е да се стекнат со когнитивните учења какви што се пројава на интерес, запознавање, 

споредување, класифицирање, правење компарација, толкување и проценка (Bedir, H., Bada, E.1998: 51-

63). За дасе развиваат овие ментални способности кај учениците наставиците требаат да користат 

точните стратегии, методи и техники. Постигнувањето трајно образование на учениците е тесно 

поврзано со методите и техниките коишто наставникот ќе ги одбере во текот на едукацијата. Наместо да 

се научи многу, треба да се сконцентрираме на тоа да се научи правилно. Добриот наставник е оној 

којшто налага да се учи точно и исправно. Поттикнувајќи ги учениците на истражување и размислување, 

наставникот им помага во нивниот перцептивен и сетилен развој и придонесува во нивното учење (Calp, 

M. 2005: 245). 

Во книгите на научниците што се занимаваат со проучување на образовните процеси може да се 

сретнат многу стратегии,  различни приоди, методи и техники. Заедничка карактеристика е што сите 

имаат еден општ опис. Интересно е тоа што иако дефинициите се исти, има разлики во приодите. Тие 

често се користат наизменично. „Во филозофските речници, поимиотметод, се дефинира како начин, 

пат, постапка, што го употребуваме за да постигнеме одредена цел“ – вели Виолета Димова, во нејзината 

книга „Литературното дело и рецепиентот“ (Димова, В.2007: 28).  

 

2. ЕДУКАТИВНИ СТРАТЕГИИ 

Едукативната стратегија на еден час се состои од метод и техника. Стратегијата којашто 

претставува срце на еден час треба да се избере многу внимателно. Еден час се состои од материјал за 

предавање и едукативна стратегија. Jacobsen (aktaran Demirel, 2007:78-80) Стратегиите се одредуваат 

претходно и се применуваат во текот на предавањето. 
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2.1. Стратегија на презентација (прием) (Давид Аусубел); 

2.2 Стратегија на откритие (иновација) (ЖеромБрунер); 

2.3. Стратегија на истражување-анализа (Џон Девеј). 

Демирел (1999: 141), цели, стратегии, врски помеѓу методи и техники како штосе структурирани во 

следната табела: 

 

Табела бр. 1: Стратегии, методи и техники коишто можат да се употребат на часовите по турски јазик и 

книжевност според процесите накогнитивната област.  (Demirel, 1999: 141).  

ЦЕЛ 

(КОГНИТИВНА 

ОБЛАСТ) 

СТРАТЕГИЈА МЕТОД ТЕХНИКА 

Знаење 
презентација 

(Давид Аусубел) 
раскажување прикажување/бреинсторминг 

Сфаќање 
откритие 

(Жером Брунер) 

дискусија на 

случај/ 

бреинсторминг со прашање-

одговор 

Апликација 

анализа 

синтеза 

проценка 

истражување 

(Џон Девеј) 

демонстрација 

решавање 

проблем 

проект 

симулација 

драма 

глумење 

групни и индивидулани студии 

Во долната табелаке бидат  истакнати процентуален приказ на фреквенцијата според 

едукативните стратегии и употреба на методите и техниките од страна на анкетираните 14 наставници 

од Западна Македонија кошјто предаваат турски јазик во освновните училишта (Сулејмани,У. 2015: 38). 

Анкета е направено во 2014 год. на следниве училишта: О.У. "Неџати Зекирија“- Центар Жупа/Коџаџик, 

О.У "Мустафа Кемал Ататурк"-Пласница, О.У. "Вера Цирибири Трена" - Дебреште, О.У. "Мирче 

Ацев(ЈунусЕмре)" - Лисичани, О.У. "Санде Штерјоски" - Кичево, О.У. "Братство Единство" - Охрид, 

О.У. "Брача Миладиновци" - Струга, О.У. "Мустафа Кемал" - Гостивар, О.У. "Врапчиште" - Врапчиште, 

О.У. "Истикбал" - Тетово, О.У. "Кирил Пејчинович" - Теарце. 

2.1. Стратегија на презентација (прием) (Давид Аусубел) 

Оваа стратегија е ориентирана на наставникот. Тука наставникот е активен, ученикот е пасивен. 

При оваа стратегија наставникот претходно го подготвува предавањето и внимателно го пренесува на 

ученикот којшто е пасивен. Темата којашто треба да се раскаже се организира од страна на наставникот 

и на овој начин настанува актино учење. Најчесто се применува во воведниот дел од часот и при 

стекнување со целни однесувања. Едукативната стратегија со презентација е применлива за концепт, 

принцип и генерализација. Значи, учењата се потпираат на темелни концепти. Концептите и принципите 

дадени на почетокот на предавањето го спречуваат погрешното учење на учениците. Исто така со 

претпоставка дека информациите се пренесуваат директно на ученикот, информацијата треба да биде 

точна и јасна. Наставникот треба да има течен говор при презентацијата. 

Основниот метод на стратегијата на презентација (прием) е методот на дедукција (од целина на делови, 

од генерално до посебно). Наставникот секогаш има централна улога. По соопштувањето на главната 

тема на часот од страна на наставникот, информацијата се пренесува чекор по чекор на ученикот. Многу 

се применува во основното образование после 5то одделение. За ова потребни се развиени вештини на 

апстрактно размислување на учениците.  

Четирите основни карактеристики на едукативната стратегија со презентација се: интензивна 

интеракција помеѓу наставникот и ученикот; давање голем број примери, употреба на сликовити работи 

како графика, шема, слика; следење на редослед од генерален до посебен (дедукција) и развој на 

образованието чекор по чекор (Tan, 2007: 150). Треба да се внимава на редоследот на информациите. 

Освен ова треба да се биде сигурен дека предадените работи се научени. Во спротивно ќе настане 

конфузија од информации и нема да се стигне до посакуваниот резултат.  

 

Табела бр. 2: Процентуален приказ на фреквенцијата на употреба на стратегијата презентација (прием) 

(Давид Аусубел) од страна на анкетираните наставници. 

неодговер

ени 

воопшто 

не 

употреб

увам 

многу 

малку 

употреб

увам 

употребув

ам ретко 

често 

употребув

ам 

В
к

у
п

н
о

 

варијабли 

Ф % Ф % Ф % Ф % Ф % 

0 0 0 0 0 0 5 35.71 9 
64.2

9 
1 

метод на 

раскажување 

0 0 0 0 0 0 3 21.43 1 78.5 2 метод на 

https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%A3_%22%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB_%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%22_-_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Доколку ја погледнеме табелата бр.2 ќе забележиме дека 78,57% од наставниците  ја користат 

методот на презентација, додеканајмалку ја користат методот на дедукација со21.43%  

 

2.2. Стратегија на откритие (иновација) (Жером Брунер) 

Стратегијата на откритие (иновација) е развиена од страна на Жером Брунер. Овој модел којшто 

прв пат се развил на почетокот на 1960 тите години е применет во голем број земји низ светот. Оваа 

стратегија има за цел најпрво да прибере информации за еден проблем или тема, да ги анализира и да 

стигне до целта. Во оваа стратегија важно е ученикот да ја сфати темата. Од оваа причина ученикот 

треба да биде активен и да открие (иновација). Централната улога ја има ученикот којшто со 

истражување самиот ја открива информацијата. Ученикот стигнува до најточната информација со 

направените истражувања. Во учењето со иновација се употребува методата на индукција. Индукцијата 

предвидува тргнување од случајите и стигнување до заклучокот. Наставникот има две задачи при 

едукацијата со иновација. Тие се: 

а) Започнување на предавањето со проблем којшто ќе го привлече вниманието на учениците (ученикот 

ќе се активира за да го открие проблемот); 

б) Позначајно од презентација на информациите е учениците да се натераат да откријат. Давајќи им 

стимулатори им се дава пристап до информациите. Корисно е да го споменеме и следното: овој пристап 

создава персонализација кај ученикот и кај него се развива вештината на независно размислување. 

Табела бр. 3: Процентуален приказ на фреквенцијата за употреба на стратегија на откритие (иновација) 

(Жером Брунер) од страна на анкетираните наставници. 

 

Неодговер

ени 

воопшто 

не 

употребув

ам 

многу 

малку 

употребув

ам 

употребу

вам 

ретко 

често 

употребув

ам 

В
к

у
п

н
о

 

Варијабли 

Ф % Ф % Ф % Ф % Ф % 

0 0 0 0 3 21.43 4 
28.5

7 
7 50 1 

метод на 

примерен 

случај 

0 0 0 0 2 14.29 4 
28.5

7 
8 

57.1

4 
2 дискусија 

1 7.14 0 0 3 21.43 1 7.14 9 
64.2

9 
3 

 

бреинсторм

инг 

1 7.14 1 7.14 4 28.57 2 
14.2

9 
6 

42.8

6 
4 индукција 

1 7.14 0 0 0 0 3 
21.4

3 
10 

71.4

3 
5 

техника 

прашање-

одговор 

Доколку ја погледнеме табелата бр.3 ќе забележиме дека 71.43% од наставниците 

јајакористаттехника прашање-одговор, додека најмалку ја користат методот на индукција со 42.86%  

2.3. Стратегија на истражување – анализа (Џон Девеј) 

Ова е период со кој учениците ги решаваат своите проблеми со помош на активности. По 

дефинирање на проблемот, ученикот собира податоци за решавање на проблемот, развива хипотези за 

проверка на податоците истигнува до резултат. Задачата на наставникот во овој процес е давање правец 

на учениците. Учениците со овој приод добиваат вештина со којашто можат да ги решат сите проблеми 

со коишто ќе се сретнат во животот. Основната цел на стратегијата истражување – анализа е решавање 

проблем. Проблемот е состојба којашто има решение и со ова се отстранува една тешкотија. Основата на 

овој приод е системско решавање на животните проблеми или темите коишто претставуваат проблеми 

(Hakan, 1991: 78). 

Најпогодната метода за оваа стратегија е методот на решавање проблем. Како и во методот на 

решавање на проблем, оваа стратегија се применува за решавање на проблем и стигнување до резултат. 

Задачата на наставникот во овој процес е давање правец на учениците. Кога се применува оваа 

1 7 презентација 

1 7.14 3 
21.4

3 
5 

35.7

1 
2 14.29 3 

21.4

3 
3 дедукција 

1 7.14 0 0 3 
21.4

3 
1 7.14 9 

64.2

9 
4 

бреинсторм

инг 
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стратегија наставникот со претходна подготовка ги одредува средствата и изворите. Ученикот тука 

треба да се соочи со реалноста и по прифаќањето на тоа наоѓа солуции и се стекнува со способност да ја 

одбере најповолната. Стратегијата е исто така значајна за процесите анализа, синтеза и проценка. За оваа 

цел едукативната состојба на учениците треба да биде на начин да го привлече неговото внимание и да 

го задоволи степенот на успех. Наставникот во текот на истражувањето треба да има улога на водич и да 

му посвети доволновреме на ученикот. 

 

Табела бр. 4: Процентуален приказ на фреквенцијата за употреба на стратегија на истражување – 

анализа (Џон Девеј) од страна на анкетираните наставници 

 

неодговерени 
воопшто не 

употребувам 

многу малку 

употребувам 

употребувам 

ретко 

често 

употребувам 

В
к

у
п

но
 

Варијабли 

Ф % Ф % Ф % Ф % Ф % 

1 7.14 0 0 3 21.43 3 21.43 7 50 1 

метод на 

решавање 

проблем 

1 7.14 0 0 5 35.71 5 35.71 3 21.43 2 
метод на 

демонстрација 

1 7.14 0 0 3 21.43 6 42.86 4 28.57 3 
метод на 

проект 

1 7.14 0 0 4 28.57 2 14.29 7 50 4 

метод на 

улога 

(драматизациј) 

1 7.14 3 21.43 1 7.14 3 21.43 6 42.86 5 
метод на 

симулација 

1 7.14 0 0 0 0 9 64.29 4 28.57 6 

работа со 

двајца или  

групи 

Доколку ја погледнеме табелата бр.4 ќе забележиме дека 71.43% од наставниците  ја користат 

метод на решавање проблем и метод на улога (драматизациј), додека најмалку ја користат методот на 

демонстрација со 21.43% . 

 

3. Заклучок 

Од спроведената анкета доагаме до заклучок дека, едукативни cтратегии  на часовите по турски 

јазик и книжевност во основните училишта во западна македонија доволно се користат. Стратегијата 

презентација (прием) од (Давид Аусубел) 64.29 % метод на раскажување, 78.57 % метод на презентација, 

21.43 % дедукција, 64.29 % бреинсторминг нај мнгогу се користи. Исто така и сатратегија на откритие 

(иновација) (Жером Брунер); 50 % метод на примерен случај, 57.14 % дискусија, 64.29 % 

бреинсторминг, 42.86 % индукција, 71.43 % техника прашање-одговор. Додека најмалку се користи, 

стратегија на истражување-анализа од (Џон Девеј).Тоа можеме и да видиме и на процентуалните 

вредности 50 % метод на решавање проблем, 21.43 % метод на демонстрација, 28.57 % метод на проект, 

50 % метод на улога (драматизациј), 42.86 % метод на симулација, 28.57 % работа со двајца или во 

групи. Ова е многу добар успех и покажува дека во западна македонија се користат  едукативните 

стратегии. 
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GIFTED STUDENTS – DEVELOPMENT AND SUPPORT 
Katarina Čarapić 

‘Mionica’ Secondary School,  Mionica, Serbia, katacarapic@gmail.com 
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Abstract:This paper discusses the questions of the opportunities which contemporary educational system 

provides for gifted students, in other words, if Serbian educational system is capable of providing the adequate 

support to these students. Given that recognising these students is extremely complicated process, this paper 

discusses the efficiency of the mechanisms established by the law in recognising gifted students and giving them 

support and possibilities for further development.  

The question arises what percent of the representatives of the school system is fully familiar with the notion of 

giftedness. What is giftedness? Is it the same being gifted, talented, genius or intelligent? How to recognise a 

gifted student? When should we start that process and how to put it into practise? 

Starting with the definition of giftedness through the analysis of laws and regulations and the current state in our 

school system when it comes to the matter of giftedness, this paper actualises the attitudes of certain authors 

about cherishing and supporting the giftedness in students. The starting points in this segment are the attitudes 

of eminent experts who dealt with giftedness in students (Sally M. Reis, Joseph S. Renzulli,Françoys Gagné, 

Carol J. Mills). They state that the development of this side of a student’s personality is closely connected with 

the qualities of  teachers and their attitudes to these students. To support this fact, the abovementioned authors 

give the results of certain research which clearly state the characteristics of the teachers trained and motivated to 

work with gifted students.  

Keywords: giftedness, students, teachers, support 

 

ДАРОВИТИ УЧЕНИЦИ – ПОДРШКА И РАЗВОЈ 
                                     Катарина Чарапић 

Средња школа „Мионица“, Мионица, Република Србија, katacarapic@gmail.com 
Жељка Радојичић Лукић 

МПНТР, Београд, Србија, zeljka.radojicic@mpn.gov.rs 
 

Резиме: У раду се разматрају питања о могућностима које савремени образовни систем пружа 

даровитим ученицима, односно да ли је образовни систем у Србији оспособљен да пружи адекватну 

подршку овим ученицима. С обзиром да је идентификација даровитих ученика  изузетно сложен процес, 

у раду се разматра ефикасност механизама успостављених кроз законску регулативу у идентификацији 

даровитих ученика и пружању подршке и развијања даровитости код ученика. 

 Поставља се питање, колики проценат представника школског система је сасвим упознат са појмом 

даровитости. Шта је то даровитост? Да ли је исто бити даровит, талентован, генијалан, интелигентан? 

Како препознати даровитог ученика? Када тај процес треба започети и како га реализовати?  

Пошавши од дефиниције даровитости, преко анализе законске регулативе и тренутног стања у нашем 

образовном систему по питању даровитости, у раду се актуелизују ставови појединих аутора о неговању 

и подстицању даровитости код ученика. У овом сегменту полази се од ставова еминентних стручњака 

који су се бавили даровитошћу код ученика (Sally M. Reis,Joseph S. Renzulli,FrançoysGagné, Carol J. 

Mills) да је развијање ове стране ученикове личности уско повезано са особинама наставника и њиховим 

односом према даровитим ученицима. У прилог овој чињеници поменути аутори наводе резултате 

одређених истраживања у којима су јасно истакнуте карактеристике наставника оспособљених и 

мотивисаних за рад са даровитим ученицима. 

Кључне речи: даровитост, ученици, наставници, подршка 

 
УВОД 

За ученике, који у одређеним областима постижу изнадпросечне резултате, најчешће кажемо да 

су даровити, талентовани, креативни, генијални... Постоје различите дефиниције даровитости, а 

највећем броју дефиниција заједничко је да  у основи сваке даровитости стоје изузетне особине 

личности. Према Sally M. Reis и Joseph S. Renzulli у чланку The Gifted and Talented Constitute One Single 

Homogeneous Group and Giftedness Is a Way of Being That Stays in the Person Over Time and Experiences  

даровити ученици су разнолика група појединаца, ученици са различитим способностима и 

потенцијалима у једној или више области.  

mailto:katacarapic@gmail.com
mailto:zeljka.radojicic@mpn.gov.rs
mailto:katacarapic@gmail.com
mailto:zeljka.radojicic@mpn.gov.rs
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Renzulli 1978. одређује даровитост помоћу три круга: мотивације, креативности и натпросечне 

способности, при чему су ови елементи у интеракцији. Што се више ови фактори преклапају, даровитост 

је на вишем нивоу.  

Међутим, поставља се питање да ли је даровитост само природна датост или овај дар треба 

подстицати, неговати, развијати? Да ли на развој даровитости имају утицаја породични услови и 

различите образовне шансе, односно чињеница да свако дете има различите услове одрастања, а самим 

тим има и различита предзнања? Када је најбољи тренутак када треба идентификовати даровитост код 

деце, а онда је неговати и развијати?  

У овом раду заступамо схватање, које истиче и новија стручна литература, да даровитост 

представља посебну комбинацију наследних особина и њихове интеракције са подстицајном средином, 

као и став да је даровитост  посебан дар који код деце треба неговати, развијати и подстицати. „Високи 

резултати у погледу развоја даровитости могу се очекивати само ако се са њеним неговањем започне 

што раније“.
3
 Имајући у виду ове чињенице, можемо закључити да су најважнији чиниоци за развој и 

подстицање даровитости код деце породично и школско окружење. 

 

ДАРОВИТОСТ У ОКВИРУ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ 

Према постојећој законској регулативи, једно одељење у основној и средњој школи треба да 

броји 30 ученика. Тај број може бити и већи, тј. све до 34, и тек када број ученика пређе ту цифру, могу 

се формирати два одељења. То значи да  у школама можемо имати одељења од 17 до 34 ученика. Но, без 

обзира колико одељење броји ученика, сваки ученик је посебна индивидуа са различитим предзнањима, 

потребама, мотивацијом. Годинама уназад градиво у школама прилагођавано је просечним ученицима и 

у тим случајевима две групе ученика обично су остајале оштећене на неки начин, а то су ученици са 

сметњама у развоју и даровити ученици. Ернесто М. Бернал у свом чланку To No Longer Educate the 

Gifted: Programming for Gifted Students Beyond the Era of Inclusionism из 2003. износи мишљење да је 

веома тешко остварити диференцијацију у одељењу од тридесет ученика и да реално даровити на тај 

начин не добијају адекватну подршку. 

Данас законска регулатива (закони, правилници) препознаје даровитост као битну категорију и 

предвиђа кораке  како то треба реализовати у пракси.  Са увођењем инклузивног образовања у 

образовни систем, чини се да се пажња више усмерава на ове две групације ученика, јер закон предвиђа 

кораке  којима се остварује инклузивно образовање у школама.  

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план даје 

одређена упутства како идентификовати,  пратити  и  стимулисати  ученике  са изузетним 

способностима, као будући научни потенцијал. Кључну улогу при идентификацији даровитих ученика 

има наставник и стручни сарадник. Када се утврди да „су резултати које ученик остварује значајно изнад 

нивоа општих и посебних стандарда, приступа се прикупљању података, ради формирања неопходне 

документације за пружање одговарајуће подршке у образовању и васпитању“
4
. Кроз разне начине, из 

различитих извора наставници и стручни сарадници прикупљају податке о ученику на основу чега се 

израђује педгошки профил ученика. „Педагошки профил  садржи опис образовне ситуације детета, 

односно ученика и основ је за планирање индивидуализованог начина рада са дететом, односно 

учеником''.
5
 Исти образац  користи се и за даровите ученике и за ученике ометене у развоју, с тим што је 

у Приручнику за планирање и писање ИОП-а ближе објашњено које су у питању врсте подршке:  

1. Прилагођавање  метода,  материјала  и  учила  (мере индивидуализације) –  „овај  вид  подршке,  поред  

именованих, подразумева  и  прилагођавање  садржаја,  испитивања  и оцењивања ученика. Ова 

прилагођавања су потребна за већину деце/ученика  која  имају  тешкоће  у  овладавању  прописаним 

програмом или постижу натпросечне резултате у неком домену“
6
. 

2. Прилагођавање  простора/услова  у  којима  се  активности  односно  учење  одвија  (нпр.  oтклањање  

физичких  баријера, специфична  организација  и  распоред  активности  и  сл.)-  с тим што је 

„прилагођавање  организације  рада  потребно  за  већину деце/ученика  без  обзира  да  ли  имају  

тешкоће  у  учењу или постижу натпросечне резултате“
7
  

                                                           
3
 Радован Грандић, Милена Летић, Породица као фактор подстицања даровитости,Филозофски 

факултет, Нови Сад, 2008. 
4
 Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову 

примену и вредновање, стр. 2 
5
 исто 

6
 Приручник за планирање и писање ИОП-а, стр. 25 

7
 исто  
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3. Измена  садржаја  активности  и  исхода  у  васпитној  групи, односно садржаја учења и стандарда 

постигнућа образовања – „за  даровите  ученике који  у  знатној мери премашују прописане стандарде у 

неком  домену, израђује се ИОП са обогаћеним програмом“
8
.  

 “ИОП са обогаћеним и проширеним програмом (ИОП - ОП) је намењен ученицима основних и 

средњих школа који имају изузетне способности тј. који у неком домену постижу, или би могли 

постићи, изузетне резултате. ИОП – ОП треба да омогући напредовање ученика у складу са његовим 

изузетним способностима, користећи неки од основних видова подршке за даровите ученике:  

•  обогаћивање  и  проширивање  програма (облици:  напреднији уџбеници, самосталан  истраживачки 

рад, рад са ментором, додатна настава, секције, истраживачке станице, летњи кампови и сл.)  

•  убрзавање (облици:  прескакање  разреда,  убрзавање  у  појединим предметима,  изостављање  већ  

савладаних  делова  градива,  убрзано излагање  делова  градива,  похађање  напредних  

летњих/вечерњих програма, похађање одабраних високошколских курсева и сл.)  

•  груписање  по  способностима (облици:  повремено  извлачење даровитих  из  редовне  наставе  ради  

похађања  посебних програма, посебна одељења, посебне школе и сл.).“
9 

 Као што видимо, кроз инклузивно образовање, закон у нашем образовном систему данас 

препознаје даровитог ученика, али остају отворена питања колико се законска регулатива примењује у 

пракси и у којој мери je учитељ или наставник обучен да пружи подршку даровитим ученицима. 

Чињеница је да већина актера нашег школског система има проблем са начином пружања подршке 

даровитим ученицима, остајући при познатим оквирима додатне наставе или секције углавном са циљем 

организовања школских приредби или такмичења. Међутим, то није довољно за развој даровитости.  

 

ОДНОС НАСТАВНИКА ПРЕМА ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА 

Наставник, учитељ, васпитач у сарадњи са стручним сарадницима, најважније су личности у 

процесу развоја даровитости и они тога треба да буду свесни. Зато је веома важно освестити њихову 

улогу у овом веома сложеном процесу развоја личности даровитих ученика, тј. да, осим познавања 

законске регулативе, наставник треба да прати индивидуалне способности ученика, да омогући 

слободни развој интереса, право на сопствено мишљење, да подстиче радозналост, креативност, 

истраживачки рад, да упућује ученика на различите изворе информација, да буде неко ко ће да истиче и 

цени способности даровитог ученика. Међутим, у редовном школовању даровити ученици се најчешће 

сусрећу са наставником сасвим супротних карактеристика који „не поставља довољно изазова, поставља 

превише рестрикција у погледу тога шта се учи (само оно што је у „плану и програму“), како се учи, шта 

су индикатори научености (способност репродукције градива)…захтева послушност, инсистира, на 

конформирању, не толерише „паметовање“ и ућуткује „паметњаковиће“, не признаје изузетност, 

инсистира на концепту „вршњака“ као особе истог узраста, а не као особе сличног когнитивног 

профила.“
10

 

Ове чињенице су на неки начин потврђене  у  чланку  З. Аврамовић и М. Вујачић Однос 

наставника према даровитим ученицима, где је представљено  истраживање чији је циљ „стицање увида 

у то како наставници схватају даровитост ученика, како разликују даровите ученике од недаровитих и 

какав однос имају према даровитим ученицима….. Изненађујући је податак да наставници средњих 

стручних школа и гимназија још мање од основношколских учитеља и наставника запажају креативност 

ученика као најважнију особину даровите деце. На основу овакве фреквенције одговора, можемо да 

закључимо да наставници опажају даровитост више кроз учење (репродукција знања) него кроз 

креативност као кључни појам даровитости…. Истраживање показује да наставници не разликују 

довољно когнитивне, интелектуалне, уметничке и социјалне даровитости ученика.“
11

. 

У чланку Ten Commandments for Academic Talent Development, Françoys Gagné (2007) дата су 

упутства за развој талентованих ученика, али у једном тренутку писац чланка истиче да су одређена 

истраживања показала да наставници често нису мотивисани, а ни довољно обучени да раде са 

надареним ученицима у редовним одељењима. Неки отворено изражавају негативан став према овим 

ученицима. Они се  жале да морају  да раде и са ученицима са тешкоћама у развоју и да не могу са тим 

да се носе. 

У чланку Characteristics of Effective Teachers of Gifted Students: Teacher Background and 

Personality Styles of Students (2003), Carol J. Mills кроз истраживање на узорку од 63 наставника и 1247 

                                                           
8
 исто 

9
 исто, стр. 47 

10
 Ана Алтарас Димитријевић, ИОП за даровитог ученика, Прилог 6 

11
 Зоран Аврамовић, Миља Вујачић, Однос наставника према даровитим ученицима,  Институт за 

педагошка истраживања, Београд, стр. 882 
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даровитих студената дошло  се до закључка да наставници који су оцењени као веома ефикасни у раду 

са даровитим ученицима воле апстрактне теме, да су отворени, флексибилни и објективни.  

Анализе указују да не само да наставници надарених ученика треба да имају сертификат и 

формалну обуку, већ треба да имају велику заинтересованост за предмет, да су јаки у одређеној 

академској дисциплини и да их карактерише ентузијазам, флексибилност и креативност. 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

Узимајући у обзир све напред речено, можемо закључити да је школа један од кључних 

чинилаца за препознавање, идентификовање, развијање и подржавање развоја даровитих ученика. Да би 

школа могла на прави начин да преузме једну овако сложену улогу, неопходно је  да васпитачи, учитељи 

и наставници добро познају законску регулативу, да  кроз одређене курсеве, буду упознати са 

савременим теоријама даровитости, да буду обучени да идентификују даровите ученике, као и да им 

пруже адекватну подршку кроз добро структурисане наставне планове и програме. Они стварају или не 

стварају атмосферу погодну за развој даровитости, одговарају или не одговарају на потребе даровитих 

ученика.  

Коначно, све ово упућује на закључак да су за правилан развој даровитости код ученика од 

круцијалног значаја особине личности и обученост наставника, што значи да је неопходно улагати у 

темељније образовање наставника у овом домену и у подизање њихове свести колико је исправан 

приступ пресудан за развијање и актуализацију ученичких способности. 
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INCLUSIVE CULTURE AT 
 
 DIMO HADZI DIMOV- SKOPJE 

Lidija Vodjanik 

Nevena Petkovska 

Marija Tripunoska 

ES “Dimo Hadzi Dimov”, Skopje, R. Macedonia 
 

Abstract: Inclusion in school practice often refers to the provision of teaching children with special needs, 

where they will be involved with the children from the regular school and will participate together in school and 

outside school activities. 

The goal of inclusive education is to overcome all kinds of barriers of discrimination as it relates to gender, 

nationality, religion and socio-economic status, ability and health status or any other characteristic of the 

individual. 

Objective: Gaining knowledge about the process of inclusion in elementary school Dimo Hadzi Dimov - Skopje 

through the views of teachers working at the school. 

Methodology: The quantitative research was conducted to determine the views of 48 teachers from elementary 

school Dimo Hadzi Dimov in Skopje.With every teacher a questionnaire was conducted to determine the 

attitudes of different topics-cooperation with the inclusion team, the use of IPR,if  the  students with SEN and 

pupils with typical development areaccepted, whether they cooperate with parents of students with SEN, 

whether the school provides internal training, if they independently detect students with SEN etc.Results: the 

concept that teachers work with the inclusion team dominates among the teachers (450th They believe that 

students with disabilities are accepted by their classmates and teachers (41) .The teachers claim to have 

cooperation with parents of students with SEN (36), and that the school implemented internal training (48). 

Conclusion.: Dominance of positive attitudes of teachers in all subjects of the questionnaire indicated a positive 

and inclusive index constructed inclusive culture in the school.According to the  results it is considered that the 

school has built an inclusive culture. 

Keywords:Inclusion, students with SEN, inclusive team 

 

ИНКЛУЗИВНАТА КУЛТУРА ВО ДИМО ХАЏИ ДИМОВ-СКОПЈЕ 
Лидија Водјаник 

Невена Петковска 

Марија Трипуноска 

ОУ „Димо Хаџи Димов“, СКопје, Р. Македонија 
 

Абстракт: Инклузијата во училишната пракса честопати се однесува на обезбедување на настава на 

децата со посебни потреби,каде што ќе бидат вклучени заедно со децата од редовното училиште,ќе 

партиципираат заедно во училишните и вон училишните активности.Целта на инклузивното 

образование е да се тргнат сите видови на бариери на дискриминација како што се однесува на 

полот,националната припадност,верската и социо-економската состојба,способноста и здравствената 

состојба или пак било која друга особина на поединецот. 

Цел:Стекнување сознанија за процесот на инклузијата во ООУ,, Димо Хаџи Димов,,-Скопје преку 

мислењата и ставовите на наставниците кои работат во училиштето. 

Методологија:Беше спроведено квантитативно истражување за утврдување на ставовите на 48 

наставници од ооу,Димо Хаџи Димов во Скопје.Со секој наставник беше спроведен анкетен прашалник 

за да се утврдат ставовите  на различни теми-Соработката со инклузивниот тим, употребата на ИОП, 

дали има прифатеност помеѓу учениците со ПОП и учениците со типичен развој,дали соработуваат со 

родителите на учениците со ПОП, дали во училиштето се вршат интерни обуки, дали самостојно ги 

детектираат учениците со ПОП итн.Резултати: Концептот дека наставниците соработуваат со 

инклузивниот тим доминиракај наставниците (45).Тие сметаат дека учениците со посебни потреби се 

прифатени од страна на нивните соученици и од наставниците (41).Наставниците тврдат дека имаат 

соработка со родителите на учениците со ПОП  (36), и дека во училиштето се спроведуваат интерни 

обуки (48). 

Заклучок.:Доминацијата на позитивните ставови на наставниците во сите теми од анкетниот прашалник, 

посочува позитивен инклузивен индекс и изграденост на инклузивната култура во училиштето. Според 

добиените резултати се смета дека во училиштето има изградена инклузивна култура. 

Клучни зборови: Инклузија, Ученици со ПОП, Инклузивен тим. 

ВОВЕД 

Дефиницијата за инклузија која ја дава УНЕСКО потекнува од конференцијата во    Саламанка, 1994 

година и нагласува дека инклузијата е потег за директно подобрување на образовниот систем во целина: 
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Инклузијата е процес на решавање и реагирање на разновидната потреба на сите ученици со 

поголемо учество на учење, културите и заедниците и се помала исклученост на образованието од него. 

Тоа опфаќа промени и измени во содржината, пристапот, структурата и стратегијата со заедничка визија 

која ги опфака децата кој одговараат на староста и со убедување дека образовниот систем е одговорен за 

образованието на сите деца. 

 Целта на инклузивното образование е да се тргнат сите видови на бариери на дискриминација 

како што се однесува на полот,националната припадност,верската и социо-економската 

состојба,способностаиздравствената состојба или пак било која друга особина на поединецот. 

Инклузијата не преставува интеграција, не означува асимилација, ниту пак акомодација на индивидуата 

во рамките на социо-економските услови и релации во општеството. 

 Инклузијата ги реконструира редовните услови на живеење на начин на кој се креираат 

можностите за целосна партиципација, припаѓање и социјална интеракција.Инклузијата како поим 

подразбира значајни промени во однос на програмите за работа, едукацијата и усовршувањето на 

наставниците, методите на работа , едукацијата и усовршувањето на наставниците, методите на работа и 

начинот на процена на постигнатите резултати. Училиштето е лидер во образовната инклузија и со 

својата работа во оваа област е препознаено не само во рамките на општината, туку и на национално 

ниво. Во прилог Ви доставуваме доказен материјал за нашите активности од аспект на професионалниот 

развој на кадарот за инклузија, активностите со учениците и родителите, како и осврт на постигањата на 

училиштето од почетокот до денес. 

ООУ „Димо Хаџи Димов“ е вклучено во процесот на инклузија од 1997/98 година и е едно од 

првите училишта што ја спроведуваат инклузијата на деца со посебни образовни потреби (ПОП) во 

редовните училишта во Република Македонија. Тогаш е формиран нашиот инклузивен тим кој 

континуирано професионално се усовршува, а истовремено е промотор на активностите во училиштето. 

Со цел да овозможиме целокупниот кадар во училиштето континуирано да се надградува и подобрува во 

училиштето редовно се реализираат активности за професионален развој на наставниците во рамки на 

инклузивниот процес, и тоа преку: работилници на стручни активи, дисеминации од поминати обуки и 

одржани на интерни обуки. Во рамките на стручните активи на одделенска и предметна настава 

реализирани се обуки на тема: „Изработување на Индивидуален образовен план“ (ИОП), по сопствен 

модел, а врз основа на направена проценка на студија на случај; „Ученици со хиперактивно 

однесување“, „Дислексија, дисграфија, дискалкулија – идентификување и начин на работа со овие 

ученици“, „Интерни обуки за примена на асистивната технологија во работа со ученици со ПОП“. Во 

прилог ви доставуваме копија од изработената студија.  

Нашата инклузивна пракса ја развиваме според индивидуалните потреби на секое дете, преку 

индивидуален пристап, во соработка со родителите, преку примена на активни форми на работа и на тој 

начин обезбедуваме овие ученици да постигнат максимален напредок согласно нивните можности.  

Во ООУ „Димо Хаџи Димов“ во редовната настава од прво до деветто одделение вклучени се 30 

ученици со посебни образовни потреби од следните категории: умерена ментална ретардација, Даунов 

синдром, мускулна дистрофија, лесна ментална ретардација, дете со оштетен слух, ученици со 

медицински проблеми (епилептични напади), туберна склероза, аутизам, АDHD, дислексија, дизграфија, 

Аспергер (високо функционален аутизам), ученици со пречки во говорот, социјални и емоционални 

проблеми. За сите овие ученици се изработува ИОП при што се вклучени стручната служба, наставник, 

родител, а од минатата година и дефектолог. Во прилог Ви доставуваме примери од изработени 

индивидуални образовни планови.    

Инклузивната политика која се применува во училиштето ја почитува законската регулатива 

(Закон за основно образование, Концепција за основно образование од 2005 до 2015 год. – Стратегија 

образование за сите).   

 

МЕТОД 

За истражувањето се користеше квантитативниот метод на истражување, а беа вклучени вкупно 48 

наставници, 22  беа од одделенска настава, додека другите 24 од предметна и 2 члена на стручната 

служба (педагог и психолог).Притоа се истражуваа следните теми:1Соработката со инклузивниот тим во 

училиштето,  прифатеноста на децата со посебни потреби  од страна на нивните соученици ( ученици со 

типичен развој), соработката на наставниците со родителите на учениците со ПОП, подготвката на  

индивидуален образовен план и како го подготвуваат индивидуалниот образовен план, самостојно или 

пак со помош, стравовите на наставниците во врска со нивната  компетенција за инклузирање на 

учениците со ПОП во редовните одделенија, дали знаат  да дететктираат  точно  за која состојба 

(синдром, болест) ја има ученикот со ПОП, организацијата на интерни обуки и работилници  во 

училиштето и  темите за кои наставниците се  заинтересирани за да се разработат со обуки и 

работилници. 
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РЕЗУЛТАТИ И ПРЕПОРАКИ 

Од квантитативното истражување ги добивме следните резултати: 

Наставниците (45) се согласуваат дека соработуваат со  инклузивниот тим од училиштето , додека само 

(3) од наставниците велат дека делумно соработуваат со инклузивниот тим. Во врска со прифатеноста на 

учениците со  посебни образовни потреби од страна на нивните врсници , наставниците (41)  тврдат дека 

учениците со ПОП се прифатени од страна на нивните врсници, додека само (7) од нив тврдат дека има  

делумна прифатеност. Наставниците (36) сметаат дека имаат соработка со родителите на учениците со 

ПОП, додека (12) од нив сметаат дека имаат делумна соработка со родителите. Во однос на прашањето 

дали наставниците сметаат дека имаат подобри резултати доколку соработуваат со родителите на 

учениците со ПОП (44) од наставниците сметаат дека има повеќе успех доколку соработуваат со 

родителите и само (4) наставници сметаат дека имаат подобри резултати доколку делумно соработуваат 

со родителите на учениците со ПОП. Наставниците (34) од нив изготвуваат Индивидуален образовен 

план, додека (12) од нив го изготвуваат ИОП со помош, а само (2) од нив не изготвуваат ИОП. 

Наставниците (6) сметаат дека имаат стравови во врска со нивната комптетенција за инклузирање на 

учениците со ПОП во редовните одделенија, делумни стравови (20) од наставниците и (22) од нив 

немаат стравови во врска со нивната комптенција за инклузирање на учениците со ПОП во редовните 

одделенија. Наставниците (18) од нив сметаат дека самостојно ги детектираат учениците со ПОП, додека 

(30) од нив ги детектираат учениците со ПОП со помош. Само (2) од наставниците знаат да детектираат 

точно за која состојба  (синдром, болест) ја има ученикот со ПОП, додека (38) од нив ги детектираат со 

помош, а само (8) од нив не знаат да детектираат за која состојба точно станува збор. Сите наставници 

(48) се согласуваат дека во училиштето се организираат интерни обуки, но теми кои сакаат да ги 

разработат се :Листа за критериуми за следење на постигнувањето, АДХД, Работилница со анализа и 

дејства за одреден ученик од училиштето (Студија на случај) , Изработка на ИОП по МКФ, Даунов 

синдром и деца со ментална ретардација. 

Инклузијата е живот без предрасуди. Во таа смисла за инклузивно образование,училиште и 

настава ќе говориме кога ќе постои: опфатеност и вистинска прифатеност на секој, ненасилна 

комуникација и позитивна емоционална клима, индивидуализација на учењето, дополнителна и додатна 

помош на секој ученик кому му е потребна. 

Вистинската инклузија е онаа инклузија која низ сите етапи, препаративна, оперативна и 

евалуативна, поминува во соработка со семејството, локалната средина и надлежните институции. 

Процесот на примена на инклузија во училиштето, не завршува овде. Ова е само првиот чекор кон 

вистинска инклузија во училиштата. За да се постигне ваквиот врвен степен на инклузивна култура 

потребно е: 

 Наставникот кој го води одделението треба да има постојано усовршување за основните 

познавања за лицата со пречки во развојот, нивните карактеристики, одредени методски аспекти 

од едукацијата и сл. 

Од досегашните искуства позитивно е одржувањето на голем број семинари и работилници каде 

наставниците и педагозите ги прошируваат своите знаења за работа со учениците со посебни образовни 

потреби, како и се повеќе вклучување на стручњаците во голем број проектни активности и стручни 

дискусии за инклузијата.  

 

 Проширување на мрежната поврзаност со релевантни институции  

За да бидат задоволени сите потреби на детето, училиштето треба да се поврзе со сите институции 

кои детето ги посетувало или сеуште ги посетува во врска со неговиот рехабилитативен третман и 

професионалците кои работат со него. Податоците кои овие институции можат да ги дадат, се релевантни 

за текот на наставата на ученикот. Сето тоа би ни помогнало во донесувањето на одлуката дали детето да 

биде вклучено во процесот на инклузија или пак да посетува посебно училиште. 

 

 Понатамошно работење со цел задоволување на индивидуалните наставните потреби за 

учениците со ПОП 

Иако најголемиот број од наставниците веќе учествуваат во изготвувањето на индивидуалните 

образовни планови за учениците со посеби потреби, треба и понатаму да се следат новините во врска со 

нивните изработки и активно да учествуваат во изработкана истите. Согласно потребите на учениците, 

треба да употребуваат различни методи и да ги диференцираат задачите според изработениот ИОП. 

Покрај изработката, ИОП-от треба и правилно и целосно да се спроведува. 

 Соработка со родителите 

Учеството на родителите на децата со типичен развој во училишни активности може да помогне да се 

намали дискриминацијата. Покрај нив, и родителите на децата со ПОП треба да бидат вклучени како 

активни учесници во инклузивниот процес. 
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Останати стратегии кои може да ја унапредат инклузивната култура и практика: 

 Примената на стратегиите од активната настава од страна на наставниците претставува основа 

во инклузивниот пристап; 

 „Автоматската инклузија” е неприфатлива; 

 Прифаќањето на децата со посебни потреби од страна на децата врсници е еден од основните 

предуслови во инклузивното образование; 

 Дефинирање на специфичните потреби и пружање на соодветна рана интервенција; 

 Утврдување на специфичните потреби со официјална проценка од страна на комисија; 

 Систем за вреднување на успехот на учениците со посебни потреби; 

 Одговорната инклузија подразбира обезбедување на мрежа на координација меѓу сите 

инволвирани страни; 

 Градење на национална рамка за компетентност во почетната настава; 

 Фундирање на систем на мрежа од мобилни дефектолози; 

 Развој на служба за експертиза и супервизија; 

 Надминување на архитектонските бариери; 

 Мултидисциплинарен приод 

 

ЗАКЛУЧОК 

Од сето ова произлегува дека во нашето училиште инклузивната култура е развиена, и сето тоа се 

докажува со зголемениот број на ученици со ПОП,и новите наставници ја прифаќаат нашата мисија и 

визија.Мисијата  и визијата на инклузивниот тим во нашето училиште е :Веруваме дека сите деца можат 

да учат и поради тоа промовираме атмосфера која го поттикнува учењето, заради тоа нашата работа и 

понатаму ќе биде посветеност на инклузивната практика со помош на заедничка визија, јасни цели 

здраво раководење. Училиштето ,,Димо Хаџи Димов,, го  гради својот модел на инклузивно образование 

и на тој пат има многу успеси во постигнувањето и напредувањето на учениците со ПОП. 
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WITH PSYCHOPHYSICAL DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
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Abstract: School promotion includes different forms of media, which are expected to create a good reputation 

of the school in the public. Marketing strategies that are used in school “Sava Jovanovic Sirogojno” are aimed at 

specific needs of its students. In this regard, the work with children with psychophysical disabilities requires the 

provision of specific services. Visibility of results of the work is provided through websites, social networks, 

participation in competitions, festivals, fairs and other events, as well as through the implementation of projects 

thanks to which school is considered specific and recognizable. International cooperation brings greater 

visibility and reputation, which is reflected in an increased enrollment. Thanks to the project engagement, 

ongoing marketing moves and people of good will, the school is in the process of equipping the rehabilitation 

block which is practically necessary for the children with disabilities in the psycho-physical development. In 

addition, students have the opportunity to be involved in individual and group activities that are planned and 

implemented into modern classrooms, equipped so as to stimulate the sensory sensation, perception of adequate 

and appropriate motor activity. Programme contents cover areas of physical development, sensory, sensorimotor 

and psychomotor development, linguistic, intellectual, emotional and social development. With the inclusive 

approach to rehabilitation, diminishing social barriers increases the level of acceptance of diversity and 

improves the quality of life. 
Keywords: marketing, training, specific services 

 

MARKETING U FUNKCIJI OBRAZOVANJA DECE 

 SA SMETNJAMA U PSIHOFIZIČKOM RAZVOJU 
Salim Goranac 

 Ana Nikolić 

Osnovna škola “Sava Jovanović Sirogojno“, Zemun, R. Srbija,  skolasirogojno@yahoo.com 

 
Rezime: Promovisanje škole predstavlja različite oblike javnog informisanja, od kojih se očekuje da stvore 

dobru reputaciju u javnosti o školi. Strategije marketinga koje se koriste u školi „Sava Jovanović Sirogojno“ 

usmerene su na specifične potrbe učenika. U tom smeru rad sa decom sa smetnjama u psihofizičkom razvoju 

zahteva između ostalog i pružanje specifičnih usluga. Vidljivost rezultata rada obezbeđuje se preko sajtova, 

društvenih mreža, učešća na takmičenjima, smotrama, sajmovima i drugim manifestacijama, kao i putem 

realizacije projekata, čijom implementacijom Škola postaje specifična i prepoznatljiva u sredini. Kroz saradnju 

sa drugim institucijama i organizacijama učenici Škole uključeni su u nekoliko zajedničkih projekata 

regionalnog karaktera čime se jača  inkluzija i promoviše poštovanje različitosti. Međunarodna saradnja donosi 

veću vidljivost i ugled, što se odražava u povećanju broja upisane dece. Zahvaljujući projektnom angažovanju, 

markentinškim potezima i ljudima dobre volje, Škola uveliko oprema rehabilitaciono-terapeutski blok koji je 

deci sa smetnjama u psihofizičkom razvoju praktično neophodan. Pored osnovne delatnosti, učenici Škole imaju 

priliku da u procesu celodnevne nastave budu uključeni u individualne i grupne aktivnosti koje se planiraju i 

realizuju u savremenim kabinetima, opremljenim sredstvima za rad u cilju stimulacije čulnih oseta, adekvatnog 

opažaja i odgovarajućih motornih aktivnosti. Programski sadržaji obuhvataju oblasti fizičkog razvoja, 

senzornog, senzomotornog i psihomotornog razvoja, govorno-jezičkog, intelektualnog, emocionalnog i 

socijalnog razvoja. Sa inkluzivnim pristupom rehabilitaciji, otklanjanjem socijalnih prepreka, povećava se 

stepen prihvatanja različitosti i poboljšava kvalitet života. 

Ključne reči: marketing, obrazovanje, specifične usluge 

 
“Svako dete zaslužuje heroja: odraslu osobu koja nikad neće od njih dići ruke; nekog ko će razumeti kolika se 

snaga krije u povezanosti; nekog ko će istrajati u težnji da deca iz sebe izvuku najbolje što mogu.” Rita Piierson 

„Izgleda nemoguće dok se ne uradi.“ Nelson Mandela 

 

1. UVOD 
               Promovisanje škole predstavlja različite oblike javnog informisanja, od kojih se očekuje da stvore 

dobru reputaciju u javnosti o školi. Važnost primene marketinga u neprofitnim organizacijama se ogleda u 

boljem radu institucije i kvalitetnijem ostvarivanju misije i ciljeva što doprinosi rešavanju društvenih problema 

zbog kojih institucija i postoji. Marketing u obrazovanju se može posmatrati u kontekstu neprofitnog marketinga 

i marketinga usluga. Usluge su aktivnosti ili koristi koje jedna strana može ponuditi drugoj, uglavnom je 

mailto:skolasirogojno@yahoo.com
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neopipljiva i ne rezultira vlasništvom bilo čega. Uslužna organizacija mora odlučiti kome želi pružati uslugu, 

otkriti potrebe i želje korisnika usluge i odrediti strategiju koja je isključivo posvećena pružanju baš takve 

usluge (Barilović,Leko Šimić, Štimac, 2013). Strategije marketinga koje će obrazovne ustanove koristiti treba da 

budu usmerene na specifične potrbe korisnika budući da se u današnje vreme naglasak stavlja pre svega na 

kvalitet, a ne kvantitet, organizacije koja nudi usluge u području obrazovanja. Markentinško angažovanje 

zaposlenih u ustanovi doprinosi boljoj komunikaciji između davaoca usluge i korisnika usluge, oblikuje 

pozitivnu sliku o obrazovno-vaspitnoj ustanovi u svesti roditelja, kreira i održava kvalitet obrazovno-vaspitne 

ustanove, poboljšava obrazovne mogućnosti uz dobijanje dodatnih sredstava, a takođe i većoj organizacionoj 

efikasnisti i uspešnosti postignute realizovanjem ključnih zadataka menadžmenta (Trmčić, Dragojlović, 2012). 

Vidljivost rezultata rada obezbeđuje se preko sajtova, društvenih mreža, učešćem na takmičenjima, smotrama, 

sajmovima i drugim manifestacijama, kao i putem realizacije projekata, čijom implementacijom škole postaju 

specifične i prepoznatljive u sredini (Karanac, Papić, Jolović, 2011).  

              Uslovi u kojima žive deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju svedoče  u kojoj meri sredina 

obezbeđuje mogućnosti za njihov razvoj. Brojne su prepreke jer uslovi nisu podsticajni, često su ometajući zbog 

predrasuda i stereotipa i na njima zasnovanih negativnih stavova. Transformacija specijalnih škola u resursne 

centre je uveliko trend u Evropi. U tom smeru rad sa decom sa smetnjama u psihofizičkom razvoju zahteva 

između ostalog i pružanje specifičnih usluga kao što su program razvoja vizuelnog opažanja i vizuelni trening, 

taktilno-kinestetički trening, auditivne i govorno-jezičke vežbe, obezbeđivanje tehničkih pomagala i posebne 

kompjuterske tehnologije (Jablan, Kovačević,2008). Kada se obezbede uslovi i uvedu organizovane aktivnosti u 

procesu inkluzivnog obrazovanja dolazi do menjanja stavova i odnosa prema deci sa smetnjama u psihofizičkom 

razvoju čime se stvaraju uslovi za njihovo kvalitetno obrazovanje i razvoj u celini. 
 

2. SAVREMENO OBRAZOVANJE 
               Osnovna delatnost  škole „Sava Jovanovic - Sirogojno“  je obrazovanje i vaspitanje dece sa smetnjama 

u psihofizičkom razvoju. Sve aktivnosti u Školi planiraju se i realizuju kroz timski rad. Rezultati govore u prilog 

kvaliteta usluga koju dobijaju učenici Škole, kao i učenici partnerskih redovnih škola i predškolskih ustanova 

kojima je neophodan tretman. Škola usko sarađuje sa prosvetnim ustanovama, Centrom za socijalni rad,  

Domom zdravlja, opštinama, Fakultetom za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakultetom političkih nauka, 

nevladinim organizacijama i institucijama posebno senzibilisanim za osobe sa smetnjama u razvoju u državi i 

regionu. Kroz saradnju sa drugim institucijama i organizacijama učenici Škole uključeni su u nekoliko 

zajedničkih projekata regionalnog karaktera čime se jača  inkluzija i promoviše poštovanje različitosti. 

Međunarodna saradnja donosi veću vidljivost i ugled, što se odražava u povećanju broja upisane dece. 

               Vaspitno-obrazovni proces zasniva se na poštovanju individualnih sposobnosti učenika i njihovih 

specificnosti. Većina dece savladava programske sadržaje po individualnom obrazovnom planu (IOP), koji 

izradjuje Tim za inkluzivno obrazovanje sastavljen od defektologa i stručnih saradnika: logopeda, reedukatora 

psihomotorike, profesora korektivnih vezbi, psihologa, socijalnog radnika i nastavnika engleskog jezika. Jedan 

od nezaobilaznih segmenata rada Škole jeste savetodavni rad sa roditeljima, kojim se detetu dodatno olakšava 

integracija u socijalnu sredinu i prevazilaženje barijera sa kojima se svakodnevno susreću. Sve vreme boravka u 

Školi, deca imaju podršku medicinskih sestara. Takođe je obezbeđena i ishrana učenika tokom boravka u Školi. 

Kroz vannastavne aktivnosti razvija se manipulativna spretnost dece, ljubav prema tradiciji i kulturi, likovno-

estetski senzibilitet, kreativnost... U Školi funkcionišu scenska, likovno-keramička i sportsko-saobraćajna 

sekcija. Sekcije su pažljivo birane prema sposobnostima i pokazanim afinitetima dece. Tokom školske godine u 

Školi se organizuju tematske radionice i družionice sa decom i roditeljima... 

               Sposobnosti i talenti dece se promovišu učestvovanjem na prodajnim izložbama, manifestacijama, 

takmičenjima... Rukovodstvo i nastavnici Škole se kontinuirano stručno usavršavaju, pohađaju seminare i sa 

svojim naučnim i stručnim radovima učestvuju na mnogim međunarodnim konferencijama i simpozijumima. 

Škola je organizator tribina i manifestacija za nastavnike, roditelje i učenike sa smetnjama u psihofizičkom 

razvoju. 

           

3.  ŠKOLA DRUGAČIJA OD DRUGIH 
               Opservirajući učenike, specifičnosti u njihovom ponašanju, uočavanjem njihovih potreba, želja, 

mogućnosti i sposobnosti prifilisalo se nekoliko ideja čijom realizacijom je došlo do poboljšanja funkcionisanja 

i napredka kako u školskom, tako u širem društvenom okruženju. Zahvaljujući projektnom angažovanju, 

markentinškim potezima i ljudima dobre volje Škola uveliko oprema rehabilitaciono-terapeutski blok koji je 

deci sa smetnjama u psihofizičkom razvoju praktično neophodan. Pored osnovne delatnosti, učenici Škole imaju 

priliku da u procesu celodnevne nastave budu uključeni u individualne i grupne aktivnosti koje se planiraju i 

realizuju u savremenim kabinetima, opremljenim specijalizovanim sredstvima za rad. Programski sadržaji 

obuhvataju oblasti fizičkog razvoja, senzornog, senzomotornog i psihomotornog razvoja, govorno-jezičkog, 

intelektualnog, emocionalnog i socijalnog razvoja. Zadaci vaspitno-obrazovnog rada u rehabilitaciono-
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terapeutskom bloku su: podsticanje osamostaljivanja, jačanje socio-emocionalne kompetencije, podrška 

saznajnom razvoju, poštovanje individualnosti, podsticanje kreativnosti i podrška fizičkom razvoju.  

Rehabilitaciono-terapeutski blok čine: 

- Kabinet za govorno-jezičke smetnje sa opremom (špatule, logopedske sonde, KSAFA-m aparat, 

vibrafon, Montesori materijal, kartice različitih ilustracija, „Piši-briši“ nastavne listiće, knjige, igračke, 

interaktivne igrice, itd.); 

- Kabinet za reedukaciju psihomotorike sa odgovarajućom opremom; 

- Kabinet za preventivno-korektivne vežbe sa opremom; 

- Senzomotorna soba sa pratećom opremom za stimulaciju čulnih oseta, adekvatnog opažaja i 

odgovarajućih motornih aktivnosti; 

- Senzorna soba (po principu snoezelen sobe) je prostorija koja je potpuno izolovana od spoljnih uticaja. 

Opremljena je mekanim podom i raznovrsnom opremom (rotirajuća disko lopta, reflektor, snop 

svetlećih optičkih vlakana, interaktivne tube sa mehurićima i ribicama, ogledalske folije, raspršivači 

arome, UV lampe i masažeri). Predstavlja interaktivnu sobu, u kojoj terapeut kontroliše korišćenje 

opreme i dozira stimuluse za svako čulo, prilagođavajući ih individualnim karakteristikama svakog 

korisnika. Na taj način, tretman u sobi će, u zavisnosti od potrebe imati efekat umirivanja i relaksacije 

ili suprotno, stimulacije određenog čula.Rad u senzornoj sobi pre svega namenjen je deci i omladini 

koja imaju smetnje senzorne integracije, zatim onima koji imaju teškoće obrade svakodnevnih 

informacija u celovit opažaj i koja manifestuju neobična ponašanja, kao što su izbegavanje ili preterano 

traženje dodira, zvuka i svetlosnih senzacija. Tretmanom su obuhvaćena deca sa poremećajem 

autističnog spektra, deca sa nedovoljnom mentalnom razvijenošću, sa senzornim oštećenjem, govorno-

jezičkim poteškoćama, smetnjama u učenju, problemima u ponašanju , deca sa poremećajem pažnje i 

drugim smetnjama; 
- Slana pećina-Haloterapija prestavlja tretman udisanja čestica soli, tj. inhaliranje solima i ima širok 

spektar pozitivnog uticaja ne samo kod respiratornih tegoba, već i kod niza drugih bakterijskih i 

virusnih infekcija. Slana pećina je opremljena muzičkim uređajem, kao i uređajem koji proizvodi 

svetlosne efekte. Sinergija muzike i svetlosti je stimulišući, a i relaksacioni faktor koji obogaćuje 

terapijske efekte. Boravak u slanoj pećini, osim dobrobiti za zdravlje i relaksaciju, pruža mogućnost za 

realizaciju edukativnih sadržaja. U prostoriji može biti jedno, dvoje ili grupa dece zavisno od njihovih 

specifičnosti u ponašanju. Za svako dete, uz obaveznu saglasnost roditelja, timski se izrađuje plan 

tretmana u slanoj pećini, koji sadrži dinamiku, trajanje, vrstu aktivnosti i ishode. U slanoj pećini 

moguće je realizovati opšte i specifične vežbe reedukacije psihomotorike: osvajanje subjektivnog i 

objektivnog prostora, manipulisanje u prostoru polja pokreta, vežbe za stimulaciju praktognostičke i 

saznajne organizovanosti. Posebna pažnja se posvećuje vežbama za poboljšanje fine i grube motorike, 

manipulativne spretnosti, koordinacije pokreta. Organizuju se igre i zanimljive aktivnosti za stimulaciju 

više čula, bitnih za pravilan razvoj deteta, kao što su: određivanje izvora zvuka ili svetlosti; taktilno 

opažanje, opažanje i prepoznavanje boja, spektra boja, zvukova pesama i mnoge druge. Boravak u 

slanoj pećini dovodi do psiho-fizičke ravnoteže, te tako pomaže poboljšanju pažnje i koncetracije. 

Kombinacijom realizacije edukativnih sadržaja i terapijskog efekta slane pećine, doprinosi se boljoj 

stimulaciji svih čula i kinestetskih osećaja, poboljšanju psihofizičkog i zdrastvenog stanja; 
- Kvantna soba za nano terapiju ima za cilj poboljšanje opšteg zdravsvenog stanja kroz primenu kristalo 

terapije korišćenjem bioterapeut ploča i antimikrobnih sistema. Bioterapeut ploče uklanjaju stres, 

vraćaju polaritet ćelijama i uspostavljaju energetske tokove u organizmu. Antimikrobni sistemi 

predstavljaju diskove sa nanokristalima metala koji su raspoređeni u sistem spirala po principu zlatnog 

preseka. Sistem spirala stvara energetsko polje koje parališe rad virusa, bakterija i gljivica i time jača 

imunitet organizma; 

- Isceliteljski vrt-moderno opremljeno školsko dvorište čine ravnomerno raspoređene i opremljene zone 

različitih namena za boravak dece na otvorenom: igrališta, terapijski vrt i voćnjak. Sadrži različite 

materijale (behaton, cigla, beton, drvo, kamen, tartan podloga, trava) koji se koriste za označavanje 

prelaska iz jedne zone u drugu; raznovrsnu biljnu vegetaciju u pogledu veličine, boje, oblika, teksture, 

mirisa; opremu i rekvizite od različitih prirodnih materijala; pomoćne objekte i kutke za osamljivanje. 

Raznoliki materijali poboljšavaju senzornu integraciju, a stimulisanje senzomotornih aktivnosti se 

odvija u zonama igrališta. Kora stabla nudi vizuelne i taktilne razlike. Zemlja, pesak, šljunak imaju 

različite teksture i stvaraju različiti osećaj za dodir. Cvrkut ptica, razne zveckalice i predmeti koji 

proizvode zvukove pružaju mogućnost za razvijanje audio opažaja. Poseban značaj vrta je u 

mogućnosti izmeštanja nastave iz zatvorenog prostora u prirodno okruženje. Praktično iskustvo i igra 

daju poseban doprinos u usvajanju edukativnih sadržaja. Isceliteljski vrt je multisenzorno opremljen i 

komunikacijski dobro organizovan prostor, predstavlja terapijsku celinu jer omogućuje hortikulturalnu 

terapiju, okupacionu terapiju, muzikoterapiju, terapiju igrom i pokretom, art terapiju, senzomotornu i 

psihomotornu stimulaciju, a i odmor i relaksaciju. 
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U pripremi su projekti za opremanje audio-vizuelnog centra putem digitalnog umrežavanja, nabavku prenosive 

hiperbarične komore, uređenje konferecijske sale i ugradnju lifta. 

 

4.  ZAKLJUČAK 

Pružanjem podrške osobama sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, u skladu sa njihovim 

psihofizičkim karakteristikama, i omogućavanjem  uslova u zajednici za optimalan intelektualni, telesni, 

emocionalni i socialni razvoj, može se poboljšati njihov kvalitet života (Grob, 1995). Šira i uža društvena 

sredina uglavnom posmatra dete sa sa smetnjama u psihofizičkom razvoju kao osobu koja je manje socijalno 

kompetentna u odnosu na decu tipičnog razvoja. Sa inkluzivnim pristupom rehabilitaciji, otklanjanjem 

socijalnih prepreka, može se povećati stepen prihvatanja različitosti, čime bi se povećao broj interakcija između 

navedenih osoba i osoba tipične populacije. Najpre je potrebno unaprediti sistem usluga u oblasti obrazovanja i 

socijalne zaštite, izmeniti negativne stavove prema osobama sa smetnjama u psihofizičkom razvoju i prihvatiti 

ih kao jednako vredne kako bi rana rehabilitacija, sistemi podrške i mere zakona omogućile potpunu integraciju 

osoba u široj socijalnoj zajednici. 
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Abstract: Teaching is the most organized way of education and learning. Very often in this process, much more 

attention is directed to the cognitive aspect apart of social and affective. In other words, we are filling the 

student’s head instead of shaping it. In our education system, academic skills are the most important. They are 

considered the main prerequisite for a good job and successful life. That is why assessments of students from 

sixth to ninth grade are taken into account for enrollment in secondary school.  On the other hand, research in 

positive psychology shows that professionally successful people are self-confident, optimistic, easily handles 

stress and anxiety at work. This article provides an overview of the achievements of positive psychology and 

their possible applications in education and teaching students in order to “shape” them as more self-confident, 

self-respectful, self-controlled, productive, responsible, sociable, willing and cooperative, contented itself. Stop 

teaching students what to think and start teaching them how to think and how to develop skills for their 

reflexive, dialogical and dialectical thinking. To help students identify their strengths and to increase their using 

in their daily lives. In addition, to promote resilience, positive emotions, meaning and purpose, and positive 

social relations. 

Keywords: self-confidence, self-esteem, positive psychology. 

 

ЈAКНЕЊЕ НА САМОДОВЕРБАТА СО ПРИМЕНА НА ПОЗИТИВНА 

ПСИХОЛОГИЈА 
Светлана Златеска – Шкрбина 
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Резиме: Наставата е најорганизиран начин на воспитување и поучување. За жал, многу често во тој 

процес поголемо внимание се посветува на когнитивниот аспект на сметка на афективниот и 

социјалниот. Или кажано со други зборови, многу повеќе им ја полниме главата на учениците отколку 

што ја обликуваме. Во нашиот образовен систем сеуште акцентот се става на академските вештини. Тие 

се сметаат за главен предуслов за добро работно место и успешен живот. За тоа говори и фактот што за 

запишување во средните училишта се земаат во предвид оценките на учениците од шесто до деветто 

одделение. Од друга страна пак, истражувањата од позитивна психологија покажуваат дека луѓето кои 

се успешни во својата професија имаат голема самодоверба, оптимизам, лесно се справуваат со стресот и 

анксиозноста на работното место. Овој труд  дава преглед на можни начини на примена на 

достигнувањата на позитивната психологија во воспитувањето и поучувањето на децата со цел нашите 

ученици да ги „обликуваме“ во личности со самодоверба и самопочит, самоконтрола, продуктивни, 

одговорни, дружељубиви, спремни и отворени за соработка, задоволни со себе. Да не ги учиме што да 

мислат, туку како да мислат и како да ги развиваат своите своите способности за рефлексивно, 

дијалошко и дијалектичко мислење. Да им овозможиме да ги откријат своите јаки страни и истите да ги 

искористат во својот понатамошен живот. Воедно да развијат флексибилност, позитивни емоции, 

смисол, цел и позитивни општествени односи. 

Клучни зборови: самодоверба, самопочит, позитивна психологија, настава. 

 

1. Вовед 

Образовниот систем во Република Македонија е уреден со Законот за основно образование според кој 

основното образование е задолжителна законска обврска за сите деца на територијата на државата. 

Покрај образование на учениците преку наставата која овозможува усвојување на општи и применливи 

знаења, развивање способности за истражување, експериментирање и решавање на  проблеми,  овој 

Закон дефинира и реализација на воспитни цели како што се: овозможување хармоничен интелектуален, 

емоционален и социјален развој на учениците соодветно на нивните способности, развивање на 

спосбности на учениците за разбирање, информирање и изразување, развивање самодверба и свест на 
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ученикот за сопствената индивидуалност и одговорност за своите постапки (според Закон за основно 

образование “http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/zakon_za_osnovno_25-02-2015.pdf” ). 

Ова е законската рамка, но дали навистина сето тоа функционира успешно во пракса? За жал, 

многу често во воспитно-образовниот процес поголемо внимание се посветува на знаењата на учениците 

(когнитивниот аспект) на сметка на нивната социјализација, самопочит и самодоверба (афективниот и 

социјалниот аспект). Во нашиот образовен систем сеуште акцентот се става на усвојување на академски 

вештини. Тие се сметаат за главен предуслов за добро работно место и успешен живот. За тоа говори и 

фактот што за запишување во средните училишта се земаат во предвид оценките на учениците од шесто 

до деветто одделение.  

 

2. Пораки кои им ги упатуваме на децата -Позитивни и негативни пораки 

Долго време учениците ги воспитуваме со многу критики, користење негативни Ти пораки, 

поттикнување чувство на срам пропратено со широк спектар на негативни емоции. Ти пораките кои 

често во негативна конотација му се упатуваат на детето (Ти си мрзелив, Ти си себичен, Ти си 

неодговорен)  изговорени од возасните длабоко се врежуваат во потсвеста на детето. Тоа се зборови кои 

преоптоварените родители ги користат, зборови со кои младите растат, зборови кои трансгенерациски се 

пренесуваат. Тие влијаат на самодовербата на  детето, на неговиот идентитет, начин на кој се однесува и 

како ги донесува своите одлуки. Во главата на детето е лавина од прашања. Кој сум јас? Каде припаѓам? 

Каква личност сум? Прашањата, воглавно се поврзани со детската самодоверба и идентитетот врз кој се 

темели животот на возрасниот. Затоа детскиот ум е посебно сензитивен на речениците  кои почнуваат со 

зборовите: „ТИ СИ“... Децата размислуваат за тоа што им го кажуваме, ја проверуваат точноста на 

нашите искази. 

 Истражувањата покажуваат дека секој изговорен збор, слика, звук, добро се складирани на избраздената 

површина на нашиот мозок. Таму е забележан целиот наш живот. Одредени понижувачки пораки може 

да делуваат на свеста и на потсвеста хипнотички или пак сугестибилно  во формирањето на концептот за 

себе. Влезени во детската потсвест ,,Ти,, пораките стануваат ,,атрибути,, кои како патоказ го 

детерминираат однесувањето и животот на идниот возрасен.  

,, ...Зошто многу возрасни луѓе се несреќни? Сетете се на сите оние кои имаат потешкотии- на кои им 

недостасува самодоверба, кои се неодлучни, кои се грижат за ситници, кои не можат да се опуштат или 

не можат да најдат пријатели. Сетете се на оние кои се агресивни, кои ги понижуваат другите и кои 

немаат обзир на туѓите потреби....,, ( Buddulph, 2007 ). 

За разлика од негативните емоции кои насочуваат кон користење на брзи непромислени реакции и 

одбрамбено однесување, кај позитивните емоции личноста нема потреба да се брани бидејки не ги 

доживува како закана, напад или небезбедна позиција. Позитивните емоции помагаат побрзо и 

поефективно усвојување на широк спектар на вештини и однесувања кои обезбедуваат напредок и успех 

на личноста. Оваа теорија е основа за развивање нов правец наречен Позитивна психологија.  

 

3. Позитивна психологија и нејзина примена во училиштата и секојдневниот живот 

Позитивната психологија е една од најмладите психолошки гранки. Таа се занимава со истражување на 

најдобрите начини како да им се помогне на луѓето како тие да бидат успешни, водат здрав живот, имаат 

позитивни емоции и да бидат задоволни и среќни. Главно движење во позитивната психологија како нов 

психолошки правец се Martin Seligman и Mihaly Csikszentmihalyi кои се стремат кон ширење на 

влијанието на позитивната психологија во сите сегменти на животот на човекот и овозможување на 

секој поединец да ги оствари своите потенцијали, постане успешен, исполнет и задоволен. Таа ги 

истражува техниките за разбирање на позитивен, адаптиран, креативен и емоционално исполнет 

животен стил во кој доминира чувство за љубов и среќа. 

Истражувањата од позитивна психологија покажуваат дека луѓето кои се успешни во својата 

професија имаат голема самодоверба, оптимизам, лесно се справуваат со стрес и анксиознос на 

работното место. Исто така е утврдено дека учениците кон кои наставникот има реални и позитивни 

очекувања имат поголеми шанси за успех. Oчекувањата на наставникот во однос на постигнувањата на 

ученикот претставуваат ,,пророштво,, односно предвидување на можности за негов успех и 

постигнување. Позитивните емоции го подигнуваат работното ниво на ученикот, ги поттикнуваат 

неговите истражувачки  активности, придонесуваат за усвојување социо-емоционални вештини 

неопходни за успешна социјализација и ја стимулираат емоционалната интелигенција. 

Постојат повеќе причини зошто е неопходно да воспитаме позитивни ученици. Еволуциски се покажа 

значајно постоење на цел спектар на емоции во нашиот живот. Свој удел во животот на човекот имаат 

пријатните но и непријатните емоции. Клучен фактор за остварување на благосотостојба е сооднос на 

пријатни и непријатни емоции кои човекот ги има во своето искуство. За општа благосостојба на 

организмот неопходен е однос од 3:1 на пријатни наспроти непријатни емоции во тек на одредена 
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временска единица (ден, недела, месец, година). Ваквиот однос  може успешно да прептостави дека во 

тој временски интервал ќе се чувствуваме задоволно, исполнето, радосно.  

Позитивните емоции помагаат да се чувствуваме добро, да го унапредуваме своето физичко, психичко и 

духовно здравје. Тие ни помагаат да се намали нивото на стрес, да се снижи крвниот притисок, го 

подобруваат имунитетот, го намалуваат ризикот од срцеви болести и дијабет и допринесуваат во 

продолжување на животот на човекот. Пријатните емоции психолошки го зајакнуваат човекот, развиваат 

отпорност кон разни животни предизвици, олеснуваат усвојување на нови вештини и помагаат во 

формирање на квалитетен животен стил. Најзначајно е тоа што позитивните емоции ги зајакнуваат 

релациите меѓу луѓето што е еден од значајните фактори за општа добра благосостојба.  

Пријатните емоции го смалуваат влијанието на непријатните емоции како на пример страв, бес, 

незадоволство, негативни размислувања. Позитивните луѓе полесно ги надминуваат предизвиците и 

тешките животни ситуации. Тоа не значи дека непријатните емоции се потиснуваат, туку дека кон нив се 

развива поголема флексибилност, способност за вклучување на доза на љубопитност во новите животни 

искуства без посебно врзување за нив. Човекот станува фокусиран кон свесно прифаќање на новите 

позитивни емоции секогаш кога тоа е можно.  

  Според Ријавец психолошките истражувања покажуваат дека депресијата е поврзана со недоверба во 

своите способности и чувството на беспомошност. Оваа беспомошност е научена во раното детство и го 

спречува човекот активно и храбро да се вклучи во контрола на својата иднина. Негативната слика за 

себе можеме да ја промениме со сопствените активности кои ќе ја зголемат самодовербата, упорност во  

работата, промена на нашите ставови кон реалноста, кон животот и кон себе. Еден од најзначајните 

аспекти на сликата за себе е самопочитување (self-esteem) кое претставува позитивен или негативен став 

кон себе. Лицата со висока самопочит сигурни се во своите способности, сите работни задачи ги 

извршуваат полесно и со помал напор. Овие личности лесно ја избираат својата идна професија и 

понатаму имаат поголем успех во работата. Coopersmith  дефинирал два фактори кои се важни за 

самодовербата: а) количина на почитување, прифаќање и грижа кои детето ги добило од   околината   

пред се од родителите и б) историјата на лични успеси и неуспеси како и статусот и социјалната 

положба кои личноста ги постигнала. Сето тоа влијае врз самодовербата на возрасната личност  (според 

Rijavec, 2000). 
Во истражувањето ,,Подршка на менталното здравје на младите,, кое имало за цел да ги утврди 

емоционалните проблеми со кои се соочува денешната младина е утврдено дека младите се сретнуваат 

со голем број стресори и притоа им е потребна подршка за успешно справување со тој стрес. Утврдено е 

дека младите со ниска самодоверба најчесто често имаат критички однос кон другите и негативен однос 

кон околината а своето незадоволство и недоверба ги искажуваат преку бес и отворена агресија. Кај 

голем дел од учениците со негативно самовреднување се забележуваат проблеми во исхраната, 

проблеми во извршување на училишните обврски, ниска социјализација, склоност кон пушење, коцкање 

и дрога. Во заклучокот од ова истражување дадени се низа препораки за унапредување на менталното 

здравје на младите кои опфакаат психо-едукација со цел јакнење на самодовербата преку усвојување 

нови социјални вештини, препознавање и прифаќање на своите емоции (според 

http://www.psiholoskikutak.com/mentalno-zdravlje-mladih-u-srbiji/ ). 
Во научно истражување на група адолесценти спроведено од Karen Reivich и Jane Gillham ( / / Resilience 

Training for Educators”) е утврдено дека примената на методи на позитивна психологија може да ги 

подобри начинот на кој младите се справуваат со секојдневните проблеми. Применета е посебна 

програма (во траење од 20 сесии) која имала за цел да им помогне на учениците да се идентификуваат 

јаките страни на секој ученик и да ја поттикне нивната  употреба. Дадени се примери на две вежби 

употребувани во програмата. Во првата  вежба е зададена инструкција во текот на една недела  за секој 

ден учениците да запишат ,,Три добри работи,,  кои им се случиле. Тие работи може да имаа мала 

важност како на пример ,,Одговорив точно на едно прашање на наставникот по математика,, или со 

голема важност како на пример ,, Момчето кое многу ми се допаѓа ме покани да излеземе денес,,. До 

секоја добра работа која ја запишале учениците треба да запишат ,,Зошто оваа добра работа ми се случи,, 

,, Што тоа значи за мене,, и ,,Како во иднина да има многу повеќе овакви добри случки,,. Вториот 

прикажан пример од програмата е наречен ,,Користење на јаките страни на нови начини,,. Дадена е 

листа од 16 јаки карактерни страни кои се високо ценети во различни култури во светот. (чесност, 

верност, добрина, креативност, мудрост, храброст, издржливост, искреност и др.). Учениците преку тест 

утврдуваат која од овие карактерни особини е нивна јака страна и истата треба да ја употребуваат колку 

може повеќе во училиште, спортување, средбите со другарите, дома во семејството. Секој ученик 

индивидуално пополнил Тест на вреднување на своите јаки страни Values in Action Signature Strengths 

test () по што добивал листа на јаки страни кои треба да ги употребува на нов начин за време од најмалку 

една недела.  Со примена на овие програми кои ги поттикнуваат флексибилното мислење кај учениците 

се зголемила успешноста за справување со проблеми, се намалиле симптоми на депресија и анксиозност 

кај адолесцентите, зголемен е оптимизмот, подобрено е психолошкото и физичкото здравје на 
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испитаниците, унапреден е процесот на донесување одлуки и се подобриле вештините за справување со 

проблеми. 

Постојат голем број начини за примена на достигнувањата на позитивната психологија во 

воспитувањето и поучувањето на децата со цел нашите ученици да ги „обликуваме“ во личности со 

самодоверба и самопочит, самоконтрола, продуктивни, одговорни, дружељубиви, спремни и отворени за 

соработка, задоволни со себе. Да не ги учиме што да мислат, туку како да мислат и како да ги развиваат 

своите своите способности за рефлексивно, дијалошко и дијалектичко мислење. Да им овозможиме да ги 

откријат своите јаки страни и истите да ги искористат во својот понатамошен живот. Воедно да развијат 

флексибилност, позитивни емоции, смисол, цел и позитивни општествени односи. 

За да успееме во оваа револуционерна задача неопходни се коренити промени во училиштата. 

Неопходно е да се насочиме кон реформи во воспитанието на учениците и правилно формирање на 

нивниот карактер. Неопходно е секое училиште да постави две основни цели во своето работење со 

учениците а тоа се: образовани и воспитани ученици, свесни и одговорни за своите постапки и својата 

иднина.  

Доколку сакаме да постигнеме некаков напредок неопходно да го изменине досегашното сценарио на 

наше однесување и тоа ќе овозможи формирање нови, поуспешни односи со другите луѓе кои ќе ни 

помогат да ја промениме нашата слика за своите потенцијали и способности.Да научиме да ги пофалиме 

другите и да примиме пофалби. А тоа ќе доведе до подобрена слика за себе и подобрување на 

самодовербата.  

Позитивната психологија ни покажа дека се можни промени на однесувањето и базичните верувања и 

ставови на единката кои водат кон подобрување на емоционалната состојба и здравјето на човекот. 

Секој човек може да стане поусспешен и посреќен доколку ги промени своите ставови и стане позитивен 

кон себе, кон другите луѓе и кон животот. Позитивниот став е едно од најзначајните базични верувања 

кое има ,,самоисполнувачка и предскажувачка,, моќ врз животот, кариерата и успехот на единката. 

Човекот реагира и се однесува во склад со неговите очекувања и начинот на кои тој ја перцепира 

стварноста, неговиот оптимизам и животна радост.  

Човекот треба да научи да сака и да биде сакан, да научи да ги слуша и почитува другите и да ги 

препознава своите емоции и емоциите на другите.  Тој треба да стане свесен за своите вистински 

вредности и да се прифати себе со свопите јаки страни и слабости кои може да ги промени. 
За успешно менување на на училишната клима и политика неопходни се бројни промени пред се 

менување на ставовите и методите на воспитување и поддршка на учениците. За подобрување на 

дисциплината во училиштата неопходни се промени кај учениците и  наставниците, начинот на кој се 

реализира наставата и воннаставните активности (тие се немирни бидејки на кои на часовите им е 

досадно, се чувствуваат отфрлени и имат потреба да го привлечат врз себе целото внимание на 

околината). Неопходни се и промени кај родителите и начинот на кој се реализира нивната соработка со 

училиштето. Наставниците, стучните служби и родителите треба да остварат меѓусебна ефективна 

соработка која ќе го поттикне напредокот, успехот и самодовербата на ученикот. Исто така училиштето 

и родителите треба активно да го слушаат ученикот и да му помогнат да ги развие своите 

комуникациски вештини, истрајност и одговорност.  Потребни се темелни промени на начинот на кој 

наставникот му приоѓа на ученикот, начинот на кој ја поттикнува неговата самодоверба, очекувања за 

негови резултати и успех во учењето и начин на кој се укажува за потребни корекции и промени во 

однесувањето и изведбата.  
Пријатните емоции отвараат можност за избор на кој начин единката ќе реагира во однос на 

инстинктивно или научено однесување. Тие го отвараат нашиот ум кон нови идеи и нов поглед на светот 

околу нас, поттикнуваат оптимизам, поголема самодоверба, креативност и соработка.  Позитивните луѓе 

полесно се прифаќаат себе во целост, помалку бараат виновници, полесно простуваат и свесни се за 

своите животни цели. Среќата може да биде цел, но свесното соочување со сите чувства со кои во 

животот се среќаваме, проследено со позитивни пораки , најчесто е единствен начин да се дојде до неа. 

Со активно креирање на пријатните емоции лично стануваме одговорни за квалитетот на својот живот и 

позитивен однос кон нашите животни искуства кои ни се случуваат сега и во иднина.  

 

4. Заклучок 

Често учениците ги воспитуваме со упатување критики, негативни Ти пораки, поттикнување срам и 

негативни емоции кои се врежуваат во потсвеста на детето.Тие влијаат на самодовербата на детето, на 

неговиот идентитет, начин на кој се однесува и како ги донесува своите одлуки. ,,Ти,, пораките 

стануваат патоказ кој го детерминираат однесувањето и животот на идниот возрасен. За разлика од 

негативните емоции, позитивните емоции овозможуваат усвојување на вештини и однесувања кои 

обезбедуваат напредок и успех на личноста. Позитивната психологија се занимава со истражување на 

најдобрите начини како да им се помогне на луѓето како тие да бидат успешни, водат здрав живот, имаат 

позитивни емоции и да бидат задоволни и среќни. Таа ги истражува техниките за разбирање на 
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позитивен, адаптиран, креативен и емоционално исполнет животен стил во кој доминира чувство за 

љубов и среќа. Истражувањата од позитивна психологија покажаа дека успешните луѓе имаат голема 

самодоверба, оптимизам, лесно се справуваат со стресот и анксиозноста. Истовремено утврдено е дека 

младите често имаат ниска самодоверба, критички однос кон другите и негативен однос кон околината 

кои ги искажуваат преку бес и отворена агресија. За унапредување на менталното здравје на младите 

неопходна е психо-едукација со цел јакнење на самодовербата, усвојување нови социјални вештини и 

прифаќање на своите емоции.  

 Примената на позитивната психологија во училиштата овозможува формирање среќни ученици кои 

имаат висока самодоверба, самопочит и самоконтрола, кои се успешни и продуктивни, дружељубиви, 

спремни за соработка, задоволни со себе, подготвени да се справат со стресот и анксиозноста. Во 

унапредување на климата во училиштата неопходни се промени во методите на воспитување и градење 

на самодовербата. Наша задача е преку пофалби да им помогнеме да ја подобрат сликата за 

себе.Негативната слика за себе на учениците можеме да ја промениме со вежби, упорност во  работата, 

промена на ставовите кон реалноста, кон животот и кон себе. Да ги научиме како да мислат,  како да ги 

развиваат своите своите способности, да ги откријат своите јаки страни и истите да ги искористат во 

својот понатамошен живот. Ученикот треба да научи да сака и да биде сакан, да научи да ги слуша и 

почитува другите и да ги препознава своите емоции и емоциите на другите. За да внесеме промени во 

училиштата пред се е неопходно да се променат ставовите и методите на воспитување и поддршка на 

учениците. За подобрување на дисциплината во училиштата неопходни се промени кај учениците, 

родителите и  наставниците, начинот на кој се реализира наставата и пред се начинот на кој се 

поттикнува самодовербата на учениците.  
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CREATIVE WORKSHOP  ,,ECO - BAZAAR” 
Snezana Djordjevic 

                 Elementary school ,,Djordje Krstic” Republic of Serbia  uciteljicazana@gmail.com        

             
Abstract:  “Eco – bazaar” represents an inter-school project of two primary schools in Belgrade: “Djordje 

Krstic” and “Miloje Pavlovic”, attended by students with disabilities. The aim of this project is to promote 

inclusion through joint actions in the field of ecology. The project consists of nine stages, which take place 

throughout the school year: 1. the formation of the ecological sections; 2. the collection of recyclable materials 

at the school level; 3. the creation of everyday objects from recycled materials; 4. organizing joint eco- fairs; 5. 

joint appearances in theatrical performances with designs made from recycled materials; 6. establishing a 

common blog which would publish the activities carried out, including voting for the most successful works and 

acting perfomances, proposing new activities, marking significant dates of the ecological calendar, etc; 7. 

promoting the project through media appearances such as TV, interviews and newspapers; 8. the inclusion of 

other schools from the region in the activities;  9. the expansion of the  project with new content . The 

implementation of the activities involves students, teachers and parents. In the first phase the financial support 

to schools participating in the project to equip the eco-workshops and purchase the tools and supplies for work 

is planned. In the other phases , the workshops finance themselves by selling useful objects on eco-fairs. 

Possible risks are reflected in the loss of initial enthusiasm that can be overcome by reducing the scope and 

number of activities. Expected outcomes of the project are: the inclusion of all students from both schools in the 

collection of recyclable materials, active participation of students with disabilities in eco-exhibitions, theater 

performances and on the blog, the support of parents, communities and the media in the organization and 

implementation of activities, fostering tolerance and collaborative relationships among peers, the inclusion of 

other schools from the region in the activities of the project, the design and implementation of new joint 

activities. A new cycle begins each school year.  The current action plan is expanded and adjusted in accordance 

with the suggestions and needs of the participating schools.  

Key words: recycling , inclusion , local community , support , cooperation 

    КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ,,ЕКО – БАЗАР’’ 
Снежана Ђорђевић 

ОШ ,,Ђорђе Крстић’’ – Београд, Република Србија uciteljicazana@gmail.com  
 

Резиме: ,,Еко – базар'' представља међушколски пројекат две основне школе из Београда: ,,Ђорђе 

Крстић'' и  ,,Милоје Павловић'', коју похађају ученици са сметњама у развоју. Циљ овог пројекта је 

промовисање инклузије кроз заједничке акције из области екологије. Пројекат чини девет фаза, које се 

одвијају током целе школске године: 1. формирање еколошких секција; 2. спровођење сакупљања 

материјала за рециклажу на нивоу школе; 3. израда употребних предмета од рециклираног материјала; 4. 

организовање заједничких еко – сајмова; 5. заједничко наступање у позоришним представама чија се 

сценографија израђује од рециклираног материјала; 6. покретање заједничког блога на коме се објављују 

реализоване активности, гласања за најуспешније радове, глумце, предлажу нове активности, 

обележавају значајни датуми из еколошког календара; 7. промовисање пројекта путем медија 

гостовањима на телевизији, интервјуима у новинама; 8. укључивање других школа из окружења у 

активности из пројекта; 9. проширивање пројекта новим садржајима. У реализацији активности 

учествују ученици, наставници и родитељи. У првој фази је планирана финансијска подршка школа 

учесница пројекта за опремање еко – радионица и куповину алата и потрошног материјала за рад. У 

осталим фазама се радионице саме финансирају продајом употребних предмета на еко – сајмовима. 

Очекивани исходи пројекта су: укључивање свих ученика из обе школе у сакупљање материјала за 

рециклажу, активно учешће ученика са сметњама у развоју на еко - сајмовима, позоришним представама 

и на блогу, подршка родитеља, локалне заједнице и медија у организацији и реализацији активности, 

неговање толеранције и сарадничких односа међу вршњацима, укључивање других школа из окружења у 

активности из пројекта, осмишљавање и реализовање нових заједничких активности. Нови циклус 

почиње сваке школске године. Постојећи акциони план се проширује и коригује у складу са предлозима 

и потребама школа учесница.     

Кључне речи: рециклажа, инклузија, локална заједница, подршка, сарадња  

 

1.  УВОД 
Прихватајући инклузију као одговор на разноврсне потребе ученика за активним учешћем у васпитно – 

образовном процесу, друштво у целини, а самим тим и школе, обавезале су се да ће у све своје 

активности укљућивати и децу, која се, због својих сметњи, етничке припадности, језика, сиромаштва 

исл. сматрају ,,другачијом''.  

mailto:uciteljicazana@gmail.com
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У Србији је инклузија уведена у школе 2009. год. До тада су деца из осетљивих и угрожених група расла 

у изолацији што је допринело развоју стереотипа, предрасуда, страхова и отпора. Доношење новог 

Закона о основама система образовања је отворило пут за укључивање инклузивне деце у живот и рад 

шире друштвене заједнице, али се врло брзо показало да потпуна друштвена интеграција ове деце није 

могућа без мењања ставова и праксе појединаца, организација и друштва. 

Међушколски пројекат Креативна радионица ,,Еко – базар'' је покренут са циљем да се, кроз конкретне 

активности и међусобну сарадњу, допринесе приближавању деце, која похађају школе за децу са 

посебним потребама, и њихових вршњака из редовних основних школа. Тема свих заједничких акција је 

очување животне средине. 

Пројекат се реализује од новембра школске 2015/2016. год. и тренутно се налази у четвртој од девет фаза 

у две школе учеснице пројекта: ОШ ,,Милоје Павловић'', школа за децу са посебним потребама и ОШ 

,,Ђорђе Крстић'', обе из Београда, РСрбија. 

 

 

2.  ПРОЈЕКАТ КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ,,ЕКО – БАЗАР''  

   

Назив  Креативна радионица   ,,Еко – базар''  

Врста/ 

карактер 

Међушколски пројекат о укључивању деце са сметњама у развоју у  промоцију очувања 

животне средине израдом употребних предмета од рециклираног материјала 

Тема Након спроведене акције сакупљања секундарних сировина, у радионици се праве 

употребни предмети (корпе за отпатке, метле, саксије, сатови...) Акције сакупљања 

секундарних сировина се спроводе четири пута у току школске године, по две у сваком 

полугодишту и у њима учествују сви ученици од 1 – 8. разреда. Предмети се израђују у 

школској просторији намењеној за потребе радионице. У изради предмета учествују: 

чланови еколошке секције, наставници и заинтересовани родитељи. Део употребних 

предмета се користи за оплемењивање школског простора и дворишта, а други део се 

излаже једанпут у току школске године на продајном еко – сајму, који организују 

школе укључене у пројекат према територијалној припадности. Новац од продаје се 

користи искључиво за куповину потрошног материјала и алата неопходних за рад у 

радионици. Школе се удружују и у реализацији приредби и драмских представа чија се 

сценографија израђује од рециклираног материјала. Сви направљени предмети се 

објављују на блогу Креативне радионице ,,Еко – базар'' где се организује гласање за 

избор по једног најуспешнијег рада из сваке школе, која је пријављена за учешће на 

сајму. Ученици, аутори најуспешнијих радова, се награђују. 

Трајање током целе школске године 

Кратак опис Креативна радионица ,,Еко – базар'' функционише: 

1. уживо – кроз прикупљање и сортирање материјала за рециклажу, рад у  

школским радионицама, организовање сајмова и размену идеја са ученицима 

који нису непосредно укључени у рад у радионици и између школа 

2. онлајн - на блогу, као месту где се јавно излажу резултати рада у радионицама 

школа учесница пројекта и где сви посетиоци сајта могу да дају своје предлоге 

и сугестије за нове активности, као и да гласају за најкреативније предмете од 

рециклираног материјала  

Међу школама чланицама Креативне радионице ,,Еко – базар'' постоје правила којих се 

сви придржавају: израда заједничког годишњег акционог плана, придржавање 

утврђених протокола за извођење заједничких акција, међусобна сарадња радионица из 

свих школа, у раду радионица учествују ученици, наставници и родитељи школа 

учесница исл.. Организација рада радионица је препуштена свакој појединачној школи 

у складу са њеним потребама и могућностима. Извештаји о резултатима рада у 

радионицама се објављују на заједничком блогу.  Администратори блога су 

координатори школа учесница пројекта.  
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Мото Претворимо смеће у цвеће! 

Циљеви Општи 

 ○ укључивање деце са сметњама у развоју у активности шире друштвене заједнице 

посвећене очувању животне средине 

 ○ развијање личне одговорности код ученика за очување животне средине 

Посебни 

o пружање подршке ученицима са потешкоћама у развоју за учешће у 

заједничким акцијама  

o неговање толеранције 

o оспособљавање ученика за тимски рад и поделу задужења и одговорности у 

тиму 

o јачање свести да је здрава животна средина услов за здравље свих живих бића 

o неговање љубави према природи 

o развијање креативности код ученика 

o подстицање ученика за проналажење нових идеја за очување животне средине 

o формирање навике да ученик брине о животној средини у свакодневном 

животу 

o мотивисање других школа да се укључе у пројекат 

Фазе У току школске 2015/16. године пројекат има следеће фазе:  

1. Формирање радионица у школама учесницама у  пројекту 

2. спровођење сакупљања материјала за рециклажу на нивоу школе 

3. израда употребних предмета од рециклираног материјала 

4. организовање заједничког еко – сајма 

5. заједничко наступање у драмским представама чија се сценографија израђује 

од рециклираног материјала 

6. покретање заједничког блога на коме се објављују реализоване активности, 

гласања за најуспешније радове, глумце, предлажу нове активности, 

обележавају значајни датуми из еколошког календара исл. 

7. промовисање пројекта путем медија гостовањима на телевизији, интервјуима у 

новинама 

8. укључивање других школа из окружења у активности из пројекта 

9. проширивање пројекта новим садржајима 

Ризици и мере 

превазилажења 

o Ученици због обавеза у школи неће моћи да проводе у радионици онолико 

времена колико су планирали.  Предложене мере: смањити број планираних 

предмета и прилагодити их временским могућностима ученика 

o Ученици са потешкоћама у развоју не могу да буду равноправни учесници у 

свим драмским представама. Предложене мере: Бирати врсте представа у 

којима ови ученици могу бити заступљени у што већем броју (позориште 

сенки, луткарско позориште исл) 

Циљне групе ученици, наставници, родитељи и сви заинтересовани да подрже активности Креативне 

радионице ,,Еко – базар'' 

Време 

реализације 

током целе наставне године  

Резултати и 

исходи 

o већа укљученост ученика са сметњама у развоју у живот и рад шире друштвене 

заједнице 

o чести сусрети и дружења ученика са сметњама у развоју са вршњацима из 

школа у окружењу 

o континуитет у спровођењу акција уживо и онлајн одржава пажњу свих ученика 
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на потреби да се води стална брига о животној средини 

o школска средина обогаћена употребним предметима од рециклираног 

материјала  

o развијени сараднички односи међу ученицима свих узраста од 1-8. разреда  

o стварање чвршће повезаности родитеља и школе  

o већа међушколска повезаност 

o усмеравање ученика да квалитетно користе своје слободно време 

Добробити o видљиви резултати охрабрују и друге ученике да узму учешће у раду 

Креативне радионице ,,Еко – базар'' 

o јачање осећаја одговорности према себи и другима 

o изналажење различитих идеја за очување околине 

o резултати пројекта могу послужити као пример и другим школама да оформе 

своје еко - радионице 

 

 

 

Одрживост 

 

 

 

 

 

 

Координатор 

пројекта 

Креативна радионица ,,Еко – базар'' своје активности реализује сваке школске године. 

Активности из претходне проширује и допуњује у наредној школској години  

Сваке школске године, по завршеном осмом разреду, из школе излази једна генерација 

ученика, која своја искуства може да настави у новој школској средини, а укључује се 

нова генерација ученика 5. разреда. Временом добијамо генерације са стеченим 

навикама да брину о својој животној средини. Сарадња са школама, које образују 

ученике са сметњама у развоју, доприноси интегрисању и прихватању ове деце како од 

стране друге деце тако и од шире друштвене заједнице. Истовремено, деца са сметњама 

у развоју се осећају прихваћенијома, кориснијома друштву, срећнија су и охрабрена  да 

даље  развијају своје способности. 

Снежана Ђорђевић, проф. разр. наставе 

ОШ ,,Ђорђе Крстић'', Београд 

 

 Kaтарина Милошевић, дефектолог 

ОШ ,,Милоје Павловић'', школа за децу са сметњама у развоју, Београд 

 

 

3. ЗАКЉУЧАК 

              Инклузија и заштита животне средине представљају значајне области у развијању социјалне и 

културне свести. Пројектом Креативна радионица ,,Еко – базар'' желимо да покажемо да се неговањем 

интеракције инклузивне деце са вршњацима из редовних школа доприноси превазилажењу стереотипа, 

предрасуда и отпора у њиховом прихватању. Истовремено, бавећи се активностима из области заштите 

животне средине, овај пројекат утиче на стицање навика за бригу и очување животне средине, које 

излазе из оквира пројекта и налазе своју примену у свакодневном животу. 
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THE FUNCTION OF STUDENTS‘ HOMEWORK AND THE DIDACTICAL- 

METHODICAL REQUIREMENTS WHEN THEY ARE GIVEN 

Sinolichka Sabotkovska 

Jasminka Mircheska 

Slavjanka Hristovska 

Primary school „Brakja Miladinovci“ -  Dobrushevo,  Republic of Macedonia  

Primary school „Goce Delchev“ -  Mogila,  Republic of Macedonia 

sinolicka86@yahoo.com  mirceskajasminka@yahoo.com slavjanka_21@yahoo.com 

 
Summary: The teaching process in its essence is an organized activity between the teacher and the student in 

order for the student to acquire the learning material.During the practice of the teaching and learning process, 

the students’ homework plays an important role. The correctly placed homework has a great meaning in terms 

of the teaching, learning and didactical importance. There are many types of homework according to: the goal 

that has to be achieved in broader sense; the didactical goal; the technique for elaborating homework; the 

participation of students when choosing their homework. While giving certain homework, there are specific 

didactical-methodical requirements that have to be obeyed. An important segment is that while giving 

homework that asks some previous preparation and then there is checking of the same. The students should have 

optimal conditions for doing their homework so that the final goal of the homework is achieved.   

Keywords: types of homework, didactical-methodical requirements, organization of homework 
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Резиме: Наставниот процес според својата суштина е организирана активност помеѓу наставникот и 

ученикот со цел да се совлада наставниот материјал. При реализацијата на наставниот процес важна 

улога имаат и домашните задачи на учениците. Правилно поставени домашните задачи имаат големо 

воспитно-образовно и дидактичко значење. Постојат повеќе видови домашни задачи според: целта што 

се сака да се постигне во поширока смисла на зборот; дидактичката цел; техниката на изработувањето на 

домашните задачи; учеството на учениците во изработката на домашните задачи. При задавањето на 

домашните задачи треба да се почитуваат одредени дидактичко-методички барања. Важен сегмент при 

задавањето на домашните задачи е организацијата на домашните задачи која подразбира претходно 

планирање, а потоа и проверка на истите. За домашната работа да ја постигне својата цел учениците 

треба да имаат оптимални услови при нејзино изработување. 

Клучни зборови: видови домашни задачи, дидактичко-методички барања, организација на домашните 

задачи 

 

1. ПОИМ И ЗНАЧЕЊЕ НА ДОМАШНИТЕ РАБОТИ 

Наставниот процес според својата суштина е организирана активност помеѓу наставникот и ученикот со 

цел да се совлада наставниот материјал. Во педагошката литература домашните работи различно се 

дефинирани. 

Д-р В. Пољак под домашни работи подразбира: „Активности на учениците кои произлегуваат од 

секојдневните обврски спрема работата во училиштето придонесува за остварување на наставните 

задачи и се изведуваат надвор од училиштето“. Според д-р М. Колетиќ домашните работи на учениците: 

„Претставуваат составен дел од наставната работа и повторно се вклучуваат во неа, во различни 

моменти од наставниот процес и во различни облици“. 

Правилно поставени домашните работи имаат големо воспитно-образовно и дидактичко значење. 

Домашните работи придонесуваат кај учениците да се развиваат позитивни црти на карактерот - 

самодисциплина, упорност да се развива способноста за еваулација на сопствената работа, а врз основа 

на тоа стекнување на работна култура. Доколку училиштето и наставникот имаат неправилен и 

негативен став спрема домашните работи, тоа ќе се манифестира во квантумот на знаењата на 

учениците. Да не се применуваат домашните работи во наставата, тоа би значело нејзе да ѝ се ускрати 

една корисна активност, свесно одрекување од една форма на ученичка работа, која со ништо не може во 
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потполност да се замени, а која ако е правилно организирана, многу придонесува за реализација на 

воспитно-образовните задачи. 

 

2. ВИДОВИ ДОМАШНИ ЗАДАЧИ 

   а) Според целта што се сака да се постигне во поширока смисла на зборот; 
- домашни задачи за обработка на нови содржини (учениците можат да се активираат во собирање на 

нагледни материјали, набљудувања, собирање на податоци, изведување обиди, читање разни текстови и 

друго. Материјалот што го собираат учениците самостојно, го доживуваат, репродуцираат и стекнуваат 

знаење од соодветната област); 

- домашни задачи за продолжување на работата на часот (ученикот се поставува во улога да ги утврди 

знаењата на обработениот материјал, да се меморира, повторно да се извежба некоја вештина или пак да 

се примени стекнатото знаење). 

     б) Според дидактичката цел домашните задачи можат да бидат: 

- домашни задачи за подготовка на учениците за совладување на нов материјал; 

- домашни задачи за повторување, утврдување и проширување на обработениот материјал;  

- домашни задачи за примена на стекнатите знаења, вештини и навики; 

- домашни задачи за самостојна и творечка работа. 

    в) Според техниката на изработувањето домашните задачи можат да бидат: 

- практични (изработка на разни практични ученички предмети, модели, справи, изведување на обиди, 

експерименти итн.); 

- писмени (решавање задачи, пишување состави, реферати, писмени одговори и сл.); 

- усни (утврдување на материјалот од учебникот, граматичка анализа на реченици, одговор на прашања и 

сл.).    

    г) Со оглед на учеството на учениците во изработката на домашните задачи, тие можат да се 

поделат на: 

- општи (сите ученици работат исти задачи); 

- групни (каде секоја група добива посебна задача); 

- индивидуални (секој ученик работи посебна задача). 

Сите овие видови домашни задачи имаат своја вредност и значење во дадена ситуација и за определена 

возраст на учениците. Најголема вредност имаат оние домашни задачи кои бараат самостојна активна 

работа на учениците, бараат решение, примена на познатото на нови примери и сл. Но не треба да се  

потценуваат и домашните задачи со репродуктивен карактер. 

 

3. ОБЛИЦИ НА РАБОТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОМАШНИТЕ РАБОТИ 

При реализирањето на домашните работи најповеќе се применува индивидуалниот облик на работа, но 

тоа не значи дека не можат да се применат и другите облици: тандем, групен и колективен. 

Индивидуалниот облик на работата најдобро одговара на оние ситуации во кои ученикот треба да ја 

потврди способноста за самостојна работа. Повеќето домашни работи треба да бидат реализирани со 

овој облик на работа, затоа што тој е најпогоден  за развивање на способноста за самостојна работа и 

откривање на сигурни елементи за вреднување на резултатите од неговата самостојна работа. 

 Со примена на работата во парови (тандем-партнери) при реализацијата на домашните работи, 

учениците се навикнуваат да работат по двајца.  

 Групниот облик на работа при реализација на домашните работи се применува поретко.  

Најретко при реализирањето на домашните задачи се применува колективниот облик на работа. 

Суштината на овој облик на работа се состои во здружената работа на сите ученици од една паралелка за 

решавање одредени заеднички домашни задачи, како на пример: заеднички акции, организирање на 

колективни изложби, сложени набљудувања и сл. 

 

4. ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКИ БАРАЊА ПРИ ЗАДАВАЊЕТО НА ДОМАШНИТЕ РАБОТИ 

- Домашните работи по содржина, обем и длабочина, треба да бидат прилагодени според развојниот 

степен на знаењата, психичките и работните способности на ученикот. Претешките задачи 

обесхрабруваат, учениците губат самодоверба и бараат помош од страна, додека прелесните задачи, 

пак, не бараат умствен напор и се завршуваат без интерес и механички. 

- При задавање на домашните работи наставниците најчесто грешат во тоа што на учениците им 

задаваат задачи, кои од нив не бараат друго, туку механичка работа. 

- Домашните работи треба да произлезат од потребите на наставата, а треба да се водени и од 

емоционалната мотивираност на ученикот. Тој треба да ја доживува содржината на работата, да ја 

чувствува корисноста од нејзината намена.  
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- Квалитетот на домашните работи и односот на учениците спрема нив, зависи од тоа колку се 

почитуваат дидактичките принципи: постапност, систематичност, поврзување со животната средина 

и принципот на поврзување на теоријата и практиката. 

- Посебни дидактички барања се поставуваат во поглед на активноста на наставникот и учениците 

при задавање и реализација на домашните работи кои претходат на обработката на одредена 

материја: набљудување на извесни појави, објекти, да изведат екскурзија, да прочитаат и обработат 

литературно дело, да извршат мали истражувања или состават колекции и сл. За таква самостојна 

работа учениците треба да имаат извесни способности, сигурност и иницијативи. 

- При задавање на домашните работи треба да се има во предвид и работоспособноста на учениците 

во текот на неделата. Од научни сознанија познато е дека кривата на работоспособноста во текот на 

неделата е различна. Во понеделник нивото на работната способност се зголемува и постигнува 

кулминација меѓу среда и четворток, а потоа се намалува се до недела кога нивото е доста ниско. 

- Погрешно е и штетно на учениците да им се задаваат домашни работи повеќе од нормалното, за 

време на празничните денови, кога сите одмараат, како и на крајот на работната недела, во 

седмичниот одмор - сабота и недела. И учениците како возрасните имаат право празничните денови 

да ги користат за одмор и рекреација, а не истите да им бидат исполнети со задолженија – домашни 

задачи. 

- Постојат дилеми за тоа дали на сите ученици да им се задаваат исти домашни работи, или на 

подобрите ученици да им се задаваат посложени. 

- Почитувајќи ги сите наведени дидактички барања во поглед на широкиот третман на домашните 

работи, како и индивидуалните активности кои треба да ја следат целокупната наставна работа, ќе се 

постигне успех во развивањето на умствените способности и развивањето на работните, моралните 

и естетските навики кај учениците. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДОМАШНИТЕ РАБОТИ 

а)Планирање на домашната работа 

- домашната работа треба да биде во служба на тоа што се учело во текот на часот; 

- треба да се смисли што ќе се даде за домашна работа; 

- да се знае целта што треба да се постигне со домашната работа; 

- домашната работа да биде одмерена на детски сили и да се надоврзува на искуството на учениците; 

- да се знае врската на дадената домашна работа со наредниот час; 

- да се предвиди како може најефикасно истата да се проверува. 

б)Задавање на домашните работи 

 Задавањето на домашните работи треба да биде прецизно, а потоа значи наставникот треба јасно и 

одредено да ги формулира задачите, да укаже на техниката и начинот на работа, да провери дали 

учениците ја сфатиле задачата и дали можат самостојно да ја работат без туѓа помош. 

При задавањето на подготвителни домашни задачи на учениците треба да им се дадат некои основни 

информации за тоа што треба да работат, за што да учат, со кои содржини ќе се запознаат на наредниот 

час (часови), која проблематика ќе ја проучува и кои подготвителни домашни работи треба да се 

извршуваат. 

 Задавањето домашни работи влегува во организација на часот како негов составен дел. Во практиката 

задавањето на домашните работи се врши на крајот на часот. 

Задавањето на домашните работи по завршувањето на часот е промашено поради тоа што вниманието на 

учениците  во тој момент е деконцентрирано, во училницата настанува џагор, а зборовите на 

наставникот се примаат со значително намалена сигурност. 

в) Проверување и оценување на домашните работи 

   Д-р Љубица Продановиќ истакнува дека „на домашната работа најчесто не се дава оценка, туку се 

врши проценка. Проценките  се неопходни за да се види дали учениците и во колкава мера го сфатиле 

одредениот материјал, степенот на увежбаноста во поединечна област и колку е во состојба знаењата да 

ги примени во практиката. Врз основа на тие проценки наставниците преземаат одредени мерки во 

смисла на подобрување на знаењата кај учениците, ја зајакнуваат активноста во одредено подрачје или 

ја менуваат организацијата на наставната работа. На пример, ако наставникот утврди дека учениците не 

ја изработиле добро домашната работа затоа што правилно не ја разбрале одредената метерија која ја 

учеле, тогаш наставникот е должен истата повторно да ја обработи со учениците, односно да посвети 

толку внимание колку што е потребно за да се дојде до задоволни резултати“. 

 

6. УСЛОВИ ЗА РАБОТА ВО ДОМОТ 

Секој ученик во домот треба да има посебна просторија каде што ќе ги чува книгите и ќе работи. Со тоа 

ученикот му се овозможува не само уредно да работи, туку и да стекне и потребни навики за работа, ред 

и друго. 
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Особено е важно кај ученикот да се создаде навика да учи на утврдено место и сам да се грижи за 

уреденоста на истото. Столицата треба да одговара на возраста на ученикот, така што при седењето 

ученикот да не го криви `рбетот. На ѕидот, покрај работната маса, ученикот треба да има распоред на 

часовите, календар, а по потреба географска карта. 

Најпогодна температура која поволно влијае на учењето е онаа од 19 - 22 степени Целзиусови. Пониска 

и повисока температура неповолно влијае  на учењето. Слично е кога воздухот е премногу сув или 

влажен или е намален кослородот во него.          

И вревата, односно тишината е еден од факторите што влијаат врз оној што учи. Интелектуалната 

работа, каква што е училишното учење, односно реализацијата на домашните работи бараат 

концентрација на вниманието во подолг период  и со посилен интензитет.                                                                                                                                                                                                                           

Доколку вревата е силна, тоа го отргнува вниманието на оној што учи, односно оној кој изработува 

домашни задачи. Затоа треба да се настојува домашните работи да се реализираат на место каде 

најмалку допира врева однадвор. 

 

ЗАКЛУЧОК 
Домашните задачи се важна карика во наставниот процес. По содржина, обем и длабочина, треба да 

бидат прилагодени според развојниот степен на знаењата, психичките и работните способности на 

ученикот. Претешките задачи обесхрабруваат, учениците губат самодоверба и бараат помош од страна, 

додека прелесните задачи, пак, не бараат умствен напор и се завршуваат без интерес и механички. 

секогаш треба да се почитуваат дидактичко-методичките барања при нивно задавање за функцијата на 

домашната задача да ја постигне посакуваната цел. 
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Summary: Good communication is needed to build healthy interpersonal relations, without which there would 

be no success. Reciprocal communication operations increases mutual trust, improves school climate and this 

contributes to a more efficient fulfillment of the objectives and tasks at school. An important component for the 

successful operation of communication in general is active listening. Active listening affects the communication 

participants to feel that their ideas and emotions are respected, that they are understood and accepted, encourage 

further communication and develop readiness to listen. All contribute to mutual understanding and respect. The 

aim of active listening is basis for quality communication, which is accomplished through hearing and 

paraphrasing the speaker. The ability of active listening can be learned and constantly improved. 

Keywords: active listening, communication, paraphrasing 
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Резиме: Добрата комуникација  е потребна за градење на здрави меѓучовечки односи, без кои нема да 

има успех во работата.Меѓусебна комуникација во работењето ја зголемува меѓусебната доверба,ја 

подобрува училишната клима а тоа придонесува за поефикасно исполнување на целите и задачите во 

училиштето.Важна компонента за успешно одвивање на комуникацијата воопшто ,е и активно 

слушање.Активното слушање влијае на учесниците во комуникацјата да чуствуваат дека нивните идеи и 

емоции се почитуваат ,дека тие се разбрани и прифатени,ја потикнуваат натамошната комуникација и 

развива подготвеноста за слушање. Сето тоа придонесува за взаемно разбирање и почитување. Целта на 

активното слушање  преставува  основа за квалитетна комуникација , која се остварува преку 

сослушување и парафразирање на говорникот. Способноста за активно слушање може да биде и научена 

и постојано да се усовршува. 

Клучни зборови: Активно слушање,комуникација, парафразирање 

 

ВОВЕДНИ РАЗГЛЕДУВАЊА 

Комуникацијата е секојдневна вообичаена работа. Сите ние имаме потреба  и право да знаeме што се 

случува околу нас и се што е поврзано со нас. Без комуникација сето она што го мислиме и го имаме 

стекнато како знаење ќе престане да постои, а секоја генерацијаќе биде посиромашна за искуството на 

претходната.Непотребно ќе се троши време за минување на истиот пат учење на истите работи,а 

напредокот би изостанал. 

Општ впечаток е дека во организациите постои незадоволство во поглед на квалитетот на 

комуницирањето и постои потрева за неговото подобрување.Грешките што притоа се прават, во прв ред 

се последица на недоразбирањата на комуникацијата и неможноста да се согледа дека комуникацијата и 

неможноста да се согледа дека комуникацијата е двострано разменување на информации,а не  само 

давање наредби.Во контекс на ова една дефиниција за комуникација , според  Даниловиќ  , е дека под 

комуникација се подразбира размена на информации помеѓу две и повеќе личности.Тоа преставува 

интеракција која се реализита со помош на знаци во форма на сигнали и симболи кои го пренесуваат на 

идеи и искуства.Беа комуникација животот на лиѓето се сведува на преживување.Преку комуникација 

луѓето стануваат она што се. 
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Важна компонента за успешно одвивање на комуникацијата воопшто ,е и активното слушање. 

Активното слушање влијае на учесниците во комуникацијата да чуствуваат дека нивните идеи и емоции 

се почитуваат,дека тие се разбрани и прифатени, ја потикнуваат натамошната комуникација,и развива 

подготвенос за слушање. Сето тоа придонесува за взаемно разбирање и почитување.Успешната 

комуникација е клуч за решавање на конфликти.Конфликтот произлегува од различните ставови. 

Комуницирањето меѓу  конфронтираните страни подразбира взаемно разбирање,а да се оствари 

ефикасна комуникација,неопходно е страните да ја имаат развиено вештината за активно слушање, да се 

стане свесен за изнаоѓањето на решение. 

Целта на активното слушање преставува основа за квалитетна комуникација,кој се остварува преку 

сослушување и парафразирање на говорникот.Способноста за активно слушање може да биде научена и 

постојано да се усовршува. 

 

ТЕОРЕТСКИ АСПЕКТИ 

Комуникацијата е мошне важна за добро управување, особено во воспитно образовниот процес. За да 

биде комуникацијата добра, тоа треба да биде двонасочен процес, кој вклучува испраќање на пораката и 

добивање на информација која е исклучително важна и неопходна за целосно справување со 

организацискиот процес. Според Јанковиќ, квалитетна комуникација има кога: 

 Целта на пораката е јасна; 

 Се размислува за тоа како ќе биде разбрана пораката; 

 Внимателно ќе се изберат зборовите; 

 Се внимава на составување на речениците; 

 Содржината е кратка и јасна; 

 Се размислува дали обраќањето е до вистинската личност. 

   Значи за подобрување на квалитетот на комуникацијата од големо значење е активното слушање и 

парафразирање, со што може да се провери дали говорникот и слушателот се на иста линија, дали има 

меѓусебно разбирање. Принципи на активно слушање, кои се битни за правилно одвивање на процесот 

на комуникација се: 

1. Охрабрување на личноста- праќање вербални и невербални знаци кои ќе покажат дека ние 

навистина слушаме. Ние ќе употребиме ематични одговори за да дадеме поддршка и 

охрабрување да се продолжи со искажувањето. 

2. Одредување- поставување прашања за објаснување што соговорникот кажува. Тоа го правиме 

кога сакаме да истражиме други аспекти од приказната, да потврдиме што сме разбрале. 

3. Парафразирање- со свои зборови потврдуваме што сме слушнале.  Ова е добар начин на 

проверка на кажаното. 

4. Рефлексија-  со свои зборови кажуваме што мислиме ние за тоа, кога сакаме да помогнеме во 

изнаоѓањето на солуција на проблемот. 

5. Сумирање- повторување на клучните идеи, теми и чувства што соговорникот ги кажал или 

покажал. Се употребува кога започнуваме нов аспект на приказната, кога сакаме да се сложиме 

со соговорникот за завршување на конверзацијата. 

Искуствата од практиката покажуваат дека 75% од она што сме го слушнале се заборава, погрешно се 

разбира и слично. Затоа неопходно е насочување на вниманието, интерпретирање и паметење на она што 

се слушнало. Активното слушање значи соживување со она што соговорникот ни го кажува. За активно 

слушање многу важно е да се одлучиме дека ќе слушаме, ќе ја гледаме личноста во очи, ќе поставуваме 

прашања и ќе елаборираме, дека треба да научиме да ќутиме и да избегнуваме непотребни движења и 

знакови. 

Добар начин за проверка на кажаното е парафразирањето. Парафразирање е описно искажување за 

подобро разбирање: 

 Повторување на она што сме го слушнале и проверка на точноста на истото; 

 Повторување на искажаното со промена на редоследот на зборовите, без промена на смислата 

на искажаното; 

 Тоа не е поставување на прашања, бидејќи тоа се однесува на она што сакаме да дознаеме, а му 

го одзема вниманието на говорникот; 

 И тоа не треба да биде средство, со кое што на говорникот ќе му го раскажете Вашето лично 

искуство. 

Со примената на овие принципи и начини на активно слушање и парафразирање ќе се подобри 

квалитето на процесот на комуникација. 

 
ЕМПИРИСКИ СОЗНАНИЈА 
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Од  досегашното искуство , работејќи како педагог, ги согледував недостатоците и предностите во 

комуникацијата во училиштето. 

Во училиштето каде сим педагог затекнав атмосвера во која наставниците беа поделени во мали групи и 

многу ретко комуницираа со другите наставници надвор од групата . Исто така, и комуникацијата на 

директорот со наставниците беше формална, само преку состаноци ,кои според мое видување секогаш 

беа долги, без решенија, каде што доаѓаше до израз наметнувањето на ставови без да се сослуша и 

другото мислење на колективот.Комуникацијата со родителите и учениците беше многу ретка, а секој 

конфликт што ќе се појавеше во училиштето ,делумно или воопшто не пожеше да се реши, бидејчи 

пристапот беше сосема погрешен.Сето тоа доведе до нарушување на човечките односи и доверба, 

училишната клима беше на незавидно ниво. 

Тоа не наведе да ги бараме причините за таквата состојба, како и можните решенија. Вршевме споредба 

на недостатоците и предностите на комуникацијата во двете училишта, бидејчи состојбата не беше иста. 

Некои односи беа различни некои исти, а сето тоа зависеше од околностите во кои се наоѓаат 

училиштата. 

За да се измени ваквата состојба и да се согледа мислењето и ставовите нба вработените спроведовме 

анкетa.Во анкетата беа содржани прашања за да се откријат причините во комуникацијата и ставовите на 

вработените.Резултатите од анкетата покажаа дека поголем број од вработените ги потецираа пречките 

во комуникацијата, заклучокот беше дека дека проблемот во комуникацијата на релација наставник 

наставник, наставник – директор и останати вработени е на незавидно ниво. Тоа ни даде јасен сигнал 

дека сите вработени имаат волја да се изменат меѓучовечките односи во училиштето. 

Следно што направивме се разбира со согласнос на директорот и вработените кои после реаултатите од 

анкетата се сложија за состојбата во која се наоѓаме, спроведовме работилница на тема АКТИВНО 

СЛУШАЊЕ – Добра комуникација. Целта на спроведувањето на овие работилници беше да не наведе да 

размислуваме за нас, да се разгледаат состојбите и негативностите од досегашното работење и истите да 

се подобрат и пренесат понатака. Изготвив план за работа во кој ги вметнав сите резултати и очекувања 

на вработените од спроведената анкета и моето лично искуство од обуките и семинарите што ги 

посетувавме на оваа тема. 

Работилниците беа посетени и прифатени , не наидовме на отпор при нивната реализација 

.Работилниците беа на тема ; ДА СЕ БИДЕ ДОБАР СЛУШАТЕЛ;  РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА 

НЕДОСТАТОЦИТЕ И ПРИДОБИВКИТЕ ОД ПАРАФРАЗИРАЊЕ;  ЗАПОЗНАВАЊЕ НА СЕБЕСИ 

КАКО СЛУШАЧ; ЈАС ГОВОР и други.После одржаните работилници се вршеше евалуација во врска со 

стекнатите знаења за активното слушање и парафразирање како делод одржлива и добра 

комуникација.Беа изнесувани позитивни ставови за поставување на правила за комуникација. Беа 

изнесувани позитивни ставови за поставување на правила за комуникација ,со кои полека но сигурно ќе 

се поврати квалитетна  комуникација а се дава и предлози како ќе се пренесе понатака стекнатото 

искуство, како меѓу вработените така и во комуникацијата со учениците и околината воопшто. 

        Спроведувањето на знаењата од работилниците во практиката се одвиваше полека, но сигурно. Беа 

направени упатства за активно слушање и тоа: 

 Предадете се на слушањето и посветете го вашето целосно внимание на соговорникот, 

 Додека зборувјте гледајте го соговорникот во очи 

 Не го прекинувајте( не прашувајте зошто или не велите И јас ) 

 Парафразирајте ( почнете ја реченицата со зборовите Ако правилно ве разбрав вие....) 

 Не прави непотребни движења и гестикулации за да не го одземеме вниманието на 

соговорникот. 

Училиштето беше вклучено во проекти кои бараа тимска работа , а и во кои активното слушање на 

соговорниците дојде до израз.Со подобрување на активното слушање полесно доаѓа до решенија за 

темите од проектните активности, бидејќи сите беа сослушани. Се подобри и комуникацијата со 

околината и со родителите кои покажуваа се поголем интерес за наставниот процес, со отворени средби, 

каде што училиштето ги повикува на соработка.Родителите беа вклучени во некои проекти, со свои 

ставови и сугестии. Наставниците се повече комуницираат помеѓу себе, а искуствата на активното 

слушање кои ги стекнаа на работилниците го пренесуваат на учениците зџа време на часовите. 

Комуникцијата со директорот се повече се подобруваше не само преку состаноци туку и преку 

непосредни индивидуални средби со вработените.За време на состаноците се почитуваат правилата и 

принципите за активно слушање, и со тоа се подобри начинот на водење на состаноците, кои вече не се 

долги и без конкретни решенија. 

Желбата секој да биде разбран и сослушан за она што го кажува , се почитува, а со тоа вработените 

разбраа дека комуникацијата е мочно средство кое ги разрешува и најтешките проблеми.Ни требаше 

многу труд, волја и часови поминати во поединечни разговори, да се подобри состојбата во свачањето на 

важноста на добрата комуникација. Голем број наставници во отворени и конструктивни дискусии, јасно 
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ставија до знаење дека ја разбраа пораката што им беше испратена, во смисла дека сите дадени проблеми 

ќе  ги решаваме само ако го почитуваме активното слушање, како основа за квалитетна комуникација. 

Како придобивки од сето ова, со разбирање на целта на активното слушање, се создаде подобра клима во 

колективот, се отфрли стариот начин на отуѓеност, сите подобро се запознавме, тимската работа е на 

завидно ниво. Кај секој поединец се зголемува чувството за самопочитување со: 

 Давање на сугестии; 

 Изразување идеи; 

 Превземање ризици; 

 Отворено говорење и ангажирање; 

 Отворен разговор за своите чувства; 

 Голема креативност. 

Сето ова ни помогна и во разрешување и на конфликтни ситуации, каде што научивме како да дојдеме 

до разрешувањето на конфликтите: 

- Да се зборува за себеси, во јас форма; 

- Да се биде објективен, да не се навредува, повредува или провоцира другиот; 

- Да се признаат потребите на другиот; 

- Да  се остане на темата без оддалечување од неа; 

- Да се остави другиот да се искаже, да се ислуша; 

- Да се трага по заедничко решение; 

- Да се држиме до договорените правила. 

 Бидејќи конфликтите се составен дел на меѓучовечките односи и неизбежен дел од животот, нивното 

разрешување со примена на упатствата за активно слушање, покажа позитивни резултати во 

училиштето. Секогаш настојувам секој настанат конфликт во училиштето да се реши што е можно 

побрзо, со запомнување на целта дека треба да се постигне компромис и двете страни да изнајдат начин 

да заминат како победници. Секогаш при разрешување на конфликти се раководам според одредени 

тактики, кои се покажаа како успешни во практиката и истите ќе ги применувам и понатака, а тие се: 

- Ако мислам дека има проблем закажувам индивидуална средба за да се разговара за 

проблемот; 

- Го почитувам мислењето  на другиот; 

- Ги сослушувам мислењата на другите; 

- Не го повишувам тонот при разговорот; 

- Не брзам во донесувањето на заклучоци или осуди; 

- Барам повеќе информации со поставување на повеќе прашања за да се разреши 

проблемот 

- Правам компромис. 

Ваквиот пристап за подобрување на комуникацијата во училиштето со активното слушање може да биде 

корисен за другите училишта каде што комуникацијата претставува проблем. 

Сега веќе функционораме како современ колектив, во кој е изразена тимската работа, која дава подобри 

резултати заради подобрените комуницаски односи во сите релации. 

 

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

Добрата комуникација е потребна за градење на здрави меѓучовечки односи, без кои нема да има успех 

во работата. Меѓусебната комуникација во работењето ја зголемува меѓусебната доверба, ја подобрува 

училишната клима, а тоа придонесува за поефикасно исполнување на целите и задачите во училиштето. 

За да комуницираме добро, ние треба да се познаваме самите себе и да бидеме способни да ги 

процениме другите. Само тогаш можеме да се надеваме дека ќе најдеме најдобри начини за ефективно 

комуницирање со другите, како во давањето на информации, така и во градењето на меѓусебните 

односи. 

Од досегашното искуство и активности што се преземени за остварувањето на целта на активното 

слушање, можеме да бидеме задоволни. Сето наведено до сега може да користи како предлог за 

подобрување на комуникацијата во училиштата, бидејќи без активно слушање нема да има квалитетна 

комуникација. За таа цел допринесоа работилниците за активно слушање, каде директно беа вклучени 

наставниците, примената на принципите и начините за активно слушање и парафразирање. Исто така, 

ова ќе помогне во разните ситуации за разрешување на конфликтите каде позитивните резултати се 

неминовни. 

Но, не треба да застануваме на ова ниво, затоа што комуницирањето бара се поголеми вложувања и 

посветивања. Значењето на активното слушање е да ни помогне точно да сфатиме што сака 

соговорникот да каже, како и да му овозможиме да знае дека сме го сфатиле. Во процесот на активното 

слушање, ние ги регестрираме содржината и чувствата на соговорникот кој ја праќа пораката. 
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SCHOOL DISCIPLINE 

Vesna Nicheva MSc 

 

Abstract: Discipline is assembly of  regulations and rules that determine the manner of maintaining order, 

committed to adherence of order and obedience.  

If in the class there isn’t discipline, there is a problem; students with their behaviour would interfere 

with the teacher. The teacher is the one who should make a strong personal message to students, giving them 

clear message that they would interfere with their behaviour.  

It is very important teacher’s to reveal student’s who have a problem and need to help them. This is all 

possible with active listening by the teacher. With that, he knows what the student’s problem is and how to solve 

it. But if in the unit the teacher is one who has a problem, then he should send students a message that will give 

clear that they objects to the teaching process. As best I-message is the message that the teacher will express 

their opinion, while nobody will be hurt and offended.  

Keywords: discipline, teacher, student, class, problem 

 

УЧИЛИШНА  ДИСЦИПЛИНА 
м-р Весна Ничева 

 

Резиме: Дисциплината е склоп на прописи и правила кои го одредуваат начинот на одржување на редот, 

обврски за придржување до редот и послушност. Доколку во едно одделение постои недисциплина, 

значи постои проблем, односно учениците со своето однесување му пречат на наставникот. Наставникот 

е оној кој треба да упати силна лична порака до ученикот, давајќи им до знаење дека тие со своето 

однесување му пречат.   

 Многу е важно наставникот да открие кој ученик поседува проблем и како треба да му помогне. 

Сето тоа е возможно со активно слушање од страна на наставникот. Со тоа тој ќе знае што му 

претставува на ученикот проблем и како ќе го решат истиот. Но доколку во одделението наставникот е 

оној кој поседува проблем, тогаш тој треба да им испрати на учениците порака со која ќе им даде до 

знаење дека му пречат во изведувањето на наставата. Како најдобра порака е Јас-пораката, со која 

наставникот ќе го искаже своето мислење,  а притоа никој нема да биде повреден и навреден. 

Клучни зборови: дисциплина, наставник, ученик, одделение,  проблем. 

 

Дефинирање на поимот ,,дисциплина“ 

Зборот дисциплина има  латинско потекло и значи - учење. Првично се користи за само-

дисциплина , потребна за извршување на некои задачи, а денес, според Клаиќ во (1987) се користи како  

"сет на правила со кои се утврдува начинот на одржување на редот во некои институции и организации" 

и "навиката на послушност кон одредена цел." Нејзината цел е да се спречи проблеми и да дејствува ако 

проблемот се уште се појави дека нема да се повтори. 

Во  литературата можат да се сретнат голем број  дефинирања  на поимот  “дисциплина” и тоа :  

”процес на одржување на редот, помагање на учениците да ја откријат вредноста, користа и 

неопходноста, за почитување на правилата и процедурите и  превземање одговорност за сопственото 

однесување.“ 

“ збир  на прописи и правила кои го одредуваат начинот на одржување на редот, обврски за 

придржување до редот и послушност”
12

  

“ обврзница, редослед, одржување и почитување на пропишаниот ред.”
13

 

“како ред чие одржување подразбира исполнување на одредени барања, извршување на обврските и 

должностите, однесување во согласност со нормите и правилата кои ги поставува некоја заедница или 

општествена група,, 

 Во рамки на воспитно – образовниот процес , поимот дисциплина се однесува на однесувањето 

на наставникот , како реакција на однесувањето на учениците кои го попречуваат редот во училницата, а 

воедно и  процесот на учење.  

 

Традиционалистичко и прогресивистичко сфаќање за дисциплината 

Прашањето за дисциплината во училиштата не е прашање кое ги засега само педагозите , 

психијатрите , дефектолозите , туку и родителите и сите оние на кои им е блиска оваа проблематика . 

Ученичката дисциплина , односно недисципилна се наведува како еден од најголемите проблеми во 

                                                           
12

 Шехалић, 1997: 166 
13

 Крстић, Психолошки речник, 1988:124  
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училиштата не само од страна на наставниците ,педагозите , психијатрите дефектолозите ,туку и од 

страна родителите. 

Во теориските разгледувања  се разликуваат  две спротивставени сфаќања за ,,дисциплината“ и 

тоа : традиционалистичко и прогресивистичко .  

Според традиционалистичкото сфаќање ,  децата по природа се диви и неконтролирани  и 

потребна им е надворешна контрола,се додека не се научат на самоконтрола,треба да ги учиме  

користејќи казна и моќ,да ги учиме да почитуваат авторитет и да се потчинат на барањата на 

наставникот т.е треба да се научат да го почитуваат авторитетот. 

Спротивно на традицционалистичкото сфаќање, претставниците на  прогресивистичката 

струја , сметаат дека  децата по природа се добри, дека треба да им се допушти слободно и природно да 

се развиваат, дека не треба да се насочуваат, а тие во текот на растењето ќе стекнат самоконтрола и 

самодисциплина. Спротивставените  сфаќања за  училишна дисциплина произлегуваат  од различните 

претпоставки за природата на човекот. И покрај разликите  во пристапите , современите автори се 

согласуваат дека дисцишлината е составен и неразделен дел од училишниот живот и дека е неопходен 

услов за успешна настава и учење. 

 

Традиционалната дисциплина  наспроти демократското управување со училиштата 

Традиционалната дисциплина , која е каректеристична за т.н. “стара школа,, се заснивала на 

слепа послушност,  на  страв и на авторитетот на наставникот и се сфаќала како ред кој е потребен во 

училницата за да се реализираат поставените задачи и цели. Таа одговарала и била неопходна на 

предавачко – испитувачката настава во која ученикот пасивно слушал и ги меморирал излагањата на 

професорот преку евентуално демонстрирање на училишната табла. За разлика од традиционалната 

дисциплина, во демократското окружување на учениците им се дава повеќе слобода .Искуствата и 

истражувањата покажуваат дека кога на учениците ќе им се даде доверба стануваат многу  повеќе 

одговорни односно дека дисциплината не е исто што и тишината, дисциплината дозволува и вклучува 

разговор и со наставниците и со учениците . Правилата се неопходни, но владењето кое се темели на 

доверба е  далеку поодржливо од владеење кое се темели на закани, односно  

 

Зошто учениците се недисциплинирани? 

Андрилович и Чудина Обрадович ( 1996 ) наведуваат неколку причини за ученичката 

недисциплина: 

Прво , можат да постојат биолошки особини кај ученикот кои се значајни за појавата на 

училишната недисциплина.Овие особини  ( слаба ментална развиеност) го намалуваат вниманието на 

ученикот и можат да поттикнуваат импулсивност и агресивност.  

Како друга причина може да се јават  емоционалните проблеми на ученикот. Тоа најчесто се 

однесува на неможноста на детето да на конструктивен начин ги задоволи своите потреби. Учениците на 

кои не им е задоволена потребата за прифаќање и почитување од страна на врсниците и наставникот , 

често се со  непримерно однесување настојувајќи да привлечат внимание и така да ги задоволат своите 

потреби. 

Трета причина за недисциплинирано однесување се некои состојби во училиштата како на 

пример : лошо управување со одделението од страна на наставникот, не постоење на јасни правила или 

нивно непочитување , недоволна соработка со родителите и сл. 

 

Дисциплината во наставата  и  видови пораки 

 Управувањето во  училницата традиционално е разгледувано како дисциплина во наставата  и е 

третирана како ред потребен во училницата, како  неопходен услов за успешно поучување ,односно за 

учење. Голем е бројот на наставници кои сметаат дека воспоставувањето дисциплина во текот на  часот 

претставува проблем и одзема голем дел од часот. Колку повеќе наставикот посветува повеќе  време  на 

поучување  , учениците повеќе и полесно ќе научат.Доколку голем дел од часот се посветува на 

решавање на дисциплински проблеми се намалува делот наменет за поучување и учење.    

Мошне важно е да на почетокот од заедничката работа се дефинираат јасни правила на однесување , 

така да на учениците им е јасно што им е дозволено , а што не .Би било добро да наставникот самиот на 

себе одговори на прашањето што очекува од работата со учениците .Освен поставувањето на јасни 

правила на однесување,многу е важно да наставникот добро го структурира наставното време.Тоа може 

да се постигне така што активно ќе ги вклучува учениците во работата ,често ќе ги менува методите на 

поучување  и сл.Кога учениците се запослени  со нешто занимливо , помалку ќе бидат  во можност да 

прават  дисциплински проблеми. 

При решавањето на дисциплински проблеми честопати  наставниците им  испраќаат грешни пораки 

на учениците, кога им се спротивставуваат и истите  се поделени во три категории:  

•  пораки со готови решенија, 
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•  омаловажувачки пораки и 

•  индиректни пораки 

 

Пораките со готови решенија им даваат до знаење на учениците дека мора да го променат своето 

однесување-што треба да направат, што ќе биде подобро да направат или што би смееле да направат. 

Овие пораки на наставниците им нудат решение за своите проблеми и очекуваат од нив да ги прифатат.  

Постојат пет различни видови на пораки со готови решенија:  

Наредување, командување и усмерување (“Фрли ја мастиката”,  “Веднаш седни”.) 

Предупредување, заканување (“Ако не застанеш во редот, ќе те оставам да стоиш надвор цел ден.” 

“Уште само еден пат и ќе останеш после часовите”. ) Моралност,  држење предавање (“Би требало тоа 

подобро да го знаеш”,  “Ученик од четврто одделение треба да зане што е правилно”.) Подучување, 

употреба на логика, изнесување факти (“Задачите нема сами да се решат ако ти сам не седнеш да ги 

научиш” , “Книгите се за читање, а не за играње”.) Советување, нудење решение (“ Да сум на твое место 

ќе се вратам на работа”, “ Посетите се за време на одморот а не на часот”. ) 

Овие пораки звучат многу познато, бидејќи можеме да ги слушнеме во секое училиште и во 

секоја училница. На многу наставници овие пораки им се чинат како најбрз и најефикасен начин да ги 

задоволат своите потреби. Ако ученикот прави нешто што го “гњави” наставникот, што има лошо во тоа 

да му каже или да го натера да престане? 

Лошо е тоа што ваквиот начин многу често не функционира. Дури и кога доведуват до некој 

резултат, цената е превисока затоа што сите пораки со решение содржат тајна, скриена порака: ”Ти си 

премногу глуп за да знаеш како да ми помогнеш”, тоа ги навредува учениците. Но готовите пораки 

можат да содржат и други скриени пораки, како што е:”Јас сум газда-авторитет”.  

Пораките со решение носат во себе голем ризик на “враќање оган” спрема наставникот. 

Најдобро што може да се очекува е послушност, при што доаѓа до промена во однесувањето, но таа не е 

пратена со промена во ставот. Ученикот може да ја фрли мастиката како што му е наредено, но ќе го 

навреди наредбата од наставникот, па ќе одлучи и понатаму да ја џвака мастиката, така што наставникот 

нема да примети.  

 Пораките со решение содржат информација која се однесува само на ученикот, никогаш на 

наставникот. Ученикот на никој начин не може да дознае како неговото однесување влијае на 

наставникот. Тој само знае дека наставникот одлучил тој, ученикот мора на одреден начин на го 

промени своето однесување. Така учениците можат да дојдат до погрешен заклучок: дека наставникот 

не е фер, невнимателен, злобен, неправеден, вообразен, откачен, безчувствителен и др. Имајќи вакво 

мислење за наставникот учениците не се заинтересирани да направат било што за негово добро. 

Напротив, обично се мотивирани да возвратат, да се побунат или да развијат друга стратегија која ќе му 

оневозможи на наставникот да го оствари своето решение. 

Омаловажувачките пораки  го покажуваат ученикот во негативно светло, го оспоруваат неговиот 

карактер и го кршат неговото самопочитување. Овие пораки  содржат проценување, критикување, 

исмевање, ругање, осудување. Овие пораки се  класифицирани  во шест посебни категории:  

Пресудување, критикување, несложување, окривување (“Ти си секогаш тој кој создава проблеми”,  “Ти 

си безобразен”.  )  Етикетирање, исмејување (“ Денес се однесуваш како диво животно”.)  

Интерпретирање, дијагностицирање, анализирање (“ Ти имаш проблеми со авторитетот”,  “ Го правиш 

тоа за да привлечеш внимание”.) Фалење, сложување, позитивно вреднување (“Доволно си бистар за да 

бидеш добар ученик”, “ Гледаш како добро можеш да работиш кога ќе се потрудиш.” ) Уверување, 

сочувство, подршка (“Тешко е да се седи мирно на ваков топол ден, нели?”, “Сфаќам дека вечерва е 

натпреварот, но да не заборавиме дека сме тука до три часот”.)Искушување, испитување, сослушување ( 

“Зошто не сте на своите места?”,  “Како мислите да ја завршите оваа година кога често разговарате на 

часот?”. ) 

Сите овие пораки носат негативен суд кој наставникот го има за ученикот.  

Вакви и илјада слични пораки кои учениците секојдневно ги слушаат имаат за цел да ги посрамотат 

и на нив да ја префрлат одговорноста што на наставникот му создаваат проблем. Тие јасно истакнуваат 

дека ученикот е проблематичен. Како и кај пораките со готово решение, ниту овде не се слуша ништо за 

наставникот и неговите пораки, од нив учениците не дознаваат дека наставникот е човечко суштество, 

со проблеми и чувства.  

Поради тоа, омаловажувачките пораки можат да бидат:  

- Отфрлени (не доаѓа до позитивни промени во однесувањето кај ученикот, а ученикот донесува 

одредени заклучоци за карактерот на наставникот) или 

-  ученикот ги усвојува како додатен доказ за сопствената безвредност.  

Со други зборови, тој слуша скриена порака која наставникот му ја испраќа “Нешто не е во ред 

со тебе, инаку не би ми создавал проблеми”. Ученикот е натеран да се брани, бидејќи тоа го 
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доживува како напад. Тој може да пружи отпор, може да са расправа, да се обидува да докаже дека 

наставникот не е во право или може да развие стратегија на игнорирање.  

Во индиректната порака спаѓаат шалата, сарказмот, дигресијата и коментарите кои одвлекуваат 

внимание. 

Наставниците понекогаш ги избегнуваат ваквите пораки, бидејќи знаат дека претходните видови во 

себе носат голем ризик. Изгледа се надеваат дека учениците ќе ја сфатат поентата на индиректните 

пораки, иако таа е многу добро скриена.  

Со индиректните пораки ретко се постигнува некоја цел. Често остануваат несфатени. Дури и кога 

ќе ги разберат, учениците врз основ на нив заклучуваат дека наставниците не се директни и отворени, 

туку неискрени. Скриената порака е: “Ако отворено ти се спротивставам, можеби нема да ме сакаш” или 

“Премногу е ризично со тебе да бидам отворен и искрен”. Учениците чувствуваат дека наставникот не е 

вреден за нивната доверба и манипулира со нив.  

Со цел да се подобри комуникацијата на релација наставник – ученик, Томас Гордон ( светски 

познат клинички психолог) нуди  модели  на интеракција чија цел е да се подобри комуникацијата 

помеѓу наставникот и ученикот и го вклучува активното слушање, Јас – пораките ,“ поседувањето 

проблем ,,и “преговарањето“.Гордон препорачува да наставниците вежбаат активно слушање.Според 

него тоа ги охрабрува  учениците да комуницираат искрено и дирекно. Активното слушање им помага 

на учениците да ги искажат своите чувства, да ги искажат своите проблеми и да стекнат доверба во 

наставникот.  Со својот пример наставникот ги учи учениците  да се грижат за потребите на другите , 

односно  активно да ги слушаат другите. 

Кога  учениците создаваат проблем , така што наставникот го поседува проблемот ,  Гордон верува дека 

со јас- пораките треба на учениците јасно и недвосмислено да им ги каже своите потреби.Смета дека тие 

се минимално негативни и дека нема да го нарушат односот помеѓу наставникот и ученикот.Јас –

пораката има позитивно влијание кај учениците затоа што ги мотивираат  учениците да се променат од 

причина што воочуваат   дека создзваат сериозен проблем на наставникот  и наметнуваат чувство на 

одговорност.Кога се користи ЈАС – порака помала е веројатноста  да ученикот негативно реагира , да 

биде агресивен  , бидејќи наставникот само го опшшува она што го чувствува. 

Јас-пораката исполнува три важни критериуми на ефективност: 

1. Голема е веројатноста дека ќе поттикне војла за промена, 

2. Содржи минимално негативно вреднување на ученикот, 

3. Не го нарушува односот меѓу наставникот и ученикот. 

Јас-пораките ја зголемуваат блискоста. Тие ги откриваат наставниците како отворени, искрени и 

вистински луѓе-луѓе со кои учениците можат да остварат значаен однос.  

Активното слушање и Јас пораките допринесуваат двосмерна комуникација .Во таквите односи 

проблемите се решаваат ,,без губитници“ 

Наспроти Јас – пораките, ТИ – пораките како што  се “ти пак зборуваш“ , “зошто веќе не пораснеш и 

престанеш да се однесуваш како мало дете?“  учениците најчесто негативно ги интерпретираат , што 

воедно неагтивно се одразува на нивната самодоверба  и им дава чувство на помала вредност . 

 Учениците се плашат дека во таквата ТИ порака   има скриена порака – “ со тебе нешто не во ред – 

инаку не би создавал вакви проблеми“ 

 

ЗАКЛУЧОК 

 Од претходно изнесеното можеме да кажеме дека проблемот на училишна дисциплина ги 

поттикнува  наставниците да применуваат различни облици на модели на училишна дисциплина. Како 

најпогоден облик за подобрување на дисциплината е активното слушање и примената на  Јас-пораките, 

затоа што тие не ја навредуваат личноста на ученикот, значи не се директно упатени кон него, а сепак го 

искажуваат ставот на наставникот. Јас-пораката, доколку правилно е составена, сама по себе има голема 

способност да допре до ученикот како искрена, отворена изјава за состојбата на наставникот. Било каква 

разумна Јас-порака далеку е подобра од омаловажувачките пораки или пак слабите индиректни пораки.   
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Abstract: The importance of environmental education in modern society is increasing. Irrational use of natural 

resources has contributed to the increasing environmental degradation. Frequent climate changes  accompanied 

by numerous natural disasters convinced educational experts that ecological education is necessary. The aim of 

this study was to compare the environmental education in the educational system of the Republic of Serbia and 

the EU countries. The topics of the work are the environmental objectives, contents and methods represented in 

the compulsory education of the Republic of Serbia and selected EU countries (Finland, Austria, Italy, Croatia 

and Slovenia). The method of  comparison was used and environmental education policies within the framework 

of compulsory education of these countries were compared. Based on the  differences among educational 

policies,  recommendations for the education system of the Republic of Serbia were given and they are aimed at 

improving environmental education and the development of environmental awareness during compulsory 

education. Specific recommendations for  compulsory education system of the Republic of Serbia are related to 

the change of approach to environmental education. It takes less theoretical study of ecological content,  greater 

practical engagement of students through concrete actions and projects to protect the environment; powerful and 

eco-peer education. It is also necessary to establish cooperation with various school partners (parents, local 

communities, NGOs) as well as  

the network schools at the local, national and international level 

Keywords: environmental education, compulsory education, the educational recommendations 

 

АНАЛИЗА ЕКОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА У  ОБАВЕЗНОМ ОБРАЗОВАЊУ 
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Резиме:Значај еколошког образовања у савременом друштву је све већи. Нерационално коришћење 

природних ресурса допринело је све већој деградацији животне средине. Учестале климатске промене, 

праћене бројним елеменарним неогодама увериле су образовне стручњаке  у неопходност образовања за 

очување животне средине. Циљ овог рада је компарација еколошког образовања и васпитања у оквиру 

образовног система Републике Србије и држава ЕУ. Предмет рада представљају  еколошки циљеви, 

садржаји и методе заступљене у обавезном образовању Републике Србије  и изабраним државама ЕУ 

(Финској, Аустрији, Италији, Хрватској и Словенији). Методом компарације извршено је поређење 

еколошке образовне политике у оквиру обавезног образовања наведених земаља. На основу утврђених 

разлика издвојене су препоруке за образовни систем Републике Србије које би за циљ имале унапређење 

еколошке едукације и развијање еколошке свести током обавезног образовања. Конкретне образовне 

препоруке за обавезни образовни систем Републике Србије односе се на промену приступа еколошком 

образовању. Потребно је мање теоретског изучавање еколошких садржаја, а веће практично ангажовање 

ученика кроз конкретне акције и пројекте заштите животне средине;снажније и вршњачко еколошко 

образовање. Такође, неопходно је остварити  сарадњу школе са различитим партнерима (родитељима, 

локалном заједницом, невладиним сектором) као и умрежавање школа на локалном, националном и 

међународном нивоу. 

Кључне рeчи:еколошко образовање, обавезно образовање, образовне препоруке 

 

1.ЕКОЛОШКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Циљ еколошког образовања јесте стварање едукованог и одговорног појединца, способног да личним 

ангажовањем допринесе заштити и очувању животне средине и природних ресурса. Еколошко 
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образовање треба да пружи знања о основним еколошким питањима савременог друштва, развија 

критички став према растућој деградацији животне средине и указује на неопходност рационалног 

коришћења природних ресурса. [13]Важност знања за изградњу еколошке свести и културе која се стичу 

еколошким образовањем потврђују неопходност њиховог постојања у систему образовања, од 

предшколског преко основог, средњег до универзитетског. [5] Еколошко образовање и васпитање се не 

могу одвојено посматрати,  они се прожимају, допуњавају, теже освешћивању особе, а у развијенијој 

форми утичу на промену њене свести уз адекватно еколошко понашање. [2]Крајњи циљ еколошког вас-

питања и образовања јесте достизање еколошке  васпитности која подразумева правилан однос  према 

животној средини. [10] Од  степена еколошке васпитности личности односно знања и способности коли-

ко појединац зна, може и хоће да активно учествује у заштити животне средине. Од изграђености тих 

квалитета личности зависи однос према животној средини у свакодневним ситуацијама односно 

еколошка свест појединца. Еколошка свест, у свом интегралном значењу, као целовит однос према при-

роди, одликује се јасном опредељеношћу за чисту и здраву средину човековог живота и рада као значај-

ну вредност сваког друштва. [12] При дефинисању еколошке  свести  као димензије еколошке културе 

истичу се стечена знања и навике, усвојене вредности, ставови и уверења, како се у постојећим условима 

може побољшати свест и квалитет живота људи. [13] Исти аутор издваја чиниоце еколошког 

васпитања:спољашње или срединске и унутрашње или чиниоце личности. Под унутрашњим чиниоцима 

подразумева мотивацију за усвајање еколошке оријентације као вредности или задовољство стањем 

животне средине и чиниоце који се могу подвести под појам компетенције. Према Закону о основама 

система образовања и васпитања Републике Србије[8] као циљ образовања истакнут је развој свести о 

значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине. Образовање за заштиту и 

унапређивање човекове средине представља свесно и планско развијање знања о човековој средини у 

току читавог његовог живота. Оно има за циљ развијање свести о основним карактеристикама човекове 

средине, односа у њој и односа према њој, на основу које ће човек тежити очувању и унапређењу 

средине на начин којим се обезбеђује егзистенција човековог рода у садашњости и будућности.[3] 

Европска стратегија 2020. наглашава важност рационалног коришћења природних ресурса на свим 

релевантним подручјима попут енергије, саобраћаја, климе, животне средине, пољопривреде, рибарства 

и регионалне политике. [14]  

Циљ овог рада је компарација еколошког образовања и васпитања у оквиру образовног система 

Републике Србије и држава ЕУ. Методом компарације извршено је поређење еколошке политике у 

оквиру обавезног образовања наведених земаља. Предмет рада представљају еколошки циљеви, 

садржаји и методе заступљене у обавезном образовању Републике Србије и изабраним државама ЕУ 

(Финској, Аустрији, Италији, Хрватској и Словенији). Важност еколошких садржаја у обавезном 

образовању (појам поремећености еколошке равнотеже, појам деградације човекове средине и друго), је 

да ученици стекну знања о негативном дејству загађеног ваздуха, земљишта, воде, о начину спречавања 

и заштити од свих нежељених утицаја. 

 

2. ОБАВЕЗНО ОБРАЗОВАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ДРЖАВАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

Међународни стандард класификације образовања (ISCED 2011) је инструмент за израду статистика о 

образовању на међународном нивоу. Он подразумева oсам нивоа образовања: предшколско образовање 

(ISCED ниво 0), основно образовање (ISCED ниво 1), ниже средње образовање (ISCED ниво 2), више 

средње образовање (ISCED ниво 3) образовање након средње школе (ISCED ниво 4), као и напредне 

квалификације (ISCED ниво 5,6,7,8). (ОЕCD, 2012) 

 Предмет овог рада биће обавезно образовање нивоа ISCED 1 и нивоа ISCED 2. Према (Eurydice, 2012)
14

 

у ЕУ по начину организације обавезног образовања издвајамо три различита система: комбиновано 

примарно и ниже секундарно образовање (Финска), затим примарно образовање после кога је 

интегрисано секундарно образовање (ISCED 2) које чини „заједничко језгро“ образовања (Италија) и 

примарно образовање после кога је диференцирано секундарно образовање (Аустрија). 

 

Табела број 1: Основне карактеристике обавезног образовања Италије, Финске, Аустрије, Србије, 

Словеније и Хрватске (Eurydice, 2015)
15

 

 Италија Финска Аустрија Србија Словенија Хрватска 

Дужина 

трајања 

обавезног 

10 9 9 8 9 9 

                                                           
14

 Izvor:http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134EN.pdf 
15

 Izvor: Compulsory Education in Europe 2014/15 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/compulsory_education_EN.pd 
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образовања у 

годинама 

Година 

почетка 

обавезног 

образовања 

6 7 6 7 6 7 

Година 

завршетка 

обавезног 

образовања 

16 16 15 15 15 15 

Основна 

школа 

од 6. до 10. 

године 

од 7. до 16 

године 

од 6. до 10 

године 

од 7. до 15. 

године 

од 6. до 

15. године 

од7. до 15. 

године 

Средња 

школа 

нижа од 11. 

до 13. године  

виша од 14 

до 18. године 

 

од 16. до 18. 

(19) година, 

три или 

четири 

разреда 

 

10.-14. 

средња 

школа или 

гимназија 

14-15 

техничке 

школе  

14-18 

гимназије 

виши степен 

14-19 више 

стручне 

школе  

од 16. до 18. 

(19) година, 

три или 

четири 

разреда 

 

од 15. до 

19. (20) 

година 

 

од 15. до 

19. (20) 

година 

 

Циљеви и начела политике ЕУ у области животне средине утврђени су чланом 174. уговора о оснивању 

Европске заједнице, који прописује да организација има следеће циљеве: очување, заштита и 

побољшавање квалитета животне средине; заштита људског здравља; рационално коришћење 

природних богатстава; унапређење мера на међународном нивоу за решавање регионалних или светских 

проблема у заштити животне средине. Прописана је и обавеза да заштита животне средине мора бити 

интегрисана у образовање.  

По препоруци Европског парламента и Савета 2006. године о основним компетенцијама за целоживотно 

учење, наставни план и програм обавезног образовања у Италији треба да буде оријентисан на стицање 

основних вештина назначених на европском нивоу. [7] Очување и опоравак природног наслеђа, тако да 

будуће генерације могу да имају користи од здраве животне средине (рециклажа и одлагање отпада, 

контрола загађења, развој техника за производњу обновљиве енергије, заштита биодиверзитета, 

адаптација на климатске промене) су питања од великог значаја за регион, где је од суштинске важности 

повезивање различих дисциплина. Курикулум предмета обавезног образовања и међупредметне 

компетенције помажу изграђивању критички независних ученика, способних за доношење одговорних 

одлука у заштити животне средине. Инсистира се на кооперативним и истраживачким методама.  

У Финској је посебан нагласак на актуализацији наставних садржаја и примени разноврсних наставних 

метода и облика рада, кроз истраживачки и проблемски приступ настави. Циљ је да се у настави 

развијају различите врсте оперативних модела за учење који ће код ученика омогућити стицање знања и 

вештина. Овакав облик наставе подразумева да се учење одвија унутар и изван школе. У том смислу 

задаци у оквиру еколошког образовања (образовања за одрживи развој), ће омогућити да 

ученици:описују регионалне феномене, структуру и међузависност природе и људских активности, 

критички оцењују садашње светске догађаје; посматрају, анализирају и процењују стање животне 

средине; разумеју значење регионалног развоја и могућности за решавање проблема економске и 

социјалне неједнакости; разумеју различите културе толеришу и поштују различитост; буду свесни 

могућности да утичу на развој властитог окружења; функционишу као грађани света, и позитивно делују 

у складу начела одрживог развоја. 

Настава у обавезном образовању Аустрије, оријентисана је на ученика и стимулативна, а наставници 

користе различите методе и облике рада: учења кроз игру, учење откривањем, пројектну наставу, 

вршњачко учење. Садржаји наставе у основној школи су организовани кроз предмете, али се инсистира 

на интердисциплинарном приступу. Глобализација, климатске промене, пораст броја становника, 

неједнакости, ресурси и сукоби због њих су глобални проблеми човечанства чије изучавање и 

објашњавање захтева веома висок степен различитих компетенција. Односи између природних чинилаца 

и друштвених делатности у различитим деловима Земље представљају интеракцију између екологије 

(еколошки утицај структуре, одрживост, кориштћње земљишта, сукоби) с једне стране и економске 
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границе друштва са друге. Кроз ваннаставне активности изван школске установе, реализују се различити 

пројекти који пружају прилику за независну акцију и практично искуство. 

Словенија као и друге државе ЕУ акценат у обавезном образовању ставља на исходе образовања. 

Стварање еколошки освешћеног појединца способног за решавања проблема  у очувању животне 

средине јесте изазов са којим се суочава курикулум обавезног образовања. Акценат се ставља на 

реализацију наставе у природи (школе у природи), истраживачке и коперативне наставне методе. 

Национални оквирни курикулум за предшколско васпитање и образовање и опште обавезно и 

средњошколско образовање Хрватске као једну од међупредметних тема предвиђа здравље, сигурност и 

заштиту животне средине. Образовањем и васпитањем за заштиту животне средине и одрживи развој 

ученици у Хрватској откривају и успостављају вишеструке и разнолике односе између природних, 

друштвених, економских и културних димензија животне средине и разумевање за проблеме условљене 

друштвеним, економским и технолошким условима живота. [1] Ученици изграђују позитиван вредносни 

став у односу на потребу очувања квалитета животне средине и рационално коришћење природних 

извора. Обавезним образовањем ученици ће бити оспособљени за препознавање, процену и управљање 

ризицима и опасностима у различитим ситуацијама, правовремено, прибрано и савесно поступање у 

различитим кризним ситуацијама, пружање помоћи себи и другима, развијање одговорног односа према 

очувању квалитете животне средине.  

 

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Компариране државе у својим курикулумима истичу схватање еколошких проблема, стицање знања и 

развој свести о важности заштите природе, рационалном коришћењу извора енергије, важности 

одрживог развоја и сарадње у заштити животне средине, упознавање са опасностима непримереног 

коришћења технологије на околину и упознавање последица таквих активности. Истраживања UNDEP-а 

и CESID-а  показују низак ниво еколошке свести у Србији а нееколошко образовање у нашој земљи 

последица је неадекватног образовања становништва. [4] Еколошко образовање или у курикулума 

земаља ЕУ образовање за одрживи развој, подразумева  образовање за живот, свакодневно понашање и 

деловањe, стицање знања али и усвајање ставова. Развијање процедуралних знања ученика је неопходо, 

али је много важнија спремност за укључивање и деловање и складу са развијеним сопственим 

уверењима. Вршњачка група је посебно важна у оцени ставова. Зато је потребно анализирати вредности 

младих, начин  на који тумаче проблеме угрожавања животне средине, како би се ангажовали на њеној 

заштити и унапређивању. У савременом друштву неопходно је знање људи који су својим образовањем 

оспособљени да креативно и критички мисле, решавају проблеме, међусобно сарађују и који ће моћи да 

стварају нову економију, стабилан друштвени систем и одрживи развој. Према педагошким начелима 

образовање за одрживи развој садржи: интердисциплинарност и целовитост; оријентисано је ка 

вредностима и решавању проблема, развија критичко размишљање, одликује га методичка разноликост, 

отвореност за учешће и локална релевантност. Према Европској комисији савремено образовање 

подразумева сарадњу различитих сектора образовања док се  развој сарадње између наставника, 

родитеља, али и шире заједнице, сматра  подршком  квалитета и механизмом за унапређивање 

националних образовних система. [7] Зато је неопходно  остварити  сарадњу школе са различитим 

партнерима (родитељима, локалном заједницом, невладиним сектором) као и умрежавање школа на 

локалном, националном и међународном нивоу. 
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PRACTICAL APPLICATION OF THEORETICAL KNOWLEDGE IN SCIENCE 

AND THE WORLD AROUND US TEACHING METHODS 
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Abstract: Science and the world around us curriculum analysis testify to the appreciation of cognitive 

dimension of these subjects while spiritual dimension is neglected. Apart from the contents of these subjects, 

other forms of consciousness and activity also build up our knowledge. That’s how we face the dilemma: which 

one should be given the upper hand, scientific or pedagogical side of the curriculum? Lately there has been a 

tendency to balance these two opposites. For this reason one can talk about pedagogization of science and the 

world around us. In accordance with this attitude, the emphasis is on logical, critical, creative and deductive 

thinking and on linkage with everyday and technological necessities. In order to surpass the aforementioned 

dilemma, a Task Learning Classifier has been created as an instrument and a set of methodical instructions that 

help teachers be precise when determining operational teaching tasks. In fact, entire teaching process can be 

reduced to four fundamental actions that represent basic categories of the Classifier- acquirement, acquisition, 

conversation and expression. Science and the world around us teaching based on these actions puts a student 

into an active position while teachers become facilitators rather than lecturers and examiners. The usage of the 

Classifier in defining tasks gives teachers a degree of certainty in terms of teaching effects while they still have 

feedback on effectiveness and efficiency of their work and pupils’ progress. Thus, the aim of this paper is to put 

theory into practice especially when teaching the abovementioned subjects because they represent a basis that 

can be upgraded in further schooling. 

Keywords: contents balance, Classifier, creativity, coordination, expression. 

 
ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ТЕОРИЈСКИХ САЗНАЊА У МЕТОДИЦИ НАСТАВЕ 

ПРИРОДЕ И ДРУШТВА И СВЕТА ОКО НАС 
Весна Павловић 

ОШ''Милован Глишић''- Ваљевска Каменица, Република Србија vesnapavlovic.va@gmail.com 

 
Резиме: Анализом садржаја програма предмета “Природа и друштво и свет око нас” може се уочити да 

је превасходно уважавана сазнајна  димензија овог предмета, док је духовна димензија 

запостављена.Садржаји овог предмета не чине само знања о природи и друштву, већ и други облици 

свести и активности. Тако долазимо до дилеме: да ли предност треба дати научној или васпитној страни 

наставног садржаја? У последње време, долази до тенденције уравнотежења ових крајности, тако да се 

данас може говорити о педагогизацији природе и друштва и света око нас. У оквиру наведеног става 

нагласак је на развоју логичког , критичког , креативног и дедуктивног мишљења,  a с друге стране,  на 

повезаности са свакодневним животом и потребама  технолошког друштва.  У циљу превазилажења 

наведене дилеме израђен је Класификатор наставних задатака, као инструмент и методичко упутство 

учитељима - за што прецизније и креативније одређивање оперативних задатака у настави. Заправо се 

читав наставни процес може свести на четири основне делатности које представљају основне категорије 

Класификатора - усвајање, стицање, општење и изражавање. Настава предмета “Природа и друштво и 

свет око нас” , заснована на овим делатностима , ученика ставља у активан положај, док је учитељ више 

у улози аниматора – а мање у функцији предавача и испитивача. Операбилност Класификатора у 

дефинисању задатака, наставнику и учитељу даје одређену  сигурност у ефекте наставе која се изводи, 

јер је притом  доступна и повратна информација о ефикасности и   успешности  примењеног рада 

наставника, а и сазнање о напредовању ученика. Стога је основни циљ овога рада, да се одабрана 

теоријска сазнања из методике “природе и друштва” примене у пракси, а посебно у наведеним 

предметима, јер представљају основу за надоградњу у предметној настави.  

Кључне речи: уравнотежење садржаја, Класификатор, креативност, усаглашавање, изражавање.  

 

1. УВОД   
Још увек влада уврежено мишљење да извођење наставе “природе и друштва и света око нас” не 

представља посебан проблем за учитеље. Није реткост да се ова настава своди на некадашњу стварну 

наставу, на географију или историју. Она, заправо, није нити једно од тога, нити прост збир тих настава. 

Често се губи из вида да је ова настава замишљена не само као основа за будуће изучавање друштвених 

и природнух наука, него истовремено представља и темељни принцип повезивања свих наставних 

садржаја у разредној настави. Садржаје из овог предмета не чине само знања о природи и друштву, већ и 
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други облици људске свести и активности. Садржај овог предмета чини структуру која је по квалитету 

комплекснија од збира појединачних садржаја у биологији, историји, географији, хемији, физици итд. 

 

2, ТЕОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА  

Анализом садржаја у досадашњим програмима ових предмета долази се до општег закључка да је 

превасходно уважавана “сазнајна димензија природе и друштва”, док је “духовна” запостављана. Могуће 

је уочити и пренаглашене захтеве друштва, у којима се истичу интереси владајуће или владајућих 

партија. Духовна компонента препуштена је ваншколским утицајима, породици или религиозним 

институцијама. Без обзира на то у каквом ће се облику религиозни садржаји и доживљаји појављивати у 

новим наставним плановима и  програмима, настава “природе и друштва” не сме имати игноришући 

став према духовном феномену. Као последица свега тога јесте чињеница да се данас у методичкој 

пракси сусрећемо са уопштеним наставним програмима, квалитетни и методички приручници 

претстављају реткост и може се рећи да су   теоријско-методичка достигнућа у овој настави готово 

никаква. 

Анализом историје развоја мисли о настави “природе и друштва” долази се до дилеме: да ли предност 

треба дати научној или васпитној страни наставног предмета? Клатно ове дилеме деценијама се 

покретало час на једну, па час на другу страну. Последњих година јавила се тенденција уравнотежења, 

односно избегавања претходно наведених крајности. Тако, данас се на неки начин може говорити о 

педагогозацији “природе и друштва”, односно о актуализацији другачијег типа наставе. Наиме,  настава 

се изводи тако што се тежиште са науке, пребацује на активности ученика, а њихова се рецепција и 

сазнања природе и друштва одвија преко интензивнијег прилагођавања природној околини.  

Код нас се сцијентизацијом наставе “природе и друштва” омогућује да се ученици млађих разреда 

успешније припреме за темељно изучавање природних и друштвених предмета, у предметној настави. 

Учитељи су, према томе, дужни да у млађим разредима основне школе заснују научне темеље за 

успешније изучавање географије, историје, хемије, физике и биологије. Основна идеја сцијентиста јесте, 

да се права и најбоља настава у области природних или друштвених предмета може изводити само онда, 

када се по својој концепцији приближава научном раду. Тиме се постигла, заправо једна негативна 

перцепција – да овај предмет од стране ученика и учитеља буде омражен; и то управо предмет који треба 

да буде најприжељнији – јер се бави свакодневицом њиховог живота.  

Уважавајући добре аргументе како једне, тако и друге стране, почетком осамдесетих година настаје 

период тзв. уравнотежења у настави “природе и друштва”. Све је мање оних, који би желели да по сваку 

цену инфантилизују садржаје из области природних и друштвених наука и на тај начин задовоље 

интересе детета. С друге стране, слегла су се расположења оних, који су сматрали да управо садржаји 

природних и друштвених наука могу највише развити интелигенцију ученика. Направљен је компромис 

у дилеми – да ли је примарнији “садржај” или “процес”. А то практично значи следеће : настава не сме 

искључиво бити предавачка , нити искључиво истраживачка, којима ће се развити интелектуална 

умења и друге вештине. Према овом ставу, нагласак је , с једне стране, на развоју логичког и критичког 

мишљења – а са друге, на повезаности са свакодневним животним потребама технолошког друштва. 

Свему овоме треба додати и потребу за научно – технолошком писменошћу, јер је чињеница да 

савремена цивилазиција захтева не само знања из области природе и друштва, него и коришћење 

достигнућа науке и технологије – у свакодневном животу. У циљу превазилажења проблема, израђен је 

Класификатор наставних задатака који учитељима и наставницима треба да послужи као методичко 

упутство за што прецизније и креативније одређивање оперативних задатака у настави. Укратко, 

присетимо се како се сада одређују непосредни задаци. Обично се у методикама говори о тростепеној 

класификацији тј. наводе се васпитни, образовни и функционални задаци. До дана данашњег педагози и 

методичари нису одредили непосредне критеријуме који би учитељу помогли да прецизира шта се 

подразумева тачно под васпитним, образовним и функционалним задацима. Тешкоће се најпре могу 

увидети код учитеља који пишу планове или припреме за час, па на произвољан начин одређују 

непосредне задатке или одређују непосредне задатке за одређену наставну јединицу.  

 

3. ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ТЕОРИЈАКИХ САЗНАЊА У НАСТАВИ СВЕТА ОКО 

НАС  

Илустрације ради, узмимо пример из плана за други разред и наставну јединицу Саобраћајни знакови. За 

ову наставну јединицу наведени су следећи непосредни задаци:'' ..Усвајање основних правила понашања 

на улици и путу, у односу на значења основних саобраћајних знакова; развијање навика за потовање и 

чување саобраћајних знакова''. Прва замерка је уопштеност, односно који су то саобраћајни знакови. 

Друга лежи у томе  да не знамо шта се подразумева под '' усвајањем основних правила понашања''. Да 

ли је реч само о вербалном сазнању правила, као би се могло саопштити значење правила, или је пак реч 

о усвојености правила у смислу делатности – да је стекао вештину или навику да се придржава правила? 
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Трећа замерка односи се на непрецизност , наиме '' развијању навика за поштовање и чување 

саобраћајних знакова'' – а да се не знају услови под којима се тако амбициозан задатак може остварити 

на једном часу, и нити се назире да ли је тај задатак само један сегмент у низу дугорочних задатака.  

Подсетимо се, накратко, да је скоро пре шесдесет година Б. Блум предложио америчким наставницима 

Класификатор за одређивање задатака наставног часа и наставних тема. Он је све наставне задатке 

подвео у три подручја: когнитивно, афективно и психомоторно. Ако бисмо когнитивно свели на 

образовно, афективно и вредносно, односно на васпитно у ужем смислу,  пронаћи ћемо извесну 

сличност Блумове класификације са класичном. Ипак, Блумова заслужност огледа се у томе што је 

релативно операционализовао когнитивно подручје на шест ступњева: знање, схватање, примена, 

анализа, синтеза и вредновање. Ево примера како би оперативни задатци за Саобраћајне знакове били 

одређени у Блумовом когнитивном подручју:  

       1     знање: да именују и опишу по три знака опасности, обавештења и забране;  

2. схватање: да су сви ученици у стању да разликују девет знакова, с обзиром на облик, 

боју и улогу у саобраћају;  

3. примена: да на илустративном тесту, са 80% успешности решавају задатке у којима се 

проверава познавање улоге ових знакова;  

4. анализа: да својим речима опишу зашто је потребно придржавати се саобраћајних 

знакова;  

5. синтеза: да осмисле по једну проблемску ситуацију и усмено је саопште као задатак 

који ће групно решавати;  

6. вредновање: давање предлога да се побољша саобраћај у '' мом насељу''.  

Лако је уочити колико су ови задаци конкретни у односу на претходно наведене. Међутим, основне 

замерке Блумовој таксономији односе се на то што је когнитивно подручје сведено на рад типа папир-

оловка и саопштавања, и што је ова делатност потпуно одвојена од психомоторног и афективног 

подручја. Иако је ова подручја накнадно дорадио са сарадницима, у настави она нису добила 

одговарајућу примену. Пре него што илуструјемо како за исту наставну јединицу можемо одредити 

непосредне задатке помоћу класификатора, потребно је истаћи неке полазне основе и начела. 
16

  

Основни циљ класификатора јесте да умањи или укине Блумово потпуно раздвајање когнитивног, 

афективног и психомоторног понашања, у посебне наставне делатности. Није реч о три раздвојена, 

паралелна или сукцесивна процеса, већ они се требају међусобно и истовремено што више прожимати. 

Стога треба пронаћи оне универзалне наставне делатности у којима се узајамно преплиће когнитивно, 

афективно и психомоторно. Тако се читав наставни процес може свести на четири основне делатности: 

усвајање, стицање, општење и изражавање. У оквиру ових делатности се јављају одговарајуће под-

категорије које се налазе на тростепеном поретку. За сваку подкатегорију предвиђен је нижи и виши 

ступањ. То практично значи да нема усвајања без стицања, нити се ове наставне делатности могу 

реализовати мимо комуникације или неког облика изражавања. Усвајајући – стичемо, општимо и 

изражавамо. Тако у наведеном примеру о Саобраћајним знаковима, није исто усвојити основна правила 

понашања и понашати се по тим правилима. За нас је најважније питање какав ће распоред ових 

категорија и подкатегорија сачинити наставник у конкретној ситуацији, уважавајући његове креативне 

могућности и конкретне наставне услове. Наставнику,  дакле,  није дат рецепт кроз који мора практично 

да '' провуче'' непосредне задатке сваке наставне јединице, већ он самостално бира почетну и завршну 

категорију. Не мора увек полазити од усвајања, него од стицања, општења и изражавања. Важно је да 

схвати да ученик стиче, општи и изражава се..итд. у свим осталим комбинацијама.  

Ученици се са овако третираном наставом “природе и друштва и света око нас” стављају у активан 

положај: да самостално мисле, да доживљавају оно што уче, да контактирају са осталим ученицима, да 

постављају питања.Настава “природе и друштва” се тако преноси са учитеља на ученике. Општење и 

изражавање јесу две наставне делатности које су до скоро биле потпуно запостављене у извођењу 

наставе “природе и друштва”. Оне се јављају као противтежа усвајању и стицању, као мека али веома 

важна половина наставе, ако не и најважнија кад је у питању настава “природе и друштва”. 

Комуникација и изражавање треба да прожимају програмске садржаје, да буду стални методички 

пратиоци наставе. Уместо да се држи предавање о саобраћајним знацима, ученици на школском 

полигону или негде на градској раскрсници играју улоге учесника и регулатора саобраћаја; уместо 

слушања предавања о историјским догађајима или обичајима у појединим крајевима, ученици играјући 

историјски и културно контекстиране улоге изражавају начине мишљења и понашања. Још увек неки 

учитељи у настави “природе и друштва” ученицима препричавају уџбеничке садржаје, а уџбеници су 

заправо само садржинска конкретизација наставниг програма. Таква настава сувопарна је и досадна, а 

                                                           
16

 Према: Љ. Кнежевић: Теоријски основи методике наставе природе и друштва, Учитељски факултет, 

Београд, 1995.  
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ученик је стављен у подређени положај: да слуша излагање наставника, да записује са табле и да код 

куће учи оно што је написано у уџбенику.  

 

4. ЗАКЉУЧАК  

Неким учитељима садржаји из “природе и друштва и света око нас” – понуђени програмом или 

уџбеником – представљају само сценарио за сасвим конкретне активности ученика: за посматрање, 

класификовање, постављање хипотеза, решавање проблема, играње улога..Ови други учитељи имају 

сасвим другачији, боље рећи активан однос према програмском садржају, али и према свим осталим 

дидактичким компонентама наставе “природе и друштва” : према облицима организовања наставе, 

наставним методама, моделима учења и др. Тако је учитељ више аниматор наставе, а мање предавач и 

испитивач. Он ученицима не саопштава знања из “природе и друштва и света око нас” у готовом облику, 

да би та знања ученици усвојили и меморисали, већ им пружа прилику да самосталним откривањем 

природних и друштвених законитости – на пригодним примерима и огледима – уоче нове процесе из 

природе и друштва и света око нас.  

Свакодневна наставна пракса пружа убедљиве разлоге да се учитељ мора оспособити да ради у ходу, и 

да у току самог извођења наставе проналази оптимална решења. Стога се сматра да писмена припрема за 

извођење часа не сме, нити може бити копија реализованог часа. То је била слабост класичне методике 

наставе “природе и друштва”. Савремено гледиште јесте да писмена припрема мора бити само синопсис 

или могући сценарио за извођење часа. Другим речима, учитељ писменом припремом преузима улогу 

сценаристе, а током извођења часа он је режисер. Учитељ у овом случају преузима двојаку улогу: 

планера и реализатора, сценаристе и режисера. Глумци су успешни уз добар сценарио и режију, а 

ученици уз доброг учитеља и редитеља.  
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 Пролог: КЛАСИФИКАТОР НАСТАВНИХ ЗАДАТАКА ( CLASSIFIER TEACHING 

ASSIGNMENTS ) 

 
 

1.1. Познавањем 
(именовање појединости ствари, саопштавање 

свакодневних догађаја и радњи) 

1. Усвајање 1.2. Поимањем 
(схватање ученог емпиријским и теоријским 

одредбама и појмовима) 

 1.3. Излагањем 
(усмено или писмено излагање ученог својим 

речима и потпуно оригинално излагање) 

    

 
 

2.1. Упознавањем 
(извођење простих операција и радњи из 

свакодневног живота) 

2. Стицање 2.2. Поимањем 
(решавање проблема помоћу емпиријских и 

теоријских претпоставки) 

 2.3. Увежбавањем 
(овладавање учењима, вештинама и навикама – 

примена) 

 

    
 

3.1. Вредновањем 
(просуђивање о туђим и својим поступцима, 

ставовима и сл.) 

3. Општење 3.2. Одлучивањем 
(прихватање или неприхватање услова 

општења и сарадње и истрајавање у одлукама) 
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 3.3. Самоодређивањем 
(одређивање себе у односу на другог, колектив, 

народ, државу, средину, поглед на свет) 

    

 
 

4.1. Процењивањем 
(процењивање духовних, посебно естетских 

изражаја и вредности – туђих и својих) 

4. Изражавање 4.2. Уживљавањем 
(уживљавање у естетска и духовна изражавања 

– своја и туђа) 

 4.3. Самоизражавањем 
(интерперцептивна креација и потпуно 

самостална креација у изражавању) 
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COMMUNICATION AND ACTIVE LISTENING 
Gordana Vasileva Vukasinovik 

SOU “Jane Sandanski” Strumica, R.Macedonia  gordana_vasileva@yahoo.com 
 

Abstract: Since early age, since being a young child we start the process of active communication. Even before 

that we communicate non - verbally, using our body and the so - called "baby talk". We spend our entire life 

communicating with people, we talk, we listen, we ask and comment, we are convinced that we are excellent 

communicators. But, the real question is: Do we know how to communicate properly, as "all the arguments are 

result of misunderstanding, which are result of bad communication". 

The key to successful communication is active listening. Persistence, concentration, patience and capability to 

sum and interpret the words of the people we listen to are the skills that are necessary to master. The active 

listening is a complex process and a skill that can be overcome, but also a process which requires intellectual 

and emotional effort. The right approach to this type of listening provides unmistakable results compared to the 

breaking of our own prejudice, and it opens a clear path to understand yourself and the others better.  

Active listening is crucial for quality communication. With active listening we give a chance to the interlocutor 

to convey their message in the best way, and equally important, we send our message only after we understand 

what the other side really wants to tell us. By focusing on what is said, and not how it is said, we establish a 

direct and adequate communication. 

Keywords: communication, active listening, strategies 

 

КОМУНИКАЦИЈАТА И АКТИВНОТО СЛУШАЊЕ 
Гордана Василева Вукашиновиќ 

СОУ „Јане Сандански“ Струмица, Р. Македонија   gordana_vasileva@yahoo.com 
 

Резиме: Уште од најмали нозе, на мала годишна возраст, ние почнуваме активно да комуницираме. И 

пред тоа комуницираме, но повеќе невербално, телесно, на таканаречениот „бебешки јазик“. Бидејќи цел 

живот поминуваме во комуникација со луѓето околу нас, зборуваме, слушаме, прашуваме, коментираме 

итн., ние сме убедени дека сме одлични комуникатори. Но, вистинското прашање е: Дали навистина, 

вистински, правилно, знаеме да комуницираме, бидејќи „сите кавги се резултат на недоразбирања, а 

недоразбирањата на лоша комуникација“.  

Клучот што ја отвора вратата на успешна комуникација е активното слушање. За да се совладаат 

вештините на активно слушање потребни се упорност, концентрација, трпение и способност да се 

интерпретираат и да се сумираат зборовите на луѓето што ги слушаме. Активното слушање е 

комплексен процес и вештина што може да се научи, но бара свесен интелектуален и емоционален 

напор. Вистинскиот пристап кон овој вид на слушање обезбедува непогрешливи резултати во однос на 

кршење на нашите сопствени предрасуди, ни отвора чист пат смирено да чекориме кон подобро 

разбирање како на себеси, така и на другите.  
За квалитетна комуникација активното слушање е од клучно значење. Со активно слушање му даваме 

шанса на соговорникот на најдобар начин да ја пренесе својата порака, и подеднакво важно, ја 

испраќаме нашата порака само откако ќе сфатиме што соговорникот навистина сака да ни каже. Со 

фокусирање на она што се зборува, а не како се зборува, воспоставуваме директна и соодветна 

комуникација. 

Клучни зборови: Комуникација, активно слушање, стратегии 

 

1. ВОВЕД 

Имајќи во предвид дека човекот е социјално битие, кој е во постојана врска со неговата животна 

средина, многу е важно да се нагласи неговата потреба за комуникација во општеството. Меѓучовечките 

односи се сплет на разни околности, голема мрежа во која може лесно да се заплеткаме и изгубиме 

ориентација, доколку на тоа не гледаме како на човечка обврска да го направиме светот попитом и 

поубав за живеење. 

Комуникацијата е процес на испраќање пораки и примање одговор од примателот за тоа како тој/таа ја 

примил/а пораката, односно процес на пренесување идеи, мисли и информации со користење на 

симболи. 

Не можете да не комуницирате!, е првото правило што го одредува текот на комуникацијата, а за 

успешна комуникација треба да знаеме да „слушаме“.  

Нас ни е многу тешко да расудиме кои информации треба, а кои не треба да ги слушаме. Но, какви и да 

се надворешните бариери и пречки кои ни пречат во слушањето, сепак најважни сме ние самите и за тоа 

колку работиме на подобрување на нашето активно слушање!? 

mailto:gordana_vasileva@yahoo.com
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Повнимателно ги слушаме: оние соговорници од кои очекуваме да ни соопштат порака, која е за нас 

многу важна и пораки кои ни се многу интересни; доколку комуницираме со луѓе кои ни се драги и 

важни; ако комуницираме со лице кое претставува авторитет за нас, ќе бидеме пофокусирани на 

слушање и ќе се обидеме да ја разбереме секоја порака. Впрочем, склони сме да бидеме многу активни 

слушатели доколку комуницираме со лице на кое сакаме да оставиме добар впечаток. 

 

2. КОМУНИКАЦИЈА И ВИДОВИ КОМУНИКАЦИЈА 

Процесот на комуникација се состои од две фази:  

- Фаза на трансмисија (пренос) - комуникацијата е поделена меѓу две или повеќе индивидуи / групи; 

- Фаза на feedback (повратни информации) - во неа се постигнува заедничко разбирање. 

За комуникацијата од суштинско значење е следното: 

 Кој зборува (кој е информаторот) 

 Што зборува (упатува, информира) 

 Како зборува (на кој начин, преку кој канал, користејќи го својот глас, со користење технички 

средства) 

 На кого зборува (публика, партнери, ученици) 

 Зошто зборува (поради информирање, стекнување знаења итн.) 

 Повеќето аспекти на комуникација се главно присутни во разговорот, па така Brajša во книгата 

"Уметноста на разговорот", разликува: интраперсонална, интерперсонална, вербална, невербална, 

компјутерски посредувана... 

Интраперсоналната комуникација претставува општење со самиот себеси. Таа е ментален акт со кој 

човекот разговара со себе. Ограничена е на личноста, која во општењето со својата средина, пред да 

изнесе некој став, пред да донесе одлука и пред да преземе некоја постапка, во себе ги става во 

меѓусебна комуникација своите знаења, вредности, интереси, цели и сите други содржини на својата 

ментална структура. 

Интерперсоналната комуникација е процес на комуникација помеѓу две (или повеќе) луѓе, со оглед на 

тоа што растојанието може да биде: релативно мала далечина (лице во лице), зголемување на далечина 

(викање од ридот на рид),  генерички (проширување) на далечина (телекомуникации, користење на ИКТ) 

и повратна комуникација - feedback. 

Вербалната комуникација е процес на кодирање на пораките во зборови, пишуван или усмен текст. 

Невербалната комуникација, пак,  ги разменува информациите преку изрази на лицето (смешкање, 

мрштење, намигнување, поткревање веѓа и сл.), преку говорот на телото (гестикулации, мимики, 

поклонување, климање со главата, кревање раменици, поклопување уста и сл.), вклучувајќи го и стилот 

на облекување (класично, модерно, преферирана боја). 

При човечките односи (контакти) меѓу луѓето, само 20% од информациите се пренесуваат со помош на 

зборови како вербални средства, додека 60-80% се употребуваат невербални симболи или некои 

технички средства (компјутери и други технички средства). Вербалната комуникација меѓу луѓето 

најчесто се искористува за предавање на информации, но невербалната комуникација со луѓето најчесто 

служи за да се проучи природата на меѓучовечките односи, така да во голем број случаи го презема 

приматот при пренесот на информацијата. 

Компјутерски посредуваната комуникација е дефинирана како и секоја комуникациска размена која 

се појавува при употреба на два или повеќе мрежно поврзани компјутери. Иако поимот традиционално 

упатува на оние комуникации кои се појавуваат како компјутерски посредувани формати (како на 

пример инстант пораки, е-пошта, соби за дискусија), исто така упатува и на други форми на текстуално 

засновани интеракции како што се текстуалните пораки.Компјутерски посредуваната комуникација ја 

има способноста да ги совлада физичките и социјалните ограничувања на другите облици на 

комуникација и поради тоа дозволува интеракции помеѓу луѓето кои физички не го делат истиот 

простор. Анонимноста, а до некаде и приватноста и безбедноста повеќе зависат од текстот и 

поединечната програма којашто се користи или пак од интернет страницата која што се посетува. И 

покрај тоа, повеќето истражувања на ова поле ја потврдуваат важноста за согледување на физичките и 

социјалните преплетувања на овие фактори и покрај техничките „ограничувања“. 

 

3. АКТИВНО СЛУШАЊЕ И НЕГОВИ СТРАТЕГИИ 

Активното слушање е клучен елемент за успешна комуникација. Со внимателно слушање се избегнуваат 

многу недоразбирања и грешки. Односно, при комуницирањето потребно е слушањето да биде активно. 

Зошто е важно активното слушање? 

– го покажува вашиот интерес и грижа за говорникот, 

– води до подобра информираност за говорникот или ситуацијата, 

– поттикнува понатамошна комуникација, 
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– ги смирува лицата и ја „лади“ напнатата ситуација, 

– ги подобрува односите меѓу говорниците. 

За активно слушање е важно слушателот да одлучи дека сака да слуша, некој додека зборува да 

го гледа во очи, да не зборува премногу, не го прекинува соговорникот додека зборува, да научи да се 

молчи, и се разбира, да слуша. 

 За квалитетна комуникација активното слушање е од клучно значење. Со активно слушање му 

даваме шанса на соговорникот на најдобар начин да ја пренесе својата порака, и подеднакво важно, ја 

испраќаме нашата порака само откако ќе сфатиме што соговорникот навистина сака да ни каже. Со 

фокусирање на она што се зборува, а не како се зборува, воспоставуваме директна и соодветна 

комуникација. 

Со активно слушање овозможуваме подобро разбирање. Често, всушност, се случува во текот на 

комуникацијата да не го слушаме соговорникот целосно. Слушањето, без внимание и разбирање, 

никогаш не резултира со сеќавање на она што некој рекол или ниту ни овозможува напредок. Да слушаш 

активно значи да се слуша одговорно. 

Слушајте со искрен интерес, и со контролирање на своите потреби да кажете нешто. Ставете ги 

своите ставови и мислења во позадина додека го слушате вашиот соговорник. Не инсистирајте на тоа 

секогаш да сте во право. Вложете напор кој ви е потребен за активно слушање. Наградата за енергијата 

што ја инвестирате ќе биде подобри односи со луѓето околу вас. И вашето лично задоволството од овие 

односи. 

Со активното слушање добиваме корисни информации, избегнуваме недоразбирања и 

конфликти, им помагаме на луѓето со кои се комуницираме појасно да го видат проблемот и, на крај, 

градиме однос на доверба. 

Активното слушање вклучува многу повеќе од способноста да се „да се слушне пораката“. Тоа 

подразбира разбирање на пораката, ситуации и другите луѓе. Со активното слушање се избегнуваат 

пречките во комуникацијата и ги почитуваме туѓите мислења, ставови и чувства. Со други зборови, го 

почитуваме интегритетот на луѓето што ги слушаме. 

Активното слушање се вежба. Ние постојано треба да работиме на неговото подобрување. Како 

вештини и стратегии на активно слушање можеме да ги наведеме:   

 Користете соодветен говор на телото за да покажете дека слушате (поглед, седење исправено, 

климање со глава итн.) 

 Слушајте го оној кој зборува без да го прекинувате 

 Повторете што рекол тој што зборува за да потврдите дека добро сте разбрале 

 Прашувајте доколку нешто не сте разбрале 

 Не дозволувајте вниманието да ви го одвлекуваат звуци, мобилни телефони (исклучете ги!), она 

што го прават другите итн.  

 Не дозволувајте вниманието да ви го одвлекуваат туѓи особини, стил на зборување, облеката на 

оној кој зборува  

 Навистина слушајте, без размислување како ќе реагирате, додека лицето не заврши со 

зборување 

 Бидете свесни за својот личен став и избегнувајте донесување судови 

 

Со цел да обезбедите вашите соговорници активно да ве слушаат треба да:  

 Бидете јасни, кратки, концизни – конкретни 

 Користете примери за да го кажете она што е најважно 

 Бидете љубезни/пријателски настроени 

 Бидете чесни 

 Имате почит кон оној на кого му зборувате 

 Кога треба да бидете директни, да зборувате со почит 

 Зборувате сигурно, но не арогантно 

 Бидете прилагодливи – видете го расположението на другите и прилагодете се 

 Бидете свесни за говорот на телото – вашиот, а и на другите 

 

4. ЗАКЛУЧОК 

Доколку направиме синтеза помеѓу животот и комуникацијата, ќе видиме дека како што во човечкиот 

живот дишењето ја игра главната улога, така и слушањето е од пресудно значење во процесот на 

комуникација. Како што не може да се дише без издишување, така е невозможно да се води разговор без 

слушање и размислување. Затоа, секогаш треба да внимаваме што се случува околу нас и активно да 

слушаме. Понекогаш важните работи се на два чекора од случувањето. 

Особено е важно да станеме свесни за фактот дека вештата комуникација и активното слушање 

се едни од најважните карики на добро завршена работа, успех и напредување во кариерата. 
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Abstract: The modern concepts of evaluation allow continual assessment of the quality of the process of 

studying with opportunities for initial testing and permanent following of the abilities, different skills, points of 

view, attitudes, values etc. The process of assessing the student is a process of quantitative ranking of the 

presented knowledge, but at the same time it has an informative and advisory role. It is a systematic data 

gathering to find out how much both the teachers and the students approach the given objectives. Teaching 

foreign languages is more specific than teaching other subjects in presentation of the material as well as in the 

evaluation. Therefore, it should be stressed that the assessment of student`s acquisition of a foreign language 

comprises the development of the four language skills: reading comprehension, listening comprehension, 

writing skills and communication. This paper makes systematization of the instruments for following and 

assessment in teaching German and English. 
Keywords: assessment instruments, skills 
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Резиме: Современите концепти на вреднување овозможуваат континуирана проценка на квалитетот на 

процесот на учење со можности за почетна проверка и континуирано следење на развојот на 

способностите, умеењата, вештините, гледиштата, ставовите, вредностите и сл. Процесот на оценување 

на ученикот е процес на квантитативно рангирање на покажаното знаење, но истото игра и 

информативно - советодавна улога. Тоа претставува систематско прибирање податоци за тоа во колкава 

мера учениците и наставниците се приближуваат кон поставените и посакувани воспитно – образовни 

цели. Во наставата по странски јазици карактеристично е тоа што постои одредена специфика во однос 

на другите предмети како при презентирањето на материјалот така и при начините на оценување. 

Оттука, треба да се нагласи дека проверката на тоа колку еден ученик го совладал странскиот јазик треба 

да се однесува на проверка на четирите клучни јазични вештини: разбирање на прочитан текст, 

разбирање на текст што го слуша, вештини на пишување и комуникација односно вербална примена на 

јазикот. Во овој труд е направена систематизација на инструментите за следење и оценување ставајќи 

посебен акцент на инструментите за следење и оценување во наставата по германски и англиски јазик.  

Клучни зборови: инструменти за оценување, вештини 

 

1. ВОВЕД 

Процесот на оценување на ученикот е процес на квантитативно рангирање на покажаното знаење, 

но истото игра и информативно - советодавна улога. Тоа претставува систематско прибирање податоци 

за тоа во колкава мера учениците и наставниците се приближуваат кон поставените и посакувани 

воспитно – образовни цели. Со процесот на оценување ученикот станува свесен за тоа колку знае, а 

оценката мора да биде јавна и истата да се образложи на ученикот. На овој начин ученикот се 

информира за количината на усвоеното знаење и добива совети како да го унапреди моменталното 

знаење односно како да го одржи стекнатото.   

 

 

2. ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 

Инструменти за усни облици на следење и оценување 
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Усното проверување е многу чест начин на проверување во наставата по странски јазици. 

Степенот на усвоеност на знаењето се проверува преку разговор, додека способноста за размислување се 

проверува со помош на бројни вербални импулси: споредба, образложување, анализирање, изведување 

заклучоци и сл. Усното проверување честопати се смета за субјективен начин на изведување на оценка 

за постигнатото знаење. Од субјективните фактори прв и основен е тој што наставникот како лице што 

го проценува знаењето нема цврсти единици мерки коишто би ги применил за секој ученик, а од друга 

страна, пак, честопати врз донесувањето одлука за висината на оценката големо влијание игра и 

оценката што претходно ја има добиено ученикот или пак целокупниот успех на ученикот. Во 

субјективните фактори при усното оценување може да влијае и општото расположение на наставникот, 

оценката за поведението, говорот на ученикот (течен и сигурен или испрекинат и несигурен), искуството 

на наставникот и сл. Други недостатоци можат да бидат и тие што сите прашања немаат подеднаква 

вредност, овозможуваат интервенција и фаворизирање, бараат многу поголемо време за реализирање, не 

се остава никаков објективен траг од одговорите на ученикот и сл. 

Но, и покрај сите претходно наведени недостатоци усното проверување особено по предметите 

англиски и германски јазик како странски јазици игра исклучителна улога бидејќи овозможува првична 

дијагностичка ориентација за ученикот и поттикнува дискусија меѓу учениците за време на часот. Од 

друга страна, пак, усниот начин на проверување по овие предмети е неминовен заради тоа што една од 

основните вештини при учењето странски јазик е и зборувањето. Исто така, со усното проверување на 

знаењето се проверуваат не само одговорите коишто обично ги нарекуваме "одговарање за оценка", туку 

и сите податоци кои наставникот ги прибира во текот на работењето со учениците (во процесот на 

излагањето на нови содржини, вежбите и дискусиите на часовите и сл.). Со усното проверување на 

знаењето, наставникот осознава и за тоа колку ученикот е во состојба своите мисли да ги изрази и 

формулира со зборови, дали се изразува прецизно, како и во колкава мера го сфатил градивото и на кој 

начин знае истото да го објасни.
17

  

За да се избегнат недостатоците при усниот начин на испитување и особено субјективноста при 

вреднувањето на знаењето корисно би било наставникот за секој ученик да подготви слична 

комбинација на прашања.  

Инструменти за писмени облици на следење и оценување 

Писменото проверување и оценување е во голема мера признат облик на оценување на знаењата 

во училиштата. Наставникот може или сам да ги конструира прашањата што се однесуваат на 

наставниот материјал или, пак, како што тоа е најчесто во странските јазици да користи унифицирани 

тестови што најчесто се зададени во прирачникот за наставници. Предноста во писмениот начин на 

проверување и оценување е во тоа што истовремено се проверува знаењето на сите ученици во 

одделението за одреден дел од материјалот. Знаењето на учениците со писмен облик на оценување по 

странските јазици може да се реализира преку пишување есеи, диктати, тестови и сл.  

Есејскиот начин на проверување може да биде од два типа, и тоа: кратки есејски одговори и 

есејски одговори во коишто се бара поопширно образложение. Кратките есејски одговори можат да 

бидат дел од одреден тест, во којшто од ученикот се бара накратко да даде одговор (една до две 

реченици) по однос на одредено прашање. Есејските одговори во коишто се бара поопширно 

образложение најчесто се користат за проверување на способноста на учениците за прераскажување на 

одредени текстови или пак, проверување на начинот на нивно размислување по одредена тема.  

Диктатите како писмен начин на проверување на знаењата на учениците по странски јазици се 

од особена важност не само од аспект на проверување на правописот, туку и од аспект на согледување 

на направените грешки и корегирање во понатамошната употреба. Добрата особина на диктатите е тоа 

што за нив не е потребно издвојување многу време од часот, а од друга страна проверката можат да ја 

направат и самите ученици со што се користи методот на самооценување и взаемно оценување.  

Трета категорија на писмен облик на оценување којшто многу често се користи во оценувањето на 

учениците во наставата по странски јазици е оценувањето преку тестови. Тестот е составен од низа 

прашања од обработена наставна содржина на која учениците одговараат само со еден збор, 

заокружување или со подвлекување на точен одговор. Добрите особини од употребата на тестот се што 

со него може многу сигурно и детално да се утврди исходот од наставата; исклучена е субјективноста 

при начинот на оценување; бодирањето е брзо и лесно можат да се утврдат критериуми за утврдување на 

оценката. Но, и покрај вака позитивните особини, недостатоците на тестот се однесуваат на неможноста 

за поопширни одговори, ограниченост на фактичко знаење, потешкотии при конструирањето, но и 

можноста за погаѓање од страна на учениците при давањето одговори. Добро направениот тест мора да 

                                                           
17

 Dravinac, N., "Provjeravanje znajna i ocenjivanje ucenika iz matematike u osnovnim skolama", Zavod za 

unapredzivanje osnovnog obrazovanja, Zagreb, 1970 
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ги задоволува критериумите чијашто цел е откривање на јазичните перформанси на учениците и сигурно 

и објективно оценување на знаењето.  
Постојат различни облици на прашања што можат да се применат при формирањето на тестовите, 

како што се:
18

 

 Алтернативен избор во облик "точно-неточно". Оваа форма на прашање е уште позната како да/не 

или точно/неточно прашање. Тоа значи, дека, прашањата се така формулирани да можат лесно и брзо 

да се одговорат и објективно да се бодираат. Овој тип на прашање го испитува фотогравското 

помнење, но има и низа недостатоци како што е можноста за случаен точен одговор т.е. висок степен 

на погодување. Овој тип на прашања ги става учениците во ситуација да одберат еден од понудените 

два одговори што значи веројатноста за давање точен одговор е 50%. Можноста за случаен погодок 

може да се отстрани со т.н. казнени поени, односно бодирање кое што за точен одговор се дава еден 

поен за неточен одговор се одзема еден поен, а пак доколку ученикот воопшто не одговорил на 

поставеното прашање ниту се додава ниту се одзема поен. На овој начин несомнено одговарањето на 

"среќа" ќе биде избегнато и учениците ќе ги наведе да размислат пред да одговорат на даденото 

прашање.  

 Прашање од затворен тип од облик "повеќекратен избор". Кај овој тип на прашања учениците од 

повеќе понудени одговори избираат еден или повеќе точни одговори. Ваквиот тип прашања е доста 

прилагодлив и може да се употребува за различни ситуации. Во овој случај намалена е можноста за 

случајно погаѓање на одговорот и колку што има поголем број понудени одговори толку веројатноста 

за одговарање на "среќа" е помала. Бодирањето на ваквиот тип прашања е лесно, брзо и објективно, но, 

креирањето е малку потешко и бара поголеми познавања и ангажман од страна на креаторот на тестот 

односно од наставникот. Понудените одговори најчесто се слични меѓу себе, но, вообичаено точен е 

само еден одговор. Прашањата со повеќекратен избор треба да бидат јасно и точно дефинирани така 

што разбирањето на прашањето да не биде покомплексно од разбирањето на текстот за којшто се 

однесува тоа прашање. Дури, пожелно е должината на понудените одговори да биде разумна. 

Препорачливо е понудените одговори да бидат наредени по азбучен ред со што би се избегнало 

непишаното правило за учениците кое значи дека точниот одговор е секогаш "под в".  

 Прашања со спарување или споредување. Во овој тип на прашања од ученикот се бара да поврзе една 

група на информации со соодветни информации во друг дел наведени одговори. Ова прашање 

честопати се користи некои дефиниции да се поврзат со соодветни поими, проблеми со одговори и сл. 

Со овој тип прашања можат да се опфатат голем број информации во едно прашање, но, важно е 

упатствата да бидат внимателно и јасно формулирани, што не е така лесна задача. Во овој тип на 

прашања можат да се класифицираат и прашањата за подредување коишто многу често се користат во 

оценувањето по странските јазици. Така на пример, можат да бидат дадени неколку различни делови 

од еден текст, а задачата е деловите да се подредат во правилен редослед. Но, може исто така да се 

направи прашање во коешто од ученикот ќе се бара да поврзe слика со текст, исказ на одредена 

личност со некој текст и сл.  

 Прашања со надополнување. Овој тип на прашања бара од ученикот дополнување односно 

дозавршување со пополнување на празнините во кои најчесто за одговор се бара да се впишат еден или 

два збора во предвиденото место. Овие прашања овозможуваат ученикот да се присети на бараните 

информации и честопати во оценувањето по странските јазици се користи за прашања поврзани со 

граматика.  

 

Меѓусебно – кооперативно оценување меѓу учениците
19

 

Кооперативното или меѓусебно оценување меѓу учениците е процес на неформално формативно 

оценување кога учениците оценуваат други ученици. Овој процес претставува равој на критериумите за 

проценка на ефектите, вложениот труд и предностите и недостатоците на постигнувањата на 

соучениците. Честопати се случува учениците по завршувањето на часот меѓусебно да ги коментираат 

оценките, да се споредуваат меѓусебно, односно, на индиректен начин да ја вреднуваат непристрасноста 

на наставникот. Меѓусебното оценување на учениците може да се изврши и анонимно, пришто, секој 

ученик ќе даде сопствено мислење за одреден негов соученик. Ефектите од меѓусебно оценување меѓу 

учениците ја подобрува концентрацијата и мотивацијата, ги поттикнува учениците да изразуваат 

сопствени ставови и мислења во врска со постигнувањата и очекуваните исходи, ја зголемува довербата 

во процесот на оценување и ја зголемува ангажираноста на ученикот во сите сегменти на наставниот 

процес и учењето. Но, негативните аспекти на овој тип на оценување се тоа што кај учениците тешко 

                                                           
18

 Sibylle Bolton, "Probleme der Leistungsmessung", Fernstudieneinheit 10, Langenscheidt, Muenchen, 1996  
19

 Milanka Savovic, Postupak provere i ocenjivanja ucenika , www.mindomo.com/mindmap 
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можат да се избегнат личните предрасуди и личните преференции меѓу врсниците, постојат потешкотии 

при интерпретацијата на критериумите и сл.           

 

Оценување на групни проекти 

Овој тип на оценување ги оценува групните и/или тимските активности и задачи. Групните активности 

или работата на проекти подразбира група од ученици заеднички да работат на одредена задача. Оваа 

заедничка работа бара постапки на планирање, истражување, дискусии што треба да се водат внатре во 

групата при решањањето на одредени проблеми или изработката на задачи и на крајот групна 

презентација на добиените резултати. Оценувањето на активностите на учениците во групата можат да 

се реализираат доколку учениците претходно се обучувани како да делуваат како група. Критериумите 

што можат да се изберат при оценувањето на работата на учениците во групата можат да бидат 

активност и вклученост на членовите во тимот, уиграноста на членовите во групата/тимот, конечниот 

производ на активностите на групата и сл.
20

  

 

Самооценување 

Самооценувањето или самоевалуацијата е проценка, следење, вреднување и оценување на сопствените 

активности од страна на ученикот.
21

 На овој начин на оценување се придава се поголемо внимание во 

наставниот процес што е ориентиран кон ученикот и развојот на неговите метакогнитивни способности. 

Овој тип на оценување се обидува да даде одговор на следните прашања:
22

 

 Колкав е степенот на изедначеност меѓу оценката што ја дава наставникот и оценката што за 

сопственото знаење ја дава ученикот? 

 Дали треба да се очекува дека периодичните самоевалуации позитивно влијаат врз успехот во учењето 

странски јазици? 

 На кој начин воведувањето самоевалуација во наставната практика влијае врз мотивацијата и развојот 

на автономијата на ученикот? 

 

Оценување врз основа на портфолио 

Портфолиото е збирка на внимателно одбрани изработки на ученикот и тоа е исклучително средство што 

му служи на учениците, родителите и наставниците на вистински начин да го следат успехот на 

ученикот во училиштето. Критериумите за избор на изработките што ги реализирал ученикот 

произлегуваат од целта да се согледаат најдобрите негови трудови, односно оние што покажуваат негов 

највисок дострел, напредок или пак отсуство на напредок. Предностите на ваквиот тип на оценување се 

тоа што ученикот се следи во подолг временски период, но, ваквиот тип на оценување бара 

дополнителен ангажман од страна на наставникот.  

 

3. ОЦЕНУВАЊЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНИТЕ ЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ ВО НАСТАВАТА ПО 

СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ 

Во наставата по странски јазици карактеристично е тоа што постои одредена специфика во однос на 

другите предмети како при презентирањето на материјалот така и при начините на оценување. Оттука, 

треба да се нагласи дека проверката на тоа колку еден ученик го совладал странскиот јазик треба да се 

однесува на проверка на четирите клучни јазични вештини: разбирање на прочитан текст, разбирање на 

текст што го слуша, вештини на пишување и комуникација односно вербална примена на јазикот. 

Вештината разбирање на прочитан текст може да се однесува или на глобално разбирање на еден 

текст т.е. разбирање само на суштината на содржината на текстот или, пак, разбирање на текстот во 

детали. Но, оваа вештина може да се примени и за проценка колку ученикот разбрал одреден дел од 

текстот. Во овој случај станува збор за селективно разбирање. При оценувањето можат да се земат во 

предвид следниве вештини:
23

    

 Препознавање зборови и фрази со слично или спротивно значење; 

 Идентификување на местото на информацијата; 

 Интерпретирање комплексни идеи, настани и врски 

 Синтетизирање, анализирање на елементите во рамките на структурата и барање врски меѓу тие 

елементи и сл. 

                                                           
20

 Susan Starkings, Assessing student projects, www.stat.auckland.ac.nz 
21

 Ljubomir Ziropada, Samoevaluacija u nastavi stranih jezika, 

www.freewebs.com/ziropadja/samoevaluacija.pdf  
22

 Ibid. 
23

 Po-Sen Liao, Foreign Language Assessment 

http://home.pchome.com.tw/showbiz/posenliao/doc/Foreign_language_handout.doc 
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Вештината разбирање на слушан текст исто така може да опфаќа гобално, детално и селективно 

разбирање. Многу е битно, особено за учениците од помала возраст како што се учениците од основно 

образование, стилот на текстот да одговара на структурата на мајчиниот јазик. Тоа е важно за да не дојде 

до обесхабрување на ученикот во случај да наиде на тешкотија во разбирањето со што би се откажале од 

понатамошно решавање на одредената задача. Тоа значи дека, учениците во таков случај треба да се 

охрабрат да се концентрираат на тоа што го разбираат.  

 Оценувањето на вештината пишување е од особено значење во наставата по англиски и 

германски јазик. За оценување на оваа вештина веќе беше нагласена техниката диктат. Но, покрај 

оценувањето на правописот преку диктати, оваа вештина треба да ја оцени и способноста на ученикот за 

писмено изразување односно подготвеноста на ученикот да напише одреден есеј на дадена тематика. Се 

разбира, темите за есејот треба да соодвествуваат на возраста на учениците а во основното образование 

тоа да се реализира во повисокоте години на изучување на странскиот јазик.  

 Вештината зборување е можеби најизразената вештина кога станува збор за оценување на 

генералното познавање на странскиот јазик. Оваа вештина е непосредно поврзана со вештината за 

комуницирање па токму од тие причини тука најповеќе доаѓаат до израз и претходно споменатите 

вештини. Со оваа вештина учениците се среќаваат уште можеби на првиот час на изучување на странски 

јазик кога учениците научуваат да се претстават дури и во случај кога не знаат да пишуваат или читаат. 

Со вештината зборување исто така се оценува и стилот на изразување на ученикот, но, и способноста за 

раскажување на одредени текстови и соочување со реални јазични ситуации.          

 

4. ЗАКЛУЧОК 

Современите концепти на вреднување овозможуваат континуирана проценка на квалитетот на 

процесот на учење со можности за почетна проверка и континуирано следење на развојот на 

способностите, умеењата, вештините, гледиштата, ставовите, вредностите и сл. Токму заради тоа, добро 

е да се користат различни облици и методи за оценување и вреднување на знаењата на учениците и ќе 

овозможат поголема објективност во функција на подобрување на нивните постигнувања.  

Во наставата по англиски и германски јазик во основните училишта се користат неколку 

различни типови на инструменти на оценување и тоа: Инструменти за усни облици на следење и 

оценување, Инструменти за писмени облици на следење и оценување, како и други начини на оценување 

како што се Меѓусебно – кооперативно оценување меѓу учениците, Оценување на групни проекти, 

Самооценување, Оценување врз основа на портфолио, Оценување на карактеристичните јазични 

вештини во наставата по странски јазици. 
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COMPETENCES OF THE  TEACHER MANAGER 
Valentina Risteska Rubanoska 

PS„SS.Naum Ohridski“,Ohrid,Republic of Macedonia    vaskoohr@t.mk 
 

Abstract: The managing of the learning process is a complex and responsible work in which the teacher is in 

charge, and therefore it is necessary to possess knowledge and skills which will assist in the effective 

management. It is a complicated work because the teacher stands in front of a group and individuals with 

common and special motives, predispositions, interests and abilities. The teacher stands in front of different 

kinds of students stemming from different social environments, with different aspirations, their own and the 

ones of their parents. The constant balancing between the social goals and aspirations, between the goals of the 

parents and those of the students, and their objective possibilities is not an easy and simple process at all; i. e. it 

is a process that should be ideally managed within the school environment. The teacher is constantly faced with 

the same choice and selection of available scientific knowledge, which should be explained and thought to the 

students, so they can learn them. The most important thing in the whole range of responsibilities is that the 

teacher should not only be an ordinary transmitter of knowledge, but through his capacity the teacher should 

build the most appropriate ways for adoption of specific knowledge and should also find a way for the 

knowledge to become a permanent value i.e. the students can implement the knowledge in practice through life 

experience. The managing of the process of learning implies an adequate choice of methods, setting up an 

effective plan for learning and teaching, drafting of short, medium and long-term goals that are realistic and in 

correlation with the actual potential of the students. It also includes a realistic assessment of the students 

achievement and evaluation of the whole process. 

Keywords: teacher, management, competence. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНИКОТ МЕНАЏЕР 
Валентина Ристеска Рубаноска 

ООУ„Св.Наум Охридски“,Охрид,Република Македонија     vaskoohr@t.mk 
 

Резиме:  Менаџирањето со процесот на учење е сложена и одговорна работа за која е задолжен 

наставникот, па поради тоа неопходно е да поседува знаења и вештини кои ќе му помогнат во 

ефикасното менаџирање.  Сложен е поради тоа што наставникот е исправен пред група и пред 

индивидуи, пред заеднички и посебни мотиви, предиспозиции, интереси, способности. Тој е исправен 

пред различни ученици кои произлегуваат од различна социјална средина, различни аспирации, 

сопствени и на нивните родители.  Постојаното балансирање помеѓу општествените цели и аспирации, 

помеѓу целите на родителите, целите на учениците и  реалните можности, воопшто не е лесен  и 

едноставен процес кој треба идеално да се изменаџира во рамките на училишната средина. Тој е 

постојано исправен пред ист избор и селекција на понудени научни знаења, кои треба да ги постави пред 

учениците и да ги научи како да учат. Најважно во севкупниот спектар одговорности  е тоа што 

наставникот  не смее да биде обичен трансмитер на тие знаења,  туку со сопствениот капацитет да 

изгради  најадекватни патишта за  усвојување на  конкретните  знаења и начин како тие знаења да станат  

нивна трајна сопственост т.е практично да ги имплементираат низ животното искуство. Менаџирањето 

со процесот на учење подразбира адекватен избор на методи, поставување  ефикасен план за учење и 

подучување, нацрт на краткорочни, среднорочни и долгорочни цели кои се реално остварливи и во 

корелација  со реалните потенцијали на учениците. Тоа вклучува и реална проценка на постигнувањата 

на учениците, но и евалвација на целокупниот процес. 

Клучни зборови: наставник, менаџирање, компетенции 

 

1. Вовед 

„Секој мисли да го промени светот, но никој не мисли да се промени 

себеси“    Толстој 

 

Tрудот „ Компетенции на наставникот менаџер“  ја артикулира  платформата за успешен наставник, 

двигател на воспитнообразовниот процес. Во фокусот на интересирањата   презентирани се образовните 

активности  на наставникот како компетентен фактор во светот на ученикот и методолошкиот принцип  

за успешен менаџер   -  катализатор во возбудливиот процес на ученичкиот развој. Клучот на промените 

во образованието, особено на оние од квалитативна природа се во несебичниот и силен  професионален  

ангажман и неговите високи репутации и широки погледи на свет за современите воспитни и образовни 

предизвици.  
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2. Принципи и чекори за успешни промени 

 

Принцип за промена 1   Насоки кон превентивен менаџмент и зацртување и усвојување  на правила  на 

Училничкиот кодекс. 

Ефективните наставници непосредно, искористувајќи го сопствениот креативен потенцијал се  

вклучуваат во  спектарот  на менаџерски компетенции  за креирање квалитетен  училничкиот 

менаџмент, компатибилен со желбите и потребите на учениците.  Училничката клима е исто така 

суштествена алка во мозаикот на современиот училишен амбиент, бидејќи  работно ориентираната, 

релаксирачка, пријатна и мотивирачка средина уште повеќе го фокусира вниманието на ученикот, го 

мотивираат и  од него изградуваат личност со  позитивни и длабоко морални вредности  Уште од првиот 

училиштен ден јасно се детерминираат правилата и регулативите на однесување во училницата во 

корелација со учениците и родителите. Тие се базирани на ниво на почит, разбирање, меѓусебно 

помагање и мотивирање.  

Принцип на промена 2   Внатрешната структурираност, креативноста на предавањата, користењето 

активни методи на работа, богатите наставни средства, разните техники и стратегии кои се 

имплементираат во современиот наставен процес  се вториот  клучен сегмент на успешниот менаџмент 

во училницата. 

Ако наставникот е ефективен и активен менаџер и правилно ги усклади  времето, просторот и целите, 

секој нов час ќе биде поквалитетен, поинтересен и пофункционален за учениците. Вистинскиот респект 

на учениците кон наставникот се изградува  чекор по чекор  во текот на учебната година, а принципите 

на ефикасниот училнички менаџмент се паметат со децении.  

Секоја улога на наставникот менаџер носи капка по капка успех во мозаикот на неговата просветителска 

мисија  и силно ја поттикнува и мотивира визијата кон  понатамошни успеси и резултати. 

 

Модел на компетентен наставник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чекорите на успешната промена 

 Едукативна подготвеност Образовните компетенции овозможуваат перманентно усовршување 

на менаџерската улога на наставникот. Неговата мисија е да биде инспиративен, иновативен, 

инвентивен, елоквентен, креативен, амбициозен, вистински професионалец во образовната 

работа со учениците.. 

 Организациски квалификации  Развивањето на одговорноста за успешно вршење на 

менторската улога е неопходна компонента на организациската посветеност. Јасно зацртаните  

принципи,  кои се темелат  на менаџерската етичка одговорност, ќе му овозможат 

демонстрација на ентузијазам, посветеност и взаемна доверба. 

 Менаџерски способности Развивањето на менаџерската свесност е услов за плодотворен 

трансфер на организациското искуство на наставниците,  кои имаат амбиција да напредуваат во 

сопствената професија и кариерниот развој.  

 Евалвација  После одлично завршената работа произлегува евалвација односно валоризација 

на вложениот труд. „Трнлив е патот до успехот, но слатки се плодовите од него“. Евалвацијата 

овозможува да се детектираат јаките и слабите страни во воспитно образовната работа на 

наставникот. На тој начин ќе може да гради пофункционални стратегии, кои ќе го подобруваат и 

осовременуваат воспитниот и образовен сегмент. 

 

3. Заклучок 

Примената на менаџерските компетенции во наставата  правопропорционално  влијае врз ефективноста 

и ефикасноста на наставниот процес.                   

Генералната хипотеза е докажана преку двете посебни хипотези: 

педагогија организација менаџмент евалвација 

наставник настава менаџер Успешен наставник 

менаџер 
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1. Перманентното усовршување на наставниците во областа на училничкиот менаџмент 

придонесува за ефикасна организација и ефективна реализација на сите аспекти во 

наставата. 

2. Примената на менаџерската улога на наставниците придонесува за намалено отсуство од 

часови и подобрена дисциплина на учениците. 
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CHILDREN’S CAMP ’MY SUPER HOLIDAY’ 
Milica Ostojic 

Principal of Primary school „Prota Mateja Nenadović“, Brankovina, Valjevo, Republic of 

Serbia milicadir@gmail.com 
 

Summary: The project meets children’s needs of educational and sport-recreational character in natural 

enviroment, which also includes adequate assistance of experienced staff. Aside from our primary goal, 

children’s  normal growth and development, one of the main goals is re-enforcing team spirit and development 

of leadership skills. It is possible to connect the project with other organisations of similar character in region 

and Europe which would make the project international, further developing the main idea of cultural exchange, 

bringing children’s everyday lives, and tradiotions they were raised on, closer. We consider this subject rather 

sensitive, given the fact children are the future of our country. For the same reason, the project has been verified 

by professional public and relevant institutions, as well as Ministry of Education as the children are under its 

direct jurisdiction. The programme has been approved and supported by Ministry of Education, Science and 

Technological Development of Republic of Serbia, as well as Department for children security and education.  

 

DEČIJI KAMP „MOJ SUPER RASPUST“ 

Milica Ostojić 

direktor OŠ „Prota Mateja Nenadović“, Brankovina, Valjevo, Republika Srbija 

milicadir@gmail.com 

 
Rezime: Projekat objedinjuje dečje potrebe edukativnog i sportsko-rekreativnog karaktera u prirodnom 

okruženju uz rad sa adekvatno specijalizovanim osobama sa iskustvom za rad sa decom  

Pored brige za pravilan rast i razvoj jedan od ciljeva je i jačanje timskog duha i liderskih osobina 

Projekat je moguće povezati sa sličnim organizacijama na regionalnom i evropskom nivou čime bi se dobio i 

međunarodni karakter, sa glavnom idejom međusobne razmene kulture, tradicije i svakodnevnog života dece 

različitih zemalja.  

Smatramo da je tema vrlo osetljiva, jer ne samo da se radi o deci, već i o budućnosti zemlje. Iz tog razloga, naš 

projekat je proveren i dopunjen od strane relevantne stručne javnosti i institucija, posebno od Ministarstva u 

čijoj su nadležnosti deca. Program je pozitivno ocenjen i podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i 

tehnološkog razvoja, kao i od strane Sekretarijata za dečju bezbednost i obrazovanje.   

 

Ciljevi 

Program dečjeg kampa “MOJ SUPER RASPUST” je obrazovno-rekreativnog karaktera i namenjen je deci 

predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.  

Cilj je da kroz vannastavne aktivnosti upotpunimo školsko obrazovni sistem kako bi se deca na najefikasniji 

način pripremila za svet odraslih i amortizovala negativne uticaje dinamičnog okruženja.   

Želimo da naglasimo da sprovođenje našeg projekta doprinosi zdravom razvoju dece u Srbiji, od kojeg koristi 

imaju ne samo deca, već i naše društvo u celini.   

 

Misija i vizija  

 

Misija: Razvoj dece i mladih u Srbiji kroz edukativne i sportsko-rekreativne aktivnosti i sticanje dodatnih 

znanja i veština.  

Vizija: Biti vodeća organizacija ove vrste u zemlji, koja će iz godine u godinu okupljati sve veći broj dece i 

mladih uz proširenje edukativnih sadržaja, ostvarivati prekograničnu saradnju na ovom i sličnim projektima i 

postati jedan od regionalnih centara za vannastavno obrazovanje mladih. 

 

Destinacija, smeštajne jedinice i termini  

 

Program dečjeg kampa MOJ SUPER RASPUST može biti realizovan na bilo kojoj lokaciji u Srbiji, a koja 

zadovoljava potrebne smeštajne i prostorno-tehničke kapacitete za realizaciju programa. 

Program može biti realizovan u celosti ili parcijalno tokom cele godine. 

Dnevni raspored aktivnosti je prilagođen uzrastu dece koja su raspoređena u starosne grupe.  

Projekat obuhvata sve priznate bezbednosne, zdravstvene, obrazovne, zakonske i druge relevantne standard 

 

 

 

mailto:milicadir@gmail.com
mailto:milicadir@gmail.com


KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS                                                                                                                   

Eight International Scientific Conference (8-10.4.2016, Bulgaria) 

 

84 
 

Opis usluge 

 

MOJ SUPER RASPUST kroz druženje i zabavu čine tri osnovna segmenta:  

1) edukacija – sticanje dodatnih saznanja i veština na kreativan način, što predstavlja dopunu redovnom 

predškolskom i školskom programu (značaj stranih jezika, razvoj intelektualnih sposobnosti, bezbednost u 

saobraćaju)  

2) sport, rekreacija, avantura - jačanje svesti  o potrebi za  fizičkom aktivnošću kroz koju se gradi timski duh i 

jačaju liderske osobine (oblast ,,Integralnost dečjeg razvoja kroz igru’’)  

3) priroda i zdrav život - boravak dece u prirodi i svežem vazduhu, konzumiranje zdrave hrane i razvoj ljubavi 

prema prirodi (program „mladi izviđači“) 

 

Edukacija 

 

Fokus edukativnog sadržaja bi između ostalog bio na: 

Engleski jezik  

Bezbednost u saobraćaju  

Šah – osnovni i napredni kurs  

Umetničke radionice – gluma, slikarstvo, vajarstvo, ples, muzika, literarna sekcija i sl.  

 

Sport, rekreacija i avantura 

 

Sportsko-rekreativni sadržaj se sprovodi po programu Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz predmeta 

„Teorija i metodika elementarnih igara“, oblast „INTEGRALNOST DEČJEG RAZVOJA KROZ IGRU“  - 

više od 35 rekreativnih aktivnosti koje su pozitivne za razvoj i zdravlje dece.  

 Aktivnosti zastupljene u zimskom periodu: 
Igre bez granica na snegu                

Snowtubing (sankanje) 

Fudbal na snegu 

Zorbing na snegu 

Izadji na crtu (grudvanje) 

Penjanje na veštačku stenu 

Vožnja kvadova na snegu 

Streličarstvo 

Bubble fudbal na snegu  

Air-soft taktički poligon  

Pikado  

Stoni tenis  

Bilijar  

Igre u bazenu  

Zip Line 

Mačevanje  

Nordijsko skijanje  

 

Sportsko-rekreativni sadržaj se sprovodi po programu Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz predmeta 

„Teorija i metodika elementarnih igara“, oblast „INTEGRALNOST DEČJEG RAZVOJA KROZ IGRU“  - 

više od 35 rekreativnih aktivnosti koje su pozitivne za razvoj i zdravlje dece.  

Aktivnosti zastupljene u letnjem periodu: 
Fudbal 

Košarka 

Izmedju dve vatre 

Igre bez granica 

Penjanje na veštačku stenu 

Zip Line 

Slip&Slide  

Vožnja kvadova 

Bubble fudbal na travi 

 Air-soft taktički poligon 

Mačevanje 

Streličarstvo 

Zorbing na travi 
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Bilijar  

Igre u bazenu  

Stoni tenis  

Pikado  

 

Priroda i zdrav život 

 

Odabrani lokalitet će omogućiti boravak dece u prirodi i svežem vazduhu sa klimatskim uslovima koji su idelani 

za odmor, zdravlje i rekreaciju.  

Cilj je da deca iz urbanih sredina koja u današnje vreme sve više vremena provode u zatvorenom prostoru uz 

interenet i video igrice promene okruženje i što više vremena provedu u prirodi.  

Ovaj segment podrazumeva aktivnosti kao što su: 

Usvajanje pravila ponašanja za vreme boravka u prirodi i shvatanje važnosti zdrave ishrane i očuvanja životne 

okoline  

 

Program „Mladi izviđači“:  

šetnje i planinarenje,  

orjentacija u prostoru  

osnove kampovanja  

ekološke radionice 

 

Zabava i večernje animacije 

 

Celokupnu sliku upotpunjuju večernje animacije koje se sastoje iz sledećih aktivnosti: 

Žurke 

Ples 

Karaoke party 

Maskembal 

Kvizovi 

Revije i izbor za mis 

Pokaži šta znaš 
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LEAD AS A CONTEMPORARY APPROCH IN THE MANAGEMENT OF 

DYNAMIC SCHOOL 
Vera Veljanovska 

“Koco Racin”, Skopje, Republic of Macedonia  verce_tehnika@yahoo.com 

Menka Trepalkovska 
“Koco Racin”, Skopje, Republic of Macedonia mence_bm@yahoo.com 

Gabriela Misovska 

 “Dimo Hadzi-Dimov” Skopje, Republic of Macedoniagabrielaskopje@yahoo.com 
 

Abstract: : A person with a vision talks little but a lot of things. 

A man of vision draws energy inner conviction. 

A man of vision moving forward when problems arise. 

No formula how to find their own vision, but there are principles for building a common vision. In the presence 

of big things, the little things are neglected. The success of the vision is determined, by the extent to possess the 

leader and others in the organization. 

Every leader should have a vision, that vision can be shared and common vision with all employees. The school 

is dynamic - a school that successfully overcomes all barriers and thus achieved high results. This school keeps 

the development of the school, everyone knows where they go, working together, have a strong desire and 

cunning to achieve the goal. This sets the foundation of success. 

Keywords: leader, vision, school employees, dynamic school .. 

 

ВОДСТВОТО КАКО СОВРЕМЕН ПРИСТАП ВО МЕНАЏИРАЊЕТО НА 

ДИНАМИЧНО УЧИЛИШТЕ 
 

 Вера Вељановска  

ООУ “Кочо Рацин”, Скопје, Република Македонија verce_tehnika@yahoo.com 

Менка Трепалковска  

ООУ “Кочо Рацин”, Скопје, Република Македонија mence_bm@yahoo.com 

Габриела Мисовска  

ООУ “Димо Хаџи-Димов” Скопје, Република Македонија gabrielaskopje@yahoo.com 
 

Резиме: Човек со визија малку говори, а многу работи. 

Човек со визија црпи енергија во внатрешното убедување.  

Човек со визија чекори напред кога ќе се појават проблемите. 

Нема формула како да се пронајде сопствената визија, но има принципи и начела за градење на 

заедничка визија. Во присуство на големи нешта, ситниците се запоставуваат. Успехот на визијата, се 

одредува, со тоа во колкава мерка ја поседуваат и водачот и другите во работната организација. 

Секој водач треба да има своја визија, таа визија да ја сподели и да биде заедничка визија со сите 

вработени. Училиштето да биде Динамично – училиште кое успешно ќе ги совладува сите бариери и 

притоа постигнува високи резултати. Ова училиште го чува развојот на училиштето,сите знаат каде 

одат, заеднички работат, имаат силна желба и вешти се да ја постигнат целта. Така се поставува темелот 

на успехот.  

Клучни зборови : водач, визија, училиште, вработени, динамично училиште.. 

 

Сакате да бидете успешен водач ? 
Најважно нешто што треба да имате во вашето водство е визијата. Тоа мора да биде визија која јасно и 

силно ја дефинирате во секоја приказна. Со визијата водачот се наоѓа во мисија, а неговиот дух како 

зараза се шири меѓу луѓето се додека не почнат да бидат и да стојат покрај него. 

Многу големи луѓе се раѓале во најсиромашни семејства, добивале сиромашно образование и биле без 

никаков имот. Томас Едисон продавал весници по возови. Демостен, најголемиот говорник во античкиот 

свет, муцал. Јулије Цезар бил епилептичар. Бетовен бил глув, како и Томас Едисон. Хомер бил слеп. 

Платон бил грбав. 

Што им давало снага, сила, на овие големи поединци, да ја надминат играта на судбината и да бидат 

успешни ? Верувам само во едно нешто. Секој од нив имал сон во себе, тој сон запалил оган кој не 

можел да се изгаси – визија. 

Сите големи водачи поседуваат две работи: прво, знаат каде одат и второ, имаат способност и вештина 

да ги убедат другите да ги следат. 
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ТЕОРЕТСКИ АСПЕКТ 

Визија  (фр. vision) видување на нешто не реално, замисла, гледање. 

Терминот визија има етимолошко потекло од латинскиот збор висио, што во превод значи гледање во 

далечината, претстава за нешто што не постои, слика за нашата имагинација, настан што треба да се 

случи. Практично станува збор за детерминирање на иднината, за визионирањето како гледање во 

иднината.  Може да се каже дека во почетокот е замаглено, односно се гледаат некои контури на нејасна 

слика, која со тек на времето се разбиструва. Вака разбран терминот визија, односно визионерство, 

асоцира на некого што има натприродни способности да ја прогнозира иднината. Меѓутоа, критичната 

компонента на визијата не е измислување на одговори за идните потреби на општеството. Кажано со 

други зборови, тоа е процес на креирање на иднината со преземање на соодветни активности во 

сегашноста. 

“Да се има визија не значи главата да биде во облаци, туку очите, срцето и духот, да бидат отворени и да 

се има доверба во сопствената интуиција. Најзначајно е, да се преземе нешто во врска со тоа, што ни го 

кажува интуицијата.  

Визијата е она што сакаме да го оствариме, а тоа значи јасно поставена цел. Кога сакаме животот да ни 

оди кон некоја одредена цел, мораме да донесеме конкретни одлуки што сакаме. Тогаш им даваме живот 

на јасните слики во својот ум и им упатуваме позитивни пораки. До неуспех може да дојде само ако се 

сомневаме и ако си даваме конфузни напатсвија.  

Пример 

Ако сакате да одржите убав говор или претстава, замислете се себе си на бина, слушајте го аплаузот. 

Слушнете ги овациите на публиката ! Пуштете го успехот во етер. Тогаш однесувајте се како да сте ја 

оствариле својата цел. 

 

Водачот и визијата на училиштето  

Водството и визијата се две страни на една иста монета. Визијата е клуч што ја отвара вратата кон 

иднината, но прагот први треба да го минат водачите. 

Ако сакаш да знаеш колкава е температурата во твојата организација стави термометар во уста на 

водачот. 

Водачите никогаш не можат да ги поведат своите луѓе подалеку отколку што тие сами патувале. Според 

тоа, жарот на визијата мора да биде кај водачот – како водач, такви луѓе. Следбениците го наоѓаат 

водачот па потоа визијата. Водачите наоѓаат визија па потоа луѓе. 

Водачите како менаџери на денешницата треба да имаат визија за иднината но не треба да го заборават 

минатото, особено традицијата на заедничката работа во организацијата. Таа заедничка, односно тимска 

работа е значајна од повеќе практични причини:  

 Дава чувство на сигурност, стабилност и нуди перспектива, што ги прави луѓето да бидат 

задоволни. Претставува основа за јакнење на чувството за групен идентитет, блискост и 

искреност која ги сплотува луѓето и работат на постигнување на иста цел; 

 Претставува добар извор на акумулирани искуства. 

Клучни фактори за испоставување на визијата на една организација се вредностите и верувањата. 

Водачот го бира тимот, така да вредностите на тимот да бидат во согласност со вредностите на 

организацијата. Најдобра ситуација е кога вредностите на водачот се во согласност со вредностите на 

тимот и на организацијата. Оваа ситуација е многу посакувана, но многу ретка во праксата.  

Секој поединец во рамките на една организација, носи со себе определена лична визија, како за 

сопствениот професионален и кариерен развој, така и за развој на организацијата. Но, кај сите 

поединечни визии на поединците во една организација има заеднички елементи, а тоа се вредностите во 

кои вработените веруваат и ги третираат како свој интерес и потреба. Тие вредности се основните јадра 

на визијата и основа за градење на заедничка визија. Заедничката визија е вистинска ако се поврзе со 

личните визии на поединците. Таа визија се гради во секојдневната работа во организацијата, со 

меѓусебната комуникација и почитување на личноста, кога поединците се чувствуваат слободни да го 

искажат своето мислење , но и да го сослушаат мислењето на другите.  

Заедничката визија произлегува од личните визии. Затоа водачите треба да ги поттикнуваат поединците 

да градат сопствени визии за преку  нив да се изгради заедничката визија. Заедничката визија ги движи 

луѓето напред во иднината, кон совладување на проблемите. Визијата е вистински споделена кога двајца 

имаат формирано иста претстава која е во согласност со сликата што ја има пред себе некој трет 

вработен. Поделената визија ги носи вработените кон поголеми цели, стануваат несвесно похрабри, ги 

поттикнува поединците да превземат ризик и да експериментираат. Најповеќе ја јакне ефективноста на 

организацијата. Во присуство на големи нешта ситниците се запоставуваат. Кога постои отсуство на 

голем сон ситниците преовладуваат.  

 

ЕМПИРИСКИ АСПЕКТ 
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Да се биде визионерски водач не е само држење говори и инспирирање на масите. Да се биде 

визионерски водач е работа на решавање на секојдневните проблеми со својата визија пред себе. 

Водачите како менаџери на денешницата треба да имаат визија за иднината на организацијата. 

Зборувањето за визијата и градењето на заедничка визија, треба да биде секојдневна работа во 

организацијата и секојдневна работа на водачите.  

За да ја реализираат и создадат визијата, водачите првенствено треба да формираат тим. Тимот треба да 

ги има вредностите во согласност со вредностите на организацијата. 

Во процесот на воспоставување на вредностите клучна улога има водачот. Процесот треба да помине 

низ неколку чекори:  

 Идентификација на вредностите- афинитетите на партиципиентите; 

 Дефинирање на вредностите- за секоја вредност се дава краток опис со јаките и слабите 

страни; 

 Оценување на вредностите- проценување на идентификуваните и дефинираните вредности во 

споредба со принципите на водството; 

 Организациското комуницирање – се однесува на фактот дека во една организација сите 

членови испраќаат и примаат сигнали и тоа симулативно  ( истовремено) во динамички заемно 

дејство. Со други зборови, постои мрежа на комуникациско искуство и се што се наоѓа во и 

надвор од таа мрежа, влијае на процесите во организацијата; 

 Приспособување на работата на водачот со вредностите- активностите, улогите и задачите да 

се во согласност со поставените цели; 

 Редовен преглед на вредностите – изградување пристап за проценување на остварувањата. 

Откако ќе се утврдат вредностите треба да премине на планирање на развој и достигнување на визијата. 

Развојот на визијата е процес кој постојано се проценува и подобрува. Тој треба да помине низ следните 

фази: 

 Собирање и средување на податоци и информации – самоевулација на работната 

организација, податоци за минатото и сегашноста на работата на организацијата – училиштето, 

кои се значајни за развојот на визијата. 

 “Бура на идеи” – приоритети за воспоставување на визијата. Во оваа фаза генерираните идеи во 

поглед на визијата треба да се пред се усогласени со организациската мисија, филозофија и 

политика, но во исто време, реални и остварливи. 

 Создавање на визијата – по прибирање на податоците и информациите за организацијата, се 

проучуваат движењата и трендовите во државата и светот, ќе се добијат податоци за желбите и 

очекувањата на вработените, за нивните компетенции и стручност, тогаш водачот може да 

пристапи кон креирање на визијата. 

Воспоставувањето на визијата е само почеток со свој крај, а планот го дефинира патот по кој треба да се 

движи водачот со членовите од тимот за да ја достигне визијата. 

Пример  
Во рамките на Проектот : Проект за модернизација на образованието во Р. Македонија, училиштето 

помина низ сите чекори за да дојде до споделена визија, поточно да изготви визија. Во тој процес 

учествуваа : наставниците, педагошко- психолошката служба, водачот на училиштето, родителите и 

учениците. 

ВИЗИЈА – динамично училиште свртено кон иднината 

Да бидеме современо- квалитетно училиште, училиште – пријател на децата, кое ќе го развива личниот 

идентитет на учениците, ќе ја поттикнува креативноста и интересите на учениците, преку користење на 

модерни аудиовизуелни средства методи и инструменти, примена на информатичка технологија, 

дидактички материјал, смарт - табла....всушност училиште свртено кон иднината 
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Abstract: Alcoholism is a socially medical, economic and social problem in the world and in our country, and 

with its clinical manifestations enters deeply in the activity and in the behavior of the person, which gives 

consequences on the stability and security of the subject, family, human relationships, productivity and more. 

Alcoholism as an addiction, begins at a young age, mostly in company, it is more pleasure rather than necessity, 

regardless of the harmful effects of alcohol on the body, as long as the person is not aware, and don’t quit    on 

time before their bodies are completely destroyed. Every day more and more increases the number of people 

who are affected by this vice, so especially the young people made us to consider and elaborate this subject. 

Methods and techniques of work: In this study we use statistically analytical method and the method of 

deduction .For preparation of this paper we used the following sources of information: hospitalization diaries, 

department of neuropsychiatry at General Hospital in Prilep, and the data in the questions that were taken and 

analyzed by gender, age, birth year, address, , oral interviews with psychiatrists and psychologists in the same 

department, and the procured data is displayed graphically and numerical. 

Conclusion: Even our city Prilep is not immune to this addiction, where the number of alcoholics is in constant 

and rapid growth and the main factors that cause this incensement are endogenous and exogenous factors. Hence 

the cause for the alcoholism addiction cannot be entirely and accurately defined, because they are different for 

every case, and the past research cannot give abstract picture. 

Proposed measures: -Local governments need to prepare a program with clearly defined objective that will 

permanently analyze the problems of alcoholics. 

-Furthermore should be performed health educational work for the young people to became aware of the 

harmful effects from consuming alcohol, the prohibition of alcoholic beverages to persons under 18 years., and 

prohibition on employment in the hotel industry for persons under  18 years, also prohibition of the 

advertisement  for alcoholic drinks, and more  propagates for   healthy lifestyle and sports. 

Key words: alcoholism, club for alcoholic drinks, healthy lifestyle,prevention. 

 

АЛКОХОЛИЗМОТ КАКО ПОРОК ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП 
Петра Лукароска 

стручен наставник, plukaroska@hotmail.com 

Даниела Јорданоска  

стручен наставник, jordanoskad@yahoo.com 

СОУ,,Ѓорче Петров”Прилеп, Р.Македонија 
 

Резиме:Алкохолизмот претставува социјално медицински,економски и општествен проблем во светот 

па и кај нас, и  со своите клинички манифестации продира во активноста и однесувањето на личноста,и 

дава реперкусии врз стабилноста и безбедноста на субјектот,семејството,меѓучовечките 

односи,продуктивноста и др.Алкохолизмот како порок започнува уште во младите години ,претежно во 

друштво,повеќе од задоволство отколку од потреба ,притоа незнаејќи за штетното дејство на алкохолот 

врз неговиот организам,се додека не проработи свеста и не се откажат навреме од тој порок пред 

нивниот организам биде потполно уништен.Гледајќи во секојдневието како се поголем број на луѓе се 

засегнати од овој порок,особено младата популација не наведе да ја разгледаме и разработиме оваа тема. 

Во ова истражување го користиме аналитичко статистичкиот метод и метод на дедукција.При 

изработката на трудот ги користевме следните извори на податоци:дневниците за хоспитализација од 

одделението за невропсихијатрија при Општа болница Прилеп,кои податоци се земени по прашалник и 

анализирани по пол,возраст,год.на раѓање,место на живеење,усни разговори со психијатри и психолози 

во истото одделение и добиените податоци се прикажани графички и нумерички. 

Од оваа болест не е имуна ни општина Прилеп,каде бројот на алкохоличарите е во постојан и рапиден 

пораст и кон порастот делуваат ендогени и егзогени фактори.Причините за појава на алкохолизам не 

може во целост точно да се дефинираат ,затоа што се јавуваат за секој случај посебно а досегашното 

истражување може да даде воопштена слика. 

Клучни зборови:алкохолизам,клуб за лекувани алкохоличари,здрав начин на живот, превенцијa 
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1.ВОВЕД 
Алкохолизмот со својата токсичност и раширеност се формира во најтешка и најраширена болест.По 

бројот на случаи алкохолизмот се наоѓа на трето место зад болестите на срцето и крвните садови и зад 

малигните тумори.Проценките зборуваат дека во светот има значително повеќе од 70 милиони 

алкохоличари.Во значаен пораст е бројот на жени алкохоличари ,а што е уште потрагично расте бројот 

на консументи на алкохол меѓу младата популација. 

Алкохолизмот претставува социјално медицински ,економски и општествен проблем во светот и кај нас 

поради своите клинички манифестации и социјалниот аспект,кој продира во активноста и однесувањето 

на личноста,при што дава реперкусии врз стабилноста и безбедноста на 

субјектот,семејството,меѓучовечките односи,продуктивноста и др.Исто така алкохолот е криминоген 

фактор во извршувањето на разни социјални,криминални и кривични дела – деликти,сообраќајни 

несреќи и некакви катастрофи предизвикани од човечки фактор. 

Со своето токсичн дејство алкохолот доведува до низа телесни пореметувања на разни 

системи,девијации на личоста и пореметување на интелектуалната бариера.Алкохолот брзо го уништува 

највредното кај човекот:моралот ,етиката,честа и индивидуалната вредност во 

општеството.Алкохолизмот нанесува тешко психоорганско оштетување на личноста,зафатен е целиот 

организам,сите внатрешни органи со оштетување на функцијата на метаболизмот,на Ц.Н.С.со тешки 

оштетувања на психичките функции а личноста е морално деградирана. 

За алкохолизмот денес има многу дефиниции од повеќе автори во зависност од нивните 

согледувања.Меѓутоа званично прифатена е дефиницијата на СЗО која гласи:,,хроничен алкохоличар 

се смета личност која прекувремено консумирала алкохолни пијалоци а поради створената 

зависност личноста покажува душевни пореметувања или такви пореметувања во однесувањето 

кои укажуваат на оштетување на физичкото и психичкото здравје како и економско пропаѓање.,, 

Јелинек  дал и поделба на алкохоличарите во пет групи: 

1.Во т.н. ,,алфа,,група спаѓаат оние алкохоличари ,kај кои постои постојана психичка зависност од 

алкохол.На овие лица алкохолот им служи како средство за отстранување на разни тегоби: 

психички,социјални ,органски и др.Количината на внесениот алкохол ги преминува општествените 

норми. 

2.Кај ,,бета,, алкохоличарите се јавуваат органски пореметувања : гастритис,полинеурит и др.но немаат 

ниту физичка ни психичка зависност. 

3.,,Гама,, алкохоличарите се одликуваат со поголема толеранција за алкохол,губење на контролата и 

неможност да престанат после првата чашка.Тие се најдеструктивни како за себе така и за другите. 

4.Кај ,,делта,, алкохоличарите нема можност за апстиненција иако понекогаш можат да ја контролираат 

количината на испиен алкохол 

5.Во ,,ипсилон,, групата се алкохоличари кај кои се јавува периодичен хроничен алкохолизам. 

Во етиологијата на алкохолизмот играат улога три важни фактори: 

1.Човекот со сите свои особини и слабости кои  се предиспонирачки за алкохолизам 

2.Социјалната средина со своите вкрстени односи(навика да се пие во сите пригодни ситуации,лоши 

услови,трка за стандардот,конкурентна борба и др.) 

3.Алкохол како средство кое треба да помогне во совладувањето и олеснувањето на животните 

тешкотиин 

 

2.ДЕЈСТВО НА АЛКОХОЛОТ 

Кога зборуваме за алкохол се мисли на етилен алкохол (етанол) кој е безбојна течност со 

карактеристичен мирис  кој лесно и брзо се ресорбира во слузницата на дигестивниот 

систем.Ресорпцијата на алкохолот започнува веќе во желудникот 20,8 %,а особено е брза во танкото 

црево (дванаесетпалачното црево 8,7 %, јејунум 52,7 % ,илеум 17,8 % ).Од мочниот меур алкохолот се 

ресорбира во незначителни количини.Ресорпцијата на алкохол е многу брза па неговата концентрација 

може да достигне максимум веќе 10 до 20 минути после земањето на алкохолни пијалоци ,иако 

максималната концентрација настапува дури после 30 – 60 минути.Ресорпцијата е успорена ако 

алкохолот се зема со храна.Ресорбираниот алкохол навлегува во крвта ,еден дел почнува да се 

разградува во црниот дроб, а другиот дел преку крвта дејствува на сите органи и предизвикува симптоми 

на алкохолна интоксикација.Бојот на алкохоличарите перманентно расте и во нашиот град при што 

заболува најпродуктивниот дел од населението.За одбележување е дека во постојан пораст е бројот на 

луѓето кои не се алкохоличари ,но заради прекумерното пиење освен здравствени проблеми имаат и 

проблеми во семејството,на работното место и пошироката општествена средина.Очигледен е фактот 

дека пиењето се наметнува како акутен проблем и има широки размери при што луѓето ги носи во 

болеста алкохолизам.Имајќи ја предвид констатацијата дека од сите досегашни епидемиолошки 

согледувања во светот и кај нас , пиењето алкохол и алкохолизмот имаат голем замав и расте бројот на 
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алкохоличарите со нашето истражување ќе докажеме дека и во нашата општина алкохолизмот е во 

пораст. 

 

3.ЦЕЛ НА ТРУДОТ 

Во нашата земја не постојат веродостојни податоци за бројот на алкохоличарите  ,но сепак врз база на 

многубројни истражувања се проценува дека ги има стотина илјади и приближно исто потенцијални 

алкохоличари.Потрошувачката на алкохол е доста порасната така што денес изнесува 15 литри по 

жител(не сметајќи го индивидуалното производство).Алкохоличарите стануваат работно неспособни во 

најпродуктивната животна возраст (помеѓу 30 -50  години).Алкохоличарот годишно изостанува од 

работа во просек околу два месеци.Се мисли дека околу 50 % од нестабилните бракови се нестабилни 

заради алкохолизам кај еден од брачните другари.Проучувањата покажале дека 50 – 80 % алкохоличари 

доаѓаат од семејство во кој еден или двајца родители се алкохоличари.Алкохолизмот го скратува 

животот на алкохоличарот кој во просек живее 10 – 20  години помалку од другата популација. 

Во нашата средина толеранцијата спрема злоупотребата на алкохол е уште висока ,нема прифатени 

општествени норми за прифатлива количина на конзумирање на алкохол,а алкохолот може да се набави 

секаде и на секое место по релативно прифатливи цени,постојат многу навики за пиење на алкохолни 

пијалоци( се пие кога во прашање е веселба,кога човек е тажен,несреќен  кога во прашање е некое жално 

доживување ,кога се доживее стрес,или во прашање е емоционално пријатно доживување,кога се 

доживее стрес,или во прашање е емоционално пријатно доживување,за да се,, докаже машкост,,да се 

избегни игнорирање од другите и др .) 

Затоа како цели на нашиот труд ги поставуваме следните:акутните состојби и проблеми на алкохолизмот 

во Општина Прилеп,последиците од алкохолот на општествениот ,социјалниот и економскиот план и 

мерките за негово сузбивање. 

 

3.МЕТОДИ И ТЕХНИКИ НА РАБОТА 

Во ова истражување ги користевме аналитичко статистички метод и метод на дедукција.Истражувањето 

е реализирано во ЈЗУ ,,Општа болница ,,Прилеп . 

При изработка на овај труд беа користени следниве извори на податоци: 

-дневниците за хоспитализација од невропсихијатриско одделение при ЈЗУ ,,Општа болница ,,Прилеп 

(податоците се  земени по пат на прашалник:пол,возраст,место на живеење,занимање) 

-усни разговори со психијатри во истото одделение 

-усни разговори со раководителот на клубот за лекувани алкохоличари 

-анкета на ученици од средно образование 

Добиените податоци ќе бидат прикажани графички и нумерички. 

Очекувани резултати:Врз основа на ова истражување очекуваме како резултат да ги согледаме: 

-бројот и структурата на алкохоличарите во општина Прилеп 

-последиците од алкохолизмот 

-бројот на излекувани алкохоличари – апстиненти 

-тераписки мерки кои се превземаат за лечење и елиминирање на широките штетни последици на 

алкохолизмот 

 

4.КОМЕНТАРИ И ДИСКУСИЈА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИНА 2015 2016 

ЛЕКУВАНИ 

ПАЦИЕНТИ 

132 154 

ПОЛ Машки  

129 (97,7%) 

Жени 

3 (2,3 %) 

Мажи 

144 (94,5 %) 

Жени 

8 (5,5 %) 

ВОЗРАСТ 

До 20 г. 

20 – 40 г. 

40 – 50 г 

Над 50 г. 

  

1 пациент 2 пациенти 

19 пациенти 25 пациенти 

51 пациент 67 пациенти 

67 пациенти 60 пациенти 

МЕСТО НА 

ЖИВЕЕЊЕ 

Град 

83 (62,8 %) 

Село 

49 (37,2 %) 

Град 

92 (59,7%) 

Село  

62 (40,2 %) 

ЗАНИМАЊЕ 40 (30,3 %) работници 

58 (37,8 %) невработени 

28 (21,2 %) пензионери 

43 (27,9 %)работници 

78 (50,6 %) невработени 

35 (22,7 %) пензионери 
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Во општина Прилеп во невропсихијатриското одделение бројот на лекувани алкохоличари во 2014 

година бил 132  пациенти ,а во 2015 година бил 154 болнички лекувани пациенти што значи дека и во 

нашиот град алкохолизмот е во пораст од година во година.  

Од овие податоци доаѓаме до сознание дека не само што се зголемува бројот на лекувани алкохоличари 

туку се зголемува бројот на женската популација ,но тие помалку се јавуваат на лекување заради 

средината во која живеат да не се дознае дека се алкохоличарки.Појавата на алкохолизмот кај жените се 

јавува заради нивната еманципација ,неможност да ги совладаат обврските во својот дом ,материјалната 

криза,сопруг алкохоличар .Порастот на алкохолизмот кај жените претставува опасност за стабилноста и 

комуникацијата во фамилијата затоа што тоа 

семејство ќе се распадни. 

Најчеста возрасна структура е од 40 – 50 години кога 

се најработоспособни   и кога толеранцијата спрема 

алкохол се намалува.Тоа зборува дека 

алкохоличарите стануваат инвалиди релативно 

млади со просечна возраст од 50 години и мал 

работен стаж.Тоа води до економско и социјално 

пропаѓање на личноста и семсјството. 

 

 

Спрема местото на живеење дојдовме до 

сознание дека средината како фактор за за 

појава на алкохолизмот има големо влијание 

затоа што во градот има повеќе места каде 

што алкохолот е подостапен на населението 

по релативно прифатливи цени ,и алкохол 

произведен во домашни услови. 

Од изнесеното и од разговори со 

психијатрите во невропсихијатриското 

одделение најмногу од лекуваните 

алкохоличари се невработени лица.За 

групата на работници која е на второ место 

по зачестеност на алкохолизмот ,и тие лица 

правеле проблеми на работното 

место,расправии со др. работници  и 

претпоставените ,со чести опомени и 

казни.Во оваа категорија не можат да се 

регистрираат сите бидејќи мал е бр. на оние кои доаѓаат на лекување ,па нивната регистрација ќе биди 

тогаш кога ќе се судрат со законот или кога ќе дојдат на преглед заради соматска ,невролошка или 

психичка причина што во тој случај е многу доцна.Од ненавременото согледување на таа група на 

работници опаѓа нивната продуктивност во квалитет и квантитет, со можни повреди на работното 

место.Групата на пензионери се алкохоличари од поодамна кои се враќаат на лекување затоа што прагот 

на толеранција е мал. 

Од анкетата што ја спроведивме во училиштата дознаваме дека алкохолот се раширува и кај младината 

што е голем општествен проблем.Ова се јавува затоа што голем дел од своето време младината го 

поминува во кафеани.Од младинците 85 % пијат алкохол.За прв пат конзумираат уште во детска возраст, 

за некои празници ,на екскурзии,во паркови,На прашањето зошто пијат најчест одговор е да не се делат 

од друштвото,докажување на зрелост,пример од возрасните,проблеми во учењето и несреќна љубов. 

Во разговорот со раководителот на клубот за лекувани алкохоличари (кој е најактивна асоцијација во 

лекувањето и целосна рехабилитација на алкохоличарот.) без организирана активност на клубовите нема 

апстиненција а со тоа ни лекување.Клубот опстојува 35 години и до сега низ него поминале 3000 

апстиненти.Денес работи со 86 од кои сите се мажи а жените им се поддршка.Членовите се состануваат 

еднаш неделно а ако апстинентот не се придржува кон нормите на клубот се применува болничко 

лекување.Се користи комбинирана психотерапија. Членовите  се состануваат еднаш неделно а ако 

апстинентот не се придржува кон нормите на клубот се применува болничко лекување.Се користи 

комбинирана психотерапија. 
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5.ЗАКЛУЧОК 
Алкохолизмот како во светот така и општина Прилеп не е имуна на ова заболување и бројот на 

алкохоличарите е во рапиден пораст.Причините кои доведуваат до алкохолизам не може во целост да се 

дефинират затоа што се јавуваат за секој случај посебно.Лекувањето  е доста тешко и сложено затоа што 

во прашање е специфична ,комплексна социјална болест која завзема голем замав во ширењето и не 

штеди никоја возраст.Главни методи во лекувањето кои поврзани дале ефикасност се :медикаментозна 

терапија,психотерапија,социотерапија.Алкохолизмот се одразува на цело семејство затоа што ја 

променува личноста ,однесувањето,навиките,и како и секој друг порок носи отуѓување од блиските и 

потонување во безизлезна ситуација.Од година во година расте бројот на сообраќајни несреќи под 

дејство на алкохол,бројот на алкохолни психози расте и во последните 10 години  е тростуко зголемен,и 

алкохолизмот го скратува работниот век з а10 години ,а животот з а15 – 20 години .     

                                        

6.ПРЕДЛОГ МЕРКИ 

1.Перманентно треба да се анализираат проблемите на алкохолизмот.Тоа треба да биде една од 

основните задачи на локалната самоуправаТреба да се изготви програма со јасно поставена цел,задачи и 

одговорности на извршителите. 

2.За да се спречи појава на алкохолизам меѓу младината да се врши здравствено воспитна работа во 

координација со клубот за лекувани алкохоличари,каде младата популација ќе можи од самите 

апстиненти да слушни за последиците од алкохолот 

-почитување на забраната за продажба на алкохол на лица помлади од 18 г.,и вработување во 

угостителски објекти 

-добар личен пример од страна на родителите 

-да се забрани рекламирање на алкохолни пијалоци 

-пропагирање на здрав начин на живот и спортување 

3.да  се води континуирана даночна политика во сферата на пијалоците и дел од данокот на промет да се 

намени за превенција од алкохолизам 

4.Да  се обезбедат финансиски средства за лекување на алкохолизмот од работните организации и 

пензиско  инвалидското осигурување 

5.Да се зголеми цената на алкохолните пијалоци 

6.Да се забрани домашното производство на алкохолни пијалоци 

7.Да се провери квалитетот на алкохолните пијалоци кои им се нудат на граѓаните во угостителските 

објекти. 
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ХУМАН ПАПИЛОМА ВИРУС (HPV)- РИЗИК ФАКТОР ЗА КАРЦИНОМ НА 

ГРЛОТО НА МАТКАТА 

Тања Крстеска Најдоска 

 tanjanajdoska@hotmail.com 

Валентина Дамеска 

vdameska@live.com 

СОУ ,,Ѓорче Петров,,- Прилеп 
 

Апстракт: Целта на овој труд е да се потенцира дека HPV вирусите се честа инфекција кои ги зафаќаат 

кожата и мукозните жлезди на телото.Терминот се однесува на група HPV вируси ,кои се нарекуваат 

папилома вируси ,бидејќи предизвикуваат брадавици на телото.  

Епидемиолошките ,вирусолошките и клиничките проучувања покажуваат дека HPV инфекцијата е 

основен ризик фактор за развој на ракот на грлото на матката,како кај млади така и кај повозрасни жени 

иако распространетоста на вирусот се намалува со возраста 

Дијагноза и превенција: 

Дијагностичките чекори за рано откривање на ракот на грлото на матката се годишен PAP тест и 

гинеколошки преглед кај сексуално активни млади жени. 

За профилакса постојат два типа на вакцини кои делуваат на HPV типовите 6,11,16 ,18. 

Вакцината е препорачана за девојчиња и млади жени на возраст од 9 до 26 години,кога младата 

популација започнува со првите сексуални контакти и ризикот за инфекција е најголем. 

Подигање на свеста кај младата популација за користење на презерватив при сексуални односи. 

Клучни зборови:HPV,PAP тест,грло на матка ,вакцина,презерватив 

 

 

   1.ВОВЕД 

      Ракот на грлото на матката е еден од најчестите видови на рак кој ги зафаќа женските полови органи. 

После ракот на дојката, тој е втората најчеста причина за смртност од рак кај женската популација. 

Ракот на матката може да се подели во две основни форми: 

   - рак на грлото на матката 

   - рак на еднометриумот 

Ракот на грлото на матката најчесто го зафаќа вратот на грлото на матката или отворот на матката. 

Ендометријалниот  канцер ја зафаќа внатрешната слузница на матката. Ракот на грлото на матката е 

многу почест од ракот на ендометриумот. 

Ракот на грлото на матката го зафаќа најдолниот дел на матката, кој уште се нарекува и 

цервикс.Цервиксот ги спојува вагината со матката или утробата. Ракот се појавува кога абнормални 

клетки на цервиксот растат без контрола. 

За среќа ако се открие рано, овој тип на рак во повеќето случаи може да биде излечен. Најефикасен 

начин за навремено откривање на ова заболување е редовната контрола и ПАП тестовите. 

 

   2.ПРИЧИНИ ЗА ПОЈАВА 

       Основен причинител на ракот на грлото на матката е HPV - ( хуман папилома вирус ). Овој вирус е 

најчестата сексуално пренослива инфекција во светот. HPV вирусот е изолиран во 99.7% од сите случаи 

на рак на грлото на матката. 

Но за да се претвори еден бениген патолошки процес во рак неопходни се и други фактори или 

таканаречени кофактори.  

   - пушењето - значително го намалува природниот имунитет и способноста на клетките од                                       

имунолошкиот систем  

   - ултравиолетова радијација - го пореметува генетскиот материјал во клетките кое пак води       до 

развој на рак 

   - дефицит на фолна киселина - спаѓа во групата на витамин Б. 

   - ослабен имунолошки систем - жените кои поради некоја причина имаат намален имунитет          ( 

HIV инфекција, лечење со некои лекарства ) имаат значително поголем ризик да заболат од      рак на 

грлото на матката) 

 

   3.РИЗИЧНИ ГРУПИ 

       Иако за најголем дел од случаите на рак на грлото на матката може да се каже дека HPV вирусот е 

главен причинител, сепак постојат и други фактори кои го зголемуваат ризикот од појава на ова 

заболување.  

mailto:%20tanjanajdoska@hotmail.com
mailto:vdameska@live.com
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Следните фактори придонесуваат за поголем ризик од појава на рак на грлото на матката: 

 

   1.Голем број сексуални партнери - колку што е поголем бројот на сексуалните партнери толку                   

е поголема веројатноста дека некој од нив го има вирусот HPV 

   2.Рани сексуални односи - сексуалните односи пред 18 години го зголемуваат ризикот од заразување 

со HPV, незрелите клетки се повеќе подложни кон преканцерогени промени што можат да бидат 

предизвикани од HPV. 

   3.Други сексуално преносливи болести - ако постојат други СПИ ( кламидија, гонореја, сифилис или 

сида ) поголеми се шансите и од инфекција со вирусот HPV. 

   4.Жени со интимна лоша хигиена  

   5.Жени кои родиле на многу рана возраст 

   6.Жени кои користат долго време орални контрацептивни средства 

 

   4.СИМПТОМИ 

      Најраните стадиуми на ракот на грлото на матката се асимптоматски, т.е не се појавуваат никакви 

симптоми. Овој факт уште еднаш потврдува колку се важни редовните контроли за рано откривање и 

спречување на ова заболување. 

Ако ракот започне да се развива, може да се појават следните симптоми: 

   - крварење од вагината помеѓу две менструации 

   - крварење и болка за време на сексуален однос  

   - крварење по менопауза 

   - болки во долниот дел на стомакот  

   - засилен вагинален секрет со силна миризба кој може да содржи и траги од крв 

   - целосно слабеење на организмот 

Ако забележите некои од овие симптоми, не треба веднаш да заклучите дека имате рак. Дел од овие 

симптоми може да се појават како резултат на инфекција или некоја сексуално пренослива болест. Но,во 

секој случај треба да посетите гинеколог за да ви направи преглед и потребни испитувања. Може да го 

имате овој вирус многу години и никогаш да не дознаете за тое. Но може да биде присутен во 

организмот и после многу години да предизвика рак. Затоа е многу важно редовно да се прават 

контроли. 

 

   5.ДИЈАГНОЗА 

       Навременото дијагностицирање на HPV инфекцијата е многу важно за лекувањето, прогнозата и 

борбата со ова заболување. 

Откривањето на предраковите состојби е најважно!!! 

       Најчесто применети методи за рана дијагнозасе: 

   - Цитолошка дијагноза - опишана како Papanicolau или познато како ПАП тест. Ова е едноставна 

техника. Со оваа метода се откриваат променети или малигни клетки во епителот на грлото на матката. 

Со помош на специјална памучна шпатула се зема материјал од слузницата на грлото на матката. 

Добиените препарати се фиксираат, се бојат и се набљудуваат под микроскоп. Резултатите се групираат 

во 5 ПАП групи ( I - V ) 

   I и II група - подразбира нормален наод  

   III група - е сомнителен наод, треба лекување на евентуално присутното воспаление , контрола на брис 

и задолжително да се направи колпоскопија и биопсија 

   IV група - е средна до тешка дисплазија  

   V група - е инвазивен карцином 

Цитолошката дијагноза е стандардна метода за рано откривање на предраковите промени на ракот на 

грлото на матката. Тестот треба да се прави секоја година кај сите жени по 21 година или три години 

откако жената ќе стане сексуално активна. 

Тестот се врши кај здрави пациентки поради способноста да ги следи промените пред да настане рак, 

овој метод е доста ефикасен и ја намалува смртноста. За само 20 години бројот на смртни случаи на пр. 

во САД се намалиле за 70% како резултат на овој скрининг. 

   - Хистолошко испитување - се смета за златен стандард за потврдување на дијагнозата за инфекција 

со HPV. Со овој метод се испитува ткивото на грлото на матката за разлика од ПАП тестот каде што се 

земаат само клетки  

   - Серолошки методи - се испитува крвниот серум на заболениот за антитела против вирусните 

антигени.  
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 6.СТАТИСТИКА 

      Во прилог на трудот користени се материјали од  ЦЈЗ во Прилеп-служба за статистика, и ги 

презентираме во табели.Опфатена е женската популација од 14 до над 75 годишна возраст во град 

Прилеп и околните населени места.Пациентките се со малигна неоплазма на цервиксот на утерусот  

хоспитализирани во Гинеколошко-акушерското одделение во ЈЗУ Општа болница,,Борка Талески,, во 

Прилеп во период од 1.01.2014-31.12.2014 и 1.01.2015-31.12.2015 год. 
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          Лекувани болни по видови на болести и старосна структура во 2014 год. 
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    1  2   3 

    4  5   9 

Вкупно 

лекувани 

болни 

    5  7   12 

         Лекувани болни по видови на болести и старосна структура во 2015 год. 

 

7.ЛЕКУВАЊЕ 

      Во раните стадиуми од заболувањето 
Задолжително се прави КОНИЗАЦИЈА – т.е.отстранување на ткивото во конусна форма кое понатаму се 

испитува хистолошки.Кај млади жени кои немаат родено ако туморниот процес е ограничен и не е 

навлезен во лимфните јазли и крвотокот конизацијата од дијагностичка може да биде конечна 

оперативна терапија.Во понатамошниот период неопходни се периодични гинеколошки прегледи.Со 

други зборови доколку се работи за т.н.микроинвазивен рак и ако конизацијата е во здраво ткиво,не 

преминува преку границите на резот и станува збор за жена која нема родено тогаш таа конизација е 

терапевтска. 

    Во напреднати стадиуми се спроведува 

ХЕМОТЕРАПИЈА-при што со специјални лекови се уништуваат туморските клетки во целото тело. 

ХИСТЕРЕКТОМИЈА-операција со која се отстранува матката и околните анатомски структури зафатени 

од туморскиот процес.Ја има во два вида,тотална хистеректомија со отстранување на матката,грлото на 

матката и туморот и радикална хистеректомија со отстранување на матката,грлото на матката, дел од 

вагината и лимфните јали во оваа област. 

  

8.ПРЕВЕНЦИЈА 

    ВАКЦИНА ПРОТИВ HPV 

HPV(Human Papilloma Virus) е најчестата причина за појава на ракот на грлото на матката.Во светот веќе 

постои вакцина која третира 4 типа на вирусот(тип 6,11,16 и 18) 

      Вакцината содржи високо прочистени на вирус слични честички од четирите типа на HPV.Тие во 

себе не содржат вирусна ДНК структура. 

    HPV тип 16 и 18 кои предизвикуваат околу 70 % од случаите на рак на грлото на матката 

    HPV тип 6 и 11 кои предизвикуваат скоро 90 % од случаите на гениталните кондиломи. 
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Овие честитки го поттикнуваат имуниот систем да создаде антитела кои при евентуален контакт со 

вирусот го неутрализираат истиот и не дозволуваат да се развие инфекција и болест. 

 

     Вакцината е препорачана за девојчиња и млади жени на возраст од 9 до 26 год. и  момчиња од 9 до 15 

години.Тоа е возраста во  која започнуваат првите сексуални контакти и ризикот од заболување е 

најголем. 

Таа се прима во 3 одделни дози од по 0,5 ml според следната шема 

Прва доза на произволно одбран ден 

Втора доза – два месеци од првата доза 

Трета доза-шест месеци од првата доза  

 

9.ЗАКЛУЧОК 

Бидејќи 300 000 жени годишно умираат како последица на карцином на грлото на матката сметаме дека 

ова е сериозен проблем за кој треба да се превземат соодветни решенија. 

За да се спречи појавата на HPV инфекцијата и ракот на грлото на матката потребно е уште пред да 

почнат со сексуален живот ,девојките и жените мора да посетат гинеколог а потоа редовно да одат на 

прегледи. 

Проф.Д-р Ѓорѓи Бабушку објаснува дека само со редовни прегледи жените можат да бидат спокојни 

дека нема да се разболат од карцином на грлото на матката. 

Здравствено воспитување и просветување на младите во врска со ризиците од прерано стапување во 

сексуални односи и честото менување партнери. 

Подигање на свеста кај младата популација за користење кондоми како контрацептивни средства. 

Редовни ПАП тестови најмалку еднаш годишно. 

 

      Од сето горенаведено може да се заклучи дека треба да бидеме претпазливи и да внимаваме на 

себе!!! 
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ВИРУСНИ ИСИПНИ ТРЕСКИ 
Силвана Колеска 

Изабела А. Димеска 

СОУ „Ѓорче Петров“ - Прилеп 
 

1. ВОВЕД 

Вирусните исипни трески се голема група на акутни, контагиозни болести. Се карактеризираат со 

егзантем по кожа и енантем по видливи слузокожи. 

Овие болести се тешки и мошне сериозни и можат да доведат до компликации. 

 

Во Република Македонија се регистрирани: 

 1240 случаи на МОРБИЛИ 

 130 случаи на РУБЕОЛА 

 410 случаи на ВАРИЧЕЛА 

 70 случаи на ВАРИОЛА ВЕРА 

Смртноста на овие болести е релативно мала во проценти до 2% на ниво на Република, а до 

13.7% на светско ниво. Заболуваат деца од сите возрасти: 

 предшколска возраст од 0-6 години (48%) 

 школска возраст од 7-14 години (21.3%) 

За разлика од последните 10 години, во Република Македонија не е значително зголемувањето 

на бројот на вакви случаи, а смртноста е значително намалена поради соодветните вакцини коишто се 

користат против овие кожни болести. 

Во Прилеп ваквите случаи се поретки и нивниот број изнесува: 

- 94 случаи на МОРБИЛИ 

- 9 случаи на РУБЕОЛА 

- 16 случаи на ВАРИЧЕЛА 

- 8 случаи на ВАРИОЛА ВЕРА 

 

2. ВИРУСНИ ИСИПНИ ТРЕСКИ 

2.1 МАЛА СИПАНИЦА (Morbilli) 
        Малата сипаница е една од контагиозните облигатни акутни заразни болести во групата на 

исипните трески од вирусно потекло, која се карактеризира со бифазна температура, катарални 

симптоми, макулопапулозен исип по кожата и создавање на услови за компликации.  

Етиологија: Болеста е предизвикана од RNK вирус кој има големина од 140 nm и спаѓа во 

групата на парамиксовирусите. Мошне неотпорен е во надворешна средина. Вирусот може да се изолира 

од секретот на носот, грлото и крвта на болниот.  

Епидемиологија: Извор на зараза се болни лица, а заразеноста траепоследните 5-7 дена од 

инкубацијата и исто толку по избивањто на исипот. Болеста се пренесува аерокапково, а влезна врата е 

назофаринксот. Заболуваат претежно децата од претшколска и школска возраст.  

Клиничка слика: Инкубацијата е варијабилна, од 10-12 дена, а поретко се продолжува и до 21 

ден. Болеста како и сите други исипни трески има цикличен тек со катарален, исипен и 

реконвалесцентен стадиум.  

1. Катарален стадиум: Овај стадиум се манифестира со многу изразени катарални промени 

на респираторниот тракт и очите. Трае 2-4 дена и се карактеризира со висока фебрилност од 

38-40°C, малаксаност, главоболка, жед, вознемиреност, фотофобија, кивање, кашлица, 

болки и гребење во грлото и израз на „плачна маска“, насолзени очи, зацрвенети коњуктиви, 

слузав нос, натечено лице и очни капаци (facies  morbillica). На букалната слузница и 

гингивобукалните жлебови се јавуваат Копликови пеги – бели ефлоресценции со големина 

од зрно гриз, расфрлени на хиперемична слузница, кои се најгусти околу изводниот 

стенонов канал. Се одржуваат 2-3 дена и исчезнуваат без трага. Во овај стадиум на 

оралнофарингеална и букална слузница може да избие макулозен темноцрвен енантем.  

2. Исипен стадиум: Исипот е макулозен или макулопапулозен. Прво се јавува зад ушите, 

потоа се шири на челото и лицето, па го зафаќа косматиот дел од главата и за 48 часа 

стигнува до вратот, рацете, табаните и дланките. Макулопапулите се со затворено црвена 

боја и траат 4-5 дена. Исипот е секогаш местимичен (никогаш не е дифузен), дури и кога е 

густ, а на лицето може да биде слиен (конфлуентен). Кожата е црвена, топла, влажна и мека 

како кадифе. Со избивањето на исипот сите претходно опишани катарални симптоми се 

влошуваат. Овај стадиум трае 3-6 дена и завршува со повлекување на исипот по истиот 
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редослед како што се појавил. На местата на исипот доаѓа до десквамација или 

хиперпигментција. 

3. Реконвалесцентен стадиум: Трае следните  7 дена , а кај потешките облици, до конечно 

опоравување поминуваат месец-два и повеќе. 

Компликации: Кај морбилите компликациите се мошне чести и зависат од повеќе фактори. 

Меѓу најчестите компликации спаѓаат: otitis media acuta, псевдокруп, бронхопневмонија од вирусно и 

бактериско потекло. По прележувањето, имунолошкиот статус на организмот опаѓа и настанува анергија 

спрема повеќе инфективни болести: паротитис, варичела, инфективна мононуклеоза, туберкулоза, 

ангина, пертусис и др. 

Дијагноза: Се поставува врз основа на вообичаениот тријас: клиничка слика, епидемиолошка 

анкета и лабараториски иследувања. Во клиничката слика патогномички симптоми се плачна маска, 

копликови пеги, катар на респираторниот систем и макулопапулозен испи.  

Имунитет:  По прележувањето останува солиден доживотен. 

Терапија:  Лекувањето е со симптоматска терапија, а спрема болните се преминува специфичен 

хигиенодиететски режим. Се ординираат антипиретици, антитусици, експекторанси, витамини од 

групата В и C, парентерална и орална рехидратација и др. 

Превенција: Превенцијата се изведува со имунизација со МПР (морбили, паротитис, рубеола)  

вакцина, која кај нас е задолжителна, а се ординира атенуирана вакцина (мешавина на три живи 

атенуирани вируси).  

2.2 ГОЛЕМА СИМПАНИЦА (Variola Vera, Variola Mayor) 

       Големата сипаница е една од најзаразните карантински акутни болести од вирусно потекло, која се 

карактеризира со цикличен тек, температура, типична сипаница, тешка интоксикација и висока 

смртност. 

Етиологија: Причинител на големата сипаница е Poxvirus virolae, којшто има изглед на тула и 

големина 200-350 nm. Вирусот кај болниот се наоѓа во везиклулите на лигавиците и кожата, во 

пустулите и крастичките. Во исушена материја покажува голема резистентност и се одржува жив повеќе 

години. 

Епидемиологија: Резервоар и извор на зараза на ова заболување е човекот. Се пренесува 

респираторно и преку директен контакт. Заболувањето е контагиозно, се шири преку воздушно-капков 

механизам. За време на инкубацијата, вирусот се мултиплицираа во ретикулоендотелниот систем.  

Клиничка слика:  Инкубацијата трае од 10-14 дена. Болеста се јавува во следниве клинички 

облици: 

      1. Обична или класична форма на Variola Vera – е најчеста форма на болеста, која минува 

низ 3 стадиуми: продромален, исипен и реконвалесцентен. 

  Продромален стадиум – започнува одеднаш со температура 39-40, студ, треска, 

главоболие, повраќање, кашлица, болниот нема апетит, се жали на силна жед, а има и 

пролив или запек. Се јавува и наружување на свеста. Кај повеќе болни, 2-3 ден, се јавува 

„раш“ (предегзантем) на лицето, екстремитетите, на најчесто во т.н. Симонов триаголник.  

 Егзантематичен стадиум – настапува со паѓање на температурата и подобрување на 

општата состојба.  Избувањето на сипаницата оди во 5 стадиуми и тоа:  

 макулозен стадиум  

 папулозен стадиум  

 везикулозен стадиум  

 пустулозен стадиум  

 крустозен стадиум   

 Реконвалесценцијата со закрепнување и оздравување трае подолго време. 

       2. Хеморагична форма ( Purpura Varilosa) – Вариоличната пурпура претставува една од 

најтешките и смртоносни форми на болеста. Се карактеризира со петехијални крварења во целата кожа 

„црни сипаници“ и лигавиците на гастроинтестиналниот тракт и гениталните органи. Се јавува почесто 

кај трудните жени.  

3. Малигна форма ( Variola pustulosa haemorrhagica ) – Оваа форма уште се нарекува и 

„сплескана форма“. Започнува со тешки општи симптоми и ефлоресценции исполнети со 

крв и крварења во кожата помеѓу нив.   

4. Модифицирана форма ( Variolois ) – Се јавува кај вакцинирани лица со намален имунитет.  

5. Вариола без сипаници – Болеста започнува со општи симптоми и престанува пред 

избивање на сипаницата.  

6. Вариола минор ( Alastrim ) – Аластриумот е клиничка форма, предизвикана од вирусот на 

вариола минор. Има благ и краток тек со мал број ефлоресценции.  
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Дијагноза: Се поставува врз основа на епидемиолошка анкета, карактеристична сипаница, 

крвната слика. Изолација на вирусот и серолошки реакции. 

 

Имунитет:  Прележаната болест остава доживотен, но не и апсолутен имунитет.  

Терапија: Таа е главно, симптоматска, бидејќи специфична терапија за вариола не постои. 

Најтешките форми на болеста се крварење, ДИК и шокова состојба се третираат со давање големи 

количества течности, транфузија на крв и плазма. ЗА профилактика на секундарните инфекции се 

применуваат антибиотици од широк спектар.  

Превенција: Со антивариоличната вакцинација се постигнува најефикасна заштита против 

големата сипаница. Се спроведува со Џенеровта вакцина и се добива солиден имунитет подолг од 3 

години, кој со ревакцинација се обновува. Вакцинацијата се уште се спроведува со метода на 

скарфикација на кожата со ланцета, перце или игла. Во некои земји се вршат површни боцкања на 

кожата (multiple pressure metod) или при масовна вакцинација на населението се употребува „млазен“ 

пиштол-инжектор ( Jet-gun)  метода.  

2.3 ОВЧА СИПАНИЦА ( Varicellae ) 
         Варичелата е акутна инфективна и контагиозна болест од вирусно потекло, која се 

карактеризира со полиморфна, везикулозна сипаница.  

Етиологија:  Се смета дека еден ист вирус ги предизвикува и варичелата и болеста Херпес 

зостер, кој спаѓа во групата на Херпес вирусите, а има големина 210-240nm. Слабо е отпорен во 

надворешна средина, па затоа индиректниот начин на пренесување на инфекцијата е мошне редок.  

              Епидемиологија: Варичелата е широко распространета болест и се јавува во вид на помали или 

поголеми епидемии во зима или рана пролет. Индексот на контагиозност се движи од 70-90%. Извор на 

инфекцијата е болниот од варичела или херпес зостер. Ширењето на заразата се врши по аерокапков пат 

преку Флигеовите капки на директен начин. Но вирусот поради неговата голема пробивност низ 

пукнатините на ѕидовите и вратите може да се шири на оддалечени места и да предизвика 

интрахоспитална инфекција. Се случува дете кое било во контакт со возрасен болен од херпес зостер, да 

заболи од варичела или обратно.  

Клиничка слика:  Инкубацијата во просек изнесува 14-18 дена. Текот на болеста се одвива низ 

три периоди:  

1. Катарален или продромален период – трае неколку часа или 1-2 дена, а може и да го 

нема. Поминува со лесни катарални и општи симптоми: истоштеност, главоболие, болки во 

слабините, студ, температура, ретко повраќање или менингеални симптоми. Понекогаш 

пред карактеристичната сипаница се јавува т.н. „раш“ или „предегзантем“ од ситна 

бледоцрвена сипаница.  

2. Исипен или егзантематичен период – често е прв знак на болеста. Избива сипаница која 

во својот развој поминува низ неколку фази, почнувајќи од макула, папула, везикула и 

краста. Прво по кожата на трупот избиваат во налети тркалезни розови макулозни 

ефлоресценции, коишто брзо преминуваат во папули и везикули (како капки роса), 

исполнети со бистра течност и леукоцити. Меурчињата повеќе ги има на трупот отколку на 

главата и екстремитетите – центрипетално ширење, за разлика од центрфугалното ширење 

кај вариола вера. Околината на меурчињата е зацрвенета. Меурчињата се меки и прават 

набори, содржината им се заматува, се вдлабнуваат, а течноста се излива или се суши и 

преминува во кафеава круста. По неколку дена крустата опаѓа, и не остава лузна, освен 

депигментирана кожа. Избивањето на сипаницата се одвива во 2-3 налети, трае 8-9 дена и е 

проследено со појава на ремитентна температура, така што може да се видат ефлоресценции 

во различен степен на созревање „псевдо-полиморфизам“ – карактеристичен за варичелата.  

3. Реконвалесцентен период – трае 2-3 седмици, сите крастички отпаѓаат и настапува 

закрепнување и оздравување.  

 

Компликации:  Кај варичелата од вирусно и бактериско потекло, се ретки и лесни со исклучок 

на постварилозен енцефалитис. Секундарни инфекции на кожата со стрепто-стафилококи се: флегмона, 

фурункулоза, еризипелас и др; на лигавиците: стоматитис, ларингитис, кератитис, на белите дробови: 

вирусна пневмонија, плевритис. Други компликации се миокардитис, артритис, нефритис и други.  

Дијагноза: На варичелата се поставува врз основа на епидемиолошка анкета, карактеристична 

полиморфна сипаница, крвната слика: леукопенија со лимфоцитоза, наод на гигантски мултинуклеарни 

клетки во содржината на везикулите. Изолација на вирусот и серолошки реакции ретко се користат.  

Имунитет: По прележаната варичела останува солиден имунитет.  

Терапија:  Потребна е изолација и мирување со спроведување на симптоматска, а по потреба и 

антибиотска терапија.  
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2.4 ЦРВЕНКА (Rubeola) 

       Рубеолата е акутна инфективна и контагиозна болест од вирусно потекло која се карактеризира 

со благи продромални и општи симптоми, исип по кожата сличен на морбили или скарлатина и 

зголемување на периферните лимфни јазли. 

Денешниот зголемен интерес за проучување на рубеолата се должи на забелешките на Грег (1942г.) за 

конгенитална катаракта и срцевите грешки кај деца, чиишто мајки во гравидитетот боледувале од 

рубеола. 

Етиологија:  Причинител на болеста е вирус со големина од 200 nm и јадро слично на тула. 

Вирусот е слабо отпорен во надворешната средина. Може да се изолира од секрет од грлото, од 

столицата, крвта, урината, плацентата и фетусот и да се култивира на клетки од бубрег од мајмун и 

хуман ембрион. Во културите вирусот покажува цитопатоген ефект.  

Епидемиологија:  Извор на инфекцијата се болни и здрави вирусоносители,  а се пренесува по 

воздушно-капков пат на директен начин и при подолготраен контакт, со болниот. Можен е и вертикален 

пренос на вирусот од инфицираната мајка преку плацентата на фетусот. Во повеќе земји болеста е 

ендемска. Се јавува спорадично или во помали епидемии при крај на зимата и во тек на пролетта. 

Болеста е најчеста кај деца од 5-14 годичнозраст, а поретка е кај возрасните и децата под 1 година.  

Клиничка слика: По просечна инкубација од 16-18 дена и подолго, клиничкиот тек на болеста 

поминува како блага и краткотрајна болест.  

1. Катарален (продромален период) трае неколку часа или 1-2 дена, кај децата започнува со 

конјуктивитис, ринитис, фарингитис, покачена температура, главоболие, истоштеност, 

болки во зглобовите, желудечно-цревни нарушувања. На лигавицата на устата и фаринксот, 

поретко, се забележува точкаст или петехијален енантем. Честопати, уште во овој стадиум 

доаѓа до зголемување на сите периферни лимфни јазли ( „симптом на Теодор“ ), вратните,  

ингвиналните, па дури и хилусните лимфни јазли. Големината на јазлите се движи од зрно 

леќа, па до мал лешник.  

2. Исипен период се карактеризира со избивање на бледоцрвена макулопапулозна сипаница, 

слична на морбили или скарлатина. Сипаницата најнапред избива на лицето, па на вратот и 

косматиот дел на главата, а потоа се шири по трупот и екстремитетите. Се одржува 2-3 дена, 

а проследена е со јадеж и ретко со лупење.  

3. Реконвалесцентниот период настапува со исчезнување на општите симптоми, а 

зголемените лимфни јазли може да се одржат подолго време.  

 

Компликации: Кај рубеолата компликациите се ретки: ангина, отитис, бронхопневмонија, 

артритис, тромбопенична пурпура, менингоенцефалитис и ембриопатија. 

     Ембриопатијата ( Embriopathia rubeolosa ) е болест на ембрионот која е последица на 

интраутерина инфекција со вирусот на рубеолата, ако мајката се инфицира во тек на првите три месеци 

на гравидитетот. Вирусот предизвикува тешки нарушувања на ембрионот со различни малформации, 

спонтан абортус и смрт на фетусот.  

Дијагнозата: Се поставува врз основа на епидемиолошката анкета, клиничката слика и 

лабараториските анализи – изолација на вирусот, серолошко докажување на неутрализирачки антитела, 

тест на инхибиција на хемаглутинација и РВК.  

Имунитет: Имунитетот е траен. 

Терапија: Потребно е краткотрајно лежење и симптоматско лекување. Се ординираат 

антипиретици, витамини, мирување, поливитаминска исхрана и др.  

Профилакса:  Поради потенцијална особеност од ембриопатии, заштита против рубеола има 

посебна важност и може да биде активна и пасивна. Активната имунизација се врши со жива атенуирана 

вакцина, комбинирана со вакцини против морбили и паротитис. Пасивната заштита се врши со хумани 

имуноглобулини кај инфицираните или заболените жени од рубеола. 

 

3. ЗАКЛУЧОК 

       Вирусните исипни трески се кожни инфективни болести кои предизвикуваат исипи по кожата. 

Заедничко е за сите  тоа што се карактеризираат со чешање и во најголем број случаи се јавуваат кај деца 

од претшколска и школска возраст. Овие болести лесно се пренесуваат,  тие се контагиозни и нивната 

инкубација е релативно подолга. Во различни делови од инкубацијата овие вируси се контагиозни и 

можат да се пренесат. Најчесто се пренесуваат по аерокапков пат, а исто така и по директен контакт со 

заболеното лице. Заедничко е тоа што и кај малите, големите, овчи сипаници и рубеола извор на зараза е 
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болен човек. Сепак, денес, благодарение на спроведената имунизација, бројот на заболени е намален, 

како и ризикот од компликации е сведен на минимум. 
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ЗДРАВСТВЕНО ВОСПИТНА ДЕЈНОСТ КАЈ ЛИЦА ЗАБОЛЕНИ ОД 

ХЕПАТИТИС А, Б и Ц 

Н.Ванчева  
СОУ Ѓорче Петров – Прилеп nvanceva@yahoo.com 

Л.Јованоска 

СОУ Ѓорче Петров – Прилеп jovanoskalence@gmail.com 
 

Апстракт: Зборот хепатит – жолтица значи воспаление на црниот дроб, кое може да биде предизвикано 

од вирус, алкохол, хемикалии, дроги.Заболувањето може да доведе до трајно оштетување на црниот дроб, 

што предизвикува последици по севкупното здравје на човекот. 

 Досега се откриени 5 вируси А, Б, Ц, Д и Е  ( најчести се А, Б и Ц) и според нив и се именува 

болеста.Сите вируси се пренесуваат по различни патишта. 

 Вирусниот хепатит А е акутно инфективно и контагиозно заболување со добра прогноза, ретки 

компликации и ниска смртност, додека од хепатитот Б и Ц лицето често пати и не знае дека е заразено 

зошто нема симптоми, но за сметка на тоа болеста напредува и може да предизвика цироза или карцином 

на црниот дроб. 

  Првите знаци на А  жолтицата се јавуваат после 2- 6 недели од влегувањето на вирусот во 

организмот, а кај Б и  Ц после 60 – 180 дена. 

 Лицето кое еднаш било инфицирано со Хепатит А станува имуно за цел живот – не можи 

повторно да се зарази со истиот вирус. Некои од лицата заразени со Хепатит Б стануваат трајни носители 

на вирусот кој го пренесуваат на другите. Лицата заразени со хепатит Ц цел живот можат да бидат 

носители на вирусот, а воопшто да не развијат болест, но при тоа можат да ја шират инфекцијата на 

околината. 

Цел на трудот е да се прикажат карактеристиките на различните видови хепатит, нивните симптоми, 

начинот на пренесување, ризик факторите како и превентивните мерки со што би се подобрила 

информираноста а со тоа би се остварила и здравствено воспитна и просветна дејност која е една од 

многубројните задачи на медицинските сестри.Многу важно е пациентите кои се заразиле со некој од 

овие вируси да се придржуваат на потребниот хигиено диететски режим, но истовремено со нив треба да 

се спроведува и здравствено воспитна и просветна дејност со што би се намалил ризикот болеста да се 

пренесува на здравото население.Потребно е медицинскиот персонал во текот на работата правилно да 

ракува со употребениот материјал, да носи заштитни средства, да се вакцинира против хепатитис Б со 

што би се спречила можноста за појава на евентуална инфекција со некој од овие вируси.Посебно 

внимание во заштитата треба да се посвети на т. н. ризични групи. 

Материјали и методи:Во изработката на трудот користени се податоци добиени од книгите за 

евиденција во инфективно одделение во ЈЗУ Борка Талески Прилеп, користен е дескриптивен и 

ретроспективен метод на работа, податоците се за периодот од 2010 — 2015 година и резултатите се 

прикажани табеларно. 

Клучни зборови: хепатит А, Б, Ц , симптоми, пренесување, превентивни мерки, лекување, вакцина, 

здравствено воспитување и просветување. 

 

ВОВЕД 

Зборот хепатит – жолтица значи воспаление на црниот дроб, кое може да биде предизвикано од 

вирус, алкохол, хемикалии, дроги.Заболувањето може да доведе до трајно оштетување на црниот дроб, 

што предизвикува последици по севкупното здравје на човекот. 

Досега се откриени 5 вируси А, Б, Ц, Д и Е  ( најчести се А, Б и Ц) и според нив и се именува 

болеста.Сите вируси се пренесуваат по различни патишта.Знаците на жолтица се делат во две групи 

специфични и неспецифични.Неспецифични знаци се: треска, исцрпеност, изнемоштеност, безволност, 

болки во мускулите, зглобовите и коските, намален апетит, гадење, повраќање, понекогаш јадеж пкожата 

и чешање, болка под десниот ребрен лак, која може да се шири кон грбот. Специфични знаци се: 

пожолтена кожа и белки на очите, потемнета мочка која наликува на темно пиво и измет со боја на бело 

кафе. Појавата на некој од овие е знаци е најчестата причина поради која пациентите се одлучуваат да 

побараат лекарска помош после што со соодветни лабараториски анализи се потврдува дијагнозата на 

присутното заболување. 

 

1.  ХЕПАТИТИС  А 

 Предизвикувач е Хепатитис А вирусот (ХАВ) класификуван како Ентеровирус. Припаѓа на 

фамилијата на мали вируси –Picornaviridae. Има округла форма. Вирусот на хепатитис А, поседува 

голема отпорност кон надворешни влијанија, задржувајќи ја биолошката активност 30 минути на 60°C . 

mailto:nvanceva@yahoo.com
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Во свежа вода може да опстане 12 недели, а во отпадни води, земјиште и морска вода уште подолго, што 

го потенцира значењето на фекалната контаминација на околината во неговото пренесување. 

 Вирусот на хепатитот А е присутен во изметот поради што ова заболување спаѓа во групата на 

болести кои се пренесуваат преку нечисти раце, после извршена нужда (anus – manus – oris или чмар – 

раце – уста ) т.е. преку заразена храна и вода, индиректно преку контаминирани предмети со кои се 

служел болниот. Со оглед на фактот дека станува збор за фекално орална инфекција ова заболување 

многу често се јавува во детската возраст. 

 Резервоар и извор на зараза е болен човек  во втората половина 

на инкубацијата, а заразноста трае  неколку дена по појавата на жолтицата. 

  Клиничка слика на заболувањето започнува нагло со: треска, губење на апетитот, мачнина и 

абдоминални болки. После неколку дена се јавува жолтило, најпрво со пожолтување на белките од очите. 

Кај заболувањето се регистрираат три стадиуми: преиктеричен, иктеричен и стадиум на 

реконвалесценција. Преиктеричниот стадиум најчесто трае од една до две недели. Започнува нагло, со 

покачена телесна температура, главоболка со симптоми од горните дишни патишта, на што се 

надоврзуваат губиток на апетитот, гадење, лесна болка под десниот ребрен лак. На крајот на стадиумот 

кај болниот се регистрира светлo бела столица, темна урина (се споредува со бојата на пиво) и жолтило 

на белките. Иктеричниот стадиум започнува со појавата на жолтица, која прво се забележува на белките 

и тврдото непце, потоа на лицето, вратот и целото тело. Својот максимум го достигнува по два до три 

дена, а трае 1-2 недели .  

 Дијагнозата на вирусниот хепатитис А се поставува врз основа на клиничкиот наод, а се 

потврдува со лабораториска дијагностика. Се користат серолошки испитувања со наод на IgM антитела 

(знак на акутна инфекција, кои остануваат позитивни до 6 месеци). Подоцна се појавуваат IgG антитела 

и најверојатно остануваат трајно присутни. Се следи порастот на титарот на специфични антитела. 

Црнодробните ензими (серумските аминотрансферази AST и ALT) се покачени имаат доста високи 

вредности и се мошне осетлив показател. Лабораториските анализи покажуваат постоење на 

билирубинурија, билирубинемија, уробилиногенурија, како и намалување или недостаток на жолчни 

пигменти во столицата. 

 Лице кое еднаш било инфицирано со вирус од Хепатит А станува имуно за цел живот, односно 

не може повторно да се зарази од истиот вирус. Лекувањето се спроведува со симптоматски средства и 

хигиенодиететски режим. Основа во терапијата се мирување кое ја штеди функцијата на хепарот и 

правилната исхрана. Со мирувањето и лежечката положба циркулацијата на крвта во хепарот е 

интензивна и со тоа се овозможува побрза регенерација на хепатоцитите. Исхраната е скоро нормална,но 

потребно е користење на поголеми количини јаглени хидрати, протеини, сокови, овоштие, зеленчук и 

витамини од групата C и B. Дозволено е конзумирање на анимална храна: телешко и пилешко месо, 

посна риба и млеко, а строго се забранува алкохол и мрсна храна. Храната треба да е нормално солена и 

зачинета. Болните не треба да се присилуваат да јадат, а подобрувањето на апетитот настанува спонтано. 

Кортикостероиди се применуваат само кај тешки форми на холестаза, кај хронични активни форми и при 

кома. Подобри ефекти се постигнуваат со имуностимулативна терапија со интерферон. 

 Мерки на превенција. Болните се изолираат на инфективно одд.,се 

спроведува секојдневна  општа и специјална нега, менување на личниот веш и постелнина а се врши 

дезинфекција на предметите и излачевините од болниот. За профилакса на вирусната инфекција на 

хепатитис А се користат општи и специфични мерки. Општите мерки се: 
6. Хигиенски исправна вода за пиење; 

7. Лична хигиена; 

8. Хигиенска диспозиција на отпадни материи; 

9. Заштита на прехранбените продукти од загадување; 

10. Рутински санитарно-хигиенски контроли; 

 Специфични мерки кои се користат се: 

 Примена на имуноглобулини во случај на епидемии во предшколските установи и при постоење 

на медицински индикации (кај трудници, пациенти со имуносупримирачки заболувања, 

пациенти под црнодробна имуносупресија и други), при што се ублажуваaт симптомите на 

болеста, но не го спречува ширењето на инфекцијата; 

 Вакцинопрофилакса, се користaт инактивирани вируси. Нејзината примена се препорачува кај 

лица кои патуваат во ендемски подрачја, одредени лица под ризик (хемофиличари, поли-

трансфундирани, интравенски наркомани, лица кои практикуваат хомосексуални односи), 

професионално експонирани лица, штитеници на установи за хендикепирани, установи за 

ментално ретардирани лица стари лица или сиропиталишта,  комунални работници; 
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 Првата доза на вакцина е следена со ревакцинација по 6 до 12 месеци. На овој начин 

аплицирана, вакцината кај 95% од случаите дава заштита која трае најмалку 10 години. 

Во следнава табела ќе бидат прикажани добиените резултати за бројот на заболени лица од 

Хепатит А во општина Прилеп во периодот од 2011 – 2015 година 

 

 

        0       -    20 години          20    -   40 години        Над 40 години 

 машки женски машки женски машки  женски 

2011 год. 5 4 1 1 / / 

2012 год. 2 1 3 1 / / 

2013 год. / / 1 1 / / 

2014 год. 4 7 3 5 / / 

2015 год. 2 1 3 2 / 1 

Од податоците во табелата се гледа дека од хепатит А најчесто заболуваат лицата на возраст 0 – 

20 години кое што се должи на тоа што станува збор за фекално орална инфекција т.е. за болест на 

нечисти раце. 

 

2.  ХЕПАТИТИС Б   
 Предизвикувачот на Хепатитис Б припаѓа во Hepadnaviridae. Вирусот на хепатитот Б се наоѓа во 

сите телесни течности, па може да се пренесе преку крвта, спермата, вагиналниот секрет и мајчиното 

млеко.  Вообичаени начини на пренесување на вирусот се: 

4. заедничка употреба на било кој вид на игли, вклучувајќи ги оние за дрогирање, бушење на ушите 

и тетовирање,  

5. преку трансфузија на крв (пред 1992 година),  

6. при случајни убоди со игла кај здравствените работници и  

7. било кој друг контакт на крв со крв, како што може да се случи и во тек на сексуална активност.  

 Кога предизвикувачот на хепатитот Б  ќе навлези во организмот инкубацијата трае околу 90 

дена, но во овај период и покрај тоа што лицето нема симптоми го пренесува вирусот на другите лица а 

притоа и самиот не знае дека е заразен. Околу 50% од сите заразени случаи може да немаат никакви 

симптоми додека кај другите на почетокот се јавуваат симптоми слични на грипот: треска, замор, болка 

во мускулите и зглобовите, губење на апетитот, гадење и повраќање. 90% од луѓето кои добиваат хепатит 

Б во тек на 6 месеци самите оздравуваат и стануваат имуни на овој тип на вирус до крајот на животот. 

Но, кај 10% од пациентите, вирусот останува во крвта и по 6 месееци од неговото навлегување во 

организмот и тие пациенти стануваат хронични носители на хепатитот Б. 

Акутниот хепатит Б има 3 стадиуми на болеста и секој стадиум има свои симптоми. 

 I стадиум - симптомите се јавуваат 1-6 месеци по заразувањето и се карактеризираат со: 

 општи симптоми (кашлица и болки во грло),  

 чувство на малаксалост и губиток на апетит, губиток на телесна тежина,  

 болки во зглобовите и мускулите.  

 II стадиум - наречен стадиум на жолтица трае 2-8 недели. Во текот на овој стадиум се 

јавуваат карактеристичните симптоми и знаци на болеста. 

Симптомите во овој стадиум се: 

 кожата и белките на очите се жолти,  

 мочката станува темно кафеава, а столицата бела, светла,  

 болки во абдоменот.  

 III стадиум – наречен е стадиум на оздравување. Во овој стадиум исчезнува жолтилото 

на кожата и белките. Мочката и столицата стануваат нормални.Често е губењето на телесната тежина за 

време на болеста. Пациентот може да изгуби дури 5 килограми. 

 Луѓето кои стануваат хронични носители на вирусот на хепатит Б можат да го пренесат вирусот 

на друго лице, преку сексуален или крвен контакт.Постои разлика меѓу активниот и неактивниот хепатит 

Б. Но, и во двата сучаи, лицето е заразно. 

 Неактивниот носител на хепатитот Б нема поголеми последици, но со тек на време може да 

дојде до развој на цироза, а зголемен е и ризикот за развој на рак на црниот дроб. Затоа е многу важно да 

носителите на хепатитот Б бидат под постојана лекарска контрола. 

 Носителите на активниот хроничен хепатит Б не мора да имаат никакви симптоми, но 

понекогаш се чувствуваат уморно и имаат болка во пределот на црниот дроб. Исто така, може да се јават 

и болки во зглобовите и мускулите. 
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 Како што напреднува болеста, така се зголемува фиброзата на црниот дроб. Ова цврсто 

дегенеративно, нефункционално ткиво постепено заменува сè поголем дел од функционалното ткиво на 

црниот дроб, односно заменува сè поголем дел од хепатоцитите, кои изумираат. На местото на 

изумрените хепатоцити, се ствара фиброзното ткиво. Ова заболување се вика цироза. Цирозата сериозно 

ја намалува нормалната функција на црниот дроб. Резултат на тоа е појава на бројни пореметувања во 

метаболизмот. Така, црниот дроб нема да биде во состојба да создава доволно жолчка, која е потребна за 

нормалното варење на храната. Намалената количина на жолчка ќе ја поремети и апсорпцијата на 

супстанциите растворливи во масти, вклучувајќи ја и апсорпцијата на витамините А, Д, Е и К.Со 

биопсија на црниот дроб, лекарот може да го одреди стадиумот на оштетувањето на црниот дроб. 

Лекарот зема парче од ткивото на црниот дроб и материјалот го испраќа до специјалист- патолог, кој 

прави микроскопска патохистолошка анализа на земениот материјал. Во краен случај, болеста може 

толку да прогредира, до доведе до потполн престанок на функцијата на црниот дроб. 

 Преку анализа на крвта може да се открие дали некое лице има хепатит Б. Следниве наоди на 

крвните анализи можат да се толкуваат на следниов начин: 

 HbsAg – Ова е тест со кој се дијагностицира хепатитот Б. Ако е наодот позитивен значи дека 

вирусот е присутен во крвта.  

 HbeAg - Ова е тест со кој се утврдува степенот на заразноста на вирусот. Акое тестот позитивен, 

тоа значи дека лицето е многу заразно. 

 Единствен третман на акутниот хепатитис Б е одмор и здрава храна. Докторот ќе каже колку 

долго е потребно да се мирува. Некогаш се потребни и неколку месеци за нормализирање на состојбата. 

 Мерки на превенција: 

 Најдобра превентивна мерка е вакцинацијата која се спроведува во серија од 3 вакцини-  

инекции.Новороденчето треба да прими вакцина во првите 12 часа после раѓањето, втората доза 

на 1 месец и третата на 6 месеци.Во Р.М.оваа вакцина се спроведува според календарот за 

задолжителна имунизација; 

 Употреба на кондоми при секој сексуален однос; 

 Избегнување на сексуални односи со повеќе партнери како и со лица со ризично однесување; 

 Употерба на стерилни шприцеви и игли; 

 Избегнување пирсање, тетовирање, акупунктура; 

Во следнава табела ќе бидат прикажани добиените резултати за бројот на заболени лица од Хепатит 

Б во општина Прилеп во периодот од 2011 – 2015 година 

        0       -    20 години          20    -   40 години        Над 40 години 

 машки женски машки женски машки  женски 

2011 год. 1 / 2 / / / 

2012 год. / / / / 1 1 

2013 год. 1 1 1 / 2 / 

2014 год. / / / 3 2 1 

2015 год. 1 / 3 1 1 / 

Од табелата се гледа дека Хепатитот Б најмногу се јавува кај лицата на возраст до 40 години. 

 

3. ХЕПАТИТИС Ц 

 Предизвикувач на болеста е вирусот на хепатитис Ц, кој припаѓа на фамилијата Flaviviridae. 

Највообичаен начин да се добие оваа болест е при размена на игли или друга опрема што се користи при 

инјектирање дрога. Вирусот на хепатит Ц се пренесува при контакт со заразена крв при што вирусот 

останува жив и 2 – 3 дена во сува капка крв во надворешната средина. Вирусот поретко може да се 

пренесе и по сексуален контакт но само ако има контакт крв со крв.Медицинските лица можат да се 

заразат доколку дојдат во контакт со употребена игла од заразен пациент или при тетовирање. Вирусот 

не се пренесува преку бакнување, гушкање или споделување на прибор за јадење. 

 Хепатитот Ц се манифестира на различни начини, но може да биде и асимптоматски. 

Симптомите на хепатитот може и воопшто да не се присутни (поради што уште е наречен и тивок убиец) 

сè додека не дојде до сериозно оштетување на црниот дроб.Повеќето луѓе кои имаат хепатит Ц немаат 

никакви симптоми. Доколку, пак, се појават симптоми може да бидат треска, гадење, повраќање, болки 

во стомакот, умор или глад. Најчестите симптоми на хроничниот хепатит Ц се: 

 замор,  

 симптоми слични на симптомите на грипот: треска, главоболка, болка во мускулите и 

зголобовите,  

 мачнина, аверзија према одредени видови на храна, губиток на телесна тежина,  

 психички пореметувања, вклучувајќи ја и депресијата,  
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 болна осетливост на абдоменот,  

 жолтица.  

 Дијагностичките постапки, како што се на пример: анализата на нивото на ензимите во крвта, 

како и другите биохемиски анализи на крвта, потоа ехотомографскиот преглед и биопсијата црниот дроб, 

се многу важни за одредување на степенот на оштетеноста на црниот дроб. Хепатитис Ц може да се 

дијагностицира преку едноставен крвен тест.  

 Лекувањето на хепатитот Ц е долг процес кој најчесто се спроведува со комбинирање на два лека 

пегилиран интерферон и рибовирин.Само кај мал број од инфицираните лица вирусот го напушта 

организмот додека кај останатите преминува во хронична форма која доведува до цироза или пак до 

карцином на црниот дроб. 

 Превентивни мерки: 

 Употерба на стерилни шприцеви и игли; 

 Избегнување пирсање, тетовирање, акупунктура. 

  Да не се  користат лични предмети на кои може да има крв со друго лице  

  Ако планирате да се тетовирате или да го дупчите телото (пирсинг), осигурете се дека ќе се 

користат само стерилни инструменти  

 Да се практикуваат безбедни сексуални односи.  

 Не постои вакцина против ХЦВ.  

 При сексуални односи користете кондоми ако постои веројатност да дојдете во контакт со крв. 

Важни чекори кои треба да е превземат при оштетување на црниот дроб: 

 Избегнување на алкохол кој за хепарот претставува токсична супстанција 

 Јадење на здрава храна; 

 Пиење на доволна количина на вода; 

 Намалување на солта во исхраната  

 Вакцинирање против Хепатитис А и Б  

 Навремена и адекватна терапија. 
Во следнава табела ќе бидат прикажани добиените резултати за бројот на заболени лица од 

Хепатит Ц во општина Прилеп во периодот од 2011 – 2015 година. 

 

        0       -    20 години          20    -   40 години        Над 40 години 

 машки женски машки женски машки  женски 

2011 год. / / / / / / 

2012 год. / / / / / / 

2013 год. / / 1 / / 1 

2014 год. / / / / / / 

2015 год. 1 / / 1 / / 

Од табелата можеме да заклучиме дека и покрај тоа што Хепатитот Ц ретко се јавува, на него се 

најизложени лицата на возраст од 20 – 40 години. 

 

ЗАКЛУЧОК 

 Хепатитот А,Б и Ц се предизвикани од различни вируси кои маожат да предизвикаат воспаление 

на црниот дроб. Сите вируси се пренесуваат на различни начини и доведуваат до акутно или хронично 

оштетување на црниот дроб кое може да доведе до цироза или карцином.Многу важно е пациентите кои 

се заразиле со некој од овие вируси да се придржуваат на потребниот хигиено диететски режим, но 

истовремено со нив треба да се спроведува и здравствено воспитна и просветна дејност со што би се 

намалил ризикот болеста да се пренесува на здравото население.Потребно е медицинскиот персонал во 

текот на работата правилно да ракува со употребениот материјал , да носи заштитни средства, да се 

вакцинира против хепатитис Б со што би се спречила можноста за појава на евентуална инфекција со 

некој од овие вируси.Посебно внимание во заштитата треба да се посвети на т. н. ризични групи.Постои 

вакцина за Хепатитис А и Б ,но не и за Хепатитис Ц. 
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THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION FOR  CHILDREN AND YOUTH 

HEALTH 

Maja Ashkilova 

 

Abstract: Human knowledge of the process of exercising in educational function ranges from empirical, 

through abstract   or philosophical to scientific. Considering this way of interpreting, it is of essential importance 

to state that all ancient   philosophers supported the need of harmony in life-span development, a symbiosis of 

body and mind as the core of all humanistic ideas. Since the ancient times of China, Sumerians and Crete-

Mycenaean culture in Athens and Rome, developing certain human virtues and moral values consisted in 

fostering the truth, justice, courage, manners, are all part of both education process and physical activity. The 

famous Confucius, Homer, Socrates, Plato and Aristotle share a common thought that health and human 

development is inevitably associated with muscle activity. Numerous works of philosophers and educators, 

especially Jean-Jacques Rousseau, highlight the need of harmonious personality development and the process of 

self-realization, for optimal and balanced human development, pointing out the body exercising and its 

upgrading and aesthetic components, as well asmoral and emotional values. 

Keywords: physical education, children, youth 

 

ЗНАЧЕЊЕТО НА ФИЗИЧКОТО ВОСПИТУВАЊЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО 

КАЈ  ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ 
Маја Ашкилова 

  

Резиме: Човечките  знаења за процесот на вежбањето во функцијата на образованието се движи од 

емпириско  преку апстрактнио или филозофско до научно. За ова размислување  пособено е 

значајно  дека сите филозофи на антиката се залагале во суштината на хуманистичките идеи за 

потребата за хармоничен развој на личноста, симбиоза на телото и духот. Од античкиот свет на Кина и 

Индија, Асирија и Персија, Сумерите и Критски-микенската култура во Атина и Рим, во прилог на 

формирање на одредени човечки доблести, морални вредности содржани во негувањето на вистината, 

правдата, храброст, убаво по-однесување, е составен дел на образование и физичка активност . Мислите 

на Конфучие, Хомер, Сократ, Платон и Аристотел, може да се сумират во пораката дека здравјето и 

формирање на човекот е  нужно поврзано со мускулна активност. Бројните дела на мислители и 

едукатори, особено Жан Жак Русо, ја истакнуваат потребата за хармоничен развој на личноста и 

значењето на процесот на остварување за оптимален и хармоничен развој на човекот, сметајќи дека за 

телото е важно да се вежба всушност со вежбањето се остваруваат воспитни и естетски компоненти, а 

воедно  морални и емоционални вредности. 

Клучни зборови:физичко воспитување, деца, млади. 

 

Вовед 

Во релативно долгиот развој на човештвото  физичкото воспитување се користело спонтано, 

затоа што човекoвата физичката подготвеност и вештините  одлучувале за неговиот опстанок, оосебно е 

значајно да се спомнат старите цивилизации и древните култури. Една од најстарите цивилизации во 

историјата на човештвото е кинеската античка цивилизација. Основата на физикчото воспитување ја 

поставил кинескиот цар Хоанг То, кој е заслужен  и за втемелување на здравствената гимнастика – 

кинетотерапија, која ги опфаќа пливањето и вежбањето. На тој начин можеле  да се спречат и излечат 

многу болести (како што се искривувањата на ‘рбетниот столб). Хоанг То, напишал книга со наслов 

„Народна гимнастика“ или изворно  „Do-in“ во која се образложени движењата кај човекот, имитирајќи 

ги движењата на животните. Во врска со ова неговата поговорка и денеска е актуелна „како што кваката 

на вратата не ‘рѓавее, затоа што се често отвара, така и човеко кој се движи не боледува“ (спрема : 

Јовович, 2000, 14). Во писмените извештаи од VIII до VI век пред нашата ера постои  трага дека во  

книгата "Конг-Фу" ("Искуството на човекот“) која била напишана во 2698 година пред нашата ера, се 

прикажани вежби за здравствената гимнастика, масажата, ритуалните и војничките игри. 

 

Физичко воспитување 

Целите и задачите на физичкото воспитување се  разноврсни и систематски моторички 

активности, во поврзнаост со останатите воспитно - образовни подрачја, кој ќе допринесат во 

интегралниот развој на личноста (когнитивен, афективен и моторички) за  развој на моторичките 
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способности, усовршување и примена на моторичките знаења, навиките и неопходните теоретски 

знаења во секојдневните и специфични услови во животот и работата. 

Целите  на физичкото воспитување кај децата се да допринесат за еден целосен развој на детето 

и поттик за развој на своите способности и  проширување на искуствата. 

Задачи на наставата по физичкото воспитување се: 

- влијанието на растот и развојот и влијанието на правилното држење на телото, 

- развој и усовршување на моторичките способности и теоретски знаења кој се неопходни за 

извршување на истите, 

- поттикнување на моторичките вештини, 

- проширување и продлабочување на интересите на учениците кој се стекнале со основа на 

некој спорт и покажуваат посебен интерес, 

- усвојувања на знаења,   

- мотивација на ученикот за занимавање со физичка активност и формирање позитивно  

психо – социјално однесување, 

- оспособување на ученикот да стекне умеења, знаења и навики кој ќе се користат во 

секојдневниот живот. 

- Зајакнување на организмот, 

- Стекнување на хигиенски навики. 

 

Кога се зборува за физичкото воспитување денес главна тема е како денешните деца знаат само 

да играат игри на компјутер, сите се подгрбавени и се со зголемена телесна тежина. Се повеќе време 

поминуват пред тв приемниците (повеќе од 4 часа дневно), компјутерите, телефоните, таблетите и др. 

Денес децата се помалку физички активни, во однос на нивните врсници пред 50-60 години. Се помалку 

е застапена физичката активност која е столб за изградба на една здрава психифизичка личност. Здрави, 

пргави, паметни и вешти деца можат полесно да се “носат“ со сите предизвиците и потешкотиите во 

животот, тие можат полесно да ги извршуваат своите работни и општествени задачи. За нормален 

физички развој на едно дете (предучилишна возраст) влијае изборот на соодветни вежби кој ќе влијаат 

на: 

а) психофизичкиот развој на детето,  

б) карактеристиките на групата,  

в) спремност на групата и   

г) здравствената состојба на децата.  

 

При изборот на вежби за психофизичкиот развој на детето мора да се внимава на оние 

особини на организмот кој се во развој: тоа е скелетот кој што брзо расте доста е мек  и е подложен на 

разни искривувања бидејќи има доста `рскавично ткиво, зглобовите и сврзното ткиво се слаби и  

растегливи затоа доаѓа и до искривување, асиметрија и дисторзија во распоредот на основните делови на 

скелетот, количината на мускулното ткиво е мала во споредба со тежината на телото, мускулните влакна 

се тенки, не е завршен развојот на нервниот систем.....  

Во овој период треба да се избегнуваат вежби кои бараат продолжени мускулни контракции, 

вежби кои бараат преголем напор, вежи кој брзо замараат. 

При изборот на вежби за карактеристиките на групата треба да се внимава на возраста на 

децата, постарите деца некои вежби полесно ќе ги извршуваат за разлика од помалите кај кои може да се 

појави проблем за истата вежба и обратно. 

При изборот на вежби за спремност на групата  треба да се внимава кај деца кои веќе имаат 

претходна систематска физичка активност тие дечиња брзо покажуваат позитивни резултати и брзо ги 

совладуваат новите вежби за разлика од оние дечиња кој претходно ја немаат таа систематска  физичка 

подготовка кај кои потешко оди совладувањето на новите вежби. 

При изборот на вежби за здравствената состојба на децата  треба да се внимава на децата кој 

доаѓаат во градинка после болест, постепено воведување во физичката активност бидејќи организмот се 

уште не е подготвен за одреден степен на физичко оптоварување. 

Децата и младите треба секојдневно да учествуваат во различни облици на физичка активност 

во траење од 60 мин.  и повеќе. 

Физичката активност кај млади го активира комплетниот локомоторниот систем кој е пресуден 

за трансформацијата на енергијата која е потребна за за активностите на сите клетки во организмот, 

всушност спортот и физичката активност можат да се третираат како  насоки за хармоничен развој на 

сите перформанси.  

Големо е влијанието на физичката активност за зачувување и подобрување на здравјето на 

детето и  одржување на тој  хармоничен развој на антрополошките карактеристики. 
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Физичката активност им овозможува посебно на децата и младите да стекнат информации за тоа 

како да го зачуваат и подобрат своето здравје  и здравјето на околината што им помага да следат и 

превземаат мерки за да ги развијат и подобрат овие особини, способности, знаења и достигнувања. 

Она што е многу важно за оваа категорија  (деца и млади) да учествуваат во три вида на 

физички активности кои се неопходни за правилен раст и развој: 

1.Аеробна активност треба да зазема поголем дел од 60  минути или повеќе од 60 минути 

физичка активност секој ден. Тоа подразбира одредена аеробна активност со среден интензитет (како на 

пример брзо одење) или активност со поголем интензитет (трчање). Задолжително треба да вклучи 

поинтензивна аеробна активност најмалку три пати во неделата. 

2.Зајкнување на мускулатурата вежби кој ги зајакнуваат мускулите, покрај гимнастиката  и 

вежби како што се вежби за јакнење на стомачните мускули треба да бидат застапени најмалку три пати 

ви неделата како и 60 минутното вежбање најмалку три пати неделно. 

3.Зајакнување на коските   основни вежби кој ги зајакнуваат коските се скокање, скокање со 

јаже, трчање..... 

 

Заклучок 

Без физичка активност не е можна изградба на една здрава психо-физичка личност која е 

потребна на општеството да одговори на сите предизвици. Главна цел на физичкото воспитување е 

добро телесно држење на телото и правилно дишење.                                     

Само низ игра, рекреација и спорт  децата и младите учат да распознаваат и критички да 

рамислуваат  додека изнајдат решение за проблемите. Тука го развиваат духот на пријателството, 

солидарноста, фер игра, лидерството, почитувањето кон другите и вештини за совладување на 

проблемите. Насочувањето на децата и младите кон физичката активност и спортот е од пресудно 

значење за нивна изградба во одговорни возрасни личности, вистинска алтернатива и пат за изградба на 

здрави млади личности ослободени од пороците на современиот начин на живеење. 
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THE CONCEPT OF HOME IN THE NOVELS “WIND SERPENTS” AND “FLAT 

LAND” BY TASHKO GEORGIEVSKI AND  “SNOW IN CASABLANCA” BY KICA 

KOLBE 

Vesna Kozhinkova 

Municipal High School "Slavcho Stojmenski" Shtip v_kozinkova@yahoo.com 
 

Abstract: The contemporary postcolonial criticism calls special attention to the notion of Home. The chief 

reason for that are the current and prior political circumstances as well as the ones which occurred in the past, 

although are far from being surpassed. What appears as a consequence are the fugitives, internally displaced 

people i.e., all who under particular circumstances were forced to leave their home and continue their life 

somewhere else. It embodies an exclusive signature of identity according to which the individual responds to 

existential questions concerning human life and its meaningfulness. It originated as a result of the human need 

to be a distinctive and isolated part of the world as well as an integral part of it. That is the reason why in the 

concept of Homeness, the Home is not only seen as a location, but also as a sense of belonging. It embraces the 

positive and the negative experiences of Home and Homeness. The negative experience can be seen through 

expatriation, repatriation and refugee housing in a new society and culture. These negative experiences have 

emerged as a result of their disharmonious understanding of Home which is an enduring and agonizing 

discordance between space and the inability for man’s nature to be recognized and identified. The sole positive 

experience is an active Homeness principle denoting a call for life, for building and a pursuit of meaningfulness 

in life. It is the kind of homelessness where the individual feels nowhere at home and yet home is everywhere. 

Concerning that literature conserves memories as well as collective traumas, which almost without exception are 

registered in every nation, the analysis of the concept of Home is here based on novels which in Macedonian 

literature represent a thematic compound known as Aegean Question.   

Keywords: home, persecution, exile  

 

 КОНЦЕПТОТ ДОМ ВО РОМАНИТЕ „ЗМИСКИ ВЕТЕР“ и  „РАМНА ЗЕМЈА“ 

ОД ТАШКО ГЕОРГИЕВСКИ И „СНЕГОТ ВО КАЗАБЛАНКА“ ОД КИЦА 

КОЛБЕ 

Весна Кожинкова 

СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“ Штип  v_kozinkova@yahoo.com 
 

Абстракт: Современата постколонијана критика на Домот му дава посебно место и значење. Причината 

за тоа се актуелните и помалку актуелните политички состојби, како и оние кои временски се наоѓаат во 

некакво минато, но кои никако не се надминати. Последица на тие состојби се бегалците, внатрешно 

раселените лица, т.е. сите оние кои во конкретни услови под присила мораат да го напуштат својот дом 

и да живеат некаде на друго место. Тој претставува една своевидна сигнатура на идентитетот, еден негов 

идентификатор според кој единката најчесто одговара на егзистенцијалните прашања поврзани со 

човековиот живот и неговата смисла. Тој е настанат како резултат на потребата на човекот себеси да се 

доживее и како еден посебен изолиран дел од светот, но и како дел од светот. Токму затоа во концептот 

Дом е вклучен Домот сфатен како физичко место и како место на емоции и припадност. Тоа во себе го 

вклучува негативното и позитивното искуство на домот и домувањето. Негативното искуство од Домот е 

препознато преку експатријацијата, репатријацијата и вдомувањето во нова средина и култура Овие 

негативни искуства на домот и домувањето настанаа како резултат на нивното дисхармонично искуство 

со домот кое претставува едно трајно и болно разидување меѓу просторот и човекот и неможноста тој да 

го препознаат како таков и да се соживеат со него.  Единствено позитивно искуство е еден активен 

принцип на домување кој значи повик за живот, за изградба, потрага по смислата на животот. Тоа е оној 

тип на бездомништво како ситуација во која единката чувствува дека никаде не е дома, а всушност 

секаде е дома. Со оглед на тоа дека литературата е местото на конзервирање на сеќавањето, дека е 

местото во кое се запишани и се запишуваат сите колективни трауми кои во својата историја, по 

правило, ги има речиси секоја заедница, анализата на концептот Дом е направена врз примери од романи 

кои во македонската литература претставуваат еден тематски комплекс познат под името егејска тема.  
Клучни зборови: дом, прогонство, егзил 

  

Еден од, можеби, најважните идентификатори на идентитетот на човекот, особено во новото 

постколонијално доживување и толкување е Домот. Според Ендрју Балантајн, тој е своевидна сигнатура 

на идентитетот или симбол на интимноста и себеизградбата како што ќе дополни Жилбер Диран. Како 

таков домот му овозможува на човекот не само да се доживее како изделен, изолиран, туку и како дел од 
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светот. Домот му е потребен на планот на интимноста бидејќи тој му го дава она неопходно чувство на 

човекот дека припаѓа некаде или дека е дел од нешто. Тоа е, можеби, наследено анимално чувство од 

нашите предци за простор во кој ќе живее, за свој дел од светот. Современата постколонијана критика на 

Домот му дава посебно место и значење. Причината за тоа се актуелните и помалку актуелните 

политички состојби, како и оние кои временски се наоѓаат во некакво минато, но кои никако не се 

надминати. Последица на тие состојби се бегалците, внатрешно раселените лица, т.е. сите оние кои во 

конкретни услови под присила мораат да го напуштат својот дом и да живеат некаде на друго место. За 

сите нив домот станува своевидна парадигма, станува копнеж на нивниот интимен свет, станува 

приказна од која тие ја црпат својата енергија, но и место од кое тие нема да се откажат. „Зборот дома за 

моите родители, како и за сите Егејци, означува и денес по педесет години, длабока траума“. Дома за 

нив асоцира болка, забрана, недофатност, бескрајна далечина“ констатира Кица Колбе. (Колбе, 1999: 

20). Тоа е рана што не зацелува. Тоа забрането дома разбудува уште поголема енергија на копнежот. Тој 

копнеж почнува да го исполнува целиот човеков живот и егзистенцијално се сраснува со неговата 

смисла. Токму заради ваквото доживување и значење, на концептот Дом може да му се пријде од 

неколку аспекти, но оние кои ние ќе ги спомнеме се психолошкиот и филозофскиот. 

Помалку присутен и третиран е филозофскиот приод во толкувањето на домот и домовноста. 

Според него, Домот е онтолошка категорија, еквивалентна на животот. Тука би ја цитирале позната 

премиса на Матрин Хајдегер која е во контекст на филозофскиот приод: „Начинот на кој си ти и на кој 

сум јас, начинот на кој сме луѓе на замјата е домување“. (цитирано според: Шелева, 2005: 22) 

Од психолошки аспект на Домот се гледа како на конкретен, фактички простор. Тој простор има 

витални функции бидејќи игра огромна улога во оформувањето на личниот идентитет. Поседувањето на 

тој простор на човекот му ја дава сигурноста на сопствената егзистенција, но и на нејзината смисла. 

Обратниот, пак, случај, т.е. немањето или губењето на домот, катастрофално се одразува врз психичкиот 

интегритет на човекот. Експатријацијата го нарушува основниот територијален принцип – принципот на 

огништето од кој во голема мера зависи чувството на идентитет. Домот обезбедува егзистенцијална 

заштита и сигурност преку модалитети кои варираат и се различни во секоја култура. Освен културниот, 

важен е и политичкиот контекст за дефинирање на модалитетите на домовноста. Во контекстот на 

постколонијалната критика Шелева (2005: 29) прави една можна типологизација која ги опфаќа 

негативните (девијантни) модалитети на домовноста: 

 а) неприпадност или невдоменост – премолчана експатријација, односно невклучување и/или 

протерување на родовата другост во патријархалниот дом, нација, култура; 

 б) напуштање на домот – доброволно заминување и нужна замена на својот јазик со некој друг; 

 в) загуба на домот – обездомување – етничко чистење, т.е. насилно протерување. 

 Во македонската историја едно од најтрауматичните места е егзодусот на Македонците од 

Егејска Македонија кој се случи за време на Граѓанската војна во Грција. Кога зборуваме за нив, во 

предвид ги имаме историските околности под кои се случи најмасовниот прогон во поновата историја. 

Под закана за етничко чистење и асимилација, Македонците масовно ги напуштаат своите домови и 

заминуваат во потрага на посигурно место за живеење. Заминување значи оставање зад себе еден дел од 

себе за да се тргне во потрага по нов идентитет. Ако се земе во предвид и англиската форма на глаголот 

заминува „to leave“ кој во исто време значи оставање, значењето на „заминувањето од домот“ станува 

синоним за „напуштањето на домот“. За Шелева егзодусот има онтолошки каратер. „(С)поред 

религиските преданија, егзилот, всушност, претпоставува губиток на бесмртноста за човечките 

суштества и нивна дислокација/екс-територијалност во однос на нивниот првобитен Дом, небесниот 

рај“. (Шелева, Мираж бр.17) Губењето на Домот е еднакво на губењето на животот. Таа загуба е 

последица на малтретирања, тортура, репресија и закана по животот. Тоа  проектира повеќе видови 

обездомувања: физичко, културално и лично. 

Физичкото обездомување значи фактичка, физичка разделба со саканиот, познатиот простор 

што се нарекува дом. Физичкото обездомување, кажано во најелементарен облик, е физичкиот прекин 

со домот. Тоа е состојбата кога луѓето физички треба и мораат да се одвојат од просторот којшто тие го 

доживуваат како свој и познат.  Заминувањето значи одделување од земјата. Значи одделување од 

огништето. Значи одделување од сите физички докази кои се неми сведоци и нема потврда дека еден 

човеков живот навистина постоел. Земјата и огништето се материјалните докази кои го исполнуваат 

саканиот простор. Во својата Плоча на животот Ташко Георгиевски ја сугерира идејата дека кога 

човекот се одделува од огништето му се губи трагата.  Земјата за овие луѓе значи сѐ. Таа е мајка 

хранителка, таа е завет од прадедовците. Таа ќе биде аманет за поколенијата. Нејзиниот мирис е толку 

познат и тоа е мирис што опива. 

Тоа го чувствуваат сите бегалци од романот Змиски ветер од Ташко Георгиевски. Земјата е 

повод и причина сите тие да се соберат внатре во новиот Дом на баба Петра и дедо Костадин Мурџови. 

Тие се најстарите членови од бегалската група која патува во ново и непознато заедно со своите 

внучиња, коишто ги земаат без знаење на нивните родители за да ги спасат од злото кое владее во 
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нивните простори. Бабата е единствената која на заминување зема грст родна земја, ја врзува во крпче и 

ја носи со себе. Таа земја во крпче треба да биде утехата во неизвесните дни, но и вербата и сигурноста 

дека ќе се вратат назад. Сите бегалци се опијанети од нејзиниот мирис, тој врз нив дејствува како 

некаква магија. Дури и нејзиниот сопруг во тој момент не може да ја препознае: 

 „Толку пати ја слушал како зборува со жените, како ги поучува, како се жали на својата 

судбина што се вика Костадин, но дека и поинаква не можела да има – кога господ одредил така, така и 

си остана. А сега е некоја друга жена. Очите ѝ светнале чиниш кој знае што гледа преку тоа крпче и 

преку таа земја и преку сите нив, а после и преку ѕидовите и планињето“. (Георгиевски, 1969: 46)  

Таа со мирисот на земјата ги собира сите бегалци на едно место, ги враќа со мислата назад по 

истите патишта по кои дојдоа. Затоа што таа, земјата, е и споменот и за оние кои останаа да се борат. 

Сите имаат подеднакво право за неа бидејќи сите подеднакво страдаат за неа. И затоа ќе се побунат 

кога баба Петра ќе го врзе повторно и нема да им даде повеќе да го мирисат:  

„Е доста, ќе ми ја раздуваш со тоа твое носиште“. (Георгиевски, 1969: 47) 

Културалното и личното обездомување е прекин на културните традиции и распаѓањето на 

личниот идентитет на единката.  

И покрај верувањето дека кога ќе стивне воениот виор луѓето ќе се вратат во своите домови и на 

својата земја, историските настани кои следуваа покажаа дека нивното иселување беше трајно, без 

можност кога било да се вратат. Тие своите животи ги продолжија и сѐ уште ги продолжуваат на сите 

страни од светот. Дел од нив продолжуваат во, во тоа време, единствено слободниот дел на Македонија 

во состав на СФРЈ, дел се населени во Војводина, децата се однесени во источноевропските 

социјалистички земји, а некои, пак, својата животна приказна продолжуваат да ја ткаат во 

прекуморските – САД, Канада, Австралија, Нов Зеланд. 

  Тука може да се препознае уште еден модалитет на домовноста – вдомувањето во нова земја, 

всидрувањето во една нова култура. Започнува најмачниот, најдолгиот процес на нивно повторно 

вкоренување, процес на вселување на нова територија, усвојување на нова култура. Доволно е да се 

замисли долгата поворка од бегалци составени главно од жени, деца и старци, нивното чекање во ред за 

да ја добијат реалната адреса на нивното понатамошно битисување за да се доживее болката и 

неизвесноста, стравот и копнежот, сплотеноста и отуѓувањето. Затоа што да се биде Егеец во тој момент 

значи сето тоа одеднаш: болка, неизвесност, страв од непознатото, копнеж за дома, сплотеноста во 

заедничката судбина, но и отуѓувањето едни од други, но и најпарадоксалното отуѓување од самиот 

себеси. Сето ова е синоним за зборот Егеец. „Една тајна рана, честопати незнајна, го тера странецот да 

скита“ – вели Кристева. (Кристева, 2005: 239) Нивната рана е премногу длабока и силна, тоа е раната на 

загубата на татковината, што, можеби, е еднаква на раната добиена со загубата на мајката. Тоа е рана 

која човекот го претвора во странец. „Тој е посветеник на осаменоста, дури и кога се наоѓа среде толпа 

бидејќи е верен на сенка: тајна што маѓепсува, татковски идеал, недостапна амбиција“. (Кристева, 2005: 

240) Верни на сенката, на загубениот дом, на загубената татковина, тие и самите се претвораат во сенки 

на луѓе, осакатени ментално и физички. И започнува нивниот живот на граница, нивниот живот некаде 

помеѓу, ни таму ни ваму, туку и таму и ваму истовремено креирајќи во сопствената свест две места на 

битисување. Започнува нивниот физички егзил. Во нивниот внатрешен свет татковината добива две 

лица: физичка татковина и ментална татковина. Така, менталната татковина станува нивниот 

„изгубен рај“, место по кое се копнее и тагува. Затоа тагата, копнежот, осаменоста и рамнодушноста 

стануваат нивни доминантни духовни состојби и тие се обележје на целиот процес на повторно 

вкоренување и создавање нов дом. Тие, всушност, го обележуваат портретот на бегалецот како 

симболички мртовец. Тој добива такво лице затоа што смртта не настапува само со физички прекин на 

животот. Човек може да е мртов дури и кога е жив. Мртов е кога ќе ја загуби причината и смислата на 

своето живеење Новиот физички дом е стекнат, но само фактички. 

 Во романот „Рамна земја“ од Ташко Георгиевски бегалците се во обнова на домот во „рамната 

земја“. И започнува нивниот физички живот. Првото лето ги полни амбарите, ги нахранува гладните 

усни. Се отвора првото училиште за бегалците во кое тие учат кирилско писмо. А до него и 

прогимназијата. Селото може да заличи на некаков дом бидејќи се појавија:  

 „(Ф)урната што печеше пченкарен леб, заедничката готвачница со десетина казани под еден 

трем, млекарницата каде се носеше млекото...( )... берберницата карши чешмата во која работеа 

неколкумина приучени стрижачи, до неа продавницата со секакви траби платно, бакалницата веднаш до 

одборот и малку подолу шивачката работилница...( ) Предвидена беше и кафеана со слаткарница. 

Требаше само да се најде ракија“. (Георгиевски, 1988: 83)  

Се чини дека животот се нормализира кога луѓето почнуваат да живеат со сите придружни 

манифестации: ситните злоби и меѓусебните зближувања, љубовта и омразата. Се јавуваат и првите 

љубовни приказни кои се надеж за продолжување на животот и доказ дека тој, всушност, продолжил на 

местото каде насила бил прекинат. Тие љубовни приказни се движат од прикриени, тајни и платонско 

девствени до отворени, предизвикувачки и дури отворено еротски.  Меѓутоа бегалците и понатаму во 
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својата длабока интима, во својата болка живеат во својот Дом кој сега станува идеален. Домот како 

простор се трансформира во дом-копнеж. Затоа кај нив се јавува еден т.н. номадски немир, како 

дисонантност меѓу дом како фактички простор и дом-копнеж.  „Изгубениот рај  е фатаморгана на 

минатото што тој никогаш нема да може да го поврати“. (Кристева, 2005: 245) 

Репатријацијата е обратен процес од експатријацијата. Тоа е оној посакуван крај на воените 

премрежја. Тоа е враќањето – ДОМА. Но колку и чинот да е посакуван, сонуван, очекуван, толку е 

болен. Распаднатото треба да се собере во една целина. Загубеното треба да се надомести. Со еден збор, 

животот треба да продолжи таму каде што запрел. Но дали може? Враќањето како уште еден од 

модалитетите домовноста повторно се афирмира како негативен. И покрај уверувањето на бегалците 

дека таа примарна дисхармонија со домот ќе биде надмината и дека тој кај нив ќе се афирмира како 

место на спокој и хармонија, тие во својата ментална свест и понатаму продолжуваат да го доживуваат 

како празен, непознат простор кој и понатаму кај нив создава страв и неспокојство. Всушност, 

сознанието до кое доаѓаат оние коишто се враќаат е дека Домот не е конкретно место, не е никаков 

физички простор, туку нивното доживување на Домот генерира една екстериторијалност на Домот, т.е. 

еден принцип на безмесност. 

Тој принцип означува една состојба која најопшто може да се опише како состојба на 

непоседување на никакво место, но која не значи и исчезнување на идентитетот. Основа за овој  нов 

модалитет на домовноста, лежи во поимот на Хајдегер за бездомништво, кое не е никакво 

отпадништво, туку бездомништво кое во себе носи еден активен принцип на домувањето кој значи 

повик за живот, за изградба, потрага по смислата на животот. Тоа е оној тип на бездомништво како 

ситуација во која единката чувствува дека никаде не е дома, а всушност секаде е дома. 

 Според толкувањата на современата постколонијална теорија, номадот е во постојана потрага 

по автономна и времена зона, по место во коешто ќе ја реализира сопствената визија на светот. Тоа е 

најчесто свет ослободен од потребата за коренско поврзување на човекот со просторот. Во тоа Делез 

препозна т.н. духовен номадизам, а Хаким Беј „космополитизам без корени“. Тој космополитизам го 

носи со себе Дина Аспрова од романот „Снегот во Казабланка“ на Кица Колбе. Таа со себе ја носи 

траумата на своите родители, прогонети од родните огништа за време на Граѓанската војна во Грција. 

Во ваквата перцепција на доживувањето на Дина на домот кој е „секаде и никаде“ го препознаваме 

активниот принцип на домовноста, т.е.  негово постојано пресоздавање и способноста на единката да го 

пресоздава и препознава својот дом ослободен од племенскиот мит. „Мене татковината ми треба онака 

како што земјата им треба на билките да растат. Секоја земја е добра за нив, само ако има доволно 

ранливи состојки“. (Колбе, 2008: 46)  Станува збор за една повеќекратна вдоменост која, пак, од друга 

страна, значи негирање на домот како простор.  Или како што запишува Сорин Александреску: „(Д)ома 

повеќе не постои или постои на повеќе места“. (според: Шелева, 2005: 186)  

Наеднаш домот од место станува чувство поврзано со одредено време и одредени луѓе, од 

физичка станува ментална категорија во која се актуелизира равенката меѓу домот и личните емоции. 

Тоа произведува една состојба на повеќекратна вдоменост, на припадност кон повеќе култури, а не 

само на изворната. Овој модалитет на домовноста, за разлика од претходните, во својата основа 

претставува еден позитивен пример за една перспективна вдоменост, еден оптимистички поглед кон 

домот и домувањето. Според него, човекот како граѓанин на светот може да го реставрира својот Дом 

повеќепати, да го гради, пресоздава. Да го бара и да го наоѓа постојано и секој нов Дом да биде негова 

нова татковина. Таквото постојано создавање и пресоздавање се остварува само преку доживувања кои 

ги надминуват границите на физичкото и тактилното: преку љубовта, чувството на припадност и, 

секако, преку уметноста како Дом.  

Потрагата  по романот на Дина Аспрова е потрага по Домот. Романот за неа е, всушност, 

изгубениот Дом кој таа го бара по сите европски библиотеки, музеи. Во примерот со Дина ја следиме 

таа супституција на земскиот дом со творечкиот, уметничкиот во кој земскиот постојано се пресоздава. 

Тука е и тој писателот-егзилант кој постои и дејствува како еклатантен туѓинец исправен постојано 

пред предизвиците на животот/уметноста. Во него Шелева препознава, по пат на аналогија со 

странецот, „(Л)иминална фигура – по дефиниција не-припадник и, воедно, сеприпадник на едно големо, 

интерлитерарно заедништво, но суштински безимотник“. (Шелева, 2005: 171) Романот/Домот може да 

биде пронајден и ќе се пронајде откако Дина ќе се ситуира во просторот од каде што почнала нејзината 

траума на двоен бегалец откако ќе  ги реставрира знаците од тој простор преку нејзината типографија 

на сеќавањата од минатото, откако ќе се помири со фактот дека таа е заробеник на тоа минато и дека 

тоа минато ја прогонува со слики кои  никогаш не биле толку свежи. Тоа ќе го направи со ново 

талкање. Сега низ родниот град. Таму  се обидува да даде одговор на сите неодговорени прашања. 

Самата си станува и испитаник и испитувач. И судија и обвинет. И џелат и жртва. Романот почнува да 

се пишува кога таа во таа топографија на сеќавањата отвора места и за една „топографија на новото“ во 

кои одново ја запишува својата биографија. Но овојпат, вистинска. И не од Казабланка, туку од 

Македонија. Во таа нејзина биографија ќе стои: Дина Аспрова, писател од Македонија, од градот 



KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS                                                                                                                   

Eight International Scientific Conference (8-10.4.2016, Bulgaria) 

 

120 
 

Скопје, од Балканскиот Полуостров, ќерка на Дамјан и  Дафина Аспрови бегалци од Егејска 

Македонија.  

Станува збор за еден посебен вид на домовност кој не произлегува од фактичкото, туку од 

духовното и виртуелното, а произлегува од повеќекратно преселничко искуство. Домот не се врзува со 

местото, туку со емоциите. Тоа е случај кога кај единката се јавува тој т.н. енкултурациски конфликт, 

кога единката никаде не е дома, а, всушност, секаде е дома. Светот станува Дом. Така домот од 

територија станува субјективно чувство на вдоменост во кој било простор. 

Меѓутоа во случајот со егејските Македонци домот е место, територија. За загубата на домот 

како место палестинскиот писател во егзил Махмуд Дарвиш ќе рече: „Доколку не ми беше одземено 

моето место и не бев присилен на отстапување, оваа тема немаше да биде толку важна. Борбата за место, 

грабежот на моето место, на примарната матрица – од ова место направија есенцијална состојка на мојот 

идентитет“.
24

 Тоа место, таа територија се претвораат во своевиден мит за еден идеален простор кој, од 

различни причини, останува недостижен. И затоа нивниот егзодус е егзодус што трае. Денес животот го 

живеат припадниците на третата и четвртата генерација на бегалци на кои траумата им станува шифра 

во нивниот генетски код. Сите тие ја живеат траумата на своите баби и дедовци, мајки и татковци кои не 

успеаја никогаш повеќе да се вратат назад, макар за кратко, макар само да си ги залечат раните за да 

може, барем малку, траумата да се фрли во заборавот. 
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ROLE OF COGENERATION PLANTS CONTROLED ONLINE INTO ENERGY 
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Abstract: Abstract Energy is the ability of a body to perform work, to generate heat and emits light. The term 

“Production of some sort of power” actually means transformation or conversion of energy from one form to 

another, because energy is not produced and is not lost, but merely changes its form (thermal, mechanical, 

electrical, nuclear, chemical, electromagnetic, etc.) It may be primary, which is contained in natural form in the 

carrier energy without a transformation process and a secondary, which is obtained by transformation of primary 

energy resources. Macedonia as an energy dependent on imports of energy and has the global problem of 

shortage of energy, which in turn determines the need for investment measures and efforts for energy efficiency 

and more efficient use of primary energy used as final energy or primary energy used in the process obtaining a 

secondary energy enabled by new sensor networks that are Internet based technologies.  

Keywords: cogeneration plants, energy, control system, internet, efficiency 

 

 УЛОГАТА НА КОГЕНЕРАТИВНИТЕ ПОСТРОЈКИ УПРАВУВАНИ НА 

ДАЛЕЧИНА ВО ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ  
Димитрија Ангелков 

СОУ Киро Спанџов – Брко Кавадарци, Република Македонија 

dimitrija.21098@student.ugd.edu.mk 

Душко Лазов 

СОУ Киро Спанџов – Брко Кавадарци, Република Македонија duskolazov@yahoo.com 
 

Резиме: Енергија претставува способност на одредено тело да врши работа, да генерира топлина и 

емитира светлина. Под поимот “Производство на некој вид на енергија” всушност подразбираме 

преобразување, односно претворање на енергијата од еден вид во друг, бидејќи, енергијата не се 

произведува и не се губи, туку само го менува својот облик (топлинска, механичка, електрична, 

нуклеарна, хемиска, електромагнетна и сл.). Таа може да биде примарна која е содржана во природна 

форма во носителот на енергија, без процес на трансформација и секундарна која е добиена со 

енергетска трансформација од примарни ресурси. Република Македонија како енергетски зависна од 

увоз на енергија го има глобалниот проблем од недостиг на енергија, што пак ја условува потребата од 

вложување на мерки и напори за енергетска ефикасност и поефикасно искористување на примарната 

енергија користена како финална енергија или примарната енергија која се користи во процесите за 

добивање на секундарна енергија овозможено преку новите сензорски мрежи кои се интернет базирани 

технологии. 

Клучни зборови: когенеративни постројки, енергија, системи на управување, интернет, ефикасност 

  

Вовед 

 Вкупните годишни потреби од електрична енергија во Република Македонија во последните 

години се оценуваат на ниво од 7000-7500 GWh, со тенденција на пораст од што произлегува дека 

недостатокот од 1500-2000 GWh енергија треба да се обезбедува од други извори, увоз од други земји 

или пак со ревитализација на постојните енергетски капацитети со што би им се зголемил коефициентот 

на искористување и би биле енергетски ефикасни во процесите за генерирање на енергија или пак 

инвестиции и изградба на нови енергетски капацитети што ќе допринесе до доведување на Република 

Македонија до степен на енергетски независна. Скоро сите енергетски капацитети се управува преку 

SCADA системи преку кои се следат и управуваат во реално време. Ова е направено со цел да во секое 

време може да делуваме на енергетските системи во нивно максимално искористување при 

производството на енергија. Когенератвниот процес на производство на енергија е вистинскиот избор, 

начин и пример за енегетска ефикасност и ефикасно искористување на енергијата. Когенерацијата 

претставува интегриран процес каде симултано со комбиниран (споен) процес, се генерира електрична 

енергија и се продуцира топлинска енергија. Концептот на когенерација се сретнува како комбинирано 

производство на топлинска енергија и електрична енергија (Combined Head and Power – CHP),  овој 

процес е воден на далечина и сите податоци се складирани во главната база каде се води анализа на сите 

процеси во реално време. Кога станува збор за енергетска ефикасност и ефикасно искористување на 

mailto:dimitrija.21098@student.ugd.edu.mk
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енергијата, тригенерацијата е пример за примена и претставува најпопуларна форма на 

полигенерацијата. Процесот на тригенерацијата е всушност надградба на когенерацијата за комбинирано 

генерирање на електрична енергија и продукција на топлина со дополнително користење на топлинска 

енергија за продукција на студ што претставува уште поголем коефициент на енергетска ефикасност. 

Системот за три генерација во основа се состои од: 

 CHP модул за генерирање на електрична енергија и продукција на топлинска енергија 

 Топло изменувач за генерирање на студ со погон од топлинска енергија која се испушта од 

CHP постројката 

 Податочно рударење и управување на далечина 

 
Слика 1. Производство и вкупна потрошувачка на енергија 

Поим за когенеративни постројки и придобивките од когенеративните процеси од аспект 

на енергетска ефикасност 
Комбинираните системи за производство на електрична и топлинска енергија се подобри од 

системите за директно производство на топлинска енергија. Когенеративните постројки се користат 

истовремено за производство на топлинска и електрична енергија, но во зависност од карактеристиките 

на конзумот најчесто предност се дава на едниот, на другиот или на двата истовремено. Кај овие 

постројки потрошувачката на гориво е сса ¾ од потрошувачката на гориво кај разделениот начин за 

истите ефекти на продукција на електрична енергија и топлина. Смалувањето на потрошувачката на 

гориво е главен фактор за: 

 Зголемување на енергетската ефикасност 

 Постигнување на што повисок степен на корисност на котелот  

 Поефикасно согорување 

 Помала потрошувачка на гориво за ист капацитет 

 Поголема ефикасност на системот и заштеда на енергетските ресурси 

 Смалување на количините на емисии   на штетни материи кон околината, односно намалување 

на штетното локално (CO, CmHn, NOx и други материи) и глобално (емисија на стакленички 

гасови) влијание врз околината 

 Смалување на испуштање на загадувачки и опасни материи во воздухот 

 Можност за искористување на обновливи извори на енергија 

 Смалување на трошоците  

Концептот на когенерација во насока на искористувањето на примарната енергија содржана во 

горивото, зависи од коефициентот на полезно дејство на процесите при кои се одвива генерирањето на 

електрична енергија и продукција на топлина, во секој случај кај концептот на когенерација е поголем во 

споредба со концептот кој се реализира кај конвенционалните начини што е всушност поефикасно 

искористување на примарната енергија и е во функција на енергетската ефикасност. Ова се должи на 

комбинирање на процесите при кои се врши трансформација на енергијата, со подобро искористување 

на топлинскиот потенцијал содржан во примарниот енергетски ресурс. Когенерационите системи можат 

да се класифицираат според приоритетот на користењето на енергијата и усвоениот начин за реализација 

на процесите, па по таа основа когенерационите системи можат да се класифицираат како системи со: 

- Горни (примарни) циклуси (topping cycle) 

- Долни (секундарни) циклуси (bottoming cycle) 

Кај примарните циклуси горивото приоритетно се користи за генерирање на електрична енергија, а 

потоа за продукција на топлинска енергија која се јавува како нуз-продукт од циклусот на генерирање на 
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електрична енергија и таа топлина може да се користи за разни цели кај процесни флуиди (пареа, топла 

вода итн.). Кај секундарните циклуси горивото приоритетно се користи за обезбедување на високо 

температурни услови потребни за по одделни технолошки процеси. Користејќи ја отпадната топлина од 

процесите со котел и турбина се генерира електрична енергија и се продуцира топлинска енергија за 

понатамошно користење. 

Независно што когенеративните постројки по елементите што влегуваат во нивниот состав се посложени 

во однос на класичните, заради целта која се постигнува, а тоа е енергетската ефикасност, економската и 

еколошката придобивка нивната примена е се поголема во однос на постројките наменети за добивање 

на еден вид енергија (топлинска или електрична енергија). Заради зголемената енергетска ефикасност 

значително се смалува потрошувачката на гориво што всушност претставува примарна енергија, а со тоа 

се намалува и загадувањето на човековата околина и животната средина. Во Република Македонија има 

примери на когенеративни енергетски капацитети тоа се  познатите големи когенеративни постројки 

како КОГЕЛ, ЕЛЕМ ЕНЕРГЕТИКА и ТЕ-ТО кои во себе имаат имплементирани системи за управување 

на далечина и напредни SCADA системи преку кои на интерактивен начин се врши управување и 

следење на работата на постројките. Зголемената побарувачка на енергенти во Република Македонија во 

вид на електрична и топлинска енергија, а во отсуство на континуирана изградба на соодветни 

енергетски објекти, доведе до потребата овој проблем да се решава на локално ниво со изградба на 

пилот постројка за когенеративно производство на електрична и топлинска енергија. Когенеративните 

постројки со мала моќ може чувствително да влијаат на енергетскиот биланс во Р. Македонија, бидејќи 

со примена на мали когенеративни постројки во индустриските производни претпријатија може да се 

обезбеди значителен децентрализиран извор на електрична енергија. Во услови на отворен енергетски 

пазар како за електрична така и за топлинска енергија, а во услови на зголемување на цената на 

основните енергенти, како основни услови за избор на когенеративна енергетска постројка се појавуваат 

следните елементи: 

- Видот и цената на енергенти 

- Степенот на корисно делување на постројката, при единечно производство на електрична 

енергија, односно при когенеративен режим на работа 

- Големина на инвестициони вложувања и соодветни економски параметри 

Земајќи ги во предвид погоре наведените параметри, а истовремено водејќи сметка и за локацијата 

на производната единица и степенот на загадување на околината кој може да се постигне, како 

најповолен избор се јавува когенеративната гасна електрична постројка со следните основни параметри: 

 Користење на природен гас 

 Мала емисија на полутанти 

 Висок степен на корисно делување на постројката во когенеративен режим на работа 

 Голем степен на адаптибилност на режимот на работа во било кој период од годината 

 
Слика 2. ТЕЦ Неготино решението за енергетска независност на Република Македонија  

Со 1400 сончеви часови Република Македонија води во сончеви денови во Европа. Се вбројување во 

земјите со низок број на инсталација на соларни панели во Европа.  Решението кое го опишуваме во овој 

труд нуди драстично намалување на недостатокот на струја во државата. Ова решение се состои од 

инсталација на 40 000 хелиостати панели, секој со површина од 10 м2 на територија од 400 000 м2 во сам 

околина на термо централата ТЕЦ Неготино. Ова решение ќе продуцира 50 MW електрична енергија со 
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можност за зголемување на бројот на панелите. Оваа термоцентрала има инсталирана моќност од 210 

MW и се користи за енергетска резерва доколку настане драстична потрошувачка или намален увоз.  Со 

ова ќе се заштедат ослободување на 25000 тони CO2 во атмосферата на годишно ниво. Вкупната 

инвестиција би била на повеќе од 50 милиони евра. Огледалата се хелиостати кои ќе бидат компјутерски 

управувани од главен компјутер на далечина. Преку математички модел ќе се предвидува позицијата на 

сонцето и на секој од панелите ќе има соодветно дејство. Постојните системи нудат отстапување помало 

од половина степен кое сосема е доволно за активно следење на сонцето. Сензорските мрежи ќе даваат 

ја позиција на енкодерите во двете оски кои се управуваат на подвижните панели по хоризонтала и 

вертикала. Тие ќе доаѓаат во главниот компјутер преку соодветни трансдјусери кои намена им е пренос 

на податоци во реално време. Со предвидување на позицијата на сонцето може да се избегнат сите 

каснења на системот бидејќи времето потребено за делување ќе се содржи во временското отстапување 

на сонцето. Ова решение се применува секаде во светот каде има доволен број на сончеви денови во 

текот на една година.    

Енергетска ефикасност - поим и улога 

 Под поимот енергетска ефикасност се подразбираат активностите и мерките чија основна цел е 

намалување на потрошувачката на енергија, замена на фосилните горива со обновливи извори на 

енергија, намалување на емисијата на гасови што предизвикуваат ефект на стаклена градина, но притоа 

да не се наруши конфорот и процесот на работа, туку напротив дури и да се зголеми подобри конфорот 

и да се зголеми ефектот и коефициентот на полезно дејство во процесот на работа или претворба на 

енергијата од еден во друг вид. 

 
Слика 3. Потрошувачка на финална енергија во EU за 2009 по сектори  и учество на одделни извори 

на енергија во EU во 2010 година 

Енергетската ефикасност се воведува заради повеќе причини меѓу кои: 

 Загадување на животната средина 

 Климатските промени 

 Исцрпување на фосилните резерви 

 Голема енергетска побарувачка и потрошувачка 

Со енергетската ефикасност се постигнува: 

 Намалена потрошувачка на енергија 

 Поголем коефициент на полезно дејство 

 Намалена емисија на стакленички гасови што предизвикуваат ефект на стаклена градина, а 

со тоа и голем придонес во борбата против климатските промени 

 Зголемено учество на обновливите извори на енергија 

 Сигурност на енергетските извори 

 Придонес на поставените цели за одржлив развој 

 Попродуктивни бизнис – компании поради подобра интернационална конкренција 

Кога станува збор за енергијата карактеристични се неколку коефициенти и дотолку е 

енергетската ефикасност поголема доколку се тие коефициенти поголеми: 

 Коефициент на корисно (полезно) дејство 

 Фактор на моќност (за електрична енергија) и 

 Коефициент на топлинска спроводливост 

Потенцијалот за намалување на потрошувачката на енергија е голем, но потребна е суштествена 

промена во деловната логика, во државната политика и човековата свест. Потребни се јасна цел, 

транспарентни и недискриминаторски правила и процедури за спроведување на поставените цели и 

можеби најбитно од се е подигањето на јавната свест преку информативни програми. Во зависност од 

тоа дали изворите на енергија се обновуваат или не можат да се поделат на: извори на енергија кои 

природно се обновуваат (неисцрпни) и извори на енергија кои природни не се обновуваат (исцрпни). 

Енергијата од обновливите извори не е последица на некоја човекова активност, типичен претставник за 
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таков извор на енергија е сончевото зрачење. Од позитивните страни на конвенционалните извори на 

енергија можат да се издвојат: 

 Можностите за нивно искористување согласно со потребите за енергија, односно да се 

обезбеди континуитет во снабдувањето со енергија 

 Големата енергетска содржина: во мал волумен од нафта или јаглен е акумулирана 

релативно голема енергија 

 Нивната преносливост (можност за транспортирање на нафтата и јагленот на големи 

растојанија преку нафтоводи, со бродови, со воз, преносни ленти). 

Како негативни страни на конвенционалните извори може да се нагласат: 

- Нивната исцрпливост (капацитетите се ограничени и прашање е на време, кога истите целосно 

ќе се потрошат) 

- Изворите на фосилните горива се концентрирани во неколку региони во светот и нивното 

експлоатирање е релативно сложено и скапо 

- Нарушувањето, односно загадувањето на човековата околина при сите стадиуми на користење 

(вадење, рафинирање, транспорт и финално искористување) 

- Создавање на ефект на стаклена градина 

Главни правни документи кои го регулираат развојот на енергетскиот сектор на ниво на ЕУ се: 

- Официјален извештај на ЕУ за енергетската политика, јануари 1996; 

- Енергија за иднината: обновливи извори на енергија, официјален извештај за стратегија и 

акциски план на Заедницата, декември 1997; 

- Зелен документ во однос на европската стратегија за безбедност во снабдувањето со енергија, 

декември 2000; 

- Зелен документ за енергетска ефикасност или “Правиме повеќе со помалку”, јуни 2005; 

- Зелен документ за европска стратегија за одржливо, конкурентно и безбедно снабдување со 

енергија, март 2006; 

- Акциски план за енергетска ефикасност, остварување на потенцијалот – заштеда 20% до 2020 

година, октомври 2006; 

- Предлог за европска енергетска политика, јануари 2007. 

Европската унија до денес разви стратегии и целни групи за енергетска ефикасност кои се 

стремат да создадат синергија помеѓу националните политики и стремежите на Унијата. 

Посветеноста за решавање на климатските проблеми, во комбинација со регионалните стремежи за 

одржлив развој, придонесе за констелација на политички структури кои ја поставија енергетската 

ефикасност како приоритет на иднината. Токму затоа ЕУ е активно вклучена во голем број 

енергетски стратегии и програми, како резултат на кои се донесени низа директиви од Европската 

комисија, од кои како клучна се јавува Директивата за енергетска ефикасност 2002/91/ЕС. 

 Четири главни цели што треба да се исполнат до 2020 година според овие директиви се: 

 Намалување на емисијата на стаклени гасови за 20% во однос на 1990 година 

 Зголемување на енергетската ефикасност за 20% 

 Зголемување на уделот на обновливите извори на енергија за 20% 

 Зголемување на уделот на биолошките горива во сообраќајот за 10% 

Во таа насока, во Република Македонија усвоени се: 

 Правилник за енергетска контрола 

 Правилник за енергетски карактеристики на објекти 

 Стратегија за унапредување на енергетската ефикасност во Р. Македонија до 2020 

година 

 Стратегија за искористување на обновливи извори на енергија во Р. Македонија до 2020 

година 

 Заклучок 
 Вложување во мерки за енергетска ефикасност и поефикасно искористување на примарната 

енергија за реализирање на конкретни енергетски проекти и имплементирање на креативни решенија 

кои водат кон иновативни методи за унапредување на енергетската ефикасност. Давање на приоритет на 

когенерацијата, тригенерацијата или полигенерацијата во инвестициите на нови енергетски капацитети 

или ревитализација на постојните со што би се искористиле придобивките во делот на ефикасно 

искористување на примарната енергија, а во исто време пак тоа ќе придонесе и  до заштита на 

човековата околина и зачувување на животната средина. Спроведувањето на овие мерки исто така ќе 

значат и зголемување на обновливите извори на енергија или севкупно постигнување на поставените 

цели до 2020 година и имплементирање на ЕУ директивите за енергетска ефикасност. Во поглед на 

користењето на системите управувани на далечина SCADA системите значително ја подобруваат 

работата на постројките во поглед на искористеност и следење на сите процеси кои се активни во 
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претворбата на енергенсите во електрична и топлинска енергија. Ваквите SCADA системи трпат 

усовршување постојано секоја ден и нудат подобрување на енергетската искористеност во самите 

системи. Сензорските мрежи постојано секоја ден се усовршуваат да во поново време преминуваат во 

безжични сензорски мрежи кои се одликуваат со висока точност и брзина која ги задоволува сите 

потреби за квалитетно управување и регулирање.  
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VIRTUAL PRIVATE NETWORK 

Miroslav Markoski 

miroslav.markoski@hotmail.com 

Nade Nikoloska 

nadenikoloska@rocketmail.com 
 

Abstract: This work will be revolving about two parts from which the first one is theoretical, where there is a 

brief definition of what VPN represents, its characteristics, history and tehnology of tunneling, as well as a short 

viewing on the architecture of VPN and the types of VPN networks. In the end there will a slight consideration 

of the security and defence of VPN attacks. The second part is a practical manufacture where we used the 

Oracle VM VirtualBox, where we firstly installed two and after that four operative systems such as:  Windows 

XP and Windows Server 2008. Where with the appropriate configuration we tried to mantain VPN connection 

between them. 

Keywords: VPN, Client, Host, Protocol, Encryption. 

 

ВИРТУЕЛНА ПРИВАТНА МРЕЖА 
Мирослав Маркоски 

miroslav.markoski@hotmail.com 

Наде Николоска 

nadenikoloska@rocketmail.com 
 

Резиме: Во овој труд ќе бидат опфатени два дела првиот дел е теротски, каде што накусо е објаснето 

што всушност претставува VPN, неговите карактеристики, историјата и технологиите на тунелирање, 

исто така ќе биде ќе биде и разгледана архитектурата на VPN и типовите на VPN мрежите. На крај ќе 

биде разгледана безбедноста и одбраната од VPN нападите.  

Вториот дел е практичната изработка каде што ја користевме програмата Oracle VM VirtualBox. Каде 

што првично инсталиравме два, односно четири виртуелни опретивни ситеми : Windows XP и Windows 

Server 2008. Каде што со соодветна кофигурација се обидовме да воспоставиме VPN конекција помеѓу 

нив.  

Клучни зборови: VPN, клиент, протокол, енкрипција 

 

Вовед 

Виртуелна приватна мрежа (англиски: Virtual private network; VPN) е сметачка мрежа која ја користи 

јавната телекомуникациска инфраструктура, како што е Интернет да обезбеди оддалечени канцеларии 

или поединечни корисници со сигурен пристап кон мрежата на нивната организација. Таа има за цел да 

се избегне скап систем на сопственост или изнајмени линии кои може да се користат од страна на само 

една организација. 

Концизира трансфет на податоци помеѓу две или повеќе мрежни уреди кои не се на иста приватна мрежа 

за да се задржи пренесувањето на податоци од други уреди на еден или повеќе интервенции на 

локалната мрежа или Wide Area Network. Постојат многу различни класификации, имплементации и 

користи за виртуелни приватни мрежи. 

 

Што претставува VPN? 

Објаснувањето на терминот виртуелна приватна мрежа се состои во објаснувањето на трите составни 

зборови.Мрежа - Мрежата претставува компјутери кои комуницираат едни со други 

Виртуелна мрежа не поседува средина помеѓу локалните (LAN) и глобалните (WAN) мрежи туку таа 

создава тунел во јавна мрежа, на пример Интернет. Овој вид врска наликува на врската "точка до точка" 

(Point-To-Point)  

Приватна мрежа Бидејќи податоците се енкриптирани, кога минува низ јавната мрежа, тогаш тие  

остануваат приватни, не можат да бидат прочитани од никој (освен, ако не располага со клучот за 

енкрипција)  

 

Архитектура 

Виртуелната приватна мрежа им овозможува на кориcниците да разменуваат податоци преку врска која 

е емулирана како директна врска (point-to-point link - PPP) измеѓу клиентите и серверите. PPP 

емулацијата се добива со енкапсулација на податоците кои се рутираат низ јавната мрежа до крајното 

одредиште на приватната мрежа.  Податоците се шифрирани и пакетите кои се пресретнати во рамката 

mailto:miroslav.markoski@hotmail.com
mailto:nadenikoloska@rocketmail.com
mailto:miroslav.markoski@hotmail.com
mailto:nadenikoloska@rocketmail.com
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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на јавната или делената мрежа неможе да се прочитаат без клуч за дешифрирање. Инфраструктурата на 

јавната мрежа е небитна затоа што корисникот логички го гледа само својот приватен линк.  

 

Технологија на тунелирање 

Тунелирање е најважна технолошка компонента на виртуелните приватни мрежи и претставува пренос 

на пакети со податоци наменети за приватната мрежа преку јавната  мрежа. Рутерите на јавните мрежи 

не се свесни дека пренесуваат пакети кои припаѓаат на приватна мрежа и VPN пакетите ги третираат  

како нормален сообраќај. 

При тунелирање оргиналниот пакет се крие во внатрешноста на нов пакет. За да се изврши рутирање на 

пакетот  низ тунелот, адресата на крајната точка на тунелот се поставува во Хедер на новиот пакет, кој 

се вика насловот на капсулацијата. Адресата на крајната дестинација се наоѓа во внатрешноста на 

Хедерот на оргиналниот  пакет. Кога Хедер ќе  достигне до крајната точка на  тунелот, Хедерот на 

капсулацијата се симнува. Оргиналниот пакет се испорачува до крајната дестинација.  

 

VPN протоколите 
Во виртуелните приватни мрежи се користат три типа на протоколи: 

1)Тунелен Протокол (VPN протокол) – се користи за изградба на тунелот. 

2)Протокол за енкрипција (протокол за безбедност) се користи за безбедност на податоци. 

3)Транспортен протокол (LAN протокол) – се користи за комуникација во приватната мрежа. 

 

Видови на протоколи 

Постојат повеќе видови на протоколи а најискористени се:  

PPTP ( point-to-point tunneling protocol), L2F (Layer 2 Forwarding), TP(Layer 2 Tunneling Protocol), 

Sec(Internet Protocol Security)SSH / SSH2 (Secure Shell/ Secure Shell Version 2)  

 

Протокол за енкрипција 

Има неколку видови на протоколи за  енкрипција:  

MPPE (Microsoft Point-to-Point Encryption) се користи со PPTP-базирани VPN конекции и може да 

користи енкрипција алгоритам со 40,56 или 128-битен клуч. 

IPSec енкрипција (Internet Protocol Security енкрипција) IPSec користи DES или 3DES енкрипција на 

податоците во L2TP тунел. 

VPNd енкрипција Linux користи алгоритам за енкрипцијаBlowfish. Тоа е 64-битнен алгоритам кој може 

да користи клучеви со променлива  должина, од 32 битови до 448-бита. Тоа е брз и неговиот код е 

достапен. 

SSH енкрипција Unix SSH користи криптографијата со јавен клуч за енкрипција на податоците. 

За да може VPN клиентот и серверот да комуницираат, тие треба да имаат општи  мрежни/транспортни 

протоколи. Тие можат да биде TCP/IP, но не се задолжителни. 

Постојат два типови на VPN мрежи Софтверско-базирани VPN и Хардверско-базирани VPN 

Безбедноста е интегрален дел од VPN услугите, затоа што постојат голем број на закани во VPN 

мрежите: Неовластен пристап на VPN сообраќајот.Внесување на неовластен сообраќај во VPN 

(spoofing),бришење на VPN сообраќајот, DoS (Denial of Service) напади, напади на инфраструктурата на 

мрежата преку софтвер за управување на мрежи. измена на конфигурацијата на VPN мрежата и напади 

на VPN протоколите. 

Одбраната од VPN напади се реализира и кај корисникот и на ниво на провајдери што нудат VPN 

услуги. Криптозаштита на пакетите. Криптозаштита на контролниот сообраќај се можни со филтри, 

firewall, контрола на пристапот и изолација. 

 

Чекор по чекор за инсталирање на VPN мрежа. 

За работа на овој проект ја искористивме програмата Oracle VM VirtualBox. Каде што првично 

инсталиравме два виртуелни опретивни ситеми : Windows XP и Windows Server 2008. 
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Најрво го страртуваме Windows XP оперативниот систем и во делот Internet Protocol ги задаваме 

следните IP адресите IP address : 192.168.1.2, Subnet mask 255.255.255.0 Default gateway: 192.168.1.2 

Потоа ја конфигурираме LAN IP адресата на Windows Server 2008 со IP address: 192.168.1.2, Subnet mask 

255.255.255.0. Следно се конфигурира IP адресата на External мрежната со IP address: 10.0.0.1 и Subnet 

mask 255.0.0.0 

Следно што треба да направиме е да дозволиме “Routing and Remote Access Services” 

Во делот Start избираме Administrative Tools, Server Manager, одиме во Roles и кликаме Add Roles, во 

делот Select Server Roles ја означуваме Network policy and Access Services и избираме NEXT, потоа во 

Role Service, избираме Routing and Remote Access Services, избираме NEXT  и инсталира. 

Сега во Start, Administrative Tools избираме Routing and Remote Access,  

Избираме Next па избираме Custom Configuration, повторно NEXT и селектираме VPN access Demand – 

deal connections и LAN routing, Next и Finish. Следна постапка е конфигурирање на New Demand dial 

interface  

 

Откако ќе се отвори прозорецот Demand Dial Interface Wizard , кликаме Next и задаваме име hmc, 

избираме Next и во VPN Type ја означуваме опцијата Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), избираме Next, и 

ја додаваме External IP адресата од серверот 10.0.0.2, Next , во делот Protocols and Security ги 

селектираме двете активни опции, Next, потоа задаваме Static Route for Remote   Networks. 

 Кликнуваме ОК, па избираме Next и ја внесуваме лозинката од hcm – серверот, кликнуваме Next, и ги 

запишуваме лозинката и Account од серверот, избираме Next и Finish. 

    Во делот WIN-ZQF3CG0YG70 (local) што ни се излистува избираме Properties  

    Одиме во IPv4 избираме Static Address и add. 

    Избираме ОК, Apply, OK соодветно.  

 
Тука гледаме дека сеуште немаме конекција помеѓу серверот и клиентот за да ја воспоставиме 

конекцијата следно што треба да направиме е да инсталираме уште еден оперативен систем Windows XP 

и да додаме нова IP адреса (config HCM site).  

Го стартуваме новиот Windows XP2, во делот Local Area Connection Properties, десен клик и избираме 

Properties, избриаме Internet protocol (TCP/IP), во прозорецот што се отвора избираме Use the following IP 

address и ги внесуваме следните IP адресите IP address : 192.168.2.2, Subnet mask 255.255.255.0 Default 

gateway: 192.168.2.1 

Избираме ОК, ОК, соодветно на отворените прозорци.  
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Сега повторно во ново креираниот Windows Server 2008 2, во Control Panel, избираме Network 

Connections, десен клик на LAN, Properties избираме Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), селектираме 

Use the following IP address и ги внесуваме IP адресите IP address : 192.168.2.1, Subnet mask 255.255.255.0 

Соодветно избираме OK и Close.  

Истата постапка ја повторуваме и со другата (External) мрежа, десен клик на External, Properties 

избираме Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), селектираме Use the following IP address и ги внесуваме 

IP адресите (Слика 12). IP address : 10.0.0.2, Subnet mask 255.0.0.0 

Во делот Start избираме Administrative Tools, Server Manager, одиме во Roles и кликаме Add Roles, во 

делот Select Server Roles ја означуваме Network policy and Access Services и избираме NEXT, потоа во 

Role Service, избираме Routing and Remote Access Services, избираме NEXT  и инсталира.  

Сега во Start, Administrative Tools избираме Routing and Remote Access. 

Избираме Next па избираме Custom Configuration, повторно NEXT и селектираме VPN access Demand – 

deal connections и LAN routing, Next, Finish и на крај Start service. 

Следна постапка е конфигурирање на New Demand dial interface. 

Во делот Network Interfaces, десен клик и избираме New Demand-dial interfaces  

Откако ќе се отвори прозорецот Demand Dial Interface Wizard , кликаме Next и задаваме име hanoi , 

избираме Next, со што се појавува прозорецот Connection Type ја избираме понудената опција Connect 

using virtual private networking (VPN), избираме Next, во прозорецот VPN Type избираме Automatic 

selection, во следниот чекор се појавува прозорцеот Destination Address, каде што ја запишуваме external 

IP адресата од target server (HN Server) = 10.0.0.1. 

Во делот Protocol and Security ги селектираме двете активни опции, избираме Next и во прозорцот Static 

Router for Remote Networks, одиме на Add каде што ги запишуваме IP адресите Destination: 192.168.1.0 и 

Network Mask 255.255.255.0 во делот Metric запишиваме 1. 

Избираме ОК, следно Next. И во делот Dial in Credentials го пишуваме Password –от.  

Во следниот прозорец треба да креираме user со кој што ќе пристапиме до серверот (hanoi), внесуваме 

hmc и лозинката. Избираме Next и Finish. Со што ја комплетиравме инсталацијата. 

Следно што треба да направиме е да ја конфигурираме статичката адреса (static address pool). 

На WIN-(local)  избираме Properties и во прозорецот што ни се отвора избираме IPv4 во делот IPv4 

Address Range ја избираме опцијата static address pool, одиме на Add и внесуваме Start IP 

address:172.16.1.1 и End IP address:175.16.1.50 во делот Number of addresses запишуваме: 50. 

IP range address VPN серверот ќе ја земе вредниста и ќе го назначи поврзувањето со компјутерот. 

Избираме OK, ОК. На постоечките прозорци. Крајниот чекор се состои од конекција и тест помеѓу двете 

вирутелни машини. 

Во делот WIN-(local) на второ инсталираниот ос Windows Server 2008 2, на кој што последно работевме 

избираме десен клик, All Task и Restart. 

Го стартуваме и првиот инсталиран Windows Server 2008 и ја повторуваме истата постапка.  

По неколку секунди се испишува дека hcm е конектирано.  

Истата постапка ја повторуваме и со Windows Server 2008 2, во делот hanoi избираме десен клик connect.  

 
Подоцна после неколку секунди кај hanoi, во делот Connection State, Unreachable се променува во 

Connected. 
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Со ова воспоставивме конекција помеѓу Windows Server 2008 и Windows Server 2008 2 

 

Во следниот, а во едно и последниот чекор ќе пробаме да направиме ping помеѓу Windows Server 2008 и 

Windows Server 2008 2. 

 
 

Заклучок 

    Овој процес никогаш не престанува вклучува постојана обука, проценка, заштита, следење и 

откривање, соодветно реагирање при настанување на инцидент и негова санкција, документација и 

ревизија. VPN мрежата е неопходен сегмент на сите операции кои се вршат во одреден бизнис независно 

од неговиот домен.Со искористувањето на Site-to-Site протоколот и имплементирање на IPSec протокол 

за заштита нашите сервери можат да комуницираат без да се грижиме дали некој ќе сака да ги ги украдe 

податоците што ги чуваме. 
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ТHE IMPACT OF ULTRASOUND AND MICROWAVES ON THE ACTIVITY OF 

CATALASE  IN TOBACCO SEED (Nicotiana tabacum L.) 

Gjoko Atanasovski MSc 

High school SOU „Gostivar“ – Gostivar, Republic of Macedonia  gjoko567@hotmail.com 
 

Abstract: Ultrasound and microwaves are physical factors and represent a “stress” factor to plant metabolism. 

Treating plants using ultrasound and microwaves initiates occurrence of some biochemical changes, indirectly 

affecting crop yields, quality and aroma. In order to determine effects of such physical factors, researches were 

performed on the impact of ultrasound and microwave on tobacco seeds (Nicotiana tabacum L.). Regarding the 

subject of the research, seed material was taken from most frequently cultivated sorts of oriental tobacco in the 

territory of the Republic of Macedonia, as following: Prilep (P-156/1 and P-66/9-7), Jaka (JB-125/3) and Dzebel 

(Dz-38). In laboratory conditions, seed material of all sorts of tobacco (P-156/1, P-66/9-7, JB-125/3 и Dz-38) 

was treated by ultrasound and microwaves. Some biochemical analyzes of tobacco seeds were carried out. The 

values of catalase activity are higher in almost all treated seeds compared to controlled group. In terms of 

ultrasound and microwaves, catalase shows adequate stability, and has not been deactivated. The highest 

catalase activity shows in the variety   P-66-9/7 during the treatment with ultrasound, and during the treatment 

with microwave, the highest catalase activity shows in the variety P-156/1. The results shows that its activities 

mainly increased in the treatment of tobacco seeds ultrasound and microwave compared to controlled groups, 

which on one hand it is expected if you take into consideration that the catalase is an antioxidant enzyme and 

has a very important role in the defense mechanism in plants. The conclusion indicates that ultrasound and 

microwaves have a stimulating effect on the activity of the catalase enzyme in the seed material from oriental 

varieties of tobacco that were tested.  

Keywords: ultrasound, microwaves, seed, tobacco (Nicotiana tabacum L.), catalase.   

 

ЕФЕКТОТ НА УЛТРАЗВУКОТ И МИКРОБРАНОВИТЕ ВРЗ АКТИВНОСТА НА 

КАТАЛАЗАТА КАЈ СЕМЕ ОД ТУТУН (Nicotiana tabacum L.) 
М-р Ѓоко Атанасовски 

Гимназија СОУ „Гостивар“ – Гостивар, Република Македонија   gjoko567@hotmail.com 

 
Резиме: Ултразвукот и микробрановите се физички фактори и претставуваат ,,стрес” фактор за 

растителниот метаболизам. Третманот на растенијата со ултразвук и микробранови иницира појава на 

некои биохемиски промени, кои индиректно влијаат на приносот, квалитетот и ароматичноста. Со цел да 

се утврдат ефектите на овие физички фактори, изведени се истражувања за влијанието на ултразвукот и 

микробрановите врз семе од тутун (Nicotiana tabacum L.). Како предмет на истражување е земен 

семенски материјал од најчесто култивираните сорти на ориенталски тутун на територијата на Р. 

Македонија, и тоа: Прилеп (П-156/1 и П-66/9-7), Јака (ЈB-125/3) и Џебел (Џ-38). Во лабораториски 

услови е третиран семенскиот материјал од сите сорти на тутун (П-156/1, П-66/9-7, ЈB-125/3 и Џ-38) со 

ултразвук и микробранови. Извршени се некои биохемиски анализи на семето од тутун. Вредностите за 

активноста на каталазата е повисок речиси кај сите третирани семиња во однос на контролната група. Во 

однос на ултразвукот и микробрановите каталазата покажува соодветна стабилност, и истата не е 

деактивирана. Најголема активност каталазата покажува кај сортата П-66-9/7 при третман со ултразвук, 

а додека, пак, при третманот со микробранови најголема активност покажува каталазата кај сортата П-

156/1. Од  добиените резултати се забележува дека нејзината активност претежно се зголемува при 

третирањето на семето од тутун со ултразвук и микробранови во споредба со контролните групи, што од 

една страна е очекувано ако се земе во предвид дека каталазата е антиоксидативен ензим и има многу 

важна улога во одбранбениот механизам кај растенијата. Заклучоците укажуваат дека ултразвукот и 

микробрановите имаат стимулативен ефект врз активноста на ензимот каталаза кај семенскиот материјал 

од испитуваните ориенталски сорти на тутун. 

Клучни зборови:  ултразвук, микробранови, семе, тутун (Nicotiana tabacum L.), каталаза. 

 

1. ВОВЕД 

Тутунот (Nicotiana tabacum L.) е важна индустриска култура која се одгледува во 119 земји во светот 

(Majdi и сор., 2012). Родот Nicotiana (Solanaceae) се состои од приближно 50 или повеќе видови и 

претставува алотетраплоид, добиен од предците на денешните диплоиди: N. sylvestris L. и N. 

tomentosiformis L. (Fulne ek и сор., 2002). Sandra и сор. (2004) во родот на Nicotiana ги класифицирале 

следните четири групи: Tabacum, Rustica, Petunioides и Polidiclia. Тутунот (Nicotiana tabacum L.) е 

растение кое потекнува од Америка, каде се одгледувало уште пред 5000-3000 годинa п.н.е. Интензивна 

култивација започнала кога Кристофер Колумбо пристигнал во т.н. ,,Новиот свет” во 1942 година, при 

mailto:gjoko567@hotmail.com
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што тутунот станал еден од главните стопански производи во југот на Северна Америка (Musk и de 

Klerk, 2003). 

Во контаминирана животна средина растителните видови, како и тутунот постојано се изложени на 

различни еколошки фактори. „Стрес” состојбата во растителниот свет ги опфаќа промените во 

физиолошките процеси кои се појавуваат како резултат на дејството на хемиските и физичките фактори 

во надворешната средина (абиотички стрес) или дејството на организмите од надворешната средина 

(биотички стрес) (Mazid и сор., 2011). За намалување на стресот од биотичка природа кај растителниот 

свет постои сложен внатрешен механизам, но и различни механизми за намалување на стресот кој е од 

абиотичка природа (Djilianov и сор., 2005; Amirsadeghi и сор., 2007).    

Каталазата е ензим кој го разградува водородниот пероксид (Н2О2) во пероксизомите до вода и 

кислород (2Н2О2 → Н2О + О2) и ја заштитува клетката од оксидативен стрес. Кај растенијата, ензимот 

каталаза го разградува Н2О2 и може да се формира при електрон-транспортниот синџир во 

митохондриите, -оксидацијата на масните киселини и фотореспираторната оксидација. Ензимот 

каталаза има важна улога во активирањето на одбранбените механизми кај растенијата (Yang и сор., 

2008). Водородниот пероксид се формира преку реактивните кислородни радикали, кои претставуваат и 

меѓупродукти на многу метаболички реакции. Во нормални услови водородниот пероксид претежно се 

акумулира во мали количини, додека, пак, при зголемена количина на реактивните кислородни радикали 

се условува интензивирање на неговата синтеза. Активноста на каталазата, претставува еден од 

механизмите за степенот на одбрана на живите организми кон влошените условите во животната 

средината (Wilekens и сор., 1997; Źróbek-Sokolnik и сор., 2007; Ahmad и сор., 2009; Wyszkowska и сор., 

2009).   

  

2. ЦЕЛИ 

Предмет на истражувањетo се семиња од четири ориенталски сорти на тутун (Nicotiana tabacum 

L.), кои се третирани со ултразвук и микробранови, за да се одредат вредностите за активноста на 

каталаза. 

 

3. МЕТОДОЛОГИЈА  

Објект на истражувањата се семиња од тутун од реколтата 2009, и тоа од три типа на ориенталски 

тутун: Прилеп, Јака и Џебел, опфатени со следните сорти: Прилеп 156/1, Прилеп 66-9/7, Јака 125/3 и 

Џебел 38. Материјалот за анализа е колекциониран од полски услови од семенските насади од Научниот 

институт за тутун-Прилеп.   

Третманот со ултразвук е изведен во термостатирана ултразвучна бања тип DU-4, Clifton, 

(Велика Британија) на фрекфренција од 30 до 40kHz и излезна сила од 300W. 5g семе се дисперзира во 

стаклена чаша со 50mL дестилирана вода (135ppm вкупни растворени материи), и семето е третирано 

еднократно, на константна температура од 25°C за време од 15 минути. 

За третманот со микробранови е користена микробранова печка модел Severin 7838 (Германија), 

на фрекфренција од 10МHz, пулсирачки микробранови со сила од 120-700W, во сад со волумен од 20L и 

ротирачка подлога. 5g семе се распределува во рамномерен слој (d=10 mm) во петриев сад и 15 секунди 

се третира еднократно со микробранови со сила од 700 W. 

Активноста на каталазата се определува според содржината на mg H2O2, кој во период од 30 

минути се разложува со помош на каталазата која содржи 1g од испитуваниот материјал (Baсh и Oparin, 

1923). 

 

4. РЕЗУЛТАТИ 

Добиените резултати од контролните групи потврдуваат дека највисока активност на каталазата 

е утврдена кај сортата П-66-9/7 (53,83 mg на разложен H2O2), додека, пак, најниска кај сортата Џ-38 

(46,59 mg на разложен H2O2). Во однос на резултатите од ултразвукот највисока активност на каталазата 

е утврдена кај сортата П-66-9/7 (53,65 mg на разложен H2O2), а најниска кај Џ-38 (46,88 mg на разложен 

H2O2).  

Кај првата сорта П-156/1 разликата во однос на активноста на каталазата оди во прилог на 

третманот со ултразвук, каде што третираната група покажува многу повисока активност на каталазата. 

Кај сортата П-66-9/7 разликата меѓу контролата и третманот со ултразвук е незначителна, а додека, пак, 

кај сортата ЈВ-125/3 активноста на каталазата оди во прилог на контролата споредно со третманот со 

ултразвук. Кај сортата Џ-38 е утврдена повторно разлика во однос на активноста на каталазата, која оди 

повторно во прилог на третманот со ултразвук, но разликата е доста мала, односно незначителна. 
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Граф.1 Активност на каталаза (mg разложен Н2О2) кај испитуваните сорти на тутун (Nicotiana 

tabacum L.) при третман со ултразвук 

 

Во однос на микробрановите највисока активност е утврдена кај сортата П-156/1 (52,91 mg на 

разложен H2O2), а најниска активност покажа кај Џ-38 (36,65 mg на разложен H2O2). 

Резултатите помеѓу контролите и третманите со микробранови покажуваат на значителни 

разлики, односно кај првата сорта П-156/1 активноста на каталазата оди во прилог на третманот, потоа 

кај следната сорта П-66-9/7 активноста на каталазата е повисока кај контролите споредено со третманите 

со микробранови, а додека, пак, кај сортата ЈВ-125/3 активноста на каталазата е значително повисока кај 

третманите во однос на контролите, но, кај четвртата сорта Џ-38 вредностите одат во прилог на 

контролите, односно активноста на каталазата е пониска кај третираните групи. 

 

 
Граф.2 Активност на каталаза (mg разложен Н2О2) кај испитуваните сорти на тутун (Nicotiana 

tabacum L.) при третман со микробранови 

 

Во однос на ултразвукот и микробрановите каталазата покажува соодветна стабилност, и истата 

не е деактивирана. Најголема активност каталазата покажува кај сортата П-66-9/7 при третман со 

ултразвук, а додека, пак, при третманот со микробранови најголема активност покажува каталазата кај 

сортата П-156/1.  

Од  добиените резултати се забележува дека нејзината активност претежно се зголемува при 

третирањето на семето од тутун со ултразвук и микробранови во споредба со контролните групи, што од 

една страна е очекувано ако се земе во предвид дека каталазата е антиоксидативен ензим и има многу 

важна улога во одбранбениот механизам кај растенијата (Yang и сор., 2008).  

Генералната слика, која е претставена на графиконот (сл. 1 и 2) зборува за вредностите кај 

секоја од поединечните сорти на семиња од тутун. Она што може да се забележи дека не постои остра 

граница помеѓу примероците од секоја од испитуваните сорти на семе. 

 

 

 

5. ДИСКУСИЈА 
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Активноста на каталазата е еден од најважните показатели за антиоксидативната активност на 

растенијата (Sundaresan и сор., 1995). Каталазата во однос на структурата претставува хем-протеид со 

улога на разложување на високотоксичниот Н2О2 (Willekens и сор., 1997). Високите вредности за 

активноста на каталазата означуваат подготвеност на растението да обезбеди силни одбранбени 

механизми кон неповолни еколошки услови. 

Добиените резултати од истражувањата укажуваат на зголемување на нејзината активност при 

третман на семето со ултразвук и микробранови, во споредба со контролните групи, секако очекуван 

резултат ако се земе во предвид дека каталазата е антиоксидативен ензим. 

Во однос на ултразвукот и микробрановите каталазата покажува извесна стабилност. Најголема 

активност каталазата покажува кај сортата П-66-9/7 при третман со ултразвук, а додека, пак, при 

третманот со микробранови каталазата покажува највисока активност кај сортата П-156/1. Во прилог на 

овие истражувања, се резултатите од Oprică (2008), при третман на семиња од Brassica napus со 

микробранови на фрекфренција од 10.75GHz, моќ на густина 1mWcm
-1

 и експозитура од 1 час, при тоа, 

било утврдено зголемување на каталазната активност кај сите третирани групи, при што зголемувањето 

на активноста е максимална во 8
-от

 ден, споредено со контролните групи. Тој, потоа извршил третман на 

семе во текот на герминација со микробранови на 1 час, при што утврдил дека овој физички фактор 

влијае повторно стимулативно врз зголемување на каталазната активност до 8
-от 

ден (постигнува 

максимум), а додека, пак, во исто време се намалува пероксидазната активност во сите третирани групи 

споредено со контролите.  

На ниски температури каталазата и најголем дел од ензими покажуваат ниска активност или 

воопшто не се активни, но доколку истите бидат изложени на микробраново зрачење, тогаш ензимите 

покажуваат повисока активност во однос на контролните групи (Young и сор., 2008).  

 Некои ,,посилни стрес” фактори предизвикуваат синтеза на реактивни кислородни радикали 

(РКР) (Sandalio и сор., 2001; Fornazier и сор., 2002), кои влијаат инхибирачки врз метаболичките процеси 

кај растенијата, посебно врз процесите како што се: асимилацијата на азот, фотосинтетските и 

респираторните процеси, бидејќи истите се поврзуваат со SH-групите, а со тоа се забрзуваат процесите 

на синтеза на РКР, што ќе предизвика појава на оксидативен стрес (Cuypers и сор., 1999; Prasad и сор., 

1999). РКР негативно делуваат врз структурата на клетката и предизвикуваат намалување на оксидо-

редукционите ензими, делуваат деструктивно врз кристите од митохондриите, а со тоа се намалува и 

оксидативната форфорилација (Bittel и Miller, 1974). РКР се одговорни за намалената варијабилност на 

семињата при подолго складирање, и може да претставуваат фактор кој делува инхибитирно на 

ʹртливоста кај семињата во стресни услови (Bailly, 2004). Местата во кои се формираат РКР во 

растителната клетка се хлоропластите, митохондриите и пероксизомите. При оксидативен стрес еден од 

поопасните исходи во митохондриите е неспецифичната пропусливост на внатрешната мембрана на 

митохондриите, при што се предизвикува пероксидација на фосфолипидната мембрана, намалена 

синтеза на АТР, неконтролирана дифузија на јони, нарушување на рамнотежата на нуклеотиди, 

глутатион, протеини од митохондриите, што всушност може да резултира со нарушување на главните 

функции во растителната клетка (Afoakwah и сор., 2012). 

Во нормални услови содржината на РКР е ниска, а нивната акумулација се одржува во 

границите на нормалата преку неколку механизми кои ги имаат развиено клетките и организмите, како 

што се: зголемување на активноста на супероксид дисмутаза, каталазата, глутатион пероксидазата, 

вклучување на неензимски системи, односно синтеза на аскорбинска киселина и L'α-токоферол 

(Halliwell, 1995). 

Оксидативен ,,стрес” се јавува кога доаѓа до нарушување на редокс рамнотежата од зголемената 

содржина на РКР или намалување на нивото на антиоксидативни ензими, што, пак, резултира со појава 

на различни нарушувања на клеточно ниво, па дури и клеточна смрт (Cheeseman и Slater, 1993). Овие 

истражувања покажуваат дека ултразвукот и микробрановите не претставуваат силни ,,стрес” фактори, 

кои би предизвикале појава на оштетувања или клеточна смрт кај семињата, туку стимулативно влијаат 

врз бројните процеси кај растенијата. 

          

6. ЗАКЛУЧОК 

Највисока активност каталазата покажува кај сортата П-66-9/7 (55,65 mg на разложен Н2О2) при 

третман со ултразвук, а во однос на микробрановите најголема активност покажува кај сортата П-156/1 

(со вредност од 52,91 mg на разложен Н2О2). Резултатите укажуваат на зголемена активност на 

антиоксидативните ензими, при третман со ултразвук и микробранови.  
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СОВРЕМЕНО МАТЕМАТИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 

М-р Елена Лазарева 

СОУ„Јане Сандански“-Струмица 
                 

 

Вовед 

Развојот на современото општество, не може да се замисли без развој на техниката и науката, во чија 

основа секако најзначајно место зема  математиката како наука и како наставен предмет. Математиката е 

специфична наука, која не се учи како другите, туку во неа треба да се навлезе со сопствено и 

продуктивно мислење.  

 

1. Значење на математиката 

Сигурно е дека до денешниот современ живот не би се дошло без математика, но за да не ги набројуваме 

сите доприноси на математиката, ќе наведеме само неколку хронолошки мисли на големи луѓе: 

„ Мојот живот е наука(математика).  Попрво би избрала смрт, отколку бессмислено лутање по патовите 

на глупоста.“                             Хипатија(380-415)       

„  Нема права вистина во оние науки во кои математиката не се применува“  

                                                                                          Леонардо Да Винчи(1452- 1519) 

„Природата зборува со јазикот на математиката“    Галилеј(1564-1642) 

„Науката ќе достигне висок степен на развој кога целосно ќе се потпре на математиката“                                                               

Карл Маркс(1818-1883)   

„ Математиката и нејзиниот начин на мислење треба да станат составен дел од општата култура на 

современиот човек, без разлика дали работи со математика или не.“                                                                         

Конференција на УНЕСКО 

 

2. Принципи на современото математичко образование    

Основната аксиома во математичкото образование, па и воопшто во целото современо образование 

гласи: Ученикот не е сад кој се полни, туку билка која расте. 

Според тоа, наставникот треба се придржува и строго на внимава на следните принципи во 

математичкото образование на учениците: 

1. При  почнување со изучување на математиката како наставен предмет, наставникот треба да ги 

научи учениците да посматраат( не да гледат), да споредуваат, класифицираат,  избираат спрема 

одредени критериуми, да претпоставуваат и да ги проверуваат претпоставките, да донесуват 

заклучоци и генерализираат, со еден збор учениците да извршуват ментални операции, да работат 

интелектуално, а да се изразуват математички. 

2. Конструктивното мислење треба да претходи на аналитичко мислење. Аналитичкото мислење се 

базира на конструктивното  и според најновите истражувања се смета дека со развивање на 

конструктивно  аналитичкото мислење треба да се почне во десеттата година од животот. Тоа е 

можно доколку наствата е интензивна, а тоа  подразбира ученикот постојано да се става во се 

посложени и апстрактни ситуации, т.е пред проблемски задачи кои бараат повеќе аналитичко 

мислење. 

3. Променливоста(варијабилноста) е основна карактеристика на математиката. Според тоа, 

наставникот треба наставата да ја изведува на начин на кој ученикот ќе го доведува до ситуации во 

кои самиот јасно ќе согледа што варира(се менува), а што останува инваријантно. 

4. Математичкото образование е постојано со дефинирање поими и пронаоѓање на реалции меѓу нив. 

И едното и другото бараат „ширина“ и време.  Ширина, подразбира да при формирање на 

математички поим, ученикот изврши разни испитувања и што повеќе материјални и ментални 

операции. Време? Колку време е потребно за дефинирање на еден математички поим? На тоа 

прашање не може да се даде конкретен одговор, зошто зависи од повеќе фактори, пред се 

индивидуалноста на секој ученик. Но сепак, докажано е дека ниеден поим не се дефинира и разбира 

целосно за еден наставен час. Честопати потрбни се неколку недели, месеци па и години за да се 

дојде до суштинскато значење на поимот. 

Еден од најважните принципи на методиката на правото математичко образование гласи: Пред се и 

над се сфаќање  на поимите , продуктивно разбирање, продуктивно мислење, а се друго колку се 

стигне. 

Многумина се „плашат“ од тој принцип и затоа често поставуваат прашања во стилот: Како може 

ученикот да научи делење, ако пред тоа нема спомнато множење, т.е не знае да множи?  

Современото математичко образование, базирано на искуства од традиционалното како и потребите 
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на новото време, тврди дека може. Имено, после суштинско навлегување во работите, техниката на 

работа доаѓа брзо и лесно. 

 

5. Математичките поими и релации не се изолирани, напротив тие се  интегрирани, асимилирани во 

веќе постојните поими со кои располага ученикот. Интеграција, асимилација и овде означува исто 

како и во физиологијата, поврзување со останатите, сродни или спротивни поими. Така доаѓаме до 

една од основните аксиоми на современото математичко образование: Математичкото 

образование, не е зидање, не е сложување на поимови еден за друг, туку градење на математичко 

ткиво, како градење живо ткиво. 

Според тоа,  ако ученикот не ги разбира новите поими, тоа е затоа што нема поволна асимилаторска 

шема, имено и претходните поими му се научени само механички, зошто во процесот на учење 

само се „зидало“, а не „ткаело“. Наставникот на треба учениците да ги учи математика, туку 

математички да ги изградува.    

Големиот математичар Поенкаре, запишал: „ Навистина е чудно што големи интелектуалци не 

разбират такви прости работи како што е математиката.“    

Денес, е познато дека тие „високи интелектуалци“, како ученици, математичките знаења ги „ределе 

како тули“, а не биле воспитувани математички. Имено, традиционалната настава и наставниците 

овозможувале само да се учи математиката како наставен предмет, а не придонесувале за 

математичко изградување на личноста. 

 

3. Општ дидактички принцип во современата настава и улогата на наставникот  

Најопштиот дидактички принцип во математиката е „од полесно кон потешко“ или „од посебно кон 

општо“. Овие два принципа, важат делумно и во современото математичко образование, но 

погрешно е „слепо“ придржување на нив. Имено, често пати  мора да се почне со испитување на 

општи случаеви, зошто тогаш учениците размислуваат логички и почнуваат проблемот да го 

решаваат и после го применуваат на специјални случаеви, т.е размислуваат дедуктивно. При таквиот 

начин на работа, ученикот се учи дека секогаш може да се спушти пониско, т.е да решава помалку 

општи проблеми. Овој е еден современ метод  на работа, кој е неопходен и во многу секојдневни 

работи, па треба учениците правилно математички да се оспособуват да го применуват. Таквиот 

приод на работа ја интензивира и убрзува наставата, и не троши многу време што е недостаток на 

традиционалната настава. Неретко се вели: „Програмата е обемна и секој час се преминува на ново. 

Нема доволно време за вежбање и утврдување.“ Тоа е јасно кога наставата се „атомизира“, кога се 

губи време и ученикот се замара со специјални случаеви, наместо да се даде општ случај и со 

размислување да се дојде до специјалните случаи и заклучоци.  

     Се поставуава прашање, што е „полесно“, „блиску“, „конкретно“ за учениците?  

Во ниедна научна област, нема прецизен одговор, зошто најважна е индивидуалноста на секој 

ученик. Се случува, наставник да каже „оваа не е за учениците од оваа возраст“, но тоа е така зошто 

самиот наставник тоа го нема асимилирано во свое време.  

 Наставникот е главен фактор во наставата по математика. Од него зависи, не само квалитетот на 

математичкото образование, туку и дали воопшто учениците се образуват математички. Зошто сите 

услови (наставни програми, број на часови, дидиактички средства) може да се целосно задоволени, а 

да нема  математичкото образование, и обратно, многу услови може да недостасуваат, а учениците 

сепак да добиваат математичко образование. 

    Наставникот не е само водач на патот на образованието, туку е воспитувач. Секој наставник треба 

да поседува квалитети кои не се потребни за други професии, а наставник по математика треба да ги 

поседува тие квалитети на повисоко ниво, зошто и самиот предмет е многу различен од другите.  

Наставникот по математика содржи две компоненти во себе: математичко образование и 

педагошко-методичко образование. И двете компоненти се неопходни, но математичкото има 

приоритет: и временски и одлучувачки.  Временски значи дека прво мора да се стекне квалитетно 

математичко образование, а после педагошко-методичко. Одлучувачки, значи да ако некаде дојде до 

недоразбирање меѓу математика и методика, одлучува математиката, зошто не е допуштено да 

науката се „разводнува“ или искривува заради методички причини. Еден од основните принципи во 

математичкото образование треба да биде принципот на научност. Според тоа во предвид доаѓа 

современата наука, зошто класичната математика е потешка за поголем број ученици. 

Наставник по математика, без разлика на колкави ученици предава, не смее никогаш да помисли 

дека е доволно образован за да извршува математичко образование. Наставничкото математичо 

образование, не е товар со знаење, туку култура која не се стигнува за кратко време. Педагошко-

методичкото образование е култура која со години се гради(и 15г е малку). Дури кога наставникот 

ќе достигне одредено ниво на повисоко лично математичко образование(повисок степен на 
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образование) и педагошка пракса, ќе може да го прати полесно развојот на математичкото знаење на 

учениците. 

 

     Десет кратки „заповеди“ на кои треба да се придржува наставник по математика : 

1. Постојано следи ја работата и развојот на учениците и секогаш учествувај активно во него. 

2. Не заборавај дека изворот на математиката е реалниот свет. 

3. Постојано води грижа за единството на математичката содржина. 

4. Настојувај секој ученик да ги генерализира единичните случаеви. 

5. Потруди се кај учениците да развиеш интерес за математика. 

6. Потруди се, да кај ученикот пробудиш истражувачки дух. 

7. Поттикнувај го ученикот сам да ги исправа своите грешки. 

8. Почекај, имај трпение ученикот сам да пронајде адекватно решение. 

9. Настојувај секој ученик да постигне барем некој успех. 

10. Внимавај да секој ученик правилно и прецизно ги изразува своите мисли. 

 

Заклучок 

Сето тоа што е напишано, е само еден мал дел од тоа какво треба да биде современото матеаматичко 

образование, за да обезбедува успех во реализација на современата настава по математика. Но, да сето 

тоа се оствари, неопходно е: 

---да се сакаат учениците, 

--- смислата на работата и основното задоволство да се наоѓат во воспитувањето и образувањето на 

учениците,  

---да се жртвува. 
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STUDENT MOTIVATION THROUGH THE ACTIVE APPROACH TO LITERARY 

WORK 

Sladjan Mihajlović 

Negotinska gimnazija – Negotin, Republic of Serbia  smihajlovic@mts.rs 

 
Abstract:   The framework of this paper is based on students’ motivation as an internal factor in the analysis of 

the literary work of E. Hemingway “The Old Man and the Sea”. A “defablerized” novel is made active in 

students’ minds as an agent of thought due to a carefully planned approach to the topic. The same principle can 

be applied to conclusion drawing. The active approach to this literary work in the paper is generally shown 

through team work. The paper also states the importance of team work as well as the importance of developing a 

divergent and critical way of thinking. The emphasis is not put on creative thinking and creativity alone, but also 

on mutual cooperation between students. The paper contains various parts of the lecture, teaching methods and 

learning strategies. It accentuates the importance of lifelong learning, with special emphasis on the significance 

and effects of group work. Some creative learning techniques that encourage deliberation and creative thinking 

are stressed as well. The aim of the paper was to achieve the principle of knowledge, skill and habit 

sustainability to a great extent. The importance of correlation between objects with the purpose of better 

understanding not only the characters’ actions, but also the art world is another important issue.  Self-evaluation 

showed certain flaws as well as pointed out to some parts of the lesson that could be more productive. A good 

and positive atmosphere, i.e. the climate that prevails in the classroom is what makes this class different from 

others. It is through expressing their views and conclusions as well as mutual discussion or debate, which is only 

in certain moments being guided by the teacher, that the students assimilate knowledge. Pedagogical 

implications are reflected in the student who thinks, creates, reacts to external impulses, has a developed attitude 

and awareness toward his own development and achievements.  

Keywords: motivation, learning, group work, attitude, literary work, creativity  

 

МОТИВАЦИЈА УЧЕНИКА КРОЗ АКТИВАН ПРИСПУТ КЊИЖЕВНОМ ДЕЛУ 

Слађан Михајловић 

Неготинска гимназија-Неготин, Република Србија, smihajlovic@mts.rs 

 
Резиме: Концепт овог рада заснован је на мотивацији ученика као унутрашњем фактору у обради 

књижевног текста Е. Хемингвеја ,,Старац и море''. Добрим приступом часу учињен је један 

„дефабулизирани” роман активним у свести ученика, као агенс за размишљање. Исто се односи и на 

доношење одређених закључака. Суштински, у раду је, кроз тимски рад, приказан активан приступ овом 

књижевном делу. Радом је практично указано на значај тимског рада и развој критичког и дивергентног 

мишљења ученика. Акценат је на креативном и стваралачком мишљењу и међусобној сарадњи између 

ученика. Рад садржи делове часа, наставне методе и стратегије учења. Овим радом указано је на значај 

целоживотног учења, са посебним освртом на значај и ефекте групног рада. Расветљене су неке 

креативне технике учења, које подстичу промишљање и креативност . Настојано је, да се у што већој 

мери, оствари принцип трајности знања, вештина и навика. У раду се указује на значај корелације 

између предмета у циљу бољег разумевања поступака књижевних ликова, а и света уметничког дела.  

Самоевалуација је изнедрила одређене недостатке , као и делове часа који би могли бити још 

продуктивнији. Добра и позитивна атмосфера, односно клима која влада током часа у одељењу је оно 

што овакве часове чини другачијима од осталих. До усвајања знања ученици долазе исказивањем својих 

ставова и закључака, али и међусобном дискусијом, односно дебатом , која само у појединим тренуцима 

бива усмеравана од стране наставника. Педагошке импликације огледају се у ученику који промишља, 

ствара, реагује на спољне импулсе има изграђен став и свест о сопственом напредовању и постигнућима. 

Кључне речи: мотивација, учење, групни рад, мишљење, књижевно дело, креативност 

 

1. УВОД 

Полазиште за другачији приступ часу била је и чињеница да много људи највише ствари научи ван 

школе; од породице, пријатеља, окружења. Знање се стиче и из проблемских ситуација, сопствених 

грешака, али и позитивних искустава. Савремени приступ организацији часа и комбинација више 

наставних метода доприноси активирању већег броја ученика, што нам је и циљ. Час бива 

динамичнијим, а истовремено подстичемо креативност ученика и оспособљавамо их за тимски рад. 

Резултат рада остаје у учионици  како би олакшао памћење усвојених садржаја. На овако организованим 

часовима, а нарочито приликом интерпретације тзв.  „дефабулизираних“ романа, избегавамо 

препричавање  књижевног дела, што је последица традиционалне наставе и пасивног положаја у којем се 

ученик налази у процесу учења. Савремена методика наставе књижевности је отворена, односно 
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иманентна. Њено основно полазиште јесте да је свако вредно књижевноуметничко дело јединствено и 

непоновљиво и да, као такво, завређује и уникатну интерпретацију.  

 

2. МОТИВАЦИЈА 

Својим часовима приступам руководећи се горе наведеним циљевима. Нарочито у приступу 

интерпретацији књижевних дела, и то оних тзв. дефабулизираних, која ученицима умеју да буду 

незанимљива. Сам текст не може  бити једино упориште на које се треба ослањати при његовом 

тумачењу. „Тумач треба да покуша да оде даље од текста кад год је могућно, јер једино на тај начин 

моћи ће да избегне зачарани круг“.
25

 Изазов је приказати ученицима „невидљиви“ свет дела. Прво 

полазиште савремене методике је да је свако дело јединствено и да ,стога, захтева и оригиналну 

интерпретацију. Комбинацијом различитих метода рада и „повлачењем“ наставника у други план 

ученици се оспособљавају за примену теоријских знања, у великом проценту активно учествују у раду , 

добијају могућност да се изразе на невербални начин. Групни рад „пробуди“ и оне ученике који су 

неактивни на класично организованим часовима (на којима доминирају фронтални и дијалошки метод 

рада). Наглас размишљајући у групи и слушајући друге, ученици развијају способност критичког 

вредновања свог и туђег рада. То и јесте наш циљ, али оно што је  најбитније је  оспособљавање  

ученика за тимски рад. Поред ових вештина ученици стичу способност деловања у тренутку (измене 

решења, приступа, идеја), зарад бољег резултата, што нам савремено друштво и намеће.  Добра 

мотивација ученика и  функционално осмишљени задаци су темељи успешног часа и стицања активног 

знања и искуства.  

2.1.  МОТИВИСАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 

За читање књижевног дела Старац и море ученици су мотивисани детаљима из живота Ернеста 

Хемингвеја, који се односе на његов списатељски рад. Нарочито истичем податак да  је Старац и море 

Хемингвеј написао после напада књижевних критичара везаних за његов роман Преко реке па у шуму. 

То је Хемингвеја „наљутило“ и он је 1952. године објавио прозу Старац и море која је добила 

Пулицерову награду за књижевност, а 1954. године и Нобелову награду Такође, скренута је пажња 

ученицима на полемику  која разматра питање жанра овог дела: новела или роман. Обновљено је знање о 

новели, приповеци и роману као књижевним жанровима и први задатак ученицима је да после читања 

покушају да дело жанровски одреде. Настојећи да ученике што боље мотивишем саопштавам им да је 

ово роман другачији од осталих романа које су читали. Другачији је јер нема развијене фабуле, мало је 

наративних делова, описа, преовладава директни унутрашњи монолог и опис психолошког стања. 

Упућујем ученике да издвоје из дела оно што га чини модерним, различитим од других прочитаних дела 

домаће лектире. 

1. ПРИСТУП КЊИЖЕВНОМ ДЕЛУ 

 Приликом организације својих часова крајњи циљ ми је трајност знања.  То се да остварити само 

ако знања, умења и навике ученик стекне кроз  његово лично духовно ангажовање у настави.  Ученик је 

на овако организованим часовима у стању пуне свесне активности  и ангажованости, чиме се обезбеђује 

стицање поузданих и за животну праксу једино вредних знања, умења и навика.
26

 Ученици су пре часова 

обраде овог књижевног дела подељени по групама (5-6 ученика) и свака група је добила истраживачке 

задатке, уз поштовање принципа примерености, односно усклађености задатака, градива и самог узраста 

ученика. Свака група је у на основу истраживачких задатака требало да напише кореферат, који ће 

касније помоћи сваком ученику да напише реферат на задату тему којим ће систематизовати усвојено 

знање.  

Прва група је имала за задатак да заједно са професором психологије припреми и спроведе 

анкету међу риболовцима како бисмо као резултат те анкете добили што јаснији профил човека-

заљубљеника у риболов. Професор психологије заједно са ученицима обнавља знање о појму 

функционална аутономија мотива који пластично илуструје човекову потребу да лови, да победи, 

издржи и не одустане од започете борбе. Заједно са ученицима саставља анкету везану за мотивацију 

риболоваца према риболову како би на тај начин дошли до одређених чињеница које ће расветлити 

профил риболоваца, и понавља знања о техникама истраживања. Овим чином ученици усвајају знања о 

томе како се прави анкета, колико питања треба да садржи, како се сређују и тумаче подаци из анкете 

Друга група је проучавала биографију Ернеста Хемингвеја и имала за задатак да остале ученике 

упозна са најзанимљивијим биографским подацима Ернеста Хемингвеја, а нарочито са оним који могу 

бити од користи за тумачење и разумевање дела које обрађујемо. Ученици друге групе уз консултације с 

предметним наставником издвајају из биографије Ернеста Хемингвеја његова дела и подвлаче 

авантуристички дух који је његова карактерна црта. Такође, као интересантан детаљ издвајају да је са 
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 Е. Д. Хирш, Начела тумачења, Нолит, Београд,1983, стр.80 
26

 П. Ивић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај, Нови Сад,1998, стр. 46 
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собом увек носио пушку, удицу и писаћу машину. Договорено је да нам те три ствари буду и својеврсна 

сценографија за јавни час. 

Трећу групу чине тзв. „млади сликари“, ученици који су, на основу Сантјаговог описа и описа 

његове колибе, били задужени да уз помоћ професора ликовне културе ураде плакат за јавни час. Ово је 

један од начина како бисмо увидели како су ученици доживели текст, а и главног јунака у делу.  

Четврта група је разматрала однос дечака Манолина и Сантјага, функцију ретроспекције у делу 

и симболику снова. Акценат је на риболову као егзистенцијалној потреби. Затим, истакнута је 

Сантјагова жеља за доказивањем, да покаже  да још може да лови, да је неуспех у риболову био само 

тренутна слабост. Такође, треба пронаћи и део текста у коме се говори о Сантјаговој некадашњој снази и 

вештини у обарању руку и то доводимо у везу са сновима које сања. 

Пету групу су чинила по два ученика из сваке групе и они су имали задатак да резултате свих 

група ураде у PowerPointu, уз помоћ и сугестије професора информатике. 

 
     4. ЗАКЉУЧАК (ЕВАЛУАЦИЈА ЧАСА) 

Ученици су  мотивисани за тумачење књижевних дела када им је проблем јасно и занимљиво 

предочен, када имају прилику  да активирају раније усвојена знања и вештине из историје и теорије 

књижевности, психологије и ликовне културе, када решење проблема изведу на самом часу и када је то 

решење резултат комбинације индивидуалног и групног рада. У испуњавању задатака ученици су 

испољили задовољавајући ниво аналитичности и посвећености у истраживачком раду, али и 

такмичарског духа у раду по групама. Изабрани приступ је омогућио свим ученицима активно учешће у 

раду. Ниво интеракције је варирао током часа у зависности од обрађиваног садржаја, али ни у једном 

сегменту рада није био испод очекиваног. Битно је истаћи да се оваквим начином сталног претраживања 

текста избегава могућност да неко није прочитао дело. Заинтересованост ученика је била на завидном 

нивоу јер је припрема за овај час трајала десетак дана, долазили су и сами заказивали консултације, 

редовност на додатној настави је била константна све у циљу што бољег исхода часа. 
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Abstract: In this scientific work are considered the concept, role and meaning of motivation. There are shown 

and indicated its positive sides as well as the path towards it. It is pointed out at the instigation which has the 

task of properly functioning of the brain. It is presented the way we make decisions in our brain and what is the 

role of motivation therein.  As the motivtion of the student belongs into one of the key tasks of teaching, it is 

perceived from a different aspects. The link between motivation and emotional intelligence and motivation 

through the causes of human behavior is being confirmed. Along with essential theories, the meaning of the 

concept of the need is inspected: primary biological needs, the need of substances to normal functioning of the 

organism, the need of elimination, sexual needs, social needs, the need for affirmation etc. In the research is 

being considered how much a need could influence our behavior so are presented a three key moments where 

the need affects our demeanour: the level of our personality, the vital values of the need, and the complexity of 

the situation into which the individual is situated. There are a subconscious motives into us as a category of the 

motives for which development most deserving is Freud, although the phenomenon of motivation has been 

deliberated in scientific circles in general. Given that the motivation lies in the cradle of needs, in the research 

are primarily considered classical, as well as some contemporary theories and explorations. The work assumes 

interpretation of comparative-behavioral, humanistic, cognitivistic and structuralistic theories, as well as the 

presentation of the sources of motivation and their influence. It discusses the impact on motivation and 

motivating the adults in education and examines the role of a director as an actuator, manager and a leader. The 

implication of the work is reflected in the behavior of an effective leader and a good team of associates, and 

through motivation – as a key to a successful work in the school. 

Key words: motivation, decision, education. 
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Резиме:  У раду су разматрани појам, улога и значење мотивације. Показане су и приказане њене 

позитивне стране, као и пут до ње. Указано је на подстицај који има за задатак правилно функционисање 

мозга. Представљено је на који начин доносимо одлуке у нашем мозгу и каква је улога мотивације у 

томе. Како мотивисање ученика спада у један од кључних задатака подучавања, мотивација је сагледана 

са различитих аспеката. Потврђена је веза између мотивације и емоционалне интелигенције и 

мотивације кроз узроке људског понашања. Уз битне теорије, разматрано је и значење потреба: 

примарних биолошких потреба, потреба за материјама како би организам нормално функционисао, 

потреба за елиминацијом, сексуалне потребе, социјалне потребе, потреба за афирмацијом итд. У раду се 

разматра колико једна потреба утиче на наше понашање и представљена су три кључна момента где 

потреба утиче на наше понашање: степен личности, виталне вредности потреба и комплексност 

ситуације у којој се појединац налази. У нама постоје и подсвесни мотиви, као категорија мотива за чију 

је разраду најзаслужнији Фројд, иако је феномен мотивације вишеструко разглабан у научним 

круговима. Обзиром да мотивација  лежи у колевци потреба,  у раду су примарно разматране, како 

класичне – тако и неке новије теорије и истраживања. Рад претпоставља интерпретацију компаративно-

бихејвиористичке, хуманистичке, когнитивистичке и структуралне теорије, као и претстављање извора 

мотивације и њихов утицај. Расправља се о утицају на мотивацију и мотивисање одраслих у 

образовању и испитује се улога директора као покретача, менаџера и вође. Импликација рада огледа се  

у  понашању једног ефикасног лидера и  доброг  тима сарадника, а преко  мотивације,  као  кључа 

успешног рада у школи.  

Кључне речи: мотивација, одлука, образовање. 
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7. ЗАШТО ЈЕ ВАЖНА МОТИВАЦИЈА  
Учити без мотивације личи помало на конзумирање јела без чула укуса јер, нити задовољава, нити 

причињава радост. Већина ученика школу данас доживљава ''без везе''. Њима не недостаје даровитост 

или таленат, већ мотивација. О данашњем ученичком успеху не одлучује само интелигенција, већ ћитав 

низ чинилаца. Успех у школи заправо јесте '' моћи плус  хтети''. Спремност да ученик уложи напор за 

школу подједнако је битна колико и стратегија учења. Слабијим ученицима обично недостаје управо 

мотивација за учење. У недостатку мотивације час обично постаје мучан, дуг и досадан. Домаћи задатак 

постаје оглед стрпљења. Родитељи тада обично и најчешће прибегавају различитим триковима: 

обећавају новац, куповину онога што дете воли или пак  ускраћују нешто што је детету важно. Они 

притом заборављају да је мотивација заправо унутрашња енергија и подстицај да се нешто уради. Она 

заправо зависи од ситуације, расположења и теме. Позитивне стране које собом носи мотивисано учење 

су огромне: унутрашњи подстицај појачава занимање и истрајност и оснажује концентрацију. Према 

досадашњим студијама , они који делују на основу сопствених мотива показују боље оцене од оних који 

уче ''преко своје воље''. Мотивисани врло често постављају смисаоне стратегије учења. Нова сазнања , 

уклапају се у постојећа а показују да су истински овладали материјалом. Научено, дуже остаје у свести. 

Каже се: '' Ко радо учи, све радије учи''. А то значи да када се заправо открије радост учења у погледу 

увећавања знања, онда ће се и даље учити. Постоји и још један ефекат. Ако смо успешни у једној 

области, повећава се вероватноћа успешности и у другим областима. Мотивација се огледа и 

здравствено. Мотивисан не пати од стреса нити од болова у глави и стомаку. Мотивација нас јача, јер 

мотивациони и стресни систем мозга су повезани. Осим тога, учење које само себе одређује доводи до 

тога да схватимо да предмети у школи нису стриктно везани за школу, већ усмеравају и наш живот. 

Мотивација усмерава страсти и база је срећног живота.  

Одакле долази овај унутрашњи подстрек да се нешто сазна?  

 

2. ШТА ЈЕ МОТИВАЦИЈА  

Потиче од латинског глагола movere, што значи покретати. Она нам помаже да приликом десет хиљада 

одлука које свако од нас, свесно или несвесно током дана “сретне”  – нешто предузмемо или остваримо.  

2.1. Доношење одлука  

Током унутрашњег подстицаја наш мозак ради пуном паром. Његов задатак је да из мноштва 

информација изабере где енергију треба каналисати. Очи сваког од нас имају најмање десет милиона 

података , кожа милион, уши и нос око сто хиљада и око хиљаду података чула укуса. Несхватљиво 

много информација, зар не, а ми смо свесни само око 0,1%. Области у мозгу које сачињавају језгро 

мотивације, налазе се у средњем мозгу. Ови мождани региони активирају се приликом полне љубави, 

коришћења дрога или једења чоколаде - али су такође одговорни за срећу коју осетимо када схватимо 

неки компликован садржај или када приликом учења доживимо аха- ефекат. У систему очекивања  

припадају области мозга задужене за памћење, планирање, пажњу и понашање, али и такође у сну 

пасивни емотивни центри смештени у амигдали. Ови центри процењују и вреднују ситуације, а потом 

јављају ако постоје неки примарни циљеви. Када су активни системи очекивања и награђивања – у игру 

улазе три важна неуротрансмитера – допамин, који и јесте нека врста допинга за главу и тело јер јача 

мишићну снагу и чини нас будним и коцентрисаним – је један од њих.  Он такође побољшава способност 

учења и делује оптимистички. Када се ендофрин, други трансмисер, придружи – превлада нас осећај 

среће. Тада се и лакше и интензивније учи. На крају , игри се придружује и окситоцин, хормон везе и 

поверења који и доводи до узајамних веза између људи. Најчешће делује код умиривања мале деце, када 

их родитељи мазе и милују. Ова три неуротрансмитера обезбеђују да се некој ствари истрајно и 

концентрисано посветимо. Наш је мозак програмиран за мотивацију и учење – сазнање, овладавање 

неком вештином и награђивање дејством хормона среће су резултати мотивационих активности.  

 

11. МОТИВАЦИЈА У УЧЕЊУ  

Мотивисање ученика спада у један од кључних задатака поучавања. Оно се дефинише као унутрашње 

стање које побуђује, усмерава и одржава понашање (Vulfork A, Hjuz M, Volkop V, 333).Психолози који 

проучавају мотивацију фокусирани су на следећа питања:  

 Колико времена је потребно да се почне?   Зашто неки ученици одмах раде задатке док други 

одлажу?  

 Који је интензитет укључивања ученика у одабрану активност? Када ученик започне задатак, да 

ли је на њега фокусиран или га ради само да би га завршио?  

 Шта је узрок истрајавања или одустајања?  

 Шта мисли особа ангажована у таквој активности?  

3.1  Интризичка и екстринзичка мотивација  
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Психолози мотивацију најчешће објашњавају као смисао црта личности и индивидуалних 

карактеристика. Неки је опет, више сматрају стањем односно привременом ситуацијом. Многа 

истраживања показала су да је мотивација ослоњена на личне факторе, као што су : потребе, 

интересовања и радозналост. Неки теоретичари ослањају се и на  факторе средине, као што су : награда, 

друштвени притисак или казна. Интринзичка мотивација није ништа друго до природна склоност ка 

тражењу и решавању изазова, док стремимо ка личним интересовањима и увежбавамо способности. 

(Vulfork A, Hjuz M, Volkop V, 2014: 274). Из наведеног се лако може закључити да када нешто радимо, то 

радимо јер уживамо у томе, а не због награде која следи на крају. Супротно томе, када ученици нешто 

раде како би заслужили одређену награду или оцену, избегли казну, удовољили наставнику... или из 

неког другог разлога који нема много везе са задатком, говоримо о екстринзичкој мотивацији. Ипак, 

само посматрањем активности ученика није могуће проценити да ли је мотивисан интринзички или 

екстринзички. Суштинску разлику између ове два типа мотивације чини разлог који неко има за 

одређени рад. Недавно је ова теорија о интризичкој и екстринзичкој мотивацији стављена под знаком 

питања. Једно од алтернативно објашњења би било то да, као што мотивација може да укључи факторе 

црта и стања, може укључити и ова два стања. Мотивација је заправо врло широка тема. Обухвата 

велики број теорија и различитих приступа у погледу људског мишљења и понашања уопште. Фројд је 

сматрао да су све акције и понашања резултат унутрашњих и биолошких инстиката који њима 

управљају. (Vulfork A,Hjuz M,Volkop V, 2014:326) Према психоаналитичкој теорији, концепт ''нагона'' је 

еквивалент идеји о мотивацији. Фројд је био мишљења да су људи често несвесни разлога због којих се 

понашају на одређени начин. Јунг и Ериксон одбацили су ову идеју, јер је занемаривала друштвене 

односе и склоности. Психоаналитички приступ мотивацији доминирао је у области психологије 

почетком XX века. Према бихејвиористичком гледишту Вотсона, Скинера и Павлова, разумевање 

мотивације започиње брижљивом анализом побуђивања [ и побуђивача ], и награда. Награда  је обично 

неки објекат или догађај, а побуђивач објекат или догађај који подстиче или осујећује понашање. 

Поборници хуманистичких теорија – посебно Карл Роџерс – сматрали су да ниједна од претходних 

школа психологије није адекватно објаснила људско понашање. Хуманистичке интерпретације 

мотивације истичу ''самоактуелизацију''. (Vulfork A, Hjuz M, Volkop V, 2014: 328 ) Дакле, са 

хуманистичког становишта мотивација је подстцање унутрашњих ресурса, као што су : компетентности, 

самопоштовање, аутономија и самоактуелизација. У том смислу , могло би се рећи да Масловљева 

теорија представља изузетно утицајно хуманистичко објашњење мотивације. Абрахам Маслов ( 1970) 

својом теоријом тврди да се хијерархија потреба креће – од потреба нижег нивоа ( опстанак, сигурност) 

– до степена највишег нивоа, које претпоставља самоактуелизацију Маслов је још давне 1968.  године 

издвојио четири потребе нижег нивоа ( опстанак, сигурност, припадање и самопоштовање) и назвао их 

потребама недостатка. Задовољавањем ових потреба, мотивација за њихово испуњавање опада. 

Задовољавањем потреба бивствовања мотивација не нестаје, већ се напротив – повећава. Ове се врсте 

потреба практично никада не могу испунити. Масловљева теорија је оспоравана због тога што се  људи 

не понашају тако, како се теоријом предвиђа. Они се крећу напред – назад, управо између различитих 

типова потреба и мотивисани различитим потребама привремено. Новији приступ мотивацији лежи у 

теоријама самоодређености. У когнитивним теоријама људи се посматрају као радознали, трагајући за 

информацијама како би решили одређене проблеме. Ови теоретичари наглашавају интринзичку 

мотивацију. Мишљења су да је понашање одређено мишљењем. Сматрају да се са понашањем започињу 

и уређују : планирање, циљеви, шеме, очекивања и атрибуције. Теорије које они узимају у обзир, су 

бихејвористичкао занимање за ефекте понашања и когнитивност. Своје интересовање карактеришу и 

помоћу теорије очекивања и вредности. Мотивацију заправо посматрају као “продукт очекивања особе 

да ће постићи циљ” и ”вредности које за њу циљ претпоставља”. Социокултуларна схватања мотивације 

наглашавају учешће у заједници. Људи се ангажују у својим активностима ради одржања идентитета и 

међусобних односа, у оквиру заједнице. Тако и ученици, они су више  мотивисани за учење, ако су 

чланови Одељенске заједнице која вреднује учење. Ми учимо од људи са којима смо у контакту. (Vulfork 

A, Hjuz M, Volkop V, 2014: 332) У оквиру социокултуларних схватања, мотивација представља централни 

концепт идентитета. Неке средине циљано су структурисане као заједнице за учење. Примера ради, 

Европски пројекат назван као” 5D пројекат” проширио се из Шведске на Шпанију, потом Данску и има 

за циљ развијање и ширење заједнице за учење у Европи. Оваквим се приступом покренуо изазов, да ће 

се сигурно сви ученици и чланови заједнице укључити, управо из разлога што мотивација потиче од 

идентитета . Бихејвиористички, хуманистички, когнитивистички и социокултурални приступ 

мотивацији, сажето су дати у табели 1. Наведене теорије разликују се по својим одговорима на питање ,, 

Шта је мотивација? '' Али, важно је подвући да свака, заправо, на свој начин доприноси разумевању 

мотивације . 

Табела 1. Четири гледишта о мотивацији  
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 Бихејвиорист

ичко 

Хуманистичко Когнитивистичко Социокултуларно 

Извор  

мотивације 

Екстринзичк

и 

Интринзички Интринзички Интринзички 

Важни утицаји  

Поткрепљива

чи, награде, 

побуђивачи, 

казне 

 

Потреба за 

самопоштовањем, 

самоиспуњењем и 

самоодређеношћу 

 

Уверења, атрибуције 

успеха и неуспеха, 

очекивања 

 

Ангажовано учествовање у 

заједницама за учење; одржавање 

идентитета учествовањем у 

активностима групе  

 

Кључни теоретичари Skiner  

(Skinner)  

Maslov (Maslow) Deci ( 

Deci)  

Vajner (Weiner) 

Grejem ( Graham)  

Lejv ( Lave) Venger 

 ( Wenger)  

 

Нека рана истраживања у психологији мотивацију посматрају у смислу потреба, налик цртама или у 

смислу конзистентних особина личности. (Vulfork A, Hjuz M, Volkop V, 2014: 333).  Истраживане су, 

односно изучаване три потребе: за постигнућем, моћи и припадањем. Једна од новијих теорија говори 

о самоодређености као потреби,што претпоставља – да сеосећамо компетентним, у интеракцији са 

светом, да имамо изборе над својим животом и да припадамо одређеној групи. Потреба за аутономијом 

је у средишту самодређености, зато што је то жеља – да сопствене жеље, а не спољашње награде или 

притисци, одређују наше акције.(Vulfork A, Hjuz M, Volkop V, 2014: 334) Когнитивистичка евалуациона 

теорија објашњава колико се током једног дана ученицима дешава много ствари. Наставници их 

похваљују или критикују, оцењују, пружају изборе, држе предавања итд. Према овој теорији, сви 

догађаји имају два аспекта – контрола и информисање. Уколико је догађај високо контролишући, 

ученици обично осећају притисак и то ће доживети као мањак контроле – њихова ће се интринзичка 

мотивација смањити. Међутим, уколико одрасли не реагују на њихове потребе, деца губе мотивацију. 

Само ако осећају повезаност са наставницима, родитељима и вршњацима ученици ће се више 

ангажовати у школи. Суштински гледано, од детињства па до старости људи желе да биду 

компетентни. Ученици  имају нарочиту корист од различитих начина на које посматрају раст својих 

компетенција, примера ради путем портфолиа или самопраћења. Шта је још врло важно код мотивације? 

Неке новије теорије, као кључне елементе виде циљеве.  

 

4. МОТИВАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ   
Мотивација  подразумева оне факторе који сређују и учвршћују физичку и интелектуалну 

енергију појединаца. Храни се тренутком. Мотивација је покретачка снага, унутрашња покретачка сила. 

Да би особа  могла да мотивише друге, мора да упозна себе, да мотивише најпре себе – па онда друге. 

Потребна је за постизање успеха. Како мотивисати људе на послу? Како пронаћи шифру за успех? Често 

у школи главна преокупација постане успех ученика, компјутерске технилогије..., а превиди се значај 

људског фактора. Да би успели неког да мотивишемо, морамо знати: индивидуалне карактеристике 

наставника (потребе, ставове, очекивања..); карактеристике посла (занимљивост, актуелност...) ; утицај 

из окружења (образованост родитеља, социјална ситуација...) Да би успешно мотивисао друге,  директор 

у колективу треба да буде лидер. Да би био успешан мора да познаје своје запослене, ученике и 

родитеље.  Потребно је да учествује у свим фазама рада у шкoли. Директор мора стално да се образује и 

усавршава. Често се каже,, какав директор, таква и школа''.''Сваки дан у школи, нова промена, нешто 

ново, позитивно мора да се догоди (Вилотијевић М., 2006: 5-18.). Према Вилотијевићу, типови 

ефикасног организатора су: комуникатор, консултант, прогнозер – визионар, аналитичар – самокритичан 

директор вођа.Директор ,,вођа''  свакодневно мора имати сопствено  размишљање и анализу. То чини 

директора ефикасним лидером.Са запосленима треба поделити своја размишљања; Колегама се мора 

говорити истина; Важан је успех, није важна форма;Треба прихватити одговорност; Потребно је 

делегирати послове и  одговорност;  Изградити добар тим.Запосленима је потребно давати изазовне 

задатке. Само такви задаци максимално мотивишу запослене. Једини начин успеха је изградити добар 

тим.Услови и квалитет радног места су важан фактор мотивације. Да би успешније мотивисали 

запослене, треба познавати њихове жеље. Зарада је кључни мотивациони фактор, међутим постоје и 

други начини.Значајно је укључивање запослених у доношење одлука, давању предлога. Јавно 

похваљивање сваке иницијативне и добре праксе. Организовање неформалних славља, после добро 

урађеног посла. Похвале, награде по могућству ..су веома значајне, али мислим да је веома важно и 

показати да Вам је стало дао својих запослених. Појединци се заљубе у себе, престану да раде, да буду 

иновативни – и почиње болно пропадање. .Што је школа успешнија, запослени треба да буду понизнији. 

Чим људи престану да раде оно што их је одвело на врх, организација полако почиње да клизи “надоле”. 
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Човек се мора посветити послу и континуирано усавршавати себе – и усепх мора доћи. Колико сте 

љубави уложили, колику сте паукову мрежу успели да исплетете, толико сте и успели.  

 

5. ЗАКЉУЧАК   
Кад год проматрамо неке поступке људи и следимо њихово понашање, редовно се питамо зашто особа 

реагује управо на тај начин, а не другачије? Другим речима, поставља се питање о узроцима њиховог 

понашања, о оним психолошким факторима  који су до њега довели. Некада је ту анализу релативно 

лако извршити., међутим постоје случајеви када је то много теже утврдити. Биолошке потребе су од 

примарног значаја за егзистенцију човека и део су човековог биолошког наслеђа. Постојање потреба 

представља епицентрални део и оно је у сваком човеку, али се манифестује на различите начине. 

Потребе за нормално функционисање , за разлику од биолошких су стечене и део су социјалног наслеђа. 

Питање личне ре-афирмације је питање самопоштовања,  а савремен човек је засићен тежњом за 

афирмацијом. Она неретко подстиче такмичарски духа, што у сфери међуљудских односа може да 

изазове лоше последице. Социјални мотиви људске солидарности или борбе за слободу надваладавју чак 

и елементарне биолошке потребе. Подсвесни мотиви у нама се јављају као жеље које нису увек у складу 

са прописима и нормама. Они су често у супротности са социјалним конформизмом или потребом за 

афирмацијом, чијим би се реализацијама подстакао осећај мање вредности или кривице. Захваљујући 

механизму '' грешне'' мисли и жеље бивају потиснуте у подсвест, али се тиме не потискују и из нашег 

живота. Иако потиснуте ''иза кулиса' – оне и даље делују, али је њихов утицај по правилу негативан јер 

ремете остваривање неких наших жеља и циљева. Тако се обично мисли да човек све што ради –ради 

свесно јер је ''мотивисан'' за то, а у ствари – није баш тако ?  
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LEARNING AND MOTIVATION 

Adriana Ivanova 

 

Abstract: Motivation is a factor that encourages, directs and maintains behavior of humans. Motivation refers to 

dinamic part of the personality and different notions of how emotions and personality. Motivation is a desire or 

willingness to do some work. Motivation person may have made long-term goal: to become a prominent writer 

or a short-term goal: to learn how a word is spelled. The term personality refers to more or less permanent 

feature of the individual (shy, sensitive, honest). In contrast to motivation, a sense refers to a temporary situation 

that is not instantly associated with behavior (anger, joy, sadness). As management motivation plays an 

important role for the manager who seeks to satisfy the desires and impulses of his associates so that their 

behavior would be desirable and acceptable to the organization.  

Keywords: Learning, motivation, motivators, self control 

 

УЧЕЊЕ И МОТИВАЦИЈА  
 Адриана Иванова 

 

Резиме: Краток извадок Мотивација е фактор кој го поттикнува, насочува и одржува однесувањето на 

луѓето. Мотивацијата се однесува на динамскиот дел од личноста и се разликува од поимите како 

чувства и личност. Мотивацијата е желба или волја да се направи некоја работа. Мотивираната личност 

може да си постави долготрајна цел: да стане истакнат писател или да има краткотрајна цел: да научи 

како се спелува еден збор. Поимот личност се однесува на помалку или повеќе трајна црта на 

индивидуата (срамежлив, осетлив, чесен). Спротивно да мотивацијата, чувство се однесува на 

привремена состојба која не е инстантно поврзана со однесувањето (лутина, радост, тага). Што се 

однесува до менаџментот мотивацијата има важна улога за менаџерот кој настојува да ги задоволи 

желбите и нагоните на своите соработници така што нивното однесување би било пожелно и 

прифатливо за организацијата. Учење, мотивација, мотиватори, себе контрола 

Клучни зборови:учење, мотивација, мотивира, контролира, менаџира,контрола 

 

ВОВЕД 

Мотивацијата  се  разликува  според  надворешните  и  природните  (вродените)  фактори.  

Надворешната мотивација може да се предизвика  со правила  или  придобивки  на  работата  на  некоја 

активност. Природната мотивација,  од  друга  страна,  се  однесува  на  задоволството  од  самото  

учење. И  двата  аспекти  потребно  е  да  бидат високо продуктивни. Психичкиот процес при кој 

настанува  релативно трајна промена во однесувањето на единката под влијание  на нејзината активност 

или стекнато искуство се нарекува – учење ( Edvard Miller, 2005).Надворешни  мотиватори  може  да 

бидат планови,  било  каков  вид  на   придобивки,  буџети, статус, бонуси итн.  Во  образованието, 

потребно е да им  се  објасни  на  учениците  кои  придобивките што се произлегуваат  од  читањето, 

пишувањето,  пресметките  итн.  Овие аспекти мора да  бидат  реални и  јасно  пренесени  заедно со сите 

предности  и  мани. Така, за да се употребат  надворешните  мотиватори на  ефикасен начин,  

училиштата  и наставниците  може  да проценат  кои  надворешни   мотиватори  ги  имаат  и  како  тие  

можат  да  бидат  употребени  за  мотивирање на учениците (Michael A. Hitt, 2004). Природна мотивација  

се  однесува  на  „работење на самата  активности“, т.е.  да  се избере активност поради  нејзиниот  

интерес, фасцинантност или  возбуда или  бидејќи ветува откривање на  нешто ново.  Да  помага да  се  

направат учениците   свесни  за  тоа  колку  учењето  може  да  биде забавно. Овој  аспект  на  

мотивацијата  е  полесно  да се  постигне бидејќи  наставниците може да бидат  во  состојба  да  ја  

контролираат  и  да  најдат  поефикасен и  конзистентен начин  за  да  им овозможат учениците самите  

да  ги  најдат,  употребат  и подобрат  своите  способности. Она што го бара  природната мотивација    е 

чувствителност  и интелигенција. Кога  учениците  се  забавуваат?  Кога  тие  се  главни,  кога  

привлекуваат внимание, кога  тие се  прикажуваат  самите,  кога со напреувањето  тие градат работи, 

кога тие можат да  ја преземат  одговорноста,  кога тие ги  постигнуваат целите и  се изненадуваат 

самите  од нивната  брилијантност. Но како ова  состојба на  уживање  може да се постигне?Природната 

мотивација е внатрешна и не може да се наметне од надвор.   Учениците  избираат  да  бидат  

мотивирани и  само  тие  можат да  изберат.  

 

 

 

УЧЕЊЕ 
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Психичкиот процес при кој настанува релативно трајна промена во однесувањето на единката под 

влијание на нејзината активност или стекнато искуство се нарекува – учење 

Постојат повеќе видови учење и повеќе нивни класификации. Една класификација како основно го 

поставува прашањето КАКО се учи?. Со оглед на одговорот на ова прашање се разликуваат два вида 

учење: едноставно и сложено. Друга класификација како основа го поставува прашањето ШТО се учи.  

Со оглед на одговорот на ова прашање, се разликуваат два вида учење: вербално и моторно ( Tod 

Isilgton, 2005). Безусловна е онаа дразба што без присуство на каков било друг услов неизоставно ја 

предизвикува реакцијата што во овој случај се нарекува безусловна реакција.  

Механичкото учење претставува едноставен вид учење како што е условувањето. Суштината на 

механичкото учење се состои во асоцијација по допир. Успешноста во механичкото учење е токму во 

повторувањето (за да се научи на памет). На овој начин брзо се заборава. 

Сложено учење е она на кое се вклучени посложени психички процеси. Сложеното учење може да 

биде: учење то пат на обиди и грешки и учење по пат на увидување. При учењето по пат на обиди и 

грешки животното или човекот изведуваат некои, повеќе или помалку случајни одговори од кои само 

мал број го доведуваат до целта.  

Со текот на времето и повторувањата, одговорите што се точни стануваат сé побројни, а оние што се 

неточни сé помалубројни. Конечно, со упорно повторување (вежбање), неточните одговори се 

отстрануваат и до целта се доаѓа веднаш. Особено битен услов за успех во ваквото учење е мотивацијата  

(Феникс, 2004). Ова учење е карактеристично, пред сé за човекот, но и за некои посложени животински 

видови како што се антропоидните мајмуни.  

Основен психички процес при увидувањето е мислењето, а таквото однесување при кое мислењето е 

основна карактеристика се нарекува интелектуално однесување (Michael A. Hitt, 2004).  

Вербалното учење е застапено секогаш кога се употребуваат зборови при учењето, т.е. кога се учи 

зборовен и друг симболичен материјал. Успешноста при учењето на вербалниот материјал зависи од ( 

Edvard Miller, 2005):  

1. Смисленост на материјалот 

2. Ангажираност при учењето 

3. Мотивација при учењето 

4. Организација на учењето 

5. Физички услови во просторијата 

 

Моторното учење претставува совладување определен број движења што ја карактеризираат некоја 

моторна активност. При моторното учење секогаш е неопходно активноста да се изведува повеќе пати и 

да се изградат сопствени ментални и моторни претстави за самите движења. Менталните претстави се 

формираат со замислување на сопственото тело при вршењето на конкретното движење.  

Моторните претстави се изградуваат благодарејќи на внатрешните осети на мускулите и тетивите кои нé 

информираат за положбата во којашто се наоѓаат деловите од сопственото тело ( Edvard Miller, 2005).  

Како учењето ќе напредува зависи од голем број фактори. Од материјалот што се учи. Поинакво е 

напредувањето при вербалното, а поинакво при моторното учење.Од методот на учење. Поинакво е 

напредувањето кога се учи по пат на обиди и грешки, а поинакво кога се учи по пат на обид.Од 

карактеристиките на личноста која учи. Напредувањето во учењето зависи од претходните знаења, од 

способностите, интересите, стравовите, темпераментот, карактерот, моменталната состојба на 

организмот итн. По пат на формирање условни рефлекси, детето научува како да се заштитува во 

околината.  

Учењето ја претставува основата на процесот на социјализација – формирање на идната зрела 

личност во определена општествена и културна средина. Во процесот на социјализација на личноста, 

особено е важно учењето по пат на имитација. Формирањето на навиките е исто така важно.  

Навика претставува автоматизирано изведување на дејност во чија основа лежи задоволување на 

некоја потреба. Човекот во текот на својот живот може да формира како корисни така и штетни навики. 

е процес на знаења и вештини во кој ученикот е постојано мобилен, предизвикан да користи различни 

извори на информации, а наученото да го примени во нови непознати ситуации од секојдневниот живот  

Технологијата веќе го револуционизира бизнисот; сега неизбежно го револуционизира и учењето. 

Дури и кога тие би имале доволно време за посетување на сите курсеви и семинари, како и да ги 

прочитаат сите книги и извештаи за да бидат во тек со областа во која работат, сепак цената на тоа 

учење е голема.  

Потребата од трансформација на овој начин на работа во современ, ефикасен и флексибилен го создаде 

алтернативното интернет учење (e-learning). Неговата примарна улога е да обучи поединци преку 

современа и исплатлива програма. 

Технолошки базираните решенија овозможуваат повеќе простор за индивидуалните разлики во 

стилот на учење. Луѓето можат да учат со свое темпо и да го прегледаат материјалот онолку пати колку 
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што им е потребно за да го запомнат. Со тоа што самите имаат контрола врз процесот на учење тие се 

ралаксирани, без страв или срам од незнаење, можат повеќе да се фокусираат и побрзо да го разберат 

поминатиот материјал отколку во традиционален клас или група. Така, ефектот на учењето се 

постигнува побрзо, а цената за обуката е далеку пониска.  

 

МОТИВАЦИЈА 

Мотивација е фактор кој го поттикнува, насочува и одржува однесувањето на луѓето. 

Мотивацијата се однесува на динамскиот дел од личноста и се разликува од поимите како чувства и 

личност.  

Мотивацијата е желба или волја да се направи некоја работа. Мотивираната личност може да си 

постави долготрајна цел: да стане истакнат писател или да има краткотрајна цел: да научи како се 

спелува еден збор. Поимот личност се однесува на помалку или повеќе трајна црта на индивидуата 

(срамежлив, осетлив, чесен). Спротивно да мотивацијата, чувство се однесува на привремена состојба 

која не е инстантно поврзана со однесувањето (лутина, радост, тага). 

Што се однесува до менаџментот мотивацијата има важна улога за менаџерот кој настојува да 

ги задоволи желбите и нагоните на своите соработници така што нивното однесување би било пожелно 

и прифатливо за организацијата ( Edvard Miller, 2005). 

Мотиватори се фактори кои ја поттикнуваат личноста на дејствување и влијаат на однесувањето 

на поединецот. Мотиватори се награди или пак пофални зборови кои ја зголемуваат желбата за 

задоволување на одредена желба ( Џин Гревс, 2006). 

Наградата следува после појавата на одредено однесување, за поткинување на позитивното 

однесување и исто така со намера истото да се повтори. 

Дефиницијата на награда не смее да се замени со дефиницијата на поттикнување, која вклучува умерен 

раст на зачестеноста на посакувано однесување кое следи по додавањето на нешто ново во средината.  

Има два вида на мотиватори: внатрешни и надворешни. 

 Надворешна поткрепа се: пари, пофалби итн., а внатрешни се: лично задоволство од 

постигнатиот успех, достигнување, подвиг итн. Може овие два вида на мотиватори да се комбинираат се 

со цел да се добие повисоко ниво на мотивација. Некои автори прават разлика меѓу два вида на 

внатрешна мотивација: мотивација основана на лично задоволство и мотивација заснована на обврска. 

Обврска се дефинира како она што личноста мисли дека треба да го направи (Tod Isilgton, 2005) 

Внатрешна мотивација е евидентна кога луѓето прават нешто водени од сопствена желба без 

никаква поткрепа од надвор. Хобито е типичен пример за тоа. 

Внатрешната мотивација е интензивно проучувана од педагошката психологија од 1970 година и многу 

студија потврдија дека истата е поврзана со високо постигнување и задоволство од студентите. 

Најчесто работењето под стрес го постигнува спротивниот ефект од очекуваниот. Кога личноста 

е под стрес и во тешки ситуации таа чувствува притисок. Најверојатно ќе се роди чувство дека личноста 

не постигнала доволно и треба да се стреми кон поголеми достигнувања. Ова може да речеме дека се 

одвива на несвесно ниво. Крајниот резултат е дека стресот може да ја мотивира личноста да работи 

многу со што ќе го „компензира“ горенаведеното чувство ( Џин Гревс, 2006). 

Биолошките потреби генерираат повеќе силни чувства и на тој начин многу посилна мотивација 

отколку секундарните цели. Ова е опишано во„ Хиерархијата на потреби“ на Абрахам Маслов. 

Дистинкција може да се направи меѓу директна и индиректна мотивација. Во директната мотивација, 

акцијата ја задоволува потребата, а во индиректната акцијата ја задоволува целта (која се наоѓа среде), 

која води до задоволување на потребата. На работа, парите се типичен пример за индиректна мотивација 

додека, задоволството од работата и пријатната социјална средина се пример за директна мотивација. 

Како и да е ова води кон заклучок индиректната мотивација (да се купи скапа облека, да се јаде 

ексклузивна храна) може да биде посилна отколку директната мотивација која потекнува од пријатната 

работа (социјална) средина. 

 

 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

Целта на образовниот процес е да учениците ги стекнаат знаењата и вештините што ги 

предаваат наставниците. Покрај начинот на трансфер на знаење од наставникот кон ученикот, 

неопходно е претходно да се разработат методите на мотивација и начините на учење. Ова е потребно 

бидејќи секој ученик е посебна индивидуа и има своии  карактеристики во прифаќањето на 

информациите кои му се даваат во училиштето. Поради тоа наставниците треба да овозможат најдобар 

трансфер на знаењето кон учениците но и да им ги насочат процесите на мотивација и потребата од 

учење. Во  образованието, потребно  е  да им  се  објасни  на  учениците  кои се  придобивките  што се 
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произлегуваат  од  читањето, пишувањето,  пресметките. Да  им се посочи на учениците  за  тоа  колку  

учењето  може  да  биде забавно, колку информации можат да се добијат и како тие информации да се 

користат во секојдневниот живот. Мотивацијата  е  полесно  да се  постигне бидејќи  наставниците може 

да бидат  во  состојба  да  ја  контролираат  и  да  најдат  поефикасен и  конзистентен начин  за  да им 

овозможат учениците самите  да  ги  најдат,  употребат  и подобрат своите  способности. Успехот за 

мотивираноста на учениците во образаовниот процес најмногу зависи од наставниокот и неговиот 

пристап кон учениците, како, кога и со што да бидата мотивирани учениците. Мотивацијата во 

образовниот процес понатаму потребно е да биде продолжена со учење, односно стекнување на нови 

знаењеа, објаснување какби видови и начини на учење можат да применат учениците за да ги добијат 

потребните информации и знаења. Соодветната комбинација на мотивација и процесот на учењето кој го 

практикува наставникот е и основа за успех како за наставникот така и за учениците. 
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