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ENSURING THE QUALITY OF EDUCATION – A TREMENDOUS  CHALLENGE 

FOR THE TEACHER 
Vesna Pavlović 

PS “Milovan Glisić’’ – Valjevska Kamenica, Republic of Serbia vesnapavlovic@gmail.com 

 
Abstract: The first and most important task of the teacher is to teach, but when there are some real problems 

social development, the development of personality and the process of learning, teachers represents the main 

adult persons in children's lives.. They have a very important role in the development of personality and social 

development of students. Often criticized as ineffective although  praised as important for the future community 

of the young people. However, whether the teacher/s like individuals can really achieve а success in the teaching 

due to frequent restrictions in national strategies and educational systems? What is actually the influence of 

teachers in the education system as a whole? Finally, the research discussed in detail the standing of teachers in 

the education system, school climate, productive school culture and risk factor. Some of the difficulties a teacher 

faces today have been aforementioned, as well as the steps that teachers can use in solving the problems they 

face. Some examples of teaching within the national context of expectations from both schools and teachers – 

are being designated, from a historical point of view. The aim of the debate was to shed light on doubts about 

the reality of the objectives of education, pointing out the meaning of terms a person educated and efficient 

teachers. The main task is exposed for a review of three studies, which speak in favor of the powerful influence 

of teachers on students' lives. In the first study is investigated the contribution of teachers in relation to student 

successes, the second was examining how the teachers beliefs have an impact on the student achievements, 

while in the third study discusses pursued observations which implies that the teacher can achieve – and actually 

accomplishes – an impact on students and the chances offered to them in their lifes. Still, time and experience 

are two important factors to become an expert teacher. A teacher like this has a rich hoard of well organized 

knowledge about many specific situations in teaching. This includes knowledge of the subjects they teach, their 

students, the general teaching strategies, specific ways of teaching certain subjects, organized frameworks for 

the learning, materials provided by the curriculum and educational objectives. 

Key words: education, expert teacher, school culture, teaching, the national strategy 

 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА- 

ПРЕВЕЛИКИ ИЗАЗОВ ЗА НАСТАВНИКА 
Весна Павловић 

ОШ,, Милован Глишић'' – Ваљевска Каменица, Република Србија vesnapavlovic@gmail.com 

 
Резиме: Први и најважнији задатак наставника је да поучава, али када се појаве реални проблеми у 

социјалном развоју, у развоју личности и у учењу, наставници представљају главне одрасле особе у 

животима деце. Они имају веома важну улогу у развоју личности и социјалном развоју ученика. Често су 

критиковани као неефикасни а и хваљени као значајни за будућу заједницу младих људи. Али, да ли 

наставник/ци заиста као појединци могу да остваре успех у подучавању, због честих ограничења у 

националним стратегијама и образовним системима? Колики је заправо утицај наставника у образовном 

систему у целини? Коначно, у раду је исцрпно разматран положај наставника у образовном систему, 

школска клима, продуктивна школска култура као и фактор ризика.  Наведене су неке тешкоће са којима 

се наставник данас суочава, као и кораци које наставници могу користити у решавању проблема са 

којима се суочавају. Истакнути су релевантни примери подучавања у оквиру националног контекста 

очекивања од школа и наставника, са историјског аспекта. Циљ расправе је да се расветле недоумице 

око реалности постављених циљева образовања, указујући на значење појмова образоване особе и 

ефикасног наставника. Основни се задатак излаже кроз разматрање три студије, а које говоре у корист 

моћног утицаја наставника на живот ученика. У првој студији је истраживан допринос наставника у 

односу на успех ученика, у другој, је испитано како су наставничка уверења која имају утицај на 

ученике заиста и имале утицај на постигнућа ученика док се у трећој студији говори о вршеним 

посматрањима којима се имплицира да наставник може да оствари и заиста остварује утицај на ученике 

и на шансе које им се пружају у животу. Време и искуство су два битна фактора да би неко постао 

наставник експерт. Овакав наставник поседује богато складиште добро организованог знања о многим 

специфичним ситуацијама у поучавању. То укључује знања о предметима које предају, њиховим 

ученицима, општим стратегијама поучавања, специфичним начинима поучавања одређених предмета, 

организованим оквирима за учење, материјалима предвиђених наставним програмом и циљевима 

образовања.  

Кључне речи: образовање, наставник експерт, школска култура, поучавање, национална стратегија  

mailto:vesnapavlovic@gmail.com
mailto:vesnapavlovic@gmail.com
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1. УТИЦАЈ НАСТАВНИКА НА КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА  

Иако сам наставник може имати, и има, огроман утицај на појединог ученика, његов утицај на квалитет 

образовног система је у целини ограничен. Нека истраживања показала су да се сасвим могу поништити 

изузетно добри ефекти рада појединог наставника са ученицима у основној школи, уколико три следећа 

наставника која му предају нису посебно добра у свом послу. С друге стране, три одлична наставника 

заредом, резултују позитивно и остављају дуготрајне позитивне ефекте на ученика у основној школи.  

Истраживачка литерарура говори о тешкоћама у међусобној сарадњи наставника, проблема у 

успостављању смислених и функционалних односа између управе школе и наставника, о недостатку 

родитељске подршке у икључивања у рад школе, о мешању министарства у функционисање школа. 

Једноставно, тешко је организовати и међусобно ускладити све ресурсе, који су од пресудне важности за 

побољшање квалитета образовања деце и омладине.  

 

2. ШКОЛСКА КУЛТУРА   
Најважнији корак у овом процесу је стварање позитивне шклске културе која би требала да се заснива 

на: јасној визији, посвећености високом квалитету, ефикасности и колегијалности, као и преузимању 

ризика. Шта заправо јесте школска култура? Уласком у било коју школу осети се, ходници су или 

блиставо чисти или су претрпани и прљави. Ученици сигурно самопоузданије могу шетати или се тромо 

вући, не гледајући вас у очи. Наставници могу да говоре са ентузијазмом, а могу моментално да се жале. 

У школи може постојати осећај заједничке сврхе, или општа бесциљност у разговорима и понашању. 

Иако постоји више дефиниција, већина социолога школску културу дефинише као заједничке вредности, 

веровања у традицију које су се формирале у раду школе од њеног настанка, а утичу на мишљење и 

понашање свих у тој школској заједници. Школска култура заправо одређује на шта ће се људи 

усмерити, шта сматрају важним и чему ће посветити највише пажње.  

Продуктивну школску културу карактеришу шетири елемента: јасна визија, посвећеност високом 

квалитету, ефикасност, колегијалности и преузимање ризика.  

Јасна визија , коју сви у школи прихватају, описује чему школа тежи у будућности. Појам визије у 

складу је са променама које се доносе. Посвећеност високом квалитету подразумева да се у школи 

никоме не толеришу пропусти у деловању, без обзира да ли је реч о наставнику, ученику, родитељу или 

управи. Ефикасност и колегијалност односи се на наставнике у смислу поверења које имају у себе и 

постављене циљеве, оствареност исхода, подржавање и заједнички рад да њихова визија постане 

стварност. Било која промена подразумева ризик, а преузимање ризика захтева ниво поверења у колеге, 

ученике и управу. Без поверења нема ризика, а без ризика нема промене. Визија промене даје правац, 

посвећеност  осигурава приоритетан статус, а ефикасност , колегијалност и поверење обезбеђују 

услове да се она и догоди. Преузимање ризика које укључује покушаје, погрешке и ревизију повећава 

способност појединца и колектива да остваре промену и да је одржавају.  

Наставници морају погледати и ван зидова школе и запитати се како укључити родитеље и искористити 

ресурсе у локалној заједници. На који начин се повезати са институцијама и службама у локалној 

заједници? Ово питање важно је због што је извор ученичких тешкоћа често ван школских области, те 

укључивање родитеља у образовање њихове деце подразумева низ сасвим малих корака. Школа би 

могла одштампати ,, Упутства за родитеље'' а наставници ,,белешке о учењу''. Обезбеђивање успеха у 

учењу захтева комуникацију наставника који предају различитим разредима и на различитим 

образовним нивоима, као и комуникацију наставника који предају различите предмете. Ако заиста 

тежимо унапређењу квалитета наших образовних система, сав терет никако се не може пребацити на 

наставника. Утицај наставника на ученике, и то на дуге стазе, и те како ће се повећати ако на себе 

гледамо као на члана једне шире заједнице која брине о најбољем интересу својих ученика.  

 

3. НАСТАВНИЦИ И ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ 

,,Наставници који познају процес учења просто не могу одолети интелектуалном изазову да стално 

покушавају да унапреде утицај који њихова настава има на учење ученика'' ( Cross, 2005, str. 8) . Наставу 

имамо само онда када се ученици заиста мењају а друштвене промене захтевају промене у настави и 

учењу. Потреба за променом ће се најпре појавити онда када постоји неслагање између наших 

очекивања и реалности и онда када верујемо да ће промене које спроводимо као наставници побољшати 

наш живот исто као и животе  наших ученика. Настојање да нешто променимо не успе увек од првог 

покушаја. Правимо грешке. Међутим, уколико на њима учимо, врло вероватно је да ћемо на крају успети 

у ономе у чему смо тежили. Промене траже храброст да бисмо их започели и траже стрпљење да бисмо 

их довели до краја. Образовање је данас у идеалном случају, намењено свима. Свако мора бити у стању 

да држи корак са новим знањима и мора умети да их процењује; управља брзим протоком 

информација и међуљудским комуникацијама; толериче и поштује разлике међу појединцима и 
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групама и користи их као предности. Због тога се намеће питање,  да ли је уопште могуће спојити 

идеал информисаног, критичног, рефлексивног, флексибилног грађанина са идеалом стабилности  и 

тардиције? Одговори ће се разликовати  у зависности од културе, локалних услова и величина државе. 

Наставници су одувек сматрани главним чиниоцем у спровођењу образовне политике. Међутим, у 

многим земљама, селекција наставника и њихово образовање могу бити политички, како би се осигурало 

да они који постају наставници, добровољно прихвате улогу чувара одређене политичке орјентације. 

Наставницима ово отежава живот. Тешко је радити на спровођењу образовне политике када се расправе 

о тој политици своде на дихотомије црно – бело и погрешно- тачно, и када се супростављене стране 

међусобно демонизују. Још теже је заузети став у земљама у којима су дебате емоционално обојене и где 

постоји политичка пристрасност. Она угрожава наставника и његово напредовање унутар система или га 

пак доводи у стање страха. Штавише, наставници су често '' искоришћени'' у име образовања од стране 

скривених политичких програма, који често немају везе са образовањем.  

Међутим, као наставници не могу утицати на законодавство и друге процесе, дефинитивно га имају у 

процесу  наставе и учења у учионици. Заправо, нико други не може да разуме специфичну групу 

ученика, нити боље управља њиховим окружењем, до наставник. Имамо моћ коју можемо искористити 

да заиста направимо разлику у учењу наших ученика. Можемо користити наш таленат, знање и умеће да 

бар направимо противтежу ограничењима образовним системима.  

Нашом посвећеношћу раду и мотивацијом можемо компензовати друштвене слабости и са ученицима 

поделити страст која је неопходна да би се млади људи ослободили друштвеног бремена и сумње у себе. 

Наставник данас, не може да утиче на услове у школама, да креира идеално окружење за учење, посебно 

у мање развијеним регионима. Али, не можете да вратите карте које су вам додељене. Можете да 

пронађете начин како да најбоље да одиграте партију са картама које сте добили. Уместо да будете 

фрустрирани што нешто не можете да урадите, усмерите напоре на оно што можете да учините како 

бисте охрабрили, подржали и олакшали учење својих ученика.  

 

4. НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА 

Подучавање мора бити дефинисано у оквиру националног контекста очекивања од школе и наставника. 

Владе широм света и данас уводе промене у начине управљања и организацију у школама, а посебно по 

питању одговорности школа за исходе јавних улагања у школовање. Примера ради, енглеске школе су 

сматране одговорним за остваривање стандарда на тестирањима ученика са 11, 16 и 18 година. Пракса 

процене ученика, односно школе и наставника уобичајене су усвим земљама ЕУ и Британији. Образовни 

систем Шкотске значајно се разликује од Британског у тестирању, јер се оно заснива на много мање 

централизованом наставном програму. 

 У Холандији ученици у оквиру секундарног образовања сваке године прелазе у наредни разред, али ако 

су им оцене на крају године ,, незадовољавајуће'', понављају годину. Холандске школе су обавезне да 

објаве резултате ученичких испита и стопе одустајања а од 1998. године влада добија извештај 

инспекцијског надзора који садржи поређења са сличним школама секундарног образовања у региону. 

 У Енглеској, се добрим наставником сматра онај који доприноси остваривању постављених циљева, 

путем адекватне примене одобрених начина поучавања, који се могу наћи у различитим националним 

стратегијама поучавања и учења. Очекивања од наставника мењају се великом брзином. Тек предстоји 

да данашњи наставници почну да у потпуности цене импликације њихових ставова у погледу тога шта 

чини изузетну праксу у учионици, на њих и њихове школе.  

Многи професионалци сада преиспитују не само измене у поучавању које је донео актуелан режим 

тестирања, циљева и школских табела, већ и то какав се режим сада може ускладити са новијим 

иницијативама за увођење индивидуализованог учења, инклузије и заједничког рада.  

 

5. ДА ЛИ НАСТАВНИЦИ ИМАЈУ УТИЦАЈА НА УЧЕНИКЕ  
Ранији истраживачи објављивали су резултате у којима су материјални и социјални статус, а не 

поучавање најважнији фактори који утичуна то као се учи у школама. ( Coleman, 1966.). У процени да ли 

поучавање има утицаја на ученике, потребно је осврнути се на сопствена искуства. Она представљају 

врло користан репер за процену доброг наставника и инспиративног поучавања за живот. Три студије 

говоре о врло моћном утицају наставника на животе ученика. Прва студија идентификовала је три групе 

наставника. Оне који су имали висока очекивања од својих ученика, оне који су креирали ,, 

магнетишући наставни програм'' користећи креативност и интуицију и оне који су развили наставни 

програм  високог нивоа инклузивности и демонстрирали велику посвећеност пружању једнаких 

могућности за све ученике. Ови наставници допринели су постизању доброг успеха и оповргли 

национални тренд који је важио за црне карипске ученике. Друга студија , ближе дефинише појам 

колективне наставне ефикасности и односи се на то до које мере школа увиђа да наставници имају 

једнак, па и већи утицај на постигнућа ученика него њихове социјалне прилике. Истраживање је 
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показало да колективнивна наставна ефикасност има много јачи независни утицај на дечје постигнуће у 

писању, него социоекономски статус деце. ( Parker et al. 2006) .Једна од најутицајнијих студија о утицају 

школе и наставника на животе ученика објављена је 1979. Испитиване су четири области: постигнуће, 

присуствовање  часовима, понашање и деликвенција. Истраживање је показало да наставници 

остварују утицај на постигнућа ученика јер и мање истакнута понашања наставника утичу на ученике ( 

задавање и провера домаћих задатака, интервенције на дисциплину на часу, очекивања учинка  ученика, 

интеракцији са целим одељењем и појединачно, вештина у стиловима, организацији рада и искуству.)  

 

6. ШТА ЧИНИ ДОБРО ПОДУЧАВАЊЕ 

Они који раде у области образовања, власти и родитељи на питање о поучавање нашли би стотине 

одговора. А добро поучавање, заправо, није везано за учионице, оно се дешава код куће, у музејима, 

болницама..током летњих активности. Наставници се суочавају са различитим спектром ученичких 

способности и потешкоћа. Инструкције и процењивање морају да да прилагоде потребама ученика. У 

том смислу, морају реално и разумљиво сваком ђаку да представе потпуно апстрактне концепте. Пред 

њима је изазов прихватања нових умрежених технологија и техника, које морају адекватно користити, 

како би остварили важне циљеве а ученицима рад био интересантнији. Посебна пажња мора се 

посветити емоционалним потребама ученика, подизању самопоуздања и самопоштовања који подстичу 

одговорност код њих. Да ли је добар наставник добар у објашњавању или постављању питања ,, мудрац 

на сцени'' или ,, вођа са стране''? 

Један од ставова је да поучавање представља теоријски засновану науку. Психолози су провели деценије 

проучавајући кко деца размишљају и осећју, шта утиче на мотивацију и како подучавање утиче на 

учење. Зашто би наставници морали да поново измисле све ово знање? Образовни радници који 

заступају ово становиште верују да је поучавање толико сложено, да се мора изнова смишљати у свакој 

новој ситуацији и на сваком новом часу.  

Према Вулфорковој наставници морају бити и теоријски и практично инвентивни. Требају користити 

различите постојеће стратегије а и проналазити нове. Морају да знају управљати одељењем и иступити 

из рутине када то ситуација захтева. Потребно је да ученике познају – обрасце за уобичајене узрасте, 

одређену културу, социјалну класу, географију и род, као и обрасце типичних ученичких концепата 

везаних за предметно градиво  (Vulfork A, Hjuz M, Volkop V, 35).  

 

7. ЕКСПЕРТСКО ЗНАЊЕ  

Наставници експерти имају разрађен систем знања за разумевање проблема у поучавању. За овог 

наставника погрешни одговори ученика су део богатог системског знања који укључује: неколико 

типова одговора, неразумевање или недостатак информације иза било које врсте грешака, нјбољи је 

начин да се поново поучи и исправи погрешно разумевање. Уз то наставници експерти имају јасне 

циљеве и узимају у обзир индивидуалне разлике када праве планове за своје ученике. Они су 

рефлексивни практичари.Ли Шуман ( 1987) идентификовао је седам области професионалног знања које 

наставници експерти познају:  

1. Академске предмете које предају 

2. Опште стратегије поучавања применљиве на све предмете ( принципи руковођења одељењем, 

ефикасно поучавање и евалуација) 

3. Материјле и програме из наставних програма прилагођене њиховом предмету и одређеном 

разреду 

4. Знање специфично за поучавање одређеног предмета 

5. Особине ученика и њихово култуларно порекло 

6. Оквире у којима ученици уче ( парови, групе, тимови)  

7. Циљеве и сврху поучавања  

Кључни фактор, можда није сасвим јасан у наведеној листи, али јесте да наставници познају свој ,, 

Наставнички Селф'' – своје личне пристрасности, снаге, слабости, као и лични и културолошки 

идентитет. Наставници морају да истражују и изван своје зоне конфора, статуса кво у ком се налазе као 

сарадници већинске културе. Ови наставници остварују позитивне међуљудске односе – интересују се за 

своје ученике. Добро организују одељење и задржавају ауторитет а да притом не буду ригидни и 

нељубазни и на крају, мотивишу своје ученике. Ученици поштују и имају поверења у наставнике због 

њиховог рада, стрпљења и духовитости.  

 

8. ЗАКЉУЧАК 
Колико год се мењали услови у друштву, профил и задатци образовања, једна ствар у начелу,  не би се 

смела мењати, а то је суштина етичког профила самог учитеља. Он мора остати пожртвован за своје 

ученике, својим понашањем, одлукама и одликама мора импоновати ученицима. Треба инсистирати на 
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животној етици, саживоту и љубави. Своје ученике мора научити да надрасту егоизам, национализам и 

друге социо-патолошке пошасти. Свако друштво, заправо, мења свој начин живљења, али оно што не 

сме има за обележје општу људску ''задатост'', универзалну и глобалну димензију. То јесте више 

апстрактно и у домену је људских и трајних вредности попут  намера и потреба конкретних друштава те 

идеолошких друштвених претпоставки. То се најбоље може видети у тоталитарним друштвима и ''леве'' 

и ''десне'' провенцијенције. Али обзиром да су људске вредности првостепене по важности за човека, она 

и за учитеља морају бити на врху лествице вредносног система.  
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THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE AND EDUCATION FOR THE 

CONSTRUCTION OF VALUES IN GLOBAL SOCIETY 
Danka Joveva 

Municipal High School "Slavcho Stojmenski" – Shtip, Macedonia   djoveva@yahoo.com 
 

Abstract: Knowledge has great significance and play an important role in the  life of a modern man. We can see 

that through our everyday experience.  It’s an investment and an important human resource, and if  we add the 

necessity of having good general information (knowledge)to even survive, today's global society rightly could 

be called society of knowledge. Among other things, the knowledge is a powerful factor that incorporates values 

which are in function of the global ethics as: knowledge, democracy, justice, tolerance and humanity, quality, 

civil responsibility, connection with the labor market, thriftiness, transparency, integration etc. Education is a 

process through which we gain knowledge and through which the individual achieve something by learning. It’s 

an active and personal, driven process. In this regard, the role of education and knowledge in creation of value 

systems is very important. The values are especially important for the construction of the human consciousness 

and the ability for estimation of the purpose and meaning of life. Values and the character of every individual is 

extremely important in today’s global society. And like Nelson Mandela said:  

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” 

Keywords: knowledge, education, value 

 

ЗНАЧЕЊЕТО НА ЗНАЕЊЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО ВРЗ 

ФОРМИРАЊЕТО НА ВРЕДНОСТИТЕ ВО ГЛОБАЛНОТО ОПШТЕСТВО 
Данка Јовева 

СОУ „Славчо Стојменски“ -  Штип, Македонија  djoveva@yahoo.com 
 

Резиме: Знаењето има големо значење и улога во животот на современиот човек и тоа можеме да го 

воочеме од секојдневното наше искуство.Тоа е капитал и важет човечки ресурс, а ако на ова се додаде и 

неопходноста од поседувањето информации (знаења) за воопшто да се опстане, денешното глобално 

општество со право можеме да го наречеме општество на знаењето.Меѓу другото, знаењето е моќен 

фактор кој  вградува  вредности кои се во функција на глобалната етика а тоа се: знаењето, 

демократичноста, правичноста, толеранцијата и хуманоста,  квалитет, граѓанска одговорност, 

поврзаност со пазарот на трудот, економичност, праведност, транспарентност, интегративност и други. 

Образованието е процес во кој се стекнуват знаења и во кој поединецот нешто постигнува со помош на 

учење. Тоа е активен и лично воден процес. Во таа насока посебно е значајна улогата на образованието и 

знаењето врз формирањето на вредносните системи Вредностите се посебно значајни за изградбата на 

човековата свест и способноста за оценување на смислата и вредноста на животот. Вредностите и 

моралниот лик на секоја индивидуа се исклучително важни во денешното глобално општество. А како 

што кажал Нелсон Мандела „Образованието и знаењето се најмоќното оружје со кое можете да го 

промените светот“     

Клучни зборови: знаење, образование, вредност 

 

Знаењето е моќ- оваа максима е стара најмалку четири века, формулирана од англискиот филозоф 

Франсис Бекон за време на Просветителството, ни денес нема загубено ништо од своето значење. 

Знаењето е сила, а образованието е основен предуслов за развој, демократија и социјална правда. . 

Знаењето често се објаснува како свест или разбирање околу одредени факти, вистини или информации 

добиени во форма на искуство или учење(а постериори), или низ интроспекција (априори.) Знаењето 

има големо значење и улога во животот на современиот човек и тоа можеме да го воочеме од 

секојдневното наше искуство.Тоа е капитал и важен човечки ресурс, а ако на ова се додаде и 

неопходноста од поседувањето информации (знаења) за воопшто да се опстане , денешното глобално 

општество со право можеме да го наречеме општество на знаењето. Единствено, човекот кој умее и знае, 

образованиот човек може да биде во центарот на вниманието на едно такво општество. Знаењето е 

активност насочена кон акција, базирана на правила, истовремено подложена на постојано менување и 

затоа перспективна иднина ќе имаат оние индивидуи, организации, па и општества кои ќе ги поседуваат 

неопходните знаења и вештини што ќе им овозможат да ги надвладеат моќните и меѓусебно поврзани 

процеси, како што се брзината на промените, сложеното опкружување и несигурното време во кое 

живееме. Иднината ќе им припадне на оние што успешно ќе го совладаат креативното размислување, ќе 

совладаат да учат забрзано, и ќе располагаат со поголема меморија. На добра и сигурна работа можат да 

се надеваат само оние кои ќе се приспособат на променливите услови што ги носи времето, како и оние 

кои постојано ќе ги надополнуваат и унапредуваат стекнатите знаења и ќе стекнуваат нови знаења.  

mailto:djoveva@yahoo.com
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Меѓу другото, знаењето и образованието се моќни фактори кои  вградуваат  вредности кои се во 

функција на глобалната етика а тоа се: демократичноста, правичноста, толеранцијата и хуманоста,  

квалитет, граѓанска одговорност, поврзаност со пазарот на трудот, економичност, праведност, 

транспарентност и интегративност и многу други. 

Вредностите и моралниот лик на секоја индивидуа се исклучително важни во денешното 

глобално општество. Во таа насока посебно е значајна улогата на образованието врз формирањето на 

вредносните системи. 

Вредностите се посебно значајни за изградбата на човековата свест и способноста за оценување 

на смислата и вредноста на животот. Карактеристики по кои може да се препознаат вредностите се: 

селетивноста, посакуваност, трајност, стабилност, свесност и сите тие имаат голема мотивациона сила.

 Вредностите честопати се сфаќаат како способности кои се стекнуваат по пат на социјално 

учење, способности за постапките и односите да се проценат како добри или лоши, а со тоа е поврзано и 

чуството за одбивност кон лошото и наколонетост кон доброто, како и стремежот, она што е осознаено 

како добро, да се оствари со сопствено дејствување. 

Околу вредностите има и низа дилеми и неразајаснети прашања како на пример: дали 

вредностите се традиционална или современа категорија,  апсолутна или релативна, непроменета или 

постојана, објективна или субјективна категорија. Во општествата кои се менуваат најчесто постои 

конфузија во сфаќањето на вредностите, како и на начините на кои се формираат вредностите во 

воспитниот процес.  Изменетиот социјално-културен амбиент предизвикува страшна збрка во системот 

на вредностите, го наметнува проблемот на промена на вредностите во општеството, но и проблемот 

колку сме ние подготвени тие промени да ги прифатиме 

Прифаќањето на вредностите на граѓанското општество најдобро се отсликуваат во 

однесувањето на поеднинецот. Решавањето на проблемот дискриминација, нерамноправност, 

општествена маргинализираност, авторитарност на општествениот систем и слично, освен знаења, бара 

активно следење на промените, што е повторно поврзано со моралното верување кое проникнува во 

позитивистичко-уталитаристичкиот однос кон светот. Барањето на нови морални принципи за човечкиот 

живот, во поново време сè повеќе се запира на идејата за голбална етика. Глобалната етика сè повеќе се 

опишува како нова вредносна ориентација што значи подготвеност на поеднинецот,  државата и 

народот, своите поеднинични интереси да ги усогласат со интересите на светот како целина, така што ќе 

го прифатат системот на заеднички права и должности кои произлегуваат од општата декларација за 

човековите правила,  како референтна рамка на своите однесувања. Најсилен аргумент, на кој се темели 

потребата од глобални етички вредности, е идниот развој на човект и светот. Меѓу другото, образовниот 

курикулумот е моќен фактор кој  вградува  вредности кои се во функција на глобалната етика а тоа се : 

- златното морално правило кое нè учи да не го правиме она, што не сакаме да ни го прават 

другите нам;        

           - негување и вградување на глобална граѓанска култура која се темели на човековото достоинство 

и слобода; 

- прифаќање на меѓународните стандарди за човековите права во сите сфери на човековиот  

живот; 

- мирно решавање на недоразбирањата; 

-генерациска и меѓугенерациска одговорност за зачувување на природните ресурси на 

благосостојбата на сегашната и идната генерација.  

Во тој контекс е и Националната програма (Националниот курикулум) на Р. Македонија  

настојува, во духот на современите глобални цивилизациски вредности, да ги истакне како врвни 

вредости: знаењето, демократичноста, правичноста, толеранцијата и хуманоста,  квалитет, граѓанска 

одговорност, поврзаност со пазарот на трудот, економичност, праведност, транспарентност и 

интегративност. Исто така, како суштински вредности, ги потенцира: социјалната, културната, 

физичката и интелектуалната добросостојба на граѓаните на Република Македонија. Добросостојбата на 

граѓаните истовремено значи и добросостојба на државата во целост.    

        Во образовниот курикулумот треба 

внимателно да се избираат и вметнуваат наставните цели, наставните содржини, методите и сите други 

елементи  и да се одбира литература, која ќе му овозможи на ученикот да ги надградува своите  

вредносни ориентации, тоа, пак, ќе ги мотивира учениците  да ги реализираат своите вистински 

потенцијали кои понатаму ќе ги водат во жиотот. 

 Образованието е фундаментално човеково право. Тоа им овозможува на децата, младите и 

возрасните моќ критички даразмислуваат, да прават избор и да си гоподобрат животот. Го разбива 

затворениот круг на сиромаштија и е клучен елемент на економскиот и социјалниот развој. (ЕФА 

УНЕСКО)  Образованието треба да овозможи стекнување, но и постојано проширување на 

знаењата, посебно од научните дисциплини и работната практика кои се применуваат од страна на 



THE TEACHER OF THE FUTURE                                                                                                                           

Ninth International Scientific Conference                                                                                                                  

17-19.6.2016, Durres, Republic of Albania 

 

19 
 

поединците, во согласност со дејноста и целите на секоја работна организација. Во периодот што 

претстои, учењето станува лична одговорност.И како што ке каже Нелсон Мандела  „Образованието е 

најмоќно оружје со кое можеме да го промените светот“  

Образованието е процес во кој поединецот нешто постигнува со помош на учење. Тоа е активен 

и лично воден процес. Образованието може да се дефинира како активност чијашто цел е развивање на 

знаење, вештини, морални вредности и сфаќања од сите животни области. Образование и знаењето се 

многу значајно во создавањето на условите за вредносно обликување на една индивидуа  

 Треба да се издвои и нагласи дека, во голема мера, целите на воспитувањето и образованието 

произлегуваат од одредени вредности кои се значајни за општеството или средината. Понатаму, од овие 

цели произлегуваат задачите,  а од задачите целата организација на учењето.   

 Ако на учењето и образованието гледаме од аспект на стекнување вештини и знаења, што ќе 

резултираат со релативно постојани промени во однесувањето на индивидуата, и ако обучувањето води 

кон нови практични знаења и вештини потребни за работа, но и знаења и вештини за управување со 

организациите според усвоени правила, прописи и стандарди, обучувањето резултира и со промени во 

вештините, тогаш унапредувањето на знаењето, кое е поврзано со стекнување на нови знаења, вештини 

и способности би му овозможиле на поединецот преземање на посложени активности, правејќи го 

подготвен за иднината и барањата што таа ги носи. Развојот е проследен со постојани промени во 

ставовите и вредностите кај секоја индивидуата, но и кај општеството во целина. 

Некогаш учењето претставувало луксуз за елитата, сега тоа е национална потреба на народот. 

Знаењето, кое пак од своја страна е индикатор на општествениот развој е важен показател и фактор за 

развојот на една нација. До ваквата определба на образованието и знаењето водат многу анализи, 

проучувања и следења на оваа област, карактеристични за времето во кое живееме и за напорите што ги 

прави Европа, па и светот, со цел да го издигнат образованието на нивото кое го заслужува затоа што 

образованието продуцира знаења кои овозможуваат да се градат вредносни системи кои ќе му 

овозможат осмислен и достоинствен жевот на човекот. 
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THE ROLE OF STUDENTS AND EDUCATORS IN THE EDUCATIONAL WORK 

OF THE STUDENT’S DORMITORY AS AN ORGANIZATIONAL SYSTEM 
Vasilka Gjurchinovski 

Irena Rakovska 

OUD “Lazar Lazarevski“ -  Veles, Republic of Macedonia, vasilka79@yahoo.com , 

irakovska@yahoo.com 

 
Abstract: The main objective of the student’s dormitory as organizational system is forming of a versatile 

developed personality. The overall process of education is to build a person who constantly manifest 

intellectual, moral and emotional readiness to advance and perfect himself, and consequently the world around 

him through the discovery and implementation of new ideas and opportunities. The direction of the student as an 

individual in development should be directed towards developing a critical attitude towards itself and the social 

life could create new values of cooperation and humanity. Thus apparent humanistic-development component 

and the individual needs and interests of students. The main drivers of the educational process are students and 

educators. In the process of educational activities in the student’s dormitory, a special place occupies the 

communication between educators and students. Through direct communication with students, the educator  is 

able to understand their needs, interests and desires. It is the educator  to introduce the individual student to 

understand his opinion, to understand its behavior in different situations, to introduce his difficulties and how 

the new environment affects his life. Consequently, the question of the role of students and educators in the 

implementation of plans and programs in the student’s dormitory as an organizational system. 

Keywords: student’s dormitory, student, educator, educational work 

 

УЛОГАТА НА УЧЕНИЦИТЕ И ВОСПИТУВАЧИТЕ  

ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ  

КАКО ОРГАНИЗАЦИСКИ СИСТЕМ 
Василка Ѓурчиновски 

 Ирена Раковска 

ОУД „Лазар Лазаревски“ - Велес,  Република Македонија, vasilka79@yahoo.com , 

irakovska@yahoo.com  

 
Резиме:  Основна цел на ученичкиот дом како организациски систем е формирање на сестрано развиена 

личност. Севкупниот процес на воспитание е да изгради личност која постојано ќе манифестира 

интелектуална, морална и емоционална подготвеност да напредува и да се усовршува себеси, а 

последователно на тоа и светот околу себе, преку откривање и реализирање на нови идеи и можности. 

Насочувањето на ученикот како индивидуа во развој треба да биде трасирано кон развивање на 

критички однос кон себеси и кон општествениот живот како би можело да се создадат нови вредности 

на соработка и хуманост. Со тоа доаѓа до израз хуманистичко-развојната компонента и индивидуалните 

потреби и интереси на учениците.  Главни носители на воспитно-образовниот процес се учениците и 

воспитувачите. Во процесот на воспитно-образовната дејност во ученичкиот дом, посебно место зазема 

комуникацијата помеѓу воспитувачите и учениците. Преку непосредната комуникација со учениците 

воспитувачот е во состојба да ги разбере нивните потреби, интереси и желби. Неопходно е воспитувачот 

да ја запознае личноста на ученикот, да го сфати неговото мислење, да го разбере неговото поведение во 

различни ситуации, да ги запознае неговите тешкотии и тоа како влијае новата средина на неговото 

живеење. Од тоа произлегува прашањето за улогата на учениците и воспитувачите во реализирањето на 

плановите и програмите во ученичкиот дом како организациски систем.  

Клучни зборови: ученички дом, ученик, воспитувач, воспитно-образовна работа 

 
ВОВЕД 

 Воспитанието и образованието, како едни од основните потреби на човекот и општеството, е 

еден континуиран процес на биолошко и општествено дејствување кое е насочено кон ученикот-

воспитаникот. Воспитната функција е една од најнагласените функции во ученичкиот дом. Ученичкиот 

дом е воспитно-образовна установа за заеднички живот на учениците, во која тие се воспитуваат и се 

под постојан надзор на воспитувачите. Меѓутоа ученичкиот дом ниту може ниту пак го заменува во 

целост семејството, туку претставува една неопходна и важна врска меѓу воспитно-образовните 

организации, од една страна, и семејството, од друга страна. Задоволувајќи ги основните 

егзистенцијални потреби на ученикот, укажувајќи му помош во учењето и создавајќи услови и можности 
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за рационално користење на слободното време, ученичкиот дом овозможува услови за сестран и 

слободен развиток на младата личност.
1 

 Успехот во реализирањето на воспитно-образовната работа е условен од интерперсоналните 

односи меѓу учениците и воспитувачите, од што произлегува прашањето: Каков треба да биде односот 

помеѓу ученикот и воспитувачот за да има ефикасна и ефективна имплементација и реализација на 

Планот и програмата. Ако постигнатиот степен на развиеност во ученичкиот дом го погледнеме 

дијалектички, тогаш се поставува прашањето: Каква е улогата на учениците и воспитувачите во 

унапредување на воспитно-образовната работа во ученичкиот дом како организациски систем. 

 Ценејќи ги овие и други бројни прашања што произлегуваат од оваа тема, а имајќи ја во предвид 

нивната актуелност, ќе се обидеме да направиме еден осврт врз улогата на учениците и воспитувачите  

во воспитно-образовната работа во ученичкиот дом. 

 
1. УЛОГАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА НА УЧЕНИЧКИОТ 

ДОМ  

 Основна задача на ученичкиот дом е да изгради сестрано развиена личност која се одликува со 

свесна активност и правилен однос кон општеството, хуман однос кон другите, критичко однесување и 

согледување кон сите промени, односно оспособување на личноста за позитивно менување на самиот 

себеси и опкружувањето во кое учи и живее. Ученикот е централна личност во воспитно-образовната 

работа, кон која се насочени сите активности, а кои се имплементираат во работата на ученичкиот дом. 

 Ученикот треба да учествува во планирање, реализирање и вреднување на постигнатите 

резултати  во активностите од петте основни програмски подрачја: 

 Физичко и здравствено воспитание 

 Интелектуален развој на учениците 

 Естетско образование 

 Работно воспитание и општетсвено корисен труд 

 Граѓанско воспитание 

 Исто така, многу е важно учеството на учениците во планирањето на работата на слободните 

ученички активности, во јавната и културно-просветна дејност, преку кои ги манифестираат своите 

постигнувања  и резултати и притоа, афирмирајќи ја учениковата личност. Во реализацијата на 

активностите многу е важно ученикот да биде мотивиран за работа и поттикнат од воспитувачот. Во 

реализацијата на занимањата ученикот треба да дава свое мислење и предлог за подобро совладување на 

воспитно-образовните содржини. Интеракцијата помеѓу ученикот и воспитувачот е од клучно значење 

за ефикасно и ефективно планирање и реализирање на занимањата. Односот меѓу ученикот и 

воспитувачот треба да се темели на заедничко набљудување и обработка на податоците и на заедничка 

работа во занималните простории.  

 Во однос на вреднувањето на постигнатите резултати од работењето, многу e важно учениците 

да бидат целосно вклучени, притоа водејќи сметка за личните, општествените и колективните интереси. 

Интересите играат значајна улога во животот и развојот на личноста. Интересот ги насочува човековите 

сили кон целта, овозможува тој да истрае во совладување на тешкотиите за постигнување на таа цел. 

Влијанието врз одржувањето и развивањето на константност на интереси е поголемо во случај кога 

постои однапред конципирана програма, која служи само како ориентација, која е флексибилна и 

динамична, односно допушта можност за дополнување, промени и корекции; кога учениците 

учествуваат во нејзиното донесување; кога се претходно запознати со тоа што и како ќе работат; кога 

дава можност како за заеднички така и за групни и индивидуални активности. 

 
2. УЛОГАТА НА ВОСПИТУВАЧОТ ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА НА 

УЧЕНИЧКИОТ ДОМ  

 Како носител на воспитно-образовната работа во ученичкиот дом, воспитувачот има клучна и 

централна улога поврзана со сите сегменти од општественото живеење во домот. Како поттикнувач на 

активностите во реализација на Годишната програма, воспитувачот постојано и во континуитет ги 

мотивира учениците за рационално и творечко изразување на секоја индивидуа пооделно. Односот 

помеѓу воспитувачот и ученикот во ученичкиот дом, се базира на меѓусебна доверба, разбирање и 

почитување, а пред се доминантна улога има родителскиот и хуман однос на воспитувачот кон 

                                                           
1 1

 Група автори, (1986). Програма за воспитно-образовната работа во ученичките домови за деца и 

младинци во СР Македонија , Републички завод за унапредување на образованието и воспитувањето, 

Скопје, 5-6 
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ученикот. Позитивниот однос има моќ на педагошко-воспитно влијание преку грижлива и совесна 

работа, како и преку морален лик и подготвеност. 

 Во контекст на ова, треба да се додаде дека ученичкиот дом како специфична воспитно-

образовна установа значително придонесува во формирањето на креативната димензија на развојот на 

ученикот. 

 Доброто планирање и организирање на активностите претставува незаменлив услов во 

воспитувањето на младата личност, со што се нагласува содржината на применетите форми во воспитно-

образовната работа. Воспитувачот, кој е носител на дејноста во ученичкиот дом како социо-воспитна 

установа, преку разновидни форми на активности нуди широки можности голем дел од тие активности 

во домот да се трансформираат во фактор на креативен развој на ученикот.  

 За ученичкиот дом како организациски систем, не можеме да зборуваме како за неутрална 

средина, туку средина во која се интегрирани идејно-воспитни, образовни и други задачи кои доведуваат 

до единствената цел, а тоа е формирање на една комплетна личност на ученикот. 

 Перманентното следење на развојот на образовната технологија и вградувањето на иновации во 

секојдневната воспитно-образовна работа, императивно се наметнува како основна задача. Сложената 

улога на воспитувачот не може да биде реализирана без перманентно, стручно и професионално 

усовршување. Во тој поглед од особено внимание е улогата на воспитувачот во усовршување на 

формите и методите на воспитно-образовната работа, воведувањето на современата образовна 

технологија и афирмирањето на активната улога на учениците-воспитаници во процесот на учењето. 

 

ЗАКЛУЧОК 

 Поврзаноста на воспитувачот и учениците, нивната улога во воспитно-образовната 

работа се фундаментална основа за поврзување на ученичкиот дом со животот на ученикот. Посебна и 

многу значајна е улогата на воспитувачот во реализацијата на оваа задача. 

 Меѓусебниот однос на релација воспитувач-ученик се заснова врз почитување на 

личноста на ученикот, преку негово активно вклучување во работата на ученичкиот дом, каде ученикот 

претставува субјект кој се изградува и оспособува за позитивно менување на самиот себеси и средината 

во која дејствува и живее. 

 Улогата на воспитувачот во ученичкиот дом е инспиративна и мотивирачка 

 Право и должност на секој восптувач во ученичкиот дом е перманентно, стручно-

педагошки и професионално да се усовршува 
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МОТИВАЦИЈАТА И РАЗВОЈОТ НА НАСТАВНИЧКАТА КАРИЕРА 
Наталија Делева 

ООУ„Рајко Жинзифов “ – Скопје, Република Македонија natalija_deleva@yahoo.com 
 

Резиме: Наставниците припаѓаат  на занимањата, кои имаат подолга историја. Со развојот на 

индустријата се појавува и масовното образование, кое влијае на создавањето на една голема 

професионална група, која се одликува со свои посебности. Како носители на јавни функции, 

наставниците имаат повеќе општествени улоги. Едната од улогите е описменувањето на младите 

генерации. Меѓутоа, уште во самиот почеток на појавувањето на ова занимање, кое тогаш било тешко да 

се нарече професија, било проследено со многу тешкотии. Една од тешкотиите, со кои наставниците 

отсекогаш се соочувале била ниската плата и лошите услови на работење и живеење. Главно, учители 

биле лицата кои немале имот и не биле во состојба да најдат друга работа. Со оглед на фактот дека 

доминирала земјоделската популација, а значителен дел од наставниците биле селски наставници, 

нивниот углед бил мал. Селаните сметале дека наставниците не ја заслужуваат нивната плата, бидејќи 

имаат мал број на работни часови, долг летен распуст и не се занимаваат со земјоделските работи
2
.  

Развојните тенденции на општеството ја наметнале потребата од зголемувањето на респектот 

кон учителот, кој станува модел на aвторитет, кој треба да се почитува, односно функционер, кој треба 

да ги научи учениците, како да ги почитуваат и другите авторитети во општеството. Во минатото, 

основни особини на настaвникот биле скромноста и дисциплината. Во раните периоди, не можело да се 

зборува за кариера на наставниците, бидејќи работеле изолирано, а нивниот развој главно зависел од 

нивните амбиции и локалните услови во кои работеле. Со текот на времето, државата прави дистинкција 

меѓу добрите професори и воведува посебни награди. Иако, низ целата историја, наградувањето на 

наставниците има скромни вредности (егзистенцијални), главен аспект станува истакнувањето на 

нивната скромност, истакнување на хуманите вредности, придржување кон моралните принципи и 

посветеност кон задницата.  

Клучни зборови: мотивација, наставничка кариера, професионално и кариерно напредување. 

 

1.ВОВЕД   
               Историјата на наставничките кариери, покажува дека организирањето на занимањето, се одвива 

мошне бавно. Постојат повеќе фактори, кои значително придонеле за консолидација на ова занимање. 

Меѓу овие фактори, посебно значење имале весниците и други информативни гласила, во кои се 

разработувале теми од наставничките практики и во кои се воделе дискусии за постоечките проблеми, 

потоа следи организирање на конференции, конгреси, семинари и други форуми на наставниците, со 

што се создава наставничкиот идентитет и претставата за припаѓање на определена социопрофесионална 

група. Подоцна, на почетокот од 19-от век се јавуваат и првите наставнички синдикати, кои значително 

придонеле за подобрување на материјалната положба на наставниците и нивниот социјален статус.  

Проучувањето на кариерата на наставниците е од исклучително значење и тоа, не само од 

аспект на менаџментот на човечките ресурси, туку и од аспектот на начинот, на кој се реализира самиот 

образовен процес. Градењето на кариера е прашање, кое се поврзува со обезбедување на услови за личен 

развој на наставниците, развој на организацијата на работење, односно организацијата на самото 

училиште кое, како и секоја друга организација, се мери со степенот на остварена ефективност и 

ефикасност, кои во случајот со образованието се многу комплексни и повеќекратни. На пример, кога во 

едно претпријатие ќе се донесе една одлука, тогаш ефектите се веднаш видливи. Ако одлуката била 

добра, тогаш веднаш ќе се види ефективата, која се огледа во добар пласман на пазарот и поголем 

профит, а кога одлуката е лоша, претпријaтието може да оди во ликвидација. Во случајот со 

образованието, ефектите од донесените одлуки можат да се измерат по долги години. Оттаму, се 

наметнува потребата од студиозен пристап кон сите агенси, кои учествуваат во образовниот процес.  

 

2. ЕМПИРИСКО ИСТРАЖУВАЊЕ  

 За потребите на ова истражување беше реализирано емпириско истражување од квантитативен 

карактер. Истражувањето беше реализирано на примерок од 120 наставници, односно по 30 наставници 

од четири основни училишта различни по големина, на територијата на општина Кисела Вода, Скопје. 

                   Тргнувајќи од потребата да се согледа што влијае на јакнењето на мотивацијата кај 

наставникот за професионално и кариерно напредување беше дадена Ликертова скала од 8 ( осум ) 

тврдења. ( Табела 1, Графикон 1 ). Непараметрискиот тест за утврдување разлики во ранговите (види  

                                                           
2 Petite histoire du métier d’instituteur, www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraitsd’ouvrages/article/petite-

histoire-du-metier-d-139952 
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табела 2) што испитаниците им ги доделиле на различните мотиватори покажа дека добиените разлики 

се статистички значајни, при што платата е оценета како најважен поттикнувач или фактор што 

мотивира. Според тоа, хипотеза 1 (Х1) дека Наставниците ја оценуваат платата како најзначаен 

фактор за јакнењето на мотивацијата за професионално и кариерно напредување е потврдена. Но, 

треба да се напомене и тоа дека, според испитаните наставници и останатите фактори се важни како 

мотиватори за професионално напредување. 

 

Табела 1 – Прашање 3.5: Што влијае врз јакнењето на мотивацијата кај наставникот за 

професионално и кариерно напредување ? 

СТАВОВИ 1 2 3 4 5 M 

Услови за работа 3 2 10 28 77 4,45 

Транспарентен пристап 2 0 14 37 67 4,39 

Различни видови на обуки 1 1 21 39 58 4,27 

Постојаност и сигурност на работното место 1 1 7 24 87 4,63 

Соодветна награда, пофалба, признание 2 1 7 28 82 4,56 

Плата 1 2 3 18 96 4,72 

Надоградување на наставничките знаења, вештини и способности 2 1 9 29 79 4,52 

Имиџот на училиштето 6 2 15 36 61 4,20 

 

 
Графикон 1 - Прашање 3.5: Што влијае врз јакнењето на мотивацијата кај наставникот за 

професионално и кариерно напредување ? 

Табела 2 / Прилог 3/ прашање 5 - 8 искази – анкетен прашалник  

 

Резултати од рангирањето на понудените алтернативи во прашањето:  

 

N 120 

Chi-Square 59,394 

df 7 

Sig. ,000 

a. Friedman Test 
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             Како причина за деградација на наставничката професија е немањето на финансиска мотивација 

и вреднување на трудот ( „ сите во ист кош “ ). Сепак, ù покрај тоа што платите на наставниците се 

редовни и стабилни, сепак во пракса, нема напредување во кариерата и затоа наставник со близу 30  

( триесет ) години работен стаж, може да заработи просечна плата на ниво на држава. Додатоците на 

плати за наставници, кои работат во рурални средини или во комбинирани паралелки се недоволни, да 

ги мотивира за доживотно учење.  Мотивацијата би се подигнала, ако воспоставените стандарди за 

оценка на работата, се почитуват подееднакво за сите, во услови достоинствени за оваа професија, а не 

со плата, пониска од просечната на Р. Македонија.  

Зад нас е времето, кога професијата наставник беше сé попрестижна професија. Порастот на 

стандардот и угледот на наставниците, како многу цврста и силна компонента, ќе резултира со побрз 

пораст на поспособни личности, кои сакаат да станат наставници.  

Во нашиов примерок, цениме дека луѓето кои ја одбрале професијата наставник,  ја одбираат 

прфесијата, пред сé, зошто сакаат да го работат тоа, меѓутоа исто така сме свесни дека за нивна 

континуирана мотивираност, да работат на сопствено надградување и професионален развој, потребно е 

да се развие систем на карирерно напредување.  

 

3. ПРИМЕНЕТИ ПРАКТИКИ  

Се разбира, вистинска слика на состојбата, поврзана со кариерниот развој на наставникот, не е 

возможна, без да се споредиме со глобалните примери.  

Што прават другите земји за да ја зголемат својата компетитивност, од аспект на 

кариерниот развој на наставникот во основното образование ? 

 За разлика од ситуацијата кај нас, кај нашиот источен сосед е вклучен алармот во сферата на 

образованието. Р. Бугарија, последниве години се соочува со значителен недостиг на наставен кадар, 

најмногу во предучилишното образование, но и во основното, особено во делот за одделенска настава. 

Според анализите, причините за алармантната состојба лежат во фактите дека ниските плати во 

образованието ги одвраќаат младите наставници од идните професорски кариери, но и неприсобените 

наставни програми со психофизичкиот развој на децата. Доколку овој тренд продолжи, (за 7-8 години), 

кога една цела генерација наставници и професори ќе си замине во пензија, земјата ќе се соочи со голема 

катастрофа на образовен план.  

Во Р. Србија, во тек е пилот проект, во кој се вклучени 16 општини и градови, според кој 

Министерството за образование подготвува нов модел на финансирање, по глава на ученик. Според 

бројот на учениците ќе се одредуваат средствата, што училиштата и наставниците ќе ги добиваат 

месечно. Оние што ќе ги задржат дневниците, ќе бидат платени во зависност од усовршувањето, 

квалитетот на работа и успехот на нивните ученици. Новиот модел на финансирање на училиштата 

согласно бројот на ученици, ќе донесе вишок во образованието.  

Посебно интересни се напорите во Р. Хрватска, каде е во тек развој на таков модел на 

доживотно образование на наставникот, кој ќе го оспособи за автономно и проактивно планирање и 

изведување на наставата, како и за рефлексивно следење на сопствената работа и нејзиното 

унапредување.  Добиените податоци ќе послужат како значителна подлога за осмислување на промените 

и унапредувањето на составот на образованието на наставниците. Тимовите за стручно усовршување се 

задолжени за следење на стручното усовршување, со предлог училишен план, кој настанува како 

резултат на поединечните лични планови за професионален развој. Важно е дека предложените 

програми за обуки во училишните планови, не мораат во целост да се реализираат заради недостаток на 

средства во локалната самоуправа, задолжена за финансирање на професионален развој. Во период од 5  

( пет ) години, наставниците треба да имаат 100 ( сто ) бодови од одобрени програми за обука и 20  

( дваесет ) бодови од стручни собири. Задолжителни се 44 ( четириест и четири ) часа годишно обука на 

ниво на училиште. Постои внимателен пристап при изготвувањето на образецот, во кој е даден и 

предлог, кој облик на стручно усовршување во установата, колку часови носи, во однос на улогата, што 

ја имаат наставниците во неа: подготовка и реализација на нагледен час, не носи ист број на часови, како 

и присуството и учеството во анализата. Важно е дека колективот донесува одлука за висината на 

часовите, за поедини активности и начин на докажување. Заради воведување ред во платите, донесена е 

нова одредба за зголемување на коефициентите, советник за 8 %, ментор за 6 %, а наставниците за 3, 5 

%. На тој начин, се зголемуваат платите за 200 ( двесте ) до 400 ( четиристотини ) куни, зависно од 

стажот и останатите елементи при обработката на платите. За стимулирање на работата и успешноста во 

училиштето, најмногу се зголемуваат платите на наставник ментор и наставник советник.  

             Свесни сме дека тоа е мал чекор во подобрување на материјалната положба на наставникот, но 

јасна порака дека Министерството нема да штеди на образованието. На тој начин се покажува дека се 

вреднува стручноста, квалитетот и се поттикнуваат наставниците за усовршување. 
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4. ЗАКЛУЧОК  
Наставниците ја оценуваат платата, како најзначаен фактор, за јакнењето на мотивацијата, за 

професионално и кариерно напредување. Се заклучува, дека доколку нашиот образовен систем сака да 

биде конкурентен, мора да ги регрутира и адекватно наградува добрите, компетитивни наставници. 

Истите, не само што се клучни за повисоки стандарди на образованието, туку на нив треба да се гледа, 

како на професионалци, кои постојано учат и се прилагодуваат на новите ситуации. 
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EDUCATION FOR A HUMAN SOCIETY 
Vasko Lazarevski 

OOU “11 Oktomvri”- Skopje, Republic of Macedonia lazarevskivasko@gmail.com 
 

Abstract: The humanization of society is closely related to the education system and its goals. Education as a 

function of society is one of the most frequently discussed topics in present years, whether at scientific 

congresses or other debates. The humane dimension of education is present in the philosophic and pedagogic 

ideas of many educated people. Humanism as a paradigm appears in the sixties of the last century. Human 

freedom, dignity and potential are set as its basic. In this paper the author deals with setting aside and discussion 

of some of the principles and aims of humanistic education which can be more or less recognized in conception 

of the existing educational system. The relation society – education is a hot topic. Education sociologists mainly 

analyze it in the preindustrial and industrial societies. However, the number of papers which discuss education 

and the globalization is constantly increasing. In the preindustrial societies, the education system is in the 

function of the society, or in the words of the famous French sociologist Emile Durkheim, the social system 

makes efforts to adjust the education to the political, moral, economic, religious and other institutions. When 

discussing education, i.e. its contribution for a humane society, we need to mention that throughout history 

education had the task to cultivate the personality of people in accordance with the social conditions and needs 

of the society. Education has an unbreakable bond with man. Education, in the widest sense of the word, makes 

people what they are. We may add, without excluding other things, that education may not be all-powerful as it 

was once believed to be, however it is still powerful in modern society. It is also determined as a productive 

force. The education systems are the basis for further development of the human resources. In this sense, 

changes are being made in the study and subject syllabi, with the purpose to provide education, which is more 

intense. People are the creators of the humanization of society. This is why we must not marginalize the 

human’s personality.  

Keywords: principles of humanistic education, aims of humanistic education, individual, regulatory component, 

affective-emotional component 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ХУМАНО ОПШТЕСТВО 
Васко Лазаревски 

ООУ „11 Октомври“ – Скопје, Република Македонија, lazarevskivasko@gmail.com 
 

Резиме: Хуманизација на општеството е тесно поврзана со образовниот систем и целите што се 

поставени пред него. Образованието како дејност во општеството, во изминатите години е една од 

најфрекфентните теми за која се разговара, било да станува збор за научни средби или, пак, за друг тип 

на расправи. Хуманистичката димензија на образованието е присутна во филозофските и педагошките 

идеи на голем број мислители. Хуманизмот како парадигма се појавува некаде во шеесетите години од 

минатиот век, и во својата основа ги поставува човековата слобода, потенцијалот и достоинството. Во 

овој труд авторот одделува и дискутира за некои од принципите и целите на хуманото образованите кои 

може, помалку или повеќе, да се препознаат во постечкиот образовен систем. Релацијата општеството – 

образование е мошне актуелна. Социолозите на образованието главно ја разгледуваат, во  

прединдустриските и индустриските општества. Но, се поголем е бројот на трудови во кои се расправа 

за образованието и глобализацијата.Во прединдустриските општества образовниот систем е во функција 

на општеството или, според зборовите на познатиот француски социолог, Емил Диркем, општествениот 

систем настојува да го усогласи воспитанието и образованието со политичките, моралните, економските, 

религиозните и други институции. Кога станува збор за образованието, односно за неговиот придонес за 

хумано општество, треба да се истакне дека низ историскиот развој образованието имало за задача да ја 

облагородува човековата  личност во зависност од општествените околности и потребите на  

општеството. Образованието и воспитанието се нераскинливо поврзани за човекот. Тој е едукативно 

суштество. Едукацијата, во најширока смисла на зборот, го прави човекот онаа што е. Но кон  тоа може 

да се додаде, не исклучувајќи ги и другите нешта, дека образованието не е, можеби, сесилно како што 

некогаш се веруваше, но сепак е и сила и моќ во современото општество. Тоа се определува и како 

производна сила. Образовните системи се основа за натамошен развој на човечките ресурси. Во таа 

смисла, се прават и измени на студиските и предметните програми, со цел да се обезбеди  поинтензивно 

образование. Човекот е творец на хуманизацијата на општеството. Токму заради тоа не треба да се врши 

маргинализација на човековата личност.  

Клучни зборови: принципи на хумано образование, цели на хуманото образование, индивидуа, 

регулаторна компонента, афективно-емоционална компонента. 
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1. ВОВЕД 

Потребата од развој на хуманите вредности кај човекот не е нова појава. Нејзините зачетоциги 

гледаме во учењата на античките филозофии, чии идеи се реставрираат во периодот на хуманизмот. 

Според овие учења, човекот е личност со свој интегритет и потреби, вреден за поддршка и почит. За 

личноста која умее да го експонира личниот интегритет, внимавајќи притоа на незагрозувањето на 

туѓиот интегритет, можеме да речеме дека поседува хумани аспекти или вредности. Да се биде човек со 

хумани вредности значи да се поседува достоинство доследно на личниот развој и на развојот на 

човештвотот воопшто. 

Основната цел на хуманото образование е целосен развој на индивидуалецот, со акцент на 

регулаторната и на афективно – емоционалната компонента. Во неговите рамки може да се познае 

насоченост кон развојот на независноста и позитивното самонасочување, развојот на способноста за 

превземање на одговорност за сопственото учење, развој на креативност, љубопитност, истражувачка 

активност и сите други потенцијали кои му помагаат на индивидуалецот да води среќен, хуман и живот 

исполнет со значење. 

Креативноста и творештвото спаѓаат во највредните и најпосакуваните човечки својства. Да се 

биде креативен стана вредност сама по себе. Зборот креативен стана епитет кој се става пред голем број 

на работни активности и доминира во голем број на човечки својства. Да се преобразат рутинските 

дејности во креативни и творечки потфати, да се развијат креативните и творечките размери на 

човечките способности и особини е цел на која се обрнува големо внимание во современата научно-

истражувачка работа. Идејата за креативна и творечка личност е цел на хуманистичката ориентација 

како реакција, алтернатива за отуѓеноста која постои во современата цивилизација. 

 Размислувајќи во контекст на тоа дека креативноста и творештвото се основа за проширување 

на границите на развојот на личноста и хуманизацијата на светот, сосема е разбирливо дека воспитно – 

образовните институции добиваат мултидимензионални задачи, како што се откривање, стимулирање и 

развивање на детската креативност и творештво. 

Кооперативното учење како стратегија за учење и поучување ги зема предвид когнитивните и 

афективни аспекти на учењето, ја истакнува активноста на учениците, ја промовира соработката и 

поддршката, а истовремено дава можност за правење баланс помеѓу индивидуалните и колективни 

чувства за успех / неуспех. Од тие причини, сметавме дека е вредно да се проучат можностите кои ги 

нуди кооперативното учење за хуманизација на воспитно – образовниот процес. 

 

2. НЕКОИ АСПЕКТИ НА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ 

 Во концепцијата за деветгодишно основно воспитание и образование, покрај другите принципи, 

е и принципот на разбирање на другите и мултикултуралноста, при што се укажува дека основното 

воспитание и образование, односно учениците и наставниците треба преку секојдневната работа и живот 

постојано да работат на развивање на толеранцијата, да се гради свест за разликите и почитување на 

истите. Тоа мора програмски да се остварува. Карактерот на македонското општество, сосема 

разбирливо, од училиштето бара на прв план да се истакнуваат вредностите за заедничкото живеење, 

почитување на разликите во културата, традицијата. Преку мултикултурализмот треба да се запознаат 

другите. Врз нивните посебности да се градат перспективи за идниот развој. Свеста за тие нешта, а се 

разбира и практикувањето низ воспитно – образовната практика е прилог, како што се забележува во 

некои документи, за преобразба на индивидуите, училиштето, а со тоа и на општеството. Всушност, овој 

пристап во практикувањето на муликултурализмот  е значаен двигател на промените и придонес во 

развојот на хуманото општество. Содржини од мултикултурализмот се присутни низ повеќе наставни 

предмети. Но, во рамите на изборните предмети во наставниот план за деветтогодишното образование, 

учениците можат да одберат наставни предмети како што се јазик и култура на Власите, на Ромите, 

Бошњаците, албански јазик, запознавање на религиите, етика и сл. Изборните предмети се во функција 

на зголемување на можностите на учениците за проширување на знаењата и на сопственото искуство. 

 

3. ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ХУМАНОСТА 

Хуманата димензија на образованието, односно неговиот придонес за развојот на општеството, 

се поврзува со професионалната етика на наставникот. Професионалната етика е значаен елемент на 

секоја професија и ги содржи нормите, вредностите, правилата на однесување и целите што треба да се 

постигнат. Последните години се развиваат етиките на поодделни професии. Секоја професија се 

обидува да заокружиеден систем на норми според кои треба да се води професионалниот живот и да се 

одвиваат односите со другите. 

Професионалната етика на наставничката професија, првенствено е определена од образовно 

воспитната дејност, потоа од општествените барања што се поставуваат пред наставникот, сфаќањата за 
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изворот на моралните норми (хетерономен, автономен) целите на образовниот систем, генерациската 

припадност на учесниците во воспитно образовниот процес (наставници, ученици). 

Мноштво на документи, односно кодекси, секој на свој начин, почнувајќи од основното, па сè 

до високото образование, се обидуваат да го изградат формалниот етички код на наставничката 

професија. Најчесто, во тие документи се укажува на професионалноста на наставникот и неговата 

функција во остварувањето на благосостојбата во општеството. Во светот постојат разни заклетви кои се 

однесуваат на наставничката професија. Усвоени се и етички кодекси за пооделни учесници во 

образовниот процес. 

Може да се рече дека сега е време на етичките кодекси. Во таа смисла, врз основа на заклетвата на 

Роберт Дотран, се развиени многу кодекси за однесување на наставниците. Во Р.Македонија правени се 

повеќе обиди за подготовка на кодекс на просветните работници Но, засега, постои Заклетва на 

учителот. Во нашите основни училишта главно е познат Етичкиот кодекс на оценувањето на 

постигнувањата на учениците. Изготвен е етички кодекс на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, во 

кој посебно се определени нормите на научното однесување, односите помеѓу вработените и посебно 

односите помеѓу наставниците и студентите. 

 

4. ЗАКЛУЧОК 

Хуманите вредности се основа на човековата егзистенција. Тие се сржта на човештвото 

воопшто. Дефинирани како состојба на себепознавање, себеприфаќање и разбирање на туѓите потреби 

во меѓусебната комуникација. Тие се и одраз на взаемното почитување во комунацијата меѓу луѓето. 

Хуманите вредности се градат почнувајќи во семејното опкружување и низ системите на организираното 

воспитание и образование. 

Идеите за хуманизам имаат долга историја, макар што тие се присутни во сите општествени 

формации. Хуманистичките идеи за подобрување на човечкото достоинство, сфаќањето за тоа дека на 

планетата земја нема ништо повредно од самиот човек, вербата во силата на неговиот разум, 

признавањето на неговото право на слободен развој, почитувањето на трудот на човекот и.т.н. се толку 

стари идеи, колку што е и човечката цивилизација. Прашањата за вредноста на човекот, за вистински 

хуманизам биле, се и ќе бидат основни постулати на  воспитанието и обрзованието на младите. 

Притоа нагласена е потребата длабоко да се осознаат хуманистичките идеи на педагошките 

класици кои се актуелни и денес, како и потребата тие интегрално да бидат проткаени во воспититно-

образовниот процес, односно да се хуманизира воспитно-образовниот систем во целина, за да биде во 

состојба да го мотивира однесувањето на учениците како вистински хуманисти. 
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THE NEED FOR MODERN MANAGEMENT IN EDUCATION 
Hilda Panov 

Abstract: Management education is defined as an interdisciplinary science that raises its own scientific 

level. Management as a sophisticated process that basically relies on the professional and highly professional 

management and governance in educational institutions should become an integral part of their organization and 

market orientation as a condition for the successful execution of the previously set goals. 

Keywords: education system, components, оrganization, features, educational management  

 

ПОТРЕБАТА ОД СОВРЕМЕН МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 
Хилда Панов 

                             

Резиме: Менаџментот во образованието се дефинира како интердисциплинарна наука која го подига 

сопственото научно ниво. Менаџментот како современ процес кој, во основа, се потпира врз 

професионалното и високостручното раководење и управување во воспитно-образовниоте институции 

треба да стане составен дел на нивната организација и пазарна ориентација, како услов за успешно 

извршување на однапред поставените цели. 

Клучни зборови: образовен систем, компоненти, организација, функции, образовен менаџмент 

  

1. ВОВЕД  

Предмет на овој труд ќе биде менаџментотт во образованието. Поаѓајќи од самиот предмет кој е 

поставен во овој труд, целта на трудот е да се запознаеме со менаџментот во образованието да видиме 

како тој функционира во образовниот систем и на кој начин е организирана работата на овие институции 

со помош на менаџментот. За на крај да можеме да ја уочиме колку е значјана потребата од воведување 

на современ менаџмент во образовниот процес. 

 

2.  ПОТРЕБАТА ОД СОВРЕМЕН МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 

Менаџментот како процес, кој во основа се потпира врз професионалното и високостручното 

раководење и управување со процесите, треба да стане составен дел на новата организација и пазарната 

ориентација на институциите од оваа област, што единствено може да ги води кон успешно остварување 

на поставените цели и кон извршување на својата основна дејност врз современи основи. 

Овој процес на воведување на современиот менаџмент во областа на воспитанието, 

образованието, научно-истражувачката и едукативната дејност не е ниту едноставен ниту лесен, со оглед 

на немањето на традиција, кадри, соодветна нормативно-правна регулатива и сл. Оттука, е потребата од 

паралелно водење на активностите за воведување на менаџментот во овие дејности, при што е потребно 

да се отпочне со изградување и оспособување на менаџерски кадри кои ќе го понесат ризикот за 

успешно работење на воспитно-образовните, научно-истражувачките и едукативните институции во 

нашата земја во новиот пазарен амбиент. Можност за опстанок и економска ефикасност имаат само оние 

институции кои своето работење, управување и раководење ќе го препуштат на менаџерските тимови 

кои, пак, своето работење ќе го темелат врз принципите на современиот менаџмент. 

Менаџментот како современ процес кој, во основа, се потпира врз професионалното и 

високостручното раководење и управување во воспитно-образовниоте институции треба да стане 

составен дел на нивната организација и пазарна ориентација, како услов за успешно извршување на 

однапред поставените цели. Притоа, менаџментот во оваа сфера треба да се препознава и да се 

карактеризира со: знаењето на менаџерите, нивната вештина и способност за управување и раководење 

во услови на пазарна економија. Тоа ниту оддалеку не е едноставен процес. Затоа се наметнува и 

потребата од образување, изградување и оспособување на соодветни менаџерски кадри кои ќе го 

понесат ризикот за успешното работење на институциите од областа на научно-истражувачката работа, 

воспитанието, образованието, перманентното образование, доквалификациите, едукацијата и сл.  

Денес со право се смета дека предност за опстанок и економска ефикасност имаат само оние 

претпријатија и институции кои своето работење, управување и раководење го темелат врз современиот 

менаџмент кој, пак, од своја страна, преферира образование, знаење, наука, информации, искуства, 

деловен ризик и сл. Оттука и познатиот експерт за современ менаџмент, Питер Кракер, ќе напомене дека 

"менаџментот претставува главен ресурс на развиените земји и најпотребен ресурс на земјите во развој
3
. 

Со оглед на фактот што нашата земја се наоѓа во фаза на развој и премин кон нов економски систем, 

неминовноста од современ менаџмент во сите сектори се поставува како императив на времето.  

 

                                                           
3
 jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php?option... 
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3.  ДЕФИНИРАЊЕ НА ПОИМОТ МЕНАЏМЕНТ – МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕ 
Менаџментот се опишува како процес со кој се обезбедува ефикасно остварување на 

поставените цели, претставува едно од најважните човекови активности. Тој во основа овозможува да се 

обезбеди координиран пристап во работењето , преземање на акции со кои секој поединец во процесот 

на работењето ќе му се даде прилика да го даде својот максимален придонес, а со тоа многу поуспешно 

да се извршат задачите на определената група или организација. Со оглед на широката примена на 

менаџментот , различните пристапи во гледиштата на неговите функции, принципи и содржина, од 

многубројните дефиниции за менаџментот овде ќе се изнесат само некои кои ќе овозможат да се сфати 

суштината и значењето на менаџментот како основа за неговата примена во работењето. Некои од 

дефинициите кои ги изнесува Б.Шуклев менаџментот го дефинираат:
4
 

 менаџментот е процес, серија на постапки или насочувања на акциите во правец на остварување 

на дефинираната цел, 

 менаџментот има организациона улога , поставување обврски, одговорности и односи, 

 менаџментот е процес на планирање, организирање, поттикнување и контролирање на 

извршувањето на поставените цели со помош на човекот и другите ресурси 

 менаџментот се дефинира како процес на раководење кој се остварува согласно со одредени 

правила, уважување на проверени начела и примена на соодветни техник.
5
 

Менаџментот во образованието се дефинира како интердисциплинарна наука која го подига 

сопственото научно ниво. Менаџментот значи примена на интердисциплинарна системска наука, која ги 

анализира проблемите , значи одлучување и примен на решенијата на организацијата. 

3.1 Компоненти на менаџментот во образованието 
Кога зборуваме за компонентите на менаџментот во образованието треба да напоменеме дека 

менаџментот во образовниот процес се состои од четири основни компоненти:
6
 

 Управување 

 Лидерство 

 Водство (насоки) 

 Училиштето како организација 

Слика бр.1 Компоненти на менаџментот во образовнието 

                                                           
4
Бобек Шуклев: ; Менаџмент", Економски факултет, второ издание, Скопје, 1998 година, стр. 1-5 

5
 http://www.panoptikum.com.mk/2009-11-08-15-10-52/menadzment-i-politika/983----management-.html 

 
6
 Извор: Степан Станичиќ, Менаџмент во образованието, Филозофски факултет, Риека (предавања), - 

https://www.ffri.hr/.../stanicic_menadzment_u_oo_uvodno_izlaganje.pdf 
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Извор: Степан Станичиќ, Менаџмент во образованието, Филозофски факултет, Риека (предавања), - 

https://www.ffri.hr/.../stanicic_menadzment_u_oo_uvodno_izlaganje.pdf 

 

УПРАВУВАЊЕ 

Управувањето претставува процес на усогласување на материјалните, човековите и другите 

ресурси во образовнието и можност за оптимално остварување на целите во образовниот систем.  

 
Управувањето на образованието е поврзано со следниве прашања: 

 Администрација на образованието; 

 Сервиси и владини тела на национално, регионално, локално и училишно ниво; 

 Централизација и децентрализација на управувањето;  

 Финансирањето на образованието, легислативата на училиштата. 

Кока зборуваме за административната структура на школството треба да напоменеме дека тоа е 

изложено на надлежности кои ги врши: 

 Министерството за образование; 

 просветениот инспекторат; 

 државната администрација - единици на Одделението за едукација; 

 административни одделенија за образование (регионална / локална самоуправа);  

 градските одделенија за образование и школство, (Локалната власт);  

 општински служби за образование. 

Треба да напоменеме дека за образованието важна е и стручната образовна инфраструктура која е 

составена од: 

 Одделение / Агенцијата за училишта ( стручен надзор и усовршување );  

 Институција за образование на наставници и стрични соработници; 

  институции за образовни истражувања; 

 Институции за евалуација на едукација. 

https://www.ffri.hr/.../stanicic_menadzment_u_oo_uvodno_izlaganje.pdf
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ЛИДЕРСТВО 

Лидерството претставува синхронизација на ресурси во училиштето како функција со која се 

постигнува оптимално остварување на целите во  училиштето. 

 

 
Лидерството се занимава со следниве прашања поврзани со управување:  

 планирање, организирање, управување и евалуација на училиштето; 

 улогата и одговорностите на извршниот директор; 

 стандарди надлежност на директорите;  

 изборот, именувањето, примената на нови професионални  обуки за директорите  

 одговорност на директорот за спроведување на прописи, финансиски менаџмент, и др. 

 Евалуација на директорот. 

За извршување на ваквите активности задолжени се: 

  Министерот  

 Заменик министер 

 Шефови  

 заменици  

 Директори на училишта и тн. 

 

ВОДСТВОТО 
Водството можеме да го дефинираме како синхронизација на човековите потенцијали за 

постигнување на определени, поставени цели во образовниот процес. Овој процес во образовниот 

систем се грижи за: 

 комуникацијата во училиштето; 

 мотивирање на вработените; 

 лидерските стилови во училиштата; 

 Конфликтите и нивно решавање; 

 ефективни состаноци. 

 
Како одговорни личности кои треба да се грижат за добрата кумуникација и остварување на овој 

процес се јавуваат: 
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 Директорот; 

 Асистентот / Заменик-директорот; 

 Лидерот; 

 Педагогот; 

 Наставникот и тн.  

 

Слика бр.2 Структура на менаџментот во образованието 

 
Извор: Степан Станичиќ, Менаџмент во образованието, Филозофски факултет, Риека (предавања), - 

https://www.ffri.hr/.../stanicic_menadzment_u_oo_uvodno_izlaganje.pdf 

 

 

Училиштето претставува социјална установа која има  

динамична структура и елементи  (улога, цел, задачи, луѓе, ресурси, процеси, технолоии и тн.) Оваа 

институција се грижи за: содржината на училиште како организација; Нивоата на сложеност на 

училишната организација; просторната организација на училиштето; распоред на активности во 

училиштето; човечки ресурси за спроведување на програмата; (Де)централизирано донесување одлуки 

и одговорностите како и за организациската клима и култура во ушилиштето. 

3.2 Функции на менаџментот во образованието  
Менаџментот како процес делува преку различни функции, често класифицирани како:  

1. Планирање - одлучување за тоа што треба да се случи во иднина и создавање на планови за 

дејствување,  

2. Организирање - (спроведување) максимално искористување на ресурсите потребни за 

успешно спроведување на плановите,  

3. Екипирање (координирање) - анализирање на работата,регрутирање и најмување луѓе за 

соодветни работи,  

4. Водење - одредување што треба да се стори во одредени ситуации и наоѓање на луѓе за таа 

работа,  

5. Контролирање - надгледување - проверување на прогресот споредено со плановите, со 

можност од потреба за измени базирани на фидбек и  

6. Мотивирање - претставува процес на стимулирање на личноста со цел да превземе дејство за 

да ја оствари посакуваната цел.
7
 

3.2.1 Планирање 

Планирањето како клучна функција на менаџментот стана атрактивно особено во последните 

децении на 20-от век , кога се разви широка информациона база за сите субјекти во државите , кога 

настапи процес на глобализација на информационите системи , што овозможи брзо и ефикасно 

планирање и насочување на сите процеси кои настануваат во општеството.  

                                                           
7
http://mk.wikipedia.org/wiki/Менаџмент# 
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Планирањето во современото општество има повеќе задачи меѓу кои позначајни се: 

 намалување на неизвесноста во остварувањето на поставените цели на развојот, 

 максимирањето на позитивните разлики. 

Со процесот на планирање всушност се врши насочување на активностите во саканата или во 

проектираната насока. Планирањето , како мисловен процес пак, содржи повеќе активности кои можат 

да се прикажат на следниов начин:  

1. дефинирање на проблемите  

2. поставување хипотези и определување на целта  

3. прибирање и обработка на податоците  

4. барање на решенија  

5. договор - подготовки за спроведување  

6. одлучување и обединување  

7. реализација и контрола на извршување на планот  

Планирањето како свесна активност, се практикува во сите фази на менаџирањето на воспитно-

образовниот систем, на научно-истражувачкиот и на едукативниот систем. Тоа е поврзано со менаџмент 

- процесот кај овие институции кој се грижат за иднината ,за квалитетот и за патиштата по кои може 

најефикасно да се постигнат целите поставени пред овие институции. Тие цели треба да се остварат на 

определено ниво , во определен времески рок, со определени расположливи ресурси и со конкретни 

извршители.  

Планирањето , како дел од менаџмент процесот , особено ќе биде значајно и практикувано од 

институциите кои се повеќе ќе бидат изложени на пазарната конкуренција, а особено од оние кои ќе 

бидат во приватна сопственост, што е овозможено со новите законски решенија. 

Според одредени автори, процесот на плнирање во сфератана воспитанието и образованието, на 

научно истражувачкатаи едукативната дејност, треба во себе да ги опфаќа следниве функции: 

 прогнозирање - преку кое се предвидува идната организација на институциите; можниот начин 

на функционирање на училиштето , начините на остварување на дејноста , на усовршувањето и 

развојот; 

 утврдување на целта или на целите преку што се поставуваат веројатните цели и задачи кои теба 

да се остварат во текот на утврдениот период; 

 изработка на планови што подразбира составување на документи според кои ќе се одвиваат 

натамошните активности на извршителите.  

Процесот пак на изработка на годишниот план на едно училиште треба да помине низ неколку 

фази:
8
 

 анализа на работата на училиштето во претходната година,со сите елементи за оценка на 

успесите и на пропустително осварувањето на дејноста; 

 прибирање на мислења од учениците, наставниците и останатиот персонал за тоа што треба да 

се направи или да се измени во тековната година со цел резултатите да бидат подобри; 

 проучување на потребите од соодветни образовни услуги кои ги бара пазарот ; 

 запознавање со образовната политика на државата за периодот за кој се однесуваат плановите; 

 изработка на варијанти на плански документи; 

 изработка на критериум за оценка на варијантите на планот; 

 расправа и оценка на варијантите ; 

 избор на најоптималната варијанта на планот и 

 прецизирање и изработка на планот. 

Во образовниот систем односно образованието планирањето како функција е застапено и при 

планирањето на кадарот кој работи во самото училиште. Тоа подразбира еден тип на менаџмент меѓутоа 

во овој случај тоа би бил менаџмент со човечки ресурси. Менаџментот со човечки ресурси подразбира - 

политика и пракса кои се потребни за да се извршат менаџерските задачи поврзани со човечки ресурси 

во организацијата, а особено со вработувањето, обуката, оценаката, нагрдувањето и создавањето на 

безбедна и етички прифатлива и праведна околина за вработеите.  

И во овој случај постои планирањето како една од функциите кај менаџирањето со човековите 

ресурси , а тоа подразбира збир на активности кои треба да гарантираат дека вистинските луѓе се на 

вистинското место во вистинско време со цел да ги изведуваат планираните активности и проекти, преку 

кои организацијата , во нашиот случај училиштето, ќе ги постигне своите стратешки цели.
9
 

                                                           
8
 Проф.Д-р. Трајан Гоцевски ,, Образовен менаџмент", Скопје 1998г. , стр.228-230 

9
 Прирачник за Менаџмент со човечки ресурси- Македонски центар за меѓународна соработка, Скопје 

2008г. Стр.7, 27 
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Принципи врз основа на кои се планира кадарот во образовниот процес се: принцип на научност, 

принцип на реалност, принцип на институционалност, принцип на активен однос на субјектите, принцип 

на интегралност на планирањето, принцип на континуитет.
10

 

3.2.2 Организација 
Друга функција е организацијата која е неминовна за ваков тип на институции како 

образованието одосно образовниот систем. Организацијата го осмислува развивањето на 

производствените сили , го обезбедува поврзувањето на специјализираниот и раздробен труд , во 

сложени целини обединува многу матерјали , човечки и финансиски и други ресурси , таа е 

рационалност во движењетона разни сфери на општеството и репрезент на осмислениот политички , 

економски и културен или некој друг општествен интерес. Теоријата за организацијата и за 

управувањето со образованието и воспитанието се сваќа како системе на знаења, сознанија, постапки, 

препораки и идеи за зависноста, корелациите и односите, како на учесниците во остварувањето на 

воспитно-образовниот процес, така и на оние кои го обезбедуваат неговото непречено одвивање, па се 

до обезбедувањето на однапред поставените цели и на очекуваните резултати од воспитно образовниот 

процес. Теоријата за организацијата на образованието се занимава со проучувањето и отварањето на 

процесите и на перспективите кои овозможуваат целесо образовен и ефикасен педагошко-

професионален систем, со нови решенија во организационо- структурниот модел на училиштето и 

универзитетот, посовремена организација на трудот ,поефикасно управување со воспитно-образовните 

процеси и поприфатливи социјални односи во процесот.  

Кога станува збор за научната организација на образованието , во литературата се сретнуваат три 

аспекти на разгледување на овој современ феномен:
11

 

 функционален аспект- - покажува процес на подредување на деловите од системот на 

функционирање на системот како една целина, 

 структурен аспект- ги означува знаците на препознавање , својствата и застапеноста на 

елементитена еден систем кои го определуваат неговото значење,интеракции и врски , како 

помеѓу неговите елементи така и со неговото окружување,  

 институционален аспект- на организацијата на образованието покажува систем чие 

функционирање претпоставува остварување на однапред поставените цели.Кога овие поставки 

се изрегулирани со државно-правните акти ,тие стануваат институции т.е се 

институционализира системот навоспитно-образовниот процес кој има свои цели, функции и 

структура. 

3.2.3 Координирање 

Координирањето е третата функција на менаџментот во образованието. Тоа претставува постојана 

осмислена дејност в оуправувањето со училиштата преку која се внесува хармонија , параленост, 

пропорционалност и ритмичност во работата на извршителите, со цел да се постигне посакуваниот 

резултат во строго определено време . Преку оваа дејност се обезбедува неопходното заемно дејство 

помеѓу членовите на училишната организција, за да може таа да функционира како една целина. Улогата 

и значењето на кординацијата во образовниот систем постојанио се зголемува, како резултат на 

зголемувањето на самите активности кои произлегуваат од: 

 потребата од осовременување на наставните планови ипрограми и истражувачките програми , 

 од воведувањето нови насоки , 

 од подобрувањето на образовната технологија , 

 од проширувањето на истражувачката и на образовната инфраструктура и од се поголемото 

влијание на опкружувањето .  

Во современи услови, покрај организацијата, координацијата претставува значаен процес кој го 

практикуваат менаџерските кадриза да можат поуспешно да ги постигнат поставените цели на 

училиштето . Кординирањето претставува функција на современиот менаџмент која што подразбира 

постапки за остварување на формулираните цели, комуницирање со сите со цел да се обезбеди 

синхронизираност, усогласеност и кооперативност , до обезбедување добри работни односи , единство 

во активностите и сл. 

Раководителите, односно менаџерите од воспитно-образовните од научноистражувачките и 

едукативните институции, процесот на координација го остваруваат на повеќе нивоа меѓу кои 

најзначајни се : 

 координација , синхронизација и хармонизирање на односите во самата институција, 

 координација со опшественото и социјалното опкружување, 
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 Проф.Д-р. Трајан Гоцевски ,, Образовен менаџмент", Скопје1998г. , стр.244-245 
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 координација на воспитно образовните , на научно-истражувачките и на едукативните 

институции со органите кои имаат директно влијание врз нивното работење и координација и 

усогласување со пазарот на работната сила ,а особено со работо давачите, со цел да се 

координира образовната понуда која треба да соодветсвува со побарувачката на образовните 

услуги , по видови и степени на образование. 

Искуствата покажуваат дека процесот на координација особено станува значаен во воспитно 

образовните, научно-истражувачките и во едукативните институции, каде од една страна, работата 

зависи од индивидуалните ангажирања на извршителите, а, од друга страна, се појавуваат и се 

практикуваат различни мислења по исти прашања. Од тука, координацијата се јавува како императив за 

остварување на општите цели , поставени пред институцијата и пред нејзините раководители -менаџери. 

Во литературата постојат различни мислења за тоа колку видови координација постојат . Според 

едни автори координацијата може дабиде: 

 вертикална ,  

 хоризонтална и  

 дијагонално. 

Вертикалната координација се практикува во сите видови организации, вклучувајќи ги и 

воспитно-образовните, научно-истаржувачките и едукативните. Таа се одвива помеѓу различните нивоа 

на управување и раководење , како што се : директор на училиште-одделенски раководител, одделенски 

раководител-родители, ректор-декан , декан-раководители на институти и катедри, директор-менаџер и 

сл .  

Хоризонтална координација се одвива помеѓу луѓето на исто организационо ниво и на иста 

поставеност. На пр: координацијата сеодвива помеѓу раководители на проекти, раководители на 

институти приеден факултет, раководители на истражувачки центри при еден институтисл . 

Дијагонална координација се појавува и се остварува помеѓу различни нивоа на функции во 

институцијата , како што се: директор-менаџер - раководител на проект, ректор - проректор - деканна 

факултет и др .  

3.2.4 Мотивација 

Четвратата функција на менаџментот претставува мотивација. Со терминот мотивација се 

означува динамиката на процесот на внатрешната условеност на поведението на човекот. Мотивацијата 

е ознака за комплекс од фактори кои го насочуваат и обусловуваат поведението на човекот.
12

 

Мотивацијата може да се дефинира како однесување насочено кон остварување на некоја цел , 

поаѓајќи од определена потреба на човекот , а со цел за нејзиното задоволување. Мотивацијата е комплет 

на сили кои го тераат човекот да се однесува на определен начин .Во организациски контекст 

мотивацијата се дефинира како спремност за учество во остварувањето на целите на организацијата. 

Трите компоненти на мотивацијата според Арнолд (1991 ) се:
13

 

 насока _ што се обидуваме да направиме 

 напор _ колку многу се обидуваме 

 упорност _колку долго се обидуваме . 

Во стручната литература се сретнуваат голем број теории кои се занимаваат со прашањата на 

мотивираноста , како позначајни , се издеференцирани три теории: 

 теорија на Херцберг 

 теорија на Маслов 

 Врумова теорија за мотивација.  

Според Херцберг постојат два типа на мотивација: 

- внатрешна мотивација - самогенерирани фактори кои влијаатна луѓето да се однесуваат на 

одреден начин или да се движат во одредена насока . Овие фактори вклучуваат 

одговорност ,автономија , обсег на користење и развој на вештини и способности ,наоѓање интерес и 

предизвик во работата , можности за напредување. 

- надворешна мотивација - што може да се направи за луѓето за тие да бидат мотивирани. Ова 

вклучува награди , како зголемена плата, промоција, пофалба и казни, како и дисциплински акции, 

критики .Според теоријата на Херцберг човечките потреби се организирани во две посебни групи: 

првата со цел да се избегне болка , а втората да се овозможи психолошки раст и развој . Било утврдено 

дека некои фактори силно го одредуваат незадоволството и тие се наречени хигиенски фактори. 

Хигиенските фактори ја преставуваат околината на која човекот се обидува да се прилагоди и се извор 
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на страдање и водат до незадоволство .Битно е да се истакне дека квалитетот на хигиенските фактори 

создава исклучиво одредено ниво нанезадоволство , односно нивното влијание е огарничено на една 

димензија _ нездоволство. Друга група на фактори кои силно го одредуваат задоволството и се наречени 

мотивациски фактори .Мотивациските фактори го одредуваат нивото на задоволство од работата. Тие се 

сосема различни од хигиенските , односно од оние кои создаваат незадоволство . Тоа е така, бидејќи 

според Херцбергчуството на задоволство не е спротивно на задоволството . Спротивнона задоволството 

не е незадоволството , туку отсуство на задоволство и сл.  

Теоријата на Маслов пак ја опфаќа хиерархијата на потребите. Таа тргнува од постултот дека 

луѓето имаат општа низа на потреби кои според важноста , можат да се пдредат во хиерархијаспоред 

нивната важност. 

Најниско на хиерархијата се наоѓаат физиолошките потреби, кои севсушност осниовните телесни 

потреби за храна , за вода, спиење,сензорна сатисфакција и сл.  

На второ ниво се наоѓаат потребите за сигурност, односно потребите за безбедност и заштита .  

На трето ниво се наоѓаат социјалните потреби , односно потребата за љубов и припадност.  

Четвртата категорија се потребите за почитување. 

Последната потреба , наедно највисоката во хиерархијата на Маслов , е потребата за 

самоактуелизација, односно остварување ,потврдување на себеси. За неа е карактеристично тоа што 

колку повеќе се задоволува , таа станува се посилна.
14

 

Врумовата теорија за мотивација тргнува од ставот дека нетреба да се зборува за видот на мотивот 

кој во моментот придонесува за успешноста во работата,туку треба да се анализира целиот циклус на 

мотивацијата.Тој процес е од психолошка природа и има психолошка законитости. Така, целта која се 

стреми да ја оствари некој вработен не е ништо друго освен приближување, тендирање кон нешто. Овој 

автор исто така се занимава и со поимот на веројатноста да се оствари поставената цел и да се доживее 

претпоставеното задоволство од работата. 

3.2.5 Контрола 
Петтата функција на менаџментот претставува контролата и таа е една од најзначајните 

функции на менаџментот на воспитно -образовниот и едукативниот систем . Контролата во основа ја 

вршат менаџерите со цел да можат да утврдат дали поставените задачи , кои водат кон остварување на 

општата цел , се во рамките на очекуваното или не се. Котролата во основа треба да се свати како една 

позитивна активност која овозможува, уште во фазата на извршувањето на задачите, да се откријат 

слабостите и грешките , тие да се корегираат и да се оневозможи нивното повторување. 

Контролната функција има за задача да направи споредувањена планираното и оствареното или пак 

споредба со некои други параметри, од кои може да зависат наградувањето , стимулациите ,пофалбите , 

но и казните , укорите и слично. 

Контролната функција има особено значење и во областа на воспитно образовниот и едукативен 

систем. Таа во овие области има две значења. Од една страна, има потреба од административна контрола 

над спроведувањето на законитоста, финансиското работење, остварувањето на наставниот план и 

програма и на усно-истражувачките проекти, од аспект на почитувањето на општествениот интерес на 

државата. Од друга пак страна ,менаџментот на овие институции има потреба од контрола на 

достварувањето на поставените задачи во остварувањето на основната дејност.  

Поради сложеноста на воспитно-образовниот процес и поради разните интереси за него контролата 

тука се одвива на три нивоа , и тоа:
15

 

- првото ниво ја опфаќа контролата што ја вршат надлежните државни органи и таа се однесува на 

спроведувањето на законитоста ,финансиската контрола , почитувањето на усвоените наставни планови 

и програми и сл. 

- второто ниво ја опфаќа контролата која ја вршат стручните институции, како што е Бирото за 

развој на образованието и др. Кои се грижатза почитување на наставните планови и програми и на 

образовниот процес, за почитување на стандардите и нормативите во процесот , за  стручноста на 

наставничкиот кадар за кој даваат стручни оценки и сл. 

- третото ниво на контрола ја опфаќа контролата која ја вршат менаџерските тимови и директорите 

на институциите, а која се однесува на конкретното извршување на плановите за работа ,квалитетот во 

работата и сл. 
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4. ЗАКЛУЧОК  
Менаџментот во образованието се дефинира како интердисциплинарна наука која го подига 

сопственото научно ниво. Менаџментот значи примена на интердисциплинарна системска наука, која ги 

анализира проблемите , значи одлучување и примен на решенијата на организацијата. 

Менаџирањето во образовниот систем е скоро истокако и во една обична организација која работи 

за профит. Но разликатае во тоа дека во образовиот систем менаџерот односно директоротво 

училиштата, деканот на факултетот сноси поголем одговорностотколку обичниот менаџер во една 

организација. Таа разлика сеогледа во тоа пред кого тој одговара за својата работа. Додека менаџерот во 

организацијата одговара пред индивидуален орган илипак колегијално тело кои ја претставуваат 

највисоката инстанца, менаџерот во образовнта институција одговара не само морално иетички, туку и 

матерјално одговорно пред институциите на државата, а истотака е одговорен за своето работење пред 

корисниците науслугите на образовната иснституција, а и пред целото општество. Тоабе на начин што 

децата чие образование се одвива токму во тааинституција утре ќе треба да бидат на одредена работна 

позиција која ќе бара одредени способности со кои овие се стекнуваат токму воваквите воспитно-

образовни и едукативни институции.  

Што значи дека директорите, деканите -менаџери зависно од нивната менаџерска способност во 

точно одреден момент односно нивната проценка за употреба на сите овие функции кои погоре во 

текстот беа обработени зависи иднината на нашето општество , како и функционирањето на целата 

институција, а воедно и квалитетот на услугите кои ќе бидат дадени зависно од мотивирањето на 

вработените , како и вложувањето во нивниот професионален развој. 
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Abstract: The rapid advance of computer technology enabled the development of new ways of learning that 

goes beyond the dimensions of time and space in terms of education. One form of learning, which has emerged 

as a necessity of modern society in which we live and which is increasingly used both in the regular education 

system, and for the purposes of lifelong learning is electronic learning. E-learning is a term that includes the 

process of acquiring knowledge and using information - communication technology, mainly computers and the 

internet and all other digital sources, web tools and technologies. Quality teaching materials in the system of e-

learning are getting more and more important role, a teacher now takes on a new role of mentors, whose task is 

not to recount lessons that are available to all students, but to follow the development and achievements of each 

student to respond to the individual needs and expectations of all pupils and sends them to additional sources of 

knowledge, review and prove the opinions and attitudes of the relevant facts. Following the exchange of views 

among students and moderating the discussion, or exchanging questions and answers with each of the students 

individually, the teacher has the role to lead the students in the learning process and directs the order. The aim of 

this work is to first briefly explain the concept of e-learning, and then to point to the new professional role of 

teachers in the system of e-learning. To the teachers as the main carriers of teaching - educational process, were 

ready for a new professional requirements of our time, must be professional training and prepare for a new role: 

e-teachers, moderators, tutors, designers, instructional designers, planners, organizers, initiators , designers, 

coordinators, and other skills necessary for the teaching profession. 

Keywords: e-learning, the role of teachers in e-learning 
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Резиме: Убрзани напредак рачунарске технологије омогућио је и развој нових начина учења, који 

превазилазе димензије времена и простора у образовном смислу. Један од облика учења, који је настао 

као потреба савременог друштва у коме живимо и који се све више користи како у редовном систему 

образовања, тако и за потребе целоживотног учења, је електронско учење. Електронско учење је појам 

који обухвата процес усвајања знања, уз употребу информационо – комуникационих технологија и то 

првенствено рачунара и интернета, али и свих других дигиталних извора, веб алата и технологија. 

Квалитетни наставни материјали у систему електронског учења добијају све важнију улогу, а наставник 

сада добија нову улогу ментора, чији задатак није да препричава лекције које су доступне свим 

ученицима, него да прати развој и постигнућа сваког ученика, да одговори на индивидуалне потребе и 

очекивања свих ученика и упућује их на додатне изворе знања, преиспитивање и доказивање мишљења 

и ставова релевантним чињеницама. Пратећи размену мишљења међу ученицима и модерирајући 

њихову дискусију, или размењујући питања и одговоре са сваким од ученика понаособ, наставник има 

улогу да води ученика у процесу учења и усмерава га ка циљу. Циљ овог рада је да се најпре укратко 

објасни појам електронског учења, а потом да се укаже на нове професионалне улоге наставника, у 

систему електронског учења. Да би наставници као главни носиоци образовно – васпитног процеса, били 

спремни за нове професионалне захтеве времена у коме живимо, морају се стручно усавршавати и 

припремати за нове улоге: е-наставника, модератора, тутора, креатора, инструкционог дизајнера, 

планера, организатора, иницијатора, креатора, координатора, као и друге вештине, неопходне за 

професију наставника.  

Кључне речи: е-учење, улога наставника у е-учењу 
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1. УВОД 

Класична настава у којој наставник фронтално излаже наставне садржаје монолошком методом, је 

одавно превазиђен облик рада, нефункционалан је и не одговара захтевима дигиталног окружења у коме 

живимо. Примена нових информационо – комуникационих технологија, нов начин приступа и обраде 

информација уз помоћ готових софтверских алата и интернета, представља императив дигиталног доба у 

коме се налазимо. Међутим овакав модел наставе подржан информационо – комуникационим 

технологијама непосредно мења положај и улогу наставника, ученика и наставног садржаја, тако да сада 

уместо дидактичког троугла имамо дидактички четвороугао, уз обавезно присуство нове образовне 

технологије. Посебно место у дидактичком четвороуглу у области нових образовних технологија, 

заузима електронско учење. Електронско учење настало је као потреба савременог друштва у коме 

живимо, али и као резултат убрзаног развоја информационо – комуникационих технологија, које 

представљају једну од кључних области унапређења образовно – васпитног процеса. Нове методе рада 

односе се првенствено на коришћење Интернета за учење, који ће знатно унапредити традиционални 

систем наставе. Са иновативним методама и наставним средствима, знатно се мењају компетенције 

наставног особља, тако да сада наставници поред досадашњих задужења, стручних знања и способности, 

добијају нове професионалне улоге у реализацији наставног процеса.   

 

2. ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ  

Свестраним проучавањем  учења, бави се посебна научна дисциплина матетика,  која је добила име од 

грчке речи  матхесис што у преводи значи стицање знања (Андриловић и Чудина, 1991).  Шта је заправо 

учење? Учење је процес стицања знања, вештина, ставова и односа у индивидуалном интерактивном 

односу ученика са информацијом и окружењем (Кљакић, 2003). Кроз процес учења појединац мења 

своје понашање, при чему долази до   промена у менталном или спољашњем понашању. Међутим, 

процес учења се данас схвата много шире. Могло би се рећи да су наслеђе и учење два најважнија 

чиониоца, која одређују развој и природу човека и његовог понашања. Колико је учење важан процес у 

животу сваког човека као појединца, говори чињеница да поједини аутори у области психологије 

сматрају да душевни поремећаји настају као последица погрешно научених образаца понашања, а 

лечење тих поремећаја психотерапијом је учење нових, исправних начина понашања. „Психолози данас, 

дефинишу учење много шире: то је трајна, или бар релативно трајна промена индивидуе, која се  под 

одређеним условима може манифестовати у њеној активности и која је настала као резултат претходне 

активности индивидуе“ (Рот и Радоњић, 1992: 36). Ако мало боље размислимо, видећемо да је човек по 

природи упућен на учење, јер учење заправо чини човека човеком. Учењем човек стиче способност да 

гради и ствара ново, да мења навике, ставове, мишљења, начине понашања. Човек за себе може рећи да 

је нешто научио када сазна нешто ново или када нешто може, што пре процеса учења није знао или није 

могао.  

Традиционални систем учења који се примењивао у нашим школама, заснивао се углавном на стицању 

знања кроз монолошка предавања наставника, где је ученик био пасиван слушалац, док су наставна 

средства и то посебно информационо-комуникациона средства веома мало коришћена или скоро никако 

нису  коришћена на већини часова, па су ученици у таквом окружењу били незаинтересовани за наставу. 

Као главни облик рада примењиван је фронтални облик рада потом рад у пару, а на трећем месту је рад у 

групи. Овакав систем образовања и васпитања захтевао је модернизацију наставе, постављањем нових 

стандарда и савремених захтева. Тако дефинисани захтеви и високи стандарди који се од нас очекују и 

захтевају, воде ка савременим трендовима у образовању и то у правцу преласка од традиционалног 

модела наставе, у модел активне наставе у којој су наставници и ученици партнери у заједничком 

деловању на усвајању нових знања и реализацији циљева и задатака образовања и васпитања. У  оваквом  

наставном окружењу  тотално се мења дидактичка улога наставника, тако да сада  наставник није више 

централна личност у учионици која кроз фронтални облик рада реализује наставу, већ наставник сада 

добија нове улоге: помаже ученицима да уче на начин који њима одговара, обликује градиво на мање, 

логички смислене и повезане целине, поставља пред ученике градиво у облику проблемских ситуација, 

максимално користи у настави информационо-комуникационе технологије,упућује ученике на адекватне 

изворе знања, информација и литературе, усмерава  ученике кроз наставни процес како би решили 

постављену проблемску ситуацију, а тиме и усвојили потребна знања. Један од најважнијих атрибута 

савремене наставе је електронско учење, област која полако, али сигурно све више постаје саставни део 

нашег система образовања и васпитања. Електронско учење настало је пре свега као потреба савременог 

друштва за сталним (целоживотним) образовањем, али и као идеалан начин за школовање и стручно 

усавршавање особа које из било ког разлога не могу или не желе да се школују кроз класичан облик 

наставе у образовним установама. Шта је заправо електронско учење? Електронско учење можемо 

дефинисати као начин учења уз помоћ електронске технологије, као извођење образовног процеса уз 

помоћ електронске технологије – најчешће ИКТ (информационо-комуникационе технологије). Другим 
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речима електронско учење је врло широк појам који заправо обухвата све методе и технике за учење уз 

помоћ рачунара и интернета. У почетку Интернет се користи као медијум за размену текстуалних 

информација и порука, али даље ширење интернета и усавршавање његове пропусне моћи, отвара у 

историји човечанства најбржи и најмоћнији канал за комуникацију. Овај велики технолошки напредак 

који је поред размене текстуалних порука омогућио и пренос аудио и видео записа, доводи до идеје о 

прављењу нових алата за подршку електронском учењу, као што су LMS (eng. Learning Management 

System) централизовани системи за управљање учењем који омогућавају праћење индивидуалног 

напретка ученика у учењу на даљину (као што је нпр. MOODLE) или одвијање видео конференција које 

су пре свега помогле размену научних знања и помоћ  у образовању научних кадрова у гранама где 

постоји мали број врхунских стручњака у свету.  

Наравно највећу улогу у брзом развоју електронског учења има Интернет, јер ученику је потребан 

рачунар и интернет веза  да би могао да приступа ресурсима за учење које такође преузима са интернета. 

На интернету постоји велики број Web страна за учење на даљину, са изузетно корисним и разноврсним 

садржајима. Зашто се одлучити за електронско учење – ево неких предности е-учења, превасходно из 

угла педагогије:  

 електронско учење је прилагођено индивидуалним потребама студената (ученика) јер могу да 

уче било када, било где; 

 електронско учење омогућава активно учешће и активну улогу студената (ученика); 

 електронско учење омогућава брже ажурирање наставних материјала; 

 електронско учење омогућава глобални приступ различитим образовним садржајима; 

 пружа могућност рада у виртуелним лабораторијама; 

 омогућава неколико облика интерактивне комуникације на релацији: 

1. ученик – ученик, 

2. ученик – наставник,  

3. ученик – наставни садржаји,  

4. ученик – рачунар; 

 омогућава велики број могућности за групни рад, рад у пару;  

 омогућава бољу искоришћеност времена; 

 омогућава самосталну проверу знања ученика; 

 омогућава континуирано праћење и мерење напретка ученика; 

 омогућава смањење трошкова школовања;  

 омогућава индивидуализацију наставе.  

 

3. НОВЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ УЛОГЕ НАСТАВНИКА У ЕЛЕКТРОНСКОМ УЧЕЊУ  

Под утицајем најновијих  научно-технолошких промена, дошло је промене у структури, положају и 

улози  наставника у образовно – васпитном процесу. Захваљујћи новим технологијама и савременим 

наставним средствима, рутински део наставниковог ангажовања на преношењу знања, смањује се у 

корист креативног планирања целокупног наставног процеса. Данас наставник не треба да буде само 

предавач и оцењивач, већ све више „ планер, програмер, дијагностичар, истраживач, организатор, водич, 

иноватор, саветодавац и васпитач. Што наставник у већој мери врши те савремене функције, његов стил 

рада је мање класични ауторитаран, а више инветиван и демократичан. „  ( Илић, 1999:141 ). У 

традиционалној настави једна особа, наставник има разноврсне улоге: анализира потребно градиво у 

складу са циљевима учења, развија курс, креира наставне материјале и подучава ученике. У 

електронском учењу је приступ доста другачији. Не само да су улоге различите, већ су често неопходне 

и разноврсне компетенције. Формат и облик наставног градива се такође разликује услед различитих 

метода испоруке садржаја. Све у свему, чини се да ће наставник из традиционалне наставе морати да се 

у контексту е-учења трансформише у више особа са различитим вештинама, једноставно због ширине 

потребних вештина и времена који су потребни да се оформи квалитетан електронски курс. Велики је 

број улога које су потребне за квалитетан развој електронског курса, а најважније су оне које проширују 

компетенције наставника у традиционалној настави: 

• Аутор 

• Инструкциони дизајнер 

• Wеб програмер 

• Графички дизајнер 

• Аутор мултимедијалних садржаја 

• Видео и аудио продуцент 

• Тутор 

• Координатор 
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3.1 НАСТАВНИК У УЛОЗИ АУТОРА  

Наставник у улози аутора мора бити укључен од почетка до краја у развој било ког курса за е-учење. Он 

се брине о томе да је садржај онлине курса адекватна алтернатива предавањима, у склопу традиционалне 

наставе. Осим тога, аутор мора састављати вежбе, задатке, наставне садржаје и учествовати у свим 

другим активностима које се односе на припрему наставног процеса. Изузетно је важно да аутор ради 

као интегрални део тима, у току читавог развојног процеса, осигуравајући да се свим садржајима 

електронског учења може лако приступити и да су садржаји занимљиви за кориснике. Поред наведеног 

наставник у улози аутора задужен је и за избор или израду уџбеника, литературе и ресурса, као и 

осигуравање педагошке усклађености циљева курса, садржаја, вежби, испита и задатака. 

 

3.2 НАСТАВНИК У УЛОЗИ ИНСТРУКЦИОНОГ ДИЗАЈНЕРА 

Инструкциони дизајн обухвата читав низ активности, али се он у основи темељи на повезивању 

педагошких теорија учења са дизајном што бољег софтвера, да би се постигли што бољи резултати у 

учењу. Основне активности којима се бави наставник - инструкциони дизајнер су: 

• Анализа – процес којим се дефинише шта ће се учити; 

• Дизајн – процес којим се одређује како ће се учење изводити; 

• Развој – процес израде материјала; 

• Имплементација – процес инсталације система за поучавања у стварној ситуацији; 

• Евалуација – процес којим се вреднују постигнућа учења.  

У току реализације електронске наставе инструкциони дизајнер прати све наставне активности, рад и 

постигнућа ученика и даје инструкције у вези следећих активности: 

• упознаје аутора са одговарајућим педагошким стратегијама и могућностима реализације наставног 

програма; 

• помаже у одређивању, креирању и прилагођавању инструкцијских ресурса когнитивним 

способностима ученика; 

• даје савете за најбољи начин представљања информација ученицима у складу са њиховим 

индивидуалним способностима; 

• бележи и анализира резултате учења; 

• одређује редослед резултата учења; 

• одређује редослед активности ученика; 

• припрема техничку продукцију и услуге. 

Да би наставник био успешан инструкциони дизајнер неопходне су следеће компетенције: 

• да зна научну дисциплину којој припада предмет који предаје и њене везе са другим научним 

дисциплинама; 

• да познаје одговарајућу област и зна наставни план и програм предмета који реализује, као и његову 

корелацију са другим областима, односно предметима; 

• да познаје опште принципе, циљеве и исходе образовања и васпитања, као и опште и посебне 

стандарде постигнућа ученика и њихову међусобну повезаност; 

• да разуме социјалну релевантност садржаја предмета; 

• да поседује дидактичко-методичка знања неопходна за предмет који предаје; 

• да познаје технологије које прате научну дисциплину и предмет који предаје; 

• да поседује знања из педагошко – психолошких наука 

• да поседује знања о когнитивном развоју ученика; 

• да поседује знања о природи учења, различитим стиловима учења и стратегијама учења. 

 

3.3 НАСТАВНИК У УЛОЗИ ВЕБ ПРОГРАМЕРА 

Основни задаци веб програмера у систему за електронско учење односе се на одржавање веб сајта преко 

кога ће се одвијати електронска настава и његово повезивање са одговарајућим базама података, 

омогућавање аутоматизације објављивања наставних садржаја и остваривање свих других техничких 

предуслова, како би систем за електронско учење могао да функционише. Наставник веб програмер 

мора познавати могућности и начине креирања курсева на основу унапред утврђеног шаблона, који ће 

ученике упознати са организационим јединицама курса, дати преглед садржаја, задатака, податке о 

оцењивању, ресурсима и одговоре на често постављана питања. У остале активности веб програмера 

спадају и: 

• пружање помоћи другим наставницима при употреби алата за креирање и одржавање веб странице 

курса; 

• пружање помоћ инструкционом дизајнеру или тутору при употреби алата за креирање интерактивних 

алата; 
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• сарадњу са графичким дизајнером при концептуализацији екрана, позадине, корисничког интерфејса, 

прозора и адекватног постављања текстуалних елемената у програму; 

• креирање интерактивног интерфејса. 

 

3.4 НАСТАВНИК У УЛОЗИ ГРАФИЧКОГ ДИЗАЈНЕРА 

Графички дизајн је област у оквиру које наставник мора поседовати потребна знања и вештине 

неопходне за креирање јединственог изгледа и дизајна курса, за предмет који предаје. Наставник као 

графички дизајнер, има задатак да у складу са педагошко – психолошким принципима: 

-креира правилан изглед екрана; 

-дизајнира одговарајући распоред садржаја који се приказују на екрану; 

-да изабере фонт, величину и боју слова; 

-да осмисли правилан распоред графичких елемената. 

Приликом реализације наведених активности, наставник посебно треба да води рачуна о распореду 

специфичних елемента корисничког интерфејса, навигационих икона, икона или других графичких 

приказа потребних за помоћ при проналажењу локација унутар нелинеарно представљеног материјала, 

као и визуелно - графичких елемената потребних за обогаћивање текстуалног садржаја. 

 

3.5 НАСТАВНИК У УЛОЗИ АУТОРА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ САДРЖАЈА 

У електронском учењу, као и у класичној настави у учионици,  посебну важност за постизање наставних 

циљева и исхода, имају мултимедијални садржаји. Од наставника аутора мултимедијалних садржаја 

очекује се да осмисли и креира наставни материјал у коме ће бити спојени различити елементи (текст, 

слика, аудио запис, видео запис, анимација) у складну и функционалну целину, која ће осигурати 

остварење планираних циљева и задатака наставног процеса. С тим у вези, неопходно је да наставник 

буде оспособљен за коришћење специјализованих софтверских алата, који ће омогућити интерактивност 

која је за електронско учење не само пожељна, већ и препоручљива.  

 

3.6 НАСТАВНИК У УЛОЗИ ТУТОРА 

Улога наставника тутора одговара у одређеној мери улози одељењског старешине у традиционалној 

настави. Наставник тутор упознаје ученике и прати све њихове активности. Он одржава комуникацију са 

ученицима, помаже им у извршавању задатака, у разумевању садржаја, пружа им подршку, стимулише 

их и охрабрује, подстиче „ћутљиве ученике“, покреће мотивацију за рад. Тутор је наставник који 

реализује и следеће активности: 

• анализира и бира правилан избор стратегија и метода прикладних за онлине наставу; 

• одржава позитивну социјалну климу међу ученицима; 

• осмишљава активности којима ће ученици остварити најбоља постигнућа; 

• прати редовност рада учесника у онлине окружењу; 

• подстиче групне дискусије, израду самосталних и групних задатака и учествовање у свим предвиђеним 

Активностима;  

• ученицима даје повратне информације и прати њихов напредак; 

• врши процену знања. 

 

3.7 НАСТАВНИК У УЛОЗИ КООРДИНАТОРА (ФАЦИЛИТАТОРА) 

Наставник координатор је посредник у процесу учења, олакшава и усмерава процес усвајања знања. 

Поред стручних знања из предмета који предаје, треба да поседује и одређене специфичне компетенције, 

као што је првенствено смисао за координацију наставних активности, способност пружања подршке и 

помоћи ученицима, вештине комуникације, начине мотивисања ученика, познаје и разуме психички, 

емоционални и социјални развој ученика, поседује знања о начинима подршке ученицима из осетљивих 

друштвених група, познаје различите врсте мотивације. Активности које реализује наставник у улози 

координатора, у електронском учењу су следеће: 

• планира различите активности којима ангажује све ученике, уважавајући њихове индивидуалне 

разлике у социјалном и емоционалном развоју; 

• планира и усклађује наставне активности са психофизичким и развојним карактеристикама ученика, 

прихватајући ученика као личност у развоју; 

• планира начине и поступке подстицања самопоуздања и самопоштовања код ученика; 

• планира интеракцију свих учесника у образовно-васпитном раду, засновану на поштовању 

различитости и уважавању потреба; 

• планира различите активности којима подстиче креативност и иницијативу ученика. 
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4. ЗАКЉУЧАК 

Успех образовног процеса у електронском учењу и његови ефекти, зависе од многобројних фактора, 

међу којима се својим значајем и улогом истиче наставник, као организатор, креатор и реализатор свих 

наставних активности. Поред савремених техника учења подржаних информационо – комуникационим 

технологијама, наставник је незаменљив фактор васпитно - образовног процеса, а његова улога предмет 

је континуираног проучавања педагошке науке. Од спремности наставника да се стручно усавршава и 

трансформише од просечног наставника традиционалне школе до савременог наставника аутора, 

координатора, тутора, графичког дизајнера и низ других улога које га чекају у будућности, зависе учење 

и напредовање ученика. У савременој електронској настави коју карактерише висок степен знања, 

стручности, сложености, организације и интеграције образовних садржаја, наставник је добио нове и 

бројне улоге. У таквом окружењу  е-наставник је, све мање извор информација, а све више посредник 

између ученика и знања, ментор, саветник, фацилитатор… 
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Abstract: The establishment of the quality system for the professional and career development of the teacher is 

one of the most important, if not the key problem in the modern educational system of democratic society. Just 

because of this, the teacher who tends to progress in this profession and to acquire the title of teacher-mentor, or 

teacher-counselor, it is important to possesses organizational skills as the important segments that make up his 

teacher portfolio, beside his/her quality and specific competencies.  

Above all, the quality and not the quantity of accompanying instruments represents the reliable starting point in 

the process of competing for the title of mentor or counselor, and therefore we approach to it with particular 

attention. 

The planned professional development based on the teacher’s self-evaluation, always creates a clear picture of 

the actual level of knowledge and skills that he has, upon which he/she develops and establishesall the 

competencies and standards that are expected from him/her. 

It is inconceivable for the teacher’s professional and career development to take place without gaining formal 

and informal experience, as well as the research in the field of educational practice. The teacher continually 

proves the success in his/her professional work as well as the profesiional and career development, with the 

relevant evidence that reflect his/her knowledge and skills. 

Keywords: professional, career, development, mentor, counselor 

 

ПРОЦЕДУРИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН И КАРИЕРЕН 

РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ  
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Резиме: Една од најважната, ако не и клучна работа во современиот образовен систем на едно 

демократско општество е воспоставувањето квалитетен систем за професионален и кариерен развој на 

наставникот. 

Токму заради тоа од особена важност за наставникот кој има тенденција да напредува во професијата и 

да го здобие звањето наставник - ментор или наставник - советник, покрај поседувањето квалитет и 

одредени компетенции е и начинот на организирање на сите важни сегменти кои го чинат неговото 

наставничко портфолио. Квалитетот пред сè, а не квантитетот на приложените инструменти се сигурна 

појдовна точка во процесот на конкурирање за звањето ментор или советник, и токму заради тоа му 

приоѓаме со особено внимание. 

 Планираниот професионален развој базиран на самоеваулацијата на наставникот секогаш 

создава јасна слика за фактичката состојба на знаењата и вештините со кои тој располага врз основа на 

кои ги развива и заснова компетенциите и стандардите кои од него се очекуваат. 

 Професионалниот  и  кариерен  развој  на наставникот е незамисливо да се одвива без 

стекнување формално и неформално искуство како и истражување на воспитно-образовната пракса. 

Успешноста во својата работа во својот професионален и кариерен развој наставникот континуирано ја 

докажува со релевантни докази кои ги отсликуваат неговите знаења и вештини. 

Клучни зборови: професионален, кариерен, развој, ментор, советник 

 

1. ПРОФЕСИОНАЛЕН И КАРИЕРЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИКОТ 
Професионалниот развој и напредувањето во кариера се веројатно најважните нешта за кои е 

заинтересиран секој професионалец од било која сфера на општественото живеење, вклучително и за 

оние кои се дел од воспитно-образовниот процес. Тоа е еден долгорочен интегративен процес во кој 

преку учење, практична работа и истражувачка активност се развиваат и унапредуваат знаењата, 

вештините и способностите на поединците, кои се релевантни за успехот на наставните и воннаставните 
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активности со учениците. Исто така, дава можност за стекнување знаења и вештини со кои се обезбедува 

квалитетна и успешна соработка со колегите и управата на училиштето, како и квалитетен однос со 

родителите и локалната заедница. 

Професионалниот развој мора да се планира, а основна цел на планирањето да биде изнаоѓање на 

ефективни начини за надминување на јазот меѓу посакуваното и постојното ниво на квалитет на 

воспитнообразовниот кадар. 

Планирањето на професионалниот развој првенствено се базира на самоевалуација преку која 

наставникот прави јасна слика за својата работа, дознавајќи каде се наоѓа во однос на претходниот 

период, кои се неговите јаки страни, а кои слаби, во кој правец треба да се развива за да може да го 

подобри квалитетот на својата работа, ефикасното планирање на професионалниот развој во периодот 

што следува. Врз основа на резултатитеод самоевалуацијата,наставникот изготвува личен план за 

професионален развој. 

Професионалниот  и  кариерен  развој  нанаставниците треба да се развива и заснова врз јасни 

стандарди за квалитетна настава, точна и транспарентна оценка на наставниците, насочен 

професионален развој и непрекината поддршка на наставниците.  

Овој процес е резултат на обуки и меѓусебните искуства, при што вклучува: 

- Формално искуство (соодветно образование, семинари, менторство, работилници, 

професионални собири); 

- Неформално искуство (следење стручна литература, интернет, емисии посветени на 

образованието); 

- Самоевалуација и истражување на воспитно - образовната пракса. 

Се што наставникот работи, а е во функција на негов професионален развој и усовршување тој мора 

и да го докаже, а доказите се чуваат во неговото Професионално портфолио, како во делот во кој се 

наоѓаат потврдите и сертификатите за завршени обуки, така и во делот во кој се наоѓаат документи за 

сопствената наставна пракса и размислувањата за неа. Од огромна важност за секој наставник е да 

обезбеди, но и да ги сочува доказите за потрошеното време на свој личен професионален развој на едно 

место, како и примерите на добрата пракса и сите други докази кои се сметаат за релевантни. 

За да биде наставникот успешен во својата работа, освен што мора да поседува знаења и вештини 

мора да биде и мотивиран и да му биде потполно јасно што се очекува од него за да може во иднина да 

ги исполни сите тие очекувања. 

 

2. ШТО ПРЕТСТАВУВААТ КОМПЕТЕНЦИИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА НАСТАВНИЦИ?  

Компетенциите се описи на она што се очекува наставникот да знае и да умее да прави, како и на 

вредностите од кои сераководи во својата професија. Стандардите, пак, ги опишуваат очекувањата од 

наставниците што достигнале различни нивоа во својата кариера, односно може да се стекнат со звања 

наставник ментор и наставник советник. 

Приодите за да се опишат очекувањата од наставниците се организирани околу клучните подрачја 

на работата на наставникот:  

(1)  Знаење за наставниот предмет и за воспитнообразовниот систем  

(2)  Поучување и учење;   

(3)  Создавање стимулативна средина за учење;  

(4) Социјална и образовна инклузија;  

(5) Комуникација и соработка со семејството и заедницата;    

(6) Професионален развој и професионална соработка. 

 

3. КАКО КОМПЕТЕНЦИИТЕ И СТАНДАРДИТЕ МОЖЕ ДА ПРИДОНЕСАТ ЗА ПОДОБАР 

КВАЛИТЕТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО? 
Квалитетно образование не е можно без квалитетни наставници. Истражувачите и практичарите се 

обидуваат да откријат што е тоа што еден наставник го прави добар наставник. Определувањето на 

компетенциите што се очекува добриот наставник да ги поседува е еден од начините да се обезбеди 

наставниците подобро да се подготвуваат за својата професија. Основните професионални компетенции 

ќе бидат водич за усогласување на универзитетското образование за наставници со барањата на струката 

од една страна, а од друга ќе бидат основа за воведување на наставниците во работа во текот на 

приправничкиот стаж. 

Наставникот кој што има тенденција да прогресира во својот професионален и кариерен развој, 

користи интерактивни методи и современи техники за работа, како на пример: учество и работа во пар, 

работа во мала група, индивидуална работа, играње улоги, студии за конкретни случаи/сценарија, игри, 

размена/бура на идеи, презентација, панел дискусија, демонстрација на слики, цртежи и графици, 

индивидуални впечатоци, насочени дискусии, учење преку сопствено откривање, изработка на проектни 
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задачи, настава надвор од училница, решавање на проблемски задачи, компјутерска 

симулација/истражувања, квиз, вртелешка, петминутен состав, пет воведни реченици, светско кафе, 

дебата и инсерт метод, за кои смета дека ќе дадат подобри резултати во реализацијата на програмата.  

 

4. СОВЕТУВАЊЕТО – СИЛЕН ДОПРИНОС ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА 

НАСТАВНИКОТ  
Поаѓајќи од претпоставката дека наставниците имаат клучна улога во воспитно-образовниот процес 

на младите, како и во примената на планираните промени, тие можат да допринесат во развојот на 

образовниот систем чиј производ ќе бидат образовани поединци кои поседуваат знаења и вештини 

неопходни за живот во современиот свет. 

Основата на која почива ваквиот тип на стручно усовршување е учењето на наставниците еден од 

друг, што подразбира тимска работа која дава можност за соработка, создавање и размена на идеи, што 

ќе овозможи поголема ефикасност на секој поединец. Преку тимската работа наставниците развиваат 

нови поуспешни пристапи на учење, го збогатуваат своето знаење, развиваат мислење и формираат нови 

современи погледи. 

Идентификуваните примери на добра пракса секогаш се од голема корист за помладите и 

понеискусни наставници кои преку нив усвојуваат соодветни вештини, знаења и искуства, 

овозможувајќи им да се вклучат во промените на воспитно-образовниот систем. 

Помогнете им на колегите да го направат својот предмет интересен, внесете разновидност. 

Разновидноста е зачин на животот, зачинете ја вашата настава со многу различни методи и 

техники. Учениците ќе ви бидат благодарни, а успехот поголем. 

 

5. ЛИЧНИ ИСКУСТВА ОД СПРОВЕДЕН ПИЛОТ ПРОЕКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН И 

КАРИЕРЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ 

Во периодот на учебната 2014/15 година во дел од основните и средните училишта на Р.Македонија, 

под покровителство на Македонски центар за граѓанско образование поддржано од USAID, се спроведе 

Пилот проект за професионален и кариерен развој на наставниците.  

Како учесници во тој проект, особено ни е драго што материјалите кои ги доставивме и нашето 

мислење од спроведената анкета помогнаа во градењето предлог решенија на системот за кариерен 

развој. Обемноста на портфолијата со голем број на потребни докази од повеќе области за поседување 

одредени компетенции (обуки, научно-стручни конференции, конгреси, симпозиуми, авторства, учество 

во активности за подобрување на воспитно-образовната работа, награди и признанија, научно-стручно 

звање), како и повратната информација од пилот комисијата на овој проект, во многу ни помогнаа и ќе 

ни помогнат во иднина за квалтетното подготвување на нашите портфолија за професионален и 

кариерен развој.  

Самиот факт што во однос на компетенциите и структурата на професионалното досие како 

наставници сме во горната четвртина, ни дава мотивација за идно конкурирање за звањето наставник 

ментор или наставник советник. 
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Abstract:  Learning  in  school  are   very  different  from  learning  at  home  or  in some  other  situations  and  

how  in  terms  of  specific  learning  objectives  and  in  terms  of  methods  of  learning. Yet  these  two  

situations  have  in  common  around  here: 

1.School  work  is  primarily  directed  towards  learning  and  development  

2.Requires  social  interaction 

These  2  aspects  are  interrelated.And  when  we  say  around  here, and  school  organization  and  cooperative  

teaching 

Keywords: teaching, students and education process 

 

НАСТАВАТА НАМЕНЕТА КОН УЧЕНИЦИТЕ 
Даниела Ѓошева 

OOУ „Ванчо Прке“ - Штип, Р. Македонија   gosevadaniela@yahoo.com 

Матилда Бајкова 

ООУ „Вера Циривири Трена“- Скопје, Р. Македонија mbajkova@hotmail.com 
   

Апстракт :Учењето  во  училиштето по  многу  работи  се  разликува  од  учењето  дома  или  пак  во  

некои  други  ситуации  и  тоа  како  во  поглед  на  специфичните  цели   на   учење  така  и  во  поглед  

на  заедничко: 

1. Училишната  работа  е  во  прв  ред  насочена кон  учење  и  развој; 

2. Бара  социјална  интеракција 

Овие   два  аспекта  се  тесно  и  меѓусебно  поврзани. А  ќе  кажеме  нешто  и  за  училишната  

организација  и   за  кооперативната  настава. 

Клучни  зборови:  настава,ученици и  образовен  процес 

 

1. УЧЕЊЕ  И  ИНТЕРАКЦИЈА 
Учењето  и  поучувањето во  училиштето  не  се  насочени  исклучиво  кон  стекнување  на  стручни  

знаења  и  вештини  туку  и  на  развојот  на  личноста  кај  ученикот (креативност , самопочитување) 

како  и  на  развојот  на  социјалната  компетенција. Меѓутоа  се  поставува  прашањето  како  да  се  

остварат  овие  цели. Како  училиштето  може  да  ги стимулира  овие  вештини  и  да  им  помогне  на  

учениците  да  ги  поминат  своите  социјални  стравови , а  истовремено  да  ги  зацврсти  самодовербата   

и  одговорноста? Ако  ги  споиме  учениците  во  едно  одделение  и  чекаме  да  се  случи  социјална  

интеракција  тогаш  нема  да  стигнеме  далеку. Во  одредена  мера  формите на  социјална  интеракција  

мораат  однапред  да  се  структуираат. Учењето  во  услови  на  активна  инеракција  во  педагогијата  и  

психологијата  се   доста  цени , но  во  секојдневните  училишни  случувања  доминираат  облици  на  

учења  кои  карактеризираат  индивидуалност  и  натпреварување. 

 

2. ОПШЕСТВЕНИТЕ  ПРОМЕНИ  И  НАСТАВАТА   

Забрзаните  промени  кои  се  случуваат  во  опшеството  имаат  последици  како  за  учениците  така  и  

за  наставниците. Со  зголемувањето  на  нивото  на  човечкото  знаење , се  зголеми  и  обемот  на  

наставните  содржини  со  кој  учениците  се  среќаваат , и  се  соочуваат. Компјутерите  имаат  значајно  

влијание  во  наставата. Се  зголемува  и  притисокот  врз  учениците  професионално  да  се  развиваат  

во  правец  на  економскиот   и  технолошки   развој  кои  се  сметаат  за  значајни. Додатен  притисок  на  

училиштето  се  врши  и  преку  мерката  на  штедење , а  тоа  резултира  со  зголемен  број  на  ученици  

во  одделенијата. Како  последица  на  тоа  останува  се  помалку  простор  за  диференцирана  и  

индивидуална  настава. За  да  овие  притисоци  барем  малку  да  се  компензираат  во  наставата  се  

повеќе  се  зачестија  облиците  на  фронтална  работа  комбинирани  со  облиците  на  индивидуално  

учење. Освен  тоа  често како  главна  причина  за  примена  на  индивидуална  работа  се  наведува  

стимулирањето  на  самосталноста  на  ученикот. Меѓутоа  индивидуалната  работа  не  води  до  

самосталност , напротив  предизвикува  чувство  на  беспомошност. И  покрај  оправданоста  на  

примената  на  овој  облик  на  учење  постои  опасност  некои  важни  аспекти  од  социјалниот  и  

личниот  развој  на  ученикот  да  бидат  потиснати  во   друг  план. 

mailto:gosevadaniela@yahoo.com
mailto:mbajkova@hotmail.com
mailto:gosevadaniela@yahoo.com
mailto:mbajkova@hotmail.com
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3. НАСОЧЕНОТО  ПОУЧУВАЊЕ  КАКО  АЛТЕРНАТИВА 
Наспроти  претходно  опишаните  случувања  се  наоѓа  идејата  за  насоченото  училиште  кое  покрај  

останатите  елаборирал  и  DEEN (1985;1986). Во  овој   педагошки  структурен  модел , улогата  на  

наставникот , како  набљудувач  на  индивидуалниот  процес  на  учење  кај  ученикот  добива  

централно  место. Од  одлучувачко  значење  во  овој  концпт  е   способноста  на  наставникот  да  

излезе  во  пресрет  на  индивидуалните  потреби  на  ученикот , во  зависност  од  неговите   

предиспозиции  и  интереси  или  пак  помагање  во  знаењето  и  вештините  со  кои  тој  влегува  во  

интеракција  со  другите  ученици , што  значи  да  се  прилагоди  потенцијалот  на  учење  кај  секој  од  

нив. Основен предуслов за наставата насочена кон ученикот е постоењето кооперативна атмосфера  

помеѓу  учениците. 

****(Roeders 1994)-159 

Сепак во многу одделенија преовладува атмосфера на натпреварување,која ја поддржува   пракса на 

отценување,како и споредување нанивните меѓусебни постигања.Во таква атмосфера ученикот ја 

вреднува подршката и помошта од наставникот како личен неуспех,затоа што во тој момент на другите 

ученици не им е потребна помош,или пак  може да се случи помошта од наставникот  кај другите  

ученици да предизвика завист и љубомора. 

Постојат две алтернативи во училиштата со натпреварувачка  ориентација: 

1.училиште кое  прифаќа концепт на индивидуалност и 

2.училиште во кое ученците пробуваат преку интеракција да преземат дел од задачата на 

наставникот 

 

Индивидуалниот концепт  подразбира наставникот да ја бира наставната содржина одговарајки на 

методиката за  негова реализација за секој ученик поединечно,што во краен случај значи дека 

наставникот мора да обезбеди индивидуален третман  за секој ученик во одделението.Меѓутоа тоа во 

одделението не е изводливо. 

За разлика од ова наставата во која активно се користи интеракција меѓу учениците е применлива во 

праксата големи дури и во одделенија со поголем број ученици.Последните години се зголемило 

интересирањето за оваа форма на настава а истражувањата на ова подрачје станале побројни. 

Според некои истражувања се покажало дека учениците во наставата која е насочена кон нив развива 

поголема  самодоверба ,ги надминува социјалните  разлики и предрасуди ,покажува позитивен став 

спрема училиштето и другите ученици ,се склопуваат повеќе пријателста за разлика од 

натпреварувачката и индивидуалната  орентација. 

 

4. НАСОЧЕНА И ДИФЕРЕНЦИРАНА НАСТАВА 

Не постои оделение во кое сите поеднакво знаат или совладуваатнекоја наставна содржина 

подеднакво.За жал диференцијацијата за која овде се работи често во постојниот наставен систем 

претставува –понуда за наставните задачи –кои одговараат на индивидуалното ниво на совладување на 

наставната содржина на секој ученик поединечно.Поголемиот број на наставници ке се исплашат 

доколку треба за секој ученик поединечно да креираат задача.Ваквиот став произлегува од големиот 

бројна погрешни проценки.Прво учениците не се разликуваат  само според нивните знаења и 

способности на учење ,и врз основа на тоа треба да се запрашаме дали е тоа најважен аспект на 

диференцирана настава.Исто така учениците се разликуваат и по стилот на учење како и по своите 

социо-емоционални способности.Овие фактори дополнително го комплицираат планирањето. 

  

5. ПЛАНИРАЊЕ НА АКТИВНОСТА 

Активностите кои бараат максимална концентрација од учениците треба да се извршуваат 

претпладене.Во поладневните  часови кога концентрацијата попушта треба да се вметнат  

вештините.Идеално би било кога опишаниот циклус на работа се применува и во седмичниот  циклус.На 

почетокот на учебната седмица на учениците им треба повеќе време да се вклучат во наставата.Тие 

сеуште се преокупирани  со вон училишните активности.Пожелно е во понеделникот наутро да се 

потроши малку време за адаптација.Од иста причина пожелно е пред викендот да има фаза на 

отпуштање со цел учениците расположени да го напуштат училиштето. 

 

6. НАСТАВАТА  НАСОЧЕНА КОН УЧЕНИЦИТЕ И УЧИЛИШНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 
Процесот   на  имплементација  на  нови  методи  или  начин  на  работа  обично  се  остварува  преку  

три  фази. Првата  фаза  се  однесува  на  ориентацијата  на  припрема  за  иновации. Во  другата  фаза  

централно  место  на  имплементацијата  е  ефикасното  воведување  на  иновации. И третата  фаза  се  
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однесува  на  интеграцијата  за  иновација  во  нормалното  функционирање  на  училиштето. Станува  

збор  за  прилагодување  и  усоврашување  на  иновациите. 

                               

7. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА  НА  НИВО  НА  ЦЕЛОТО  УЧИЛИШТЕ? 

Постојат  најмалку две  добри  причини  зошто  воведување  на  наставата  насочена  кон  учениците  

трба  да  биде  опфатена  во  целото  училиште. Како  прво  би  било  многу  фрустрирачки  за  

учениците, после  одреден  период  колку  што  трае  наставата  за  кооперативна  групна  работа, 

повторно  да  работат  во  атмосфера  на  меѓусебни  натпреварувања  или  на  потполно  индивидуален  

начин  само  затоа  што  нов  наставник  го  превземал  нивното  одделение. Друго би  било  невозможно  

еден  наставник  сам  да  ги  спроведе  сите  промени. Овој  процес  бара  соработка  со  другите  членови  

од  колективот. Првиот  услов  за  тоа  е  формирање  на  потполно  формални  или  неформални  

структури  за  подрашка  на  имплементацијата  на  наставата  насочена  кон  учениците  помеѓу  

наставниците. 

 

8. МЕЃУСЕБНА  ПОМОШ  НА  НАСТАВНИЦИТЕ – ПАТ  КОН  ТИМСКОТО  

УПРАВУВАЊЕ  

Многу  е  важно  да  се  сфати  дека  и  на  самите  наставници  им  е  потребна  помош  за  да  научат  

како  да  работат   на  поинаков  начин  и  да  ги  применуваат  новите  методи. Оптимална  ситуација  е  

она  во  која  активноста  на  наставникот  е  структурирана  на  идентичен  начин  како  и  облиците  на  

учење  и  настава  кои  имаат  за  цел  да  имплементираат  во  училиштето. На  овој  начин  наставниците  

добиваат  можност  сами  да   испробаат  дадени  облици  и  методи  и  да  стекнат  непосреден  увид  и  

искуство  како  кај  нив  се  одвиваат  групните  процеси  и  кои  проблеми  можат  да  се  појават. Покрај  

ова  битно  е  наставникот  да  добива  повртна  информација  за  својот  начин  на  работа  во  

одделението. Учениците  преку  своите  напредувања  и  развојот  на  интереси, како  и  покажување  на  

она  што  им  се  допаѓа  а  што   неделумно  ќе  се  погрижат  за  тоа. Но  битна  е  и  повратната  

информација  која  ја  добиваат  од    своите  колеги. Взаемните  дискусии  исто  така  можат  да   

допринесат  за  подобра  работа. Нормално  на  тоа  нетреба  да  се   гледа  како  на  нарушување  на  

автономијата  на   наставникот  во  една  нормална   атмосфера  во  училиштето  тоа  нема  да  се  случи.  

Соработката  на  колегите  треба  да  се  смета  како   еден  вид  на  подршка  и  напредување  во  

училиштето  и  работата  како  и  наставата  насочена  кон  учениците, во  која  постои  доверба  не  само  

помеѓу  учениците   туку  и  помеѓу  наставниците, одделенијата  и  групите. 

Во  извештаите  на  некои  училишта  покрај  заедничката  реализација 

(co-teaching) позитивно  вреднување  има  и   заедничката  припрема  на  наставата. Во  такви  ситуации  

доаѓа  до  колективно  искуство  кое  е  доста  корисно  за  понатамошно   напредување, подобрување   на  

начинот  на  работа и  матерјалот  за  учење. 

Има   оправдување  во  училиштето  да  се  воведи  тим   за  подршка  како  општ   модел   на   

управување. Во литературата  на  англиски  јазик  се  употребува  терминот (peermanagement). Со  ова  се  

проширува  задачата  тимот  за  подршка  на  наставниците  да  се  одвива  во  правец  на  покажување  

на  автономијата  во училиштата  или  самото  место  за  работа, како  и   трансформацијата  на  

училиштето  со  отворен  систем.(Fullan 1990).Тимовите  кои  можат  да  бидат  организирани  на  

пример, спрема  критериумот  на  наставниот  предмет  или  одделението, во  одредени  околности  

преземаат  поголема  одговорност  за  случувањата  во  колективот  вклучувајќи  го  и  финансиското-

економско  подрачје.Постојат  неколку  начина  за  давање  на  надворешна  подрашка  во  интеракцијаta   

на  учење во  самото училиште.Еден  од  основните  е  анганжирање  на  искусни  тренери  за  обучување   

на  тимот  на  наставници  за  вештина  неопходна  за   ефикасна  работа  во  одделението  и  управување  

со  тимот.Учењето  со  искуство  во  оваа  ситуација  е   делотворно. 

Друг  начин   за  воспоставување  на  контакт  со  колегите, другите училишта  и  институции  е  оној  во  

кој  и   тие  се  вклучени  во  сличен иновативен  процес. 

Размената   на  искуства  може да биде  од  голема помош. 

 

9. ВОНУЧИЛИШНИ  ОДНОСИ  
Последен   важен  аспект  кој  се  однесува  на  училиштето  како  целина  е  односот  спрема  

надворешното  опкружување.Клучна  улога  овде  имаат  родителите  на  учениците.Во  училиштата  со  

настава   насочена  кон  учениците  родителите  имаат  право  да  бидат  информирани  за  методите  кои  

се  преименуваат   во  училиштата. Соработката   помеѓу  родителите  и  наставниците  има  големо  

значење  за  воведувањето  на  интерактивната  настава. Информирањето   на   родителите , а   доколку  е   

можно и  нивно  активно  вклушување  во  организацијата  на  наставата   било  да  е  тоа  во  текот  

групната  работа  или  пак  во  подготовките  на   наставната  содржина  е   доста  значајна.Исто  така  и  

институциите  за  подрашка   треба   да   бидат   поблиску  информирани  за  воведување  на  новите  



THE TEACHER OF THE FUTURE                                                                                                                           

Ninth International Scientific Conference                                                                                                                  

17-19.6.2016, Durres, Republic of Albania 

 

56 
 

форми   и   обликот   на   работа  во  училиштата. На   тој  начин   тие  можат  да  координираат   

меѓусебни  активности.Делотворна  структура   за  подршка  е  поврзаноста  на  училиштата. 

 

10. ШТО   ТРЕБА  ДА   СЕ  ПЛАНИРА? 

Едно  од   важните  средства  за  ефикасно  спроведување  на   новиот  пристап  во  образованието  е   

колку  одговара  она   што   е   планирано.Тоа   треба  да  започне  со  дефинирање  на   целиот  процес  и  

реализација  на  планираната  активност  во  која  сите  релевантнипоединци  и  институции  би   биле  

активно   вклучени.  Последефинирање  на   целта   следи  дефинирање   на   активностите  потребниза 

нивно  реализирање, како  и  внесување  на  прелиментарен  распоред     и   одредување  на  личностите  

одговорни  за   препримање   и  изведување  на  поедини  активности.Како  следен  чекор  во  процесот  

на  планирање, неопходно  е  да  се  направи  листа (пресметка) која  е  потребна  за  процесот  на  

спроведување. Таа  може  да  биде  финансиски , матерјална   или   пак  човечка.Последен  важен 

елемент кој терба да биде вграден во процесот на планирање е времето и инструментите за набљудување 

насамиот процес и неговата примена.  

 

11. ЗАКЛУЧОК 

Би дала само  краток заклучок и би го напоменала следново. 

Според истражувањата се покажало дека учениците во наставата која е насочена кон нив развиваат 

поголема самодоверба, ги надминуваат социјалните разлики и предрасуди, покажуваат позитивен став 

спрема училиштето  и другите ученици, се склопуваат повеќе  пријателства , за разлика од 

натпреварувачката и индивидуалната  орентација. Исто така важна е и соработката  помеѓу самите 

наставници односно тимската соработка помеѓу колктивот  или соработката со колективот  од  другите 

училишта и при тоа се подобрува комуникацијата  ,доаѓа до иновации како и решение на некои 

заеднички  проблеми. 
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SCHOOL PRINCIPAL AND MANAGEMENT IN A PRIMARY SCHOOL 
Milorad Stanic 

PS “Vuk Karadzic” – Lipnica, Serbia mika.uca@gmail.com 

 
Abstract: Modern life is becoming more and more hectic. We live in a technologically turbulent time. Scientific 

knowledge is so advanced that everything has to change rapidly. Our educational system is changing so slowly 

that it, unfortunately, does not follow changes in most cases. Students, parents and teachers are not satisfied at 

all. School management is often formally conducted, without ideas, innovations and any effort made by the 

school principal to change that situation. It is not rarely the case that the school principals are under the pressure 

of politicians who know little about the educational process, thus the school becomes a political playground 

suitable for various improper acts. The paper will discuss the importance of the school principals - managers for 

school work and functioning of the educational process. In order to improve material, technical and educational 

conditions, school management must include planning, decision making, leadership, management, 

communication and the realization of the projects in its work as well as the role of school principal as a leader. It 

is clearly defined by the Educational Law System who may be elected as the school principal. Apart from 

education, the person elected should have a reputation, license, experience in educational work, and 

predispositions for a leader. The paper will discuss the opinions of school principals from the municipality of

Loznica about the fact whether the school principal is a manager or a leader and about  the implementation of 

the professional resources for school management. 

Keywords: school principal, manager, leader, school management. 

 

ДИРЕКТОР И МЕНАЏМЕНТ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 
Милорад Станић 

ОШ „Вук Караџић“ – Липница   mika.uca@gmail.com 
 

Резиме:   Живимо у веома убрзаном и технолошки бурном времену. Научна сазнања се толико 

унапређују да се све мора убрзано мењати. Имамо образовни систем који се споро мења и нажалост  у 

већини случајева не прати иновације. Незадовољни су ученици, родитељи, наставници. Руковођење 

школом често се формално спроводи, без идеја, иновација и личног ангажовања директора да се нешто 

промени. Неретко и сама политика и политичари који мало знају о образовно-васпитном процесу врше 

притиске на директоре и самим тим школа постаје политички полигон за разне непримерене радње.  У 

раду ће се изнети значај директора-менаџера за рад школе и функционисање образовно-васпитног 

процеса. Да би менаџмент школе био у функцији побољшања како материјално техничких, образовно-

васпитних услова, тако да се у целокупни процес управљања и организацијом школе морају укључити 

планирање, одлучивање, руковођење, вођење и комуникација, рализација пројеката, као и улога 

директора као лидера. Законом о основама система образовања и васпитања, јасно је прописано чланом   

57.   које лице може бити изабрано за директора школе. Поред образовања лице које се изабере треба да 

има пре свега углед у колективу, лиценцу, искуство у образовно-васпитном раду, личене предиспозиције 

за лидера. У раду ће се изнети ставови и мишљења директора школа са подручја града Лознице, о томе 

да ли је директор школе менаџер или лидер као и о увођењу професионалних ресурса за управљање 

школом. 

Кључне речи: директор, менаџер, лидер,школски менаџмент, управљање; 

 

УВОД 

Живимо у времену које је убрзано и пуно промена. Сваком даном наука напредује да нисмо ни свесни да 

нова научна сазнања мењају наше навике, једном речју живот. У последњих десет година појављују се и 

нова занимања као последица научно-технолошке револуције, тј. нових научних сазнања. Образовни 

системи многих земаља споро се мењају и не прате иновације. Такви образовни системи доводе до 

незадовољства ученика, родитеља, наставника. Школе раде на класичан начин, тј. настава је предавачка , 

фронталан. Неретко се професори који покушавају да уводе иновације исмевани и ниподаштавани. 

Финансијска ситуација, плате просветних радника су толико ниске да и то је један од фактора 

незаинтересованости. Финансирање школа неретко врши се селективно јер је политичка подобност 

директора на првом месту. Иницијативе директора за увођење иновативних модела наставе, 

финансирање на повољнији начин-транспарентан, а не централистички, где је новац за буџет школа у 

локалним самоуправама и даје се на кашичицу, што се негативно одражава на цео процес. Директори 

школа су обично мета и неретко су критиковани због школе која је класична и образовног система који 

је стереотипан и немогуће га је мењати. Кад се на све проблеме умеша и политика и политичари који 

нажалост мало или никако не познају односе у школама, на почетку двадесет првог  века, имамо једну 

mailto:mika.uca@gmail.com
mailto:mika.uca@gmail.com


THE TEACHER OF THE FUTURE                                                                                                                           

Ninth International Scientific Conference                                                                                                                  

17-19.6.2016, Durres, Republic of Albania 

 

58 
 

неефикасну школу и поремећене односе у колективу, што се рефлектује на ученике, родотеље и средину 

па самим тим пада углед школе и наставника.  У раду ће се изнети значај и улога директора у 

менаџменту школе, као и однос директора-лидера као првог човека школе.   

 

1. МЕНАЏМЕНТ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

У литератури постоји пуно дефиниција менаџмента. Неке од дефиниција ће се изнети у раду јер 

немогуће је изнети их све.  

 Не постоји јединствена и универзална дефиниција менаџмента. Менаџмент је врло комплексан и 

сложен феномен. Сам појам менаџмента се преводи као управљање, а управљање представља 

способност да се ствари обаве преко других људи. Менаџмент се раније преводио нашом речју 

руковођење, али ове речи нису синоними, јер руковођење је само једна од функција менанџмента. 

Менаџер је неко ко ради са другим људима и уз њихову помоћ координише њиховим радним 

активностима да би се остварили циљеви организације. Менаџмент се може посматрати са различитих 

аспеката: 

 Као друштвени феномен, 

 Као научна дисциплина, 

 Као вештина и способност, 

 Као управљачка структура у организацији, 

 Као професија, 

 Као посебна специјалност, 

 Као струка и наука, 

 Као уметност.  

„Менаџмент представља универзално средство, неопходно оруђе савременог и индустријског света. 

Свака организација, сваки иоле сложенији посао или озбиљнија активност, захтевају управљање да би се 

довели до одабраног циља, односно да би се ефикасно завршили. Савремене организације, привредне 

или непривредне, захтевају сталне управљачке акције да би деловале и развијале се у сложеном и 

динамичком окружењу у ком функционишу“. (pmc.edu.rs/sta-je-menadzment,   текст је преузет из књиге 

проф.др Петра Јовановића, „Како постати добар менаџер“). 

Анализом већег броја радова из менаџмента могу се дати следеће дефиниције овог доста у различите 

сврхе коришћеног појма: 

 Менаџмент је управљање предузећем, 

 Менаџмент је управљање преко других људи, 

 Менаџмент је управљање пословањем, 

 Менаџмент је управљање пословним процесима, 

 Менаџмент је руководство предузећа, 

 Менаџмент је пословна политика. 

„Менаџмент је посебна научна дисциплина, мултидисциплинарног карактера, која се бави 

истраживањем проблема, управљања одређеним пословима, подухватима и друштвеним системима. 

Менаџмент је процес обликовања и одржавања окружења у којему појединци, радећи заједно у 

скупинама остварују одабране циљеве. То је заправо постизање жељених резултата кроз ефикасно 

коришћење људских и материјалних ресурса“.  (https://hr.wikipedija.org/wiki/menadzment). 

Савремени менаџери у принципу обављају три задатка: 

 Усмеравају послове и организације, 

 Усмеравају (управљају) људима, 

 Усмеравају (управљају) операцијама (производима и услугама). 

Творац универзалног менаџмента Henri Fajol сматра да сви менаџери обављају личне функције без 

обзира на врсту делатности и хијерархиски ниво, док Meri Parket Folit сматра да је менаџмент „уметност 

остварења циљева посредством других људи“, а Piter Draker за менаџмент тврди „ наука и вештина 

управљања људима“.  

„ Процес планирања, организовања, вођења координације и контролисања људских материјалних, 

финансијских, информационих и других ресурса зарад остваривања организационих циљева под 

најповољнијим условима“. ( www.vps.ns.ac.rs/materijal/mat 5270.ppt). 

Људи који се баве менаџмент процесом називају се менаџери. Основни предмет истраживања 

менаџмента као науке су: 

 Ефикасност, (радити праве ствари) 

 Флексибилност ( праве ствари на прави начин). 

Под синтгмом школски менаџмент подразумева се низ мера и активности у управљању образовном 

организацијом: истраживање, планирање, програмирање, праћење, вредновање, што се другачије може 

назвати „образовни циклус“.  Применом образовног циклуса унапред се зна које циљеве, у ком времену 

https://hr.wikipedija.org/wiki/menadzment
http://www.vps.ns.ac.rs/materijal/mat%205270.ppt
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и на који начин школа треба да оствари уз најмањи утрошак средстава, времена и енергије свих актера 

образовно-васпитног процеса.  

„Школски менаџмент обухвата: циљеве школе, прганизовање, моделовање, интегрисање, регулисање, 

руковођење, одлучивање, спровођење, надгледање, контролисање, процењивање, вредновање, 

промовисање, финансирање, вођење, усмеравање, сналажење, комуницирање, реаговање, награђивање, 

кажњавање“. (  Директор школе, бр. 2/2001. проф.др Младен Вилотијевић, проф. Др Милан Ратковић). 

Све ове активности деловале су неповезано, док у су у менаџменту интегрисане механизмима 

управљања. Сви ови појмови су елементи менаџмента. 

Можемо закључити да менаџмент није ограничен само на бизнис, нема организоване делатности без 

управљања. Увођењем савремених педагошких сазнања и иновација у школе и управљањем истих није 

ништа друго него педагошки менаџмент. Увођењем менаџмента у наше школе, успешније и доследније 

би се управљало педагошким процесима и појавама, што би допринело критичком преиспитивању и 

саме педагошке теорије што отвара просторе  њене ревалидације и иновације истовремено. 

1.1 Менаџери у школи 

У нашој школи директор обавља многе функције менаџера самостално или у сарадњи са својим 

сарадницима, понекад и са целим колегијумом. Међутим, неке битне функције нико не извршава и 

можемо расправљати о окрњеном менаџменту. Али менаџмент ако није целовит не може успешно 

функционисати. Уколико не функционише било који сегмент образовног циклуса, цела организација 

трпи, смањује јој се и ефикасност и ефективност. 

Да би менаџмент у школи био потпун морају се и правне баријере помериту на страну школа. Наиме 

школе имају ограничена права јер постоји висок степен државног административног управљања па се 

може расправљати само о ограниченом менаџерству. Посебно треба истаћи финансијску страну где је 

законом о буџету школа без финансијских средстава иако су она предвиђена буџетом, плаћају се само 

рачун за рачуном, што доводи до гушења креативности и слободног одлучивања а онада се све 

рефлектује и на друге односе, посебно на немогућност увођења иновација у наставу. 

У развијеним школама, на колеџима и на универзитету у свету постоје менаџери и лидери (директори 

или декани). Менаџерска функција је свеобухватна док лидерска функција своди се на руковођење, 

управљање људима. Данас са сигурношћу можемо закључити да директор мора бити менаџер и лидер у 

исто време, без обзира на разлике у овим функцијама. Једна функција без друге нису могуће у 

супротном школа не би могла да функционише. 

1.2 Директор лидер 

Данас директор код нас је менаџер и лидер. У претходним поглављима овог рада утврђени су менаџерки 

оквири. У нашим условима може се поставити питање колико директор може бити лидер имајући у виду 

законске оквире и прописе који су неретко крути а и педагошки захтеви су унапред одређени, без 

великух могућности да се нешто мења. Многе школе у којима су директори лидери одскачу по 

стандарду и квалитету од просечних школа. Директор лидер обично одскаче и препознаје се својом 

храброшћу, луцидношћу, визионарством, мисионарством, хуманошћу, сарадњом са другим школама и 

институцијама, повезује и братими школе и тако подиже рад своје школе изнад просека. Самим тим, 

обарају тезу да је „школа огледало друштва“ и доказују да се понегде и „средина може да огледа у 

школи“. 

Шта је лидер у школи и за школу? 

Штајнмахер тврди да су лидери „светионици,носе се са непознатим и неизвесним, то претварају у 

познато, јасно“, или како твде Хас и Томаскин: „Користе машту. Отворени су. Синтетизују. Прихватају 

ризик. Гледају дугорочно. Интересује их иницијатива, откривају ново. Трагају за алтернативама. 

Постичу друге. Доследни су. Боре се са бирократијом за добробит своје организације“. 

Да би неко био истински лидер мора бити критичан према себи и зато је могуће да се сам и организује. 

Показује интересовање за решавање проблема у другим организацијама. Улива поверење људима својим 

конкретним акцијама. Лидери су по правилу скромни, без већих слабости, велики прегаоци. Може се с 

правом тврдити да се директор може поставити и устоличити али никада нико никога не може 

наименовати за лидера јер лидер значи више него професија. 

Да би неко био лидер мора бити визионар и мисионар. Може се рећи да је то најважнија одлика лидера.  

Хас истиче да „лидер посматра садашњост и нуди другачији пут за будућност. Његова је визија и 

практична и могућа. Он има и стратегију и способност да визију пренесе на следбенике и да их 

придобије за њену реализацију“. Лидер не фубкционише усамљен, он мора да зна више да слуша него да 

наређује, његова снага је у мотивацији других, истраживању и коректном коришћењу њихових 

интелектуалних потенцијала. Из напред реченог можемо закључити да је школи потрбнији лидер него 

директор. То је педагошко вођење. Нажалост дан данас у нашој пракси међу руководиоцима школа 

много је више директора него лидера. 
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1.3 Директор на челу промена 

Хераклит је констатовао да „ништа није вечно осим промене“. У многим школама у којима се ништа не 

мења, оне стагнирају, а стајати не напредовати, не развијати се, опасније је од пропадања. Status qvo 

одговара слабим лидерима, некреатвним, уплашеним, неспособним да прихвате ризик, јер ново је увек 

рискантно. Лоши директори се боје пораза, добри из њих извлаче поуке и иду даље. Успех није 

праволинијски, постоје и падови, али их не треба претварати у катастрофе. „Живот је велики лавиринт 

награда и казни“. (Хас).Према њима се морамо активно односити и претварати пораз у победу, или ћемо 

их пасивно прихватати и тако постати вечити губитници, робови властитог „зицерашког“ промашаја. 

Промене су ризичне, тешке а некад и болне. Лидер је у ситуацији да припрема људе за промене како би 

исте биле на добробит свих запослених а и школе. Промене које су неминовне јер су део сталног 

процеса лидер школе се мора посебно припремати јер реформе неће бити временски омеђене. Реформе 

постају стални процес, толико значајни да се везују за опстанак школе и њен просперитет. 

1.4 Директор у (само)образовању 

Ако констатујемо да се „лидер не рађа“, можемо поставити питање како се образује, оспособљава, 

усавршава? Током редовног школовања, директори се образовних организација не слушају ни један 

семестар из подручја руковођења и  маркетинга у  школама. Најновији облици стручног оспособљавања 

за школски менаџмент треба да привуку заинтересоване за ову врсту посла у школама. Постоји потреба 

да се изгради ефикасна концепција перманентног оспособљавања директора путем самообразовања и 

организовања Школе за директоре односно школе за педагошки менаџмент. Оспособљавање директора 

путем семинара неретко постаје „велика импровизација“, јер јој недостају слобода и идеје помоћу којих 

би слушалац преиспитивао себе, тако што би преиспитивао своју праксу и оно што слуша на семинару, 

побеђујући при томе асоцијације за нове менаџерске или лидерске продоре. 

 

2. ЗАКЉУЧАК 

Данашња школа мора да се реформише, тако да би сви учесници образовно-васпитног процеса били 

задовољни. Реформе и промене које су неминивне сигурно ће много тога побољшати али сећање на 

школу која је била узор и имала углед тако да све реформе морају ићи ка том правцу-враћања угледа 

школе и просветних радника. У новој реформисаној школи школи директори  имају запажено место јер 

поред менаџмента морају бити и лидери. Рекли смо да се „лидер не рађа“, већ мора да се 

образује,оспособљава, усавршава. Имајући у виду да за време школовања на наставничким факултетима 

не слуша се ни један предмет из подручја руковођења школама. Неопходно је да се у реформисаном 

систему образовања наставника, обавезно уведе слушање предмета из области менанџмента. Ако се узме 

у обзир и настава као процес, можемо закључити да је у већини школа класична и да су ученици 

незаинтересовани јер им је досадно јер нису активни због предавачке улоге наставника. Кад се узме у 

обзир и финансирање школа које је центрлизовано и директори на рачуну немају никаква средства а 

мали број школа има сопствене приходе, креативност, менанџмент и сваки иновативни модел не може да 

се реализује јер су неопходна и средства.  

Да би реформа школе успела мора пуно тога да се мења, пре свега однос према директорима-

менаџерима-лидерима јер од њих зависи целокупан процес који мора бити врхунски, како би се углед 

школе и наставника вратио на некадашњи ниво. Такође и плате директорима морају бити знатно веће јер 

по законским прописима директори школа одговарају за све. Да би реформа успела поред стручњака из 

министарства , факултета и научних кругова директори су неопходни и веома битни јер без њиховог 

мишљења и учешћа свака реформа постаје сма себи излишна. 
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Прилози: 

Прилог 1. 

Однос менаџера и лидера 

 

Менаџер Лидер 

Краткорочно оријентисан Дугорочно оријентисан 

Стриктан погледа  Загледан у хоризонт 

Администрира Иновира 

Одржава  Развија 

Имитира  Ствара 

Пита зашто и како Пита зашто не 

Прихвата Доводи у питање (изазива) 

Добар војник Сопствена личност 

Ради ствари на прави начин  Ради праве ствари 

 

Прилог 2.   
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ОСОБИНИТЕ НА ЛИЧНОСТА ВО ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ 
Слободанка Кожухарова 

Тодор Кожухаров 
 

OСОБИНИ НА ЛИЧНОСТА  

Во повеќето еднократни и краткотрајни односи со луѓето, може да се користи Етиката на личноста за да 

се остави поволен впечаток, користејќи го шармот и вештините. Меѓутоа секундарните особини сами по 

себе немаат трајно влијание во долгорочните односи. Без интегритет и снага на карактерот, животните 

предизвици ќе ги извадат на површина вистинските мотиви, а неуспехот во меѓучовечките односи ќе го 

преземе местото на краткотрајниот успех. Емерсон вели
16

 ,, Затоа што гласно викате, не можам да ве 

чујам што зборувате”.  

 

1.1. Парадигми  

Успешните луѓе имаат 7 основни навики
17

, кои се прифаќање на вистинските принципи за трајниот 

успех. За да ги разбереме овие 7 навики, треба да ја разбереме сопствената „парадигма” и како да 

направиме „замена на парадигмата”. Зборот парадигма доаѓа од грчкиот јазик и значи научен поим, 

меѓутоа денес се користи во пошироко значење како модел, теорија, перцепција, претпоставка. Тој е 

начин на кој го гледаме светот, не во визуелен поглед, туку како сфаќање, разбирање, интерпретација. 

Парадигмата може поедноставно да се прикаже како една мапа. Мапата не е територија, туку е 

претставување на некои аспекти на територијата. Парадигмата е тоа-аспект на териотрија.  

Секој човек верува дека е објективен. Но реално, тоа не е така. Ние светот не го гледаме онаков каков 

што е, туку онаков каков што сакаме да биде. Колку што сме посвесни за своите парадигми, се повеќе ќе 

можеме да превземаме одговорноста за тие парадигми, да ги проверуваме во однос на стварноста, да ги 

слушаме другите луѓе и да бидеме отворени спрема нивните перцепции и така стекнеме пошироки и 

пообјективни гледишта.  

 

1.2. Насоченост и влијание на парадигмата  

Поимот промена на парадигма го вовел авторот Томас Кун
18

 преку книгата ,,Структура на научните 

револуции’’. Според него, секое позначајно нучно достигнување првенствено се должи на раскинување 

со традицијата, со стариот начин на размислување и старите парадигми. Но, мора да се има во предвид 

дека не секоја промена на парадигмата има позитивна насока. Нашите парадигми, точни или неточни, 

претставуваат извор на нашите ставови и однесување и во крајна линија на нашите односи со другите.  

Доколку сакаме да направиме ситни измени во нашиот живот, треба да се посветиме на нашите ставови 

и однесување. Но ако сакаме да направиме значајни, крупни промени, треба да се ориентираме кон 

нашите основни парадигми.  

Принципите за ориентација кон парадигмите се содржани во сите големи религии, како и во сите 

долговечни општествени филозофии и етички системи. Станува збор за: принципот на почитување, 

принципот на чест, човечка гордост, принцип на служење, принцип на квалитет или одличност, 

принципот на потенцијал, принцип на растење, принцип на стрпливост, одгледување, поддршка итн.  

Колку повеќе нашите мапи и парадигми се поклопуваат со тие принципи или природни закони, толку се 

поточни и покорисни. Точните мапи бескрајно повеќе ќе влијаат на нашиот личен и интерперсонален 

успех, отколку било какви напори да ги промениме нашите ставови и однесување. 

1.3.Принципи на развој 

Во текот на целиот човеков живот се менуваат фазите на растење и развој. Секој чекор е важен и бара 

време. Ниеден чекор не може да се прескокне. Ние го познаваме и признаваме фактот или принципот на 

процесуалност во физичката област, но тој да се разбере во емоционалната област, во човечките односи 

па дури и во областа на личниот карактер, не е вообичаено и многу е потешко.  

Процесите на развојот не може да се прекршуваат, игнорираат или скратуваат . Тоа е неприродно и 

обидот да се најде покус пат може само да предизвика разочарување и фрустрација. Ако во било која 

област, мерено на скалата од еден до десет се наоѓам на второ ниво, а сакам да го постигнам петтото 

                                                           
16

 Gustav Cromphout: Emerson's Ethics, University of Missouri Press, Missouri, 1999, p.22 
17

 Stephen R. Covey: The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change, Simon & 

Schuster; Anniversary Edition, New York, 2013, p.24 
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ниво, прво морам да го направам чекорот до третото ниво. Творецот на таоизмот Лао Цу рекол:,,Патот 

од илјада милји почнува со првиот чекор” 

1.4. Креирање нови погледи  

Кога ќе погледнеме околу себе и во себе и ќе ги признаеме проблемите кои се создадени во текот на 

нашиот живот во допир со Етиката на личноста, сфаќаме дека тука се работи за длабоки, фундаментални 

проблеми кои не можат да се решат на површното ниво со кое се и создадени. За да се решат овие 

проблеми, потребно е ново ниво, подлабоко ниво на размислување – една парадигма втемелена на 

принципи кои прецизно ја опишуваат територијата на успешното човеково битие и неговите интеракции. 

Всушност тоа ново ниво на размислување се 7-те навики на успешните луѓе
19

. 

 Тука се работи за пристапот кон личната и интерперсоналната ефикасност која произлегува од 

внатрешноста (,,од внатре – кон – надвор”), што значи дека се почнува од себе, со најдлабоките делови 

од себе – своите парадигми, карактерот и со своите мотиви. Пристапот ,,од внатре-кон-надвор” не учи 

дека приватните победи им претходат на јавните, дека давањето и почитување на ветувања дадени на 

себе, им претходат на давање и почитување на ветувања дадени на други. Тоа претставува континуиран 

процес на обнова, заснован на природните закони кои управуваат со човековиот раст и напредок. Се 

работи за излезна спирала на растење која доведува до прогресивно повисоки облици на одговорна 

независност и успешна меѓузависност. Пристапот ,,од внатре-кон-надвор” за многу луѓе е драматична 

промена на парадигмата, воглавно заради силното влијание на условите кои ги трпат и заради 

општествената парадигма која се темели на Етиката на личноста. 

 

ПОИМ ЗА НАВИКИ  
Навиките се моќен фактор во нашиот живот, затоа што го формираат нашиот карактер. Навиките 

претставуваат пресек на знаењето, вештините и желбите. Знаењето е теоретска парадигма, што и зошто 

да се прави, вештината е како тоа да се направи, додека желбата, е да се сака тоа да се направи. Мораме 

да ги имаме сите три елеманит за да создадеме некоја навика. Создавањето на навика бара работа на сите 

три полиња. Со усовршување на своето знаење, вештини и желби, можеме да се пробиеме до ново ниво 

на лична и интерперсонална успешност, паралелно со напуштање на старите парадигми, кои можеби со 

години биле извор на нашата лажна сигурност. Тоа некогаш е болен процес. Таа промена мора да биде 

мотивирана со нешто повозвишено, со волја сегашните желби да се жртвуваат во корист на она што ни е 

крајна цел. 

Постојат три вида на проблеми со кои се соочуваме во текот на нашето живеење: проблеми кои се под 

директна контрола (тие се во врска со нашето однесување) – се решаваат со работа врз своите навики 

(навика 1,2 и 3), кои претставуваат „Лична победа”; проблеми кои се под индиректна контрола 

(проблеми врзани за однесувањата на други) – ги решаваме со промена на методите на влијание  (навики 

4,5 и 6), со навиките на „Јавна победа” и проблеми без никаква контрола (на нив не можеме да влијаеме), 

потребно е да се научиме со нив да живееме. 

Првата и основната навика на успешните лица во било која средина е навиката “проактивност”. 

Проактивноста значи многу повеќе од превземање на иницијатива. Таа значи дека како човечки битија 

сме одговорни за својот живот. Нашето однесување е последица на нашите одлуки, а не на условите во 

кои сме. Ние поседуваме иницијатива и одговорност, кои ги движат случувањата
20

.  

Навиката „да се почне имајќи го на ум крајот”
21

  се базира на основниот принцип дека сите работи се 

создадени два пати. Постои ментална или прва креација и физичка или втора креација на сите работи. 

Пред да се пристапи кон физичка реализација на било што, најпрво се создава ментална или прва 

креација т.е. се осмислува како треба да изгледа во сите детали тоа што треба да се направи (куќа, 

работење на фирма, машина итн.), потоа сето тоа се става на хартија (план, нацрт, скица и др.) и на 

крајот доаѓа физичката реализација или втората креација. Многу е важно да се посвети посебно 

внимание на создавањето на првата креација за да се избегнат евентуалните проблеми при физичката 

релизација или создавањето на втората креација (два пати мери, еднаш сечи). Специфичната човечка 

способност за самосвест, мечтаење и совест, ни овозможува да ја испитаме првата креација и да ја 

превземеме одговорноста над неа, да го напишеме сопствениот нацрт на дејствување. Навиката бр. 1 

вели: “Ти си креатор”, а навиката бр. 2 е првата креација.  

Навиката бр. 3 е личен плод, исполнување на навиките 1 и 2.  

Навиката 1 вели: “Вие сте креатор. Вие сте одговорен”. Навиката 2 претставува прва или ментална 

креација. Таа ни овозможува контакт со нашите основни парадигми, вредности и претстава на тоа што 
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сакаме да бидеме.Навиката 3 е втората креација, физичката креација. Таа претставува практикување на 

слободна волја, базирана на принципи и претставува секојдневно, постојано дејствување во тој правец. 

Навиките 1 и 2 и претходат на Навиката 3, која е практикување на успешно управување самиот со себе.  

Во оној момент кога од односот на независност ќе стапите во однос на меѓузависност, без разлика во кое 

својство, вие ја превземате улогата на лидер, предводник. Во состојба сте да влијаете на другите луѓе. А 

навика на успешното лидерство во односите на меѓузависност е: ,,Размислувај дека кога јас победувам, 

победуваш и ти (моја победа - твоја победа)”.  

Навика број 5 претставува емпатичкото слушање. „Трудете се прво да разберете” подразбира многу 

длабока измена на парадигмата. Вообичаено е спротивното – прво се трудиме да не разберат. Кога 

другите зборуваат, вообичаено слушаме на еден од четирите нивоа. Прво ниво, го игнорираме другиот, 

всушност воопшто не го слушаме. Второто ниво, се преправаме дека го слушаме. Третото ниво, 

користиме селективно слушање, така што слушаме само некои делови од разговорот. Четврто ниво, 

внимателно го слушаме соговорникот, насочувајќи го вниманието и енергијата на зборовите кои се 

изговараат. Многу мал дел од луѓето, го користат највисокото, петто ниво на слушање, а тоа е т.н. 

емпатичко слушање.
22

 

Навика број 6 е кретивна соработка (принцип на креативна синергија). Под услов правилно да е сватена, 

синергијата претставува највисока животна активност – вистински испит и манифестација на сите 

останати навику собрани заедно.  

Во највисоките облици на синергија, при најголемите предизвици со кои се соочуваме во нашиот живот, 

се собираат четирите единствени дарби, заедно со мотивите моја победа – твоја победа и вештината на 

емпатичко слушање. Се отвараат нови алтернативи, понекогаш и такви кои никогаш претходно и не ги 

имало. 

Навиката 7  претставува обновување на сите претходни навики. Според Стивен Кови навиката 7 

претставува пауза во која "се остри пилата". Таа ги заокружува останатите шест навики, затоа што сите 

ги прави возможни. Називот „острење на пилата”, доаѓа од примерот кога дрвосечачот, со крајни сили, 

веќе неколку часови се обидува да пресече едно стебло, наместо да ја наостри пилата, да направи мала 

пауза, па потоа со така наострена пила и одморен, да ја заврши многу побрзо и полесно својата работа. 

Таа ги обновува четирите димензии на вашата природа: физичката, духовната, менталната и социално-

емоционалната димензија.  
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Abstract: The human potential is a decisive factor for success in the job market conditions in all industries. The 

human potential is of great importance for achieving strategic goals. Management of human resources as a 

scientific discipline whose goal is to establish a deeper cooperation in the development of relations between 

managers and employees and between employees in general. In this paper we analyzed the role of managers in 

the development of human resources in modern school and the development of the modern school as an 

organizational system. Management of human resources is responsible for the organization's relationship to its 

employees, efficiency in the performance of tasks for the remuneration of their labor , performed tasks and 

responsibilities undertaken and solving problems.  Modern school as an organizational system, education system 

and education is a complex whole or set, composed of many homogeneous and varied elements that make a 

structural and functional integrity, with numerous mutual interactions and interactions with its environment. 
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Резиме:  Човечкиот потенцијал претставува одлучувачки фактор за успех во пазарни услови на работа 

во сите дејности. Човечкиот потенцијал е од голема важност за остварување на стратешките цели. 

Менаџментот на човечки ресурси постои како научна дисциплина чија цел е воспоставување на 

подлабока соработка во развивањето на односите помеѓу менаџерите и вработените и помеѓу 

вработените воопшто. Во овој труд ја анализирав улогата на директорот (менаџерот) во развојот на 

човечките ресурси во современо училиште и развојот на современото училиште како организациски 

систем. Менаџментот на човечки ресурси има за задача да им обезбеди на вработените да ги остваруваат 

целите на организацијата. Менаџментот на човечки ресурси е одговорен и за односот на организацијата 

кон своите вработени, за ефикасноста во извршувањето на работните задачи, за наградувањето на 

нивниот труд, извршените задачи и превземените одговорности и решавање на проблемите. 

Современото училиште како организациски систем, систем на образование и воспитание, претставува 

една сложена целина или множество сочинето од многубројни еднородни и разновидни елементи кои 

прават една структурна и функционална целина, со безброј меѓусебни интеракции, но и интеракции со 

своето окружување. 

Клучни зборови: менаџмент, човечки ресурси, современо училиштe. 

 

1. ВОВЕД 

Успешното остварување на секоја дејност претпоставува бројни предуслови. Од особено значење е 

човечкиот потенцијал (капиталот, ресурсите) како основни претпоставки. Се подразбира дека 

материјалните ресурси се важни, но поважни од нив се луѓето кои ги создаваат. Највредниот потенцијал 

кој го поседува една организација се луѓето, човечкиот потенцијал. „Менаџментот со човечки ресурси е 

одговорен и за односот на организацијата кон своите вработени: за вработувањата, за ефикасноста во 

извршувањето на работните задачи, за наградувањето и валоризирањето на нивниот труд, извршените 

задачи и превземените одговорности, за решавање на тековните проблеми, за квалитет на работните 

односи, за решавање на конфликти, за подигање на моралот на вработените, грижа за безбедноста и 

здравјето на вработените, истражување на човечките ресурси“.Во современите, услови организациите 

успешноста на своето функционирање ја мерат според тоа колку можат процесите и производите да ги 

организираат и да ги направат поинаку и подобро во однос  на конкуренцијата, а тоа по што тие се 

разликуваат се луѓето кои во нив  работат. Менаџментот на човечките ресурси ,а и практиката на 

успешните организации укажуваат дека начинот на кој се управува со луѓето и правилното третирање на 

сите елементи на неговата содржина ( анализа на работата, планирањето ,регрутацијата и селекцијата на 

човечките ресурси и сл. ) преставуваат солидна основа за одржување и подобрување на конкурентската 

способност на организациите . Промените кои нужно мора да настанат во образовниот систем од аспект 

на „човечки потенцијал“ кој станува апсолутен приоритет во организациите кои грижливо ја 

проектираат својата иднина. 

 

2.ПОИМ И ДЕФИНИРАЊЕ НА МЕНАЏИРАЊЕТО СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ  

Но што, всушност, претставува Менаџментот на човечки ресурси?  
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Теоријата и практиката покажуваат дека тоа е еден исклучително ефективен и корисен начин на 

обединување на човечките ресурси со останатите во организацијата, со цел да се постигнат нејзините 

цели. А целите силно зависат од луѓето, нивниот ум, знаењето, квалитетот, однесувањето, 

социјализацијата, авторитетот, задоволството од работата, мотивираноста итн. Менаџментот на човечки 

ресурси е насочен кон луѓето, нивното мотивирање и задоволство од работата. „Менаџментот со 

човечките ресурси е стратешки и кохерентен пристап кон раководењето со највредните ресурси во 

една организација – луѓето кои работат таму и кои индивидуално придонесуваат за остварување 

на организациските цели.  (Armstrong, 2006:9). 

 

Поимот „Менаџирање со човечки ресурси во современо училиште“  подразбира пристап кон 

раководење на најважниот ресурс во образовната институција и е составена од 4 елементи :  

 

1. Организациско учење, кое е процес на координирани промени на системите во кои имаат приод 

поединците, тимовите, групите и придонесува за развојот на организациската способност базирана 

на ресурсите. 

2. Како организација која учи треба да се осигура дека учи од искуство, има наставен кадар кој е 

подготвен за доживотно учење во функција на личниот и професионалниот развој, континуирано 

развива програми за развој и надоградување, училиште кое е подготвено да прифаќа иновации во 

духот на времето, училиште со здрава училишна клима која на секое дете му овозможува еднакви 

услови за развој и учење, систематски техники за разрешување на проблеми, обезбедување на 

формални програми за обуки.  

3. Орган на раководење во училишната организација е директорот. Тој е одговорен за законитоста 

во работата и материјално-финансовото работење на училиштето. 

4. Управувач на училишната организација комплексноста на интеракциите внатре во училишната 

организација и надвор од неа ги открива и функциите на директорот како управивач. 

 
3.ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕКОВИ РЕСУРСИ ВО СОВРЕМЕНОТО 

УЧИЛИШТЕ  

Целите на менаџментот со човечки ресурси се изведуваат од организациските цели и мора да бидат 

компатибилни со нив. 

Во современото училиште мисијата ја претставува целта на постоењето на организацијата. 

Поставувањето на мисијата не е едноставен процес со оглед на комплексноста на воспитно-

образовниот процес што се остварува во училишните организации. 

 Можат да се истакнат три цели за управување со човековите ресурси и тоа:  

1. економски цели (продуктивноста),  

2. социјални (квалитет на живот на вработените),  

3. прилагодување и флексибилност на вработените (хармонија мегу луѓето).  
 

1.Воспитно-образовниот систем е најрентабилна инвестиција, инвестиција на иднината, на прогресот, 

на просперитетот, инвестиција за опстанок. За економиката на образованието од особено значење е 

планирањето и предвидувањето на кадрите поради зголемената зависност на продуктивноста на трудот 

од нивото на стручната подготвеност на вработените. Поради тоа човечките ресурси стануваат составен 

дел на економската политика на секоја земја.  

Во современите услови на стопанисување нивото на образовната и квалификациона структура на 

вработените е во директна врска со продуктивноста, економичноста и ефикасноста. Во современите 

училишта има потреба од високо професионални обучени наставници во согласност со современите 

техничко-технолошки, дидактичко–методолошки достигнувања. Потребно е планирање на развој и 

обука на вработените за можно остварување на целите поставени со стандарди, постигнување на 

високи резултати при реализирањето на наставните планови и програми како и наставните курикулуми, 

односно зголемување на продуктивноста на трудот на ниво на стручна подготвеност.  

Врз зголемувањето на продуктивноста влијаат низа фактори како: проектирање на трудот, работни 

задачи, персонална спецификација, планирање на потреби од вработени, обучување, стандарди, 

наградување, мотивација, комуникација, информираност, обезбедување на професионалци за обука, 

семинари итн. 

 

2. Социјални (квалитет на живот на вработените) 

 Социјалните цели се однесуваат на:  

- задоволување на потребите на вработените, задоволување на нивните очекувања, интересите; 

 - осигурување на работната способност;  
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- подобрување на социјално-економската ситуација; 

 - подигање на квалитетот на животот.  
 

3. Прилагодување и флексибилност на вработените (хармонија меѓу луѓето) се однесува на:  

- карактерот и содржината на работата во современата училишна организација; 

- исполнување на поставените стандарди за образованието, создавање услови за работа - физички 

услови, комуникации  

– севкупност од вредности и правила кои покажуваат како луѓето работат, како се оценети, начинот по 

кој организацијата ги извршува целите; 

 - информираноста  

- 360° фидбек е метод за проценка кој може да ги подобри човечките ресурси во организацијата преку 

идентификување на личните потреби за развој, подобрена тимска работа и подобар кариерен развој;  

- прифакање на иновации преку кои ќе се намали отпорот на вработените, мотивирање и водење во 

самиот воспитно-образовен процес, прилагодување кон современите тенденции на наставните планови 

и програми;  

- контрола, оценување на перформансите на вработените, евалвација на постигањата на училиштето.  

 

Функциите на менаџментот на човечки ресурси во современото училиште опфаќаат голем број 

различни активности насочени кон различните аспекти на вработеност во организацијата, меѓу кои 

поистакнати се:  

 анализа на работата - овој процес опфаќа утврдување и соопштување на значајни информации 

поврзани со работата, а резултатите од анализата се основа за планирање на човечките ресурси;  

 стратешко планирање;  

 создавање хармоничен однос помегу вработените;  

 спроведување на инструменти –состаноци; 

  планирање на развој на човекови ресурси; 

  мотивирање на вработените;  

 регрутирање, селекција и избор на кандидатите; 

  контрола на законитоста;  

 оценување на перформансите на вработените - процес во кој што се оценува индивидуален 

придонес на работните остварувања на организационите цели во дефинираниот временски 

период; 

  наградување на вработените;  

  негување долгорочни пријателски односи со вработените кои ја напуштиле организацијата, 

т.е. се пензионирале (Мицевски, 2009:18). 

  

4.СОВРЕМЕНОТО УЧИЛИШТЕ КАКО ОРГАНИЗАЦИСКИ СИСТЕМ 

Организација претставува општествена единка која вклучува двајца или повеќе луѓе кои 

работат заедно на остварувањето на личните цели и целите на организацијата (Шуклев, 

2008:210). 
 Ако воспитанието како основен педагошки поим го третираме и разгледуваме како систем, појава и 

процес, во тој случај се истражува менаџирањето со овој систем како и менаџирањето со процесот на 

воспитание кој се одвива во одреден систем на воспитание. Организацијата може да се третира како 

општествен систем кој претставува единство на взаемно поврзани елементи, таа содржи многу 

карактеристики на природен или механички систем (Петковски, 1998:10).  

Современото училиште го третираме како организациски систем затоа што е дел од воспитно-

образовниот систем, кој според суштината и карактерот претставува потсистем на глобалниот 

општествен систем со мошне сложена структура, со множество елементи, интеракции меѓу самите 

елементи, итн. (Атанасоска, 2008:9). 

Современата училишна организација како организациски систем ги вклучува следниве елементи:  

 Менаџмент со човечки ресурси,  
 Материјално-технички ресурси,  
 Финансиски ресурси.  

 Менаџментот со човечки ресурси (менаџмент, управување, раководење) и развој на човечките ресурси се 

различни, но поврзани концепти. Кога говориме за менаџментот со човечки ресурси, говориме за широката 

палета на менаџерски стратегии за градење и одржување на организациската работна сила од самото 

нејзино регрутирање, до пензионирање.  

 Материјално – техничките ресурси го офаќаат просторот, опремата, наставните средства и помагала и 

сл.  
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  Финансиските ресурси ги опфакаат средствата остварени по различни основи, капитал, подароци, 

завештанија и друго и се користат наменски. Средствата за финансирањето на дејноста се обезбедуваат од 

Буџетот на Р.Македонија според начин и постапка утврдена со закон, по пат на блок- дотации и наменски 

дотации во согласност со Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа. Интеракцијата 

на сите овие елементи овозможува остварување на заедничките цели кои се основа за градење на визијата 

на организацијата. 

 

5.МЕНАЏЕРОТ ВО СОВРЕМЕНОТО УЧИЛИШТЕ 

Потребата  од оспособување кадри кои ќе ја вршат оваа сложена, одговорна и динамична работа. Тоа се 

менаџерите оспособени за раководење и управување со процесите во воспитно-образовната, научно 

истражувачката и едукативната сфера. Нивните работни обврски се:  

 

- да се обезбедат услови за најефикасно давање на воспитно-образовни, научно-истражувачки, 

едукативни, развојни и информатички услуги кои ќе бидат пласирани на пазарот; 

 - да се планира и да се обезбеди стабилност на активности сврзани со обезбедувањето на образовната 

понуда;  

- да се обезбеди стратегија за развој на својата институција која нема да биде подложна на влијанието 

од опкружувањето и на чести промени и нестабилност;  

- да ѝ се обезбедат услови на организација, да ги задоволи барањата на државните органи 

(Министерството, Бирото за развој и Просветната инспекција); 

 - треба да се обезбеди вклучување во информатичкиот систем и нудење на своите достигања во 

науката, воспитанието и сл.;  

- треба да се делува како авторитет кој компетентно и одговорно ги води организацијата, управувањето, 

раководењето, мотивирањето и контролата над работата (Гоцевски, 2008:179).  

Со еден збор, менаџерот во современото училиште треба да биде оспособен преку современата 

организација и управување во својата институција да ги насочи напорите на сите вработени кон 

успешно остварување на однапред поставени цели. 

 
6.ЗАКЛУЧОК 
Организациите се составени од групи луѓе кои работат заедно во насока на постигнување на поставени 

цели. Искуството покажува дека клучниот фактор по којшто успешните компании се разликуваат од 

оние коишто се на работ на опстанокот, се луѓето кои се вработени таму.  Додека на одделот за човечки 

ресурси му е доделена специфичната функција за планирање и за разрешување бројни прашања и 

барања на вработените, менаџерите имаат  директна одговорност и кредибилитет за мотивираноста и 

водењето на вработените кон постигнување одржлив организациски развој. Ова може да укажува на 

неколку моменти: секогаш подредување на потребите на индивидуата на потребите на организацијата, 

не добра координација и усогласеност, целосно претопување на поединецот во системот и губење на 

неговата индивидуалност, заборавајќи на тоа дека истиот е збир на различни индивидуи, истакнување на 

оредени поединци за сметка на други (постоење на односи на субординација и суперординација), 

постојано нагласување и алудирање на колективизмот за сметка на индивидуализмот и сл. За 

подобрување и надминување на ваквите состојби, може да се размислува во следните насоки:  Барање од 

вработените да дејствуваат во насока на остварување на поставените цели, но не постојано инсистирање 

и истакнување на истото, бидејќи тоа може да го загуши индивидуализмот и, уште повеќе, креативноста 

(да се третира колективот како субјект, а не само како објект). Истакнување и на позитивните страни и 

постигнувања, а не само на пропустите и грешките.  Создавање на атмосфера за работа во која секој ќе 

се почувтсвува како дел од тимот. Тоа пак создава предуслови за земање од секој вработен она 

најдоброто што тој го има и го носи во себе. 
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THE IMPACT OF GLOBALIZATION IN THE EDUCATION PROCESS 
Kujtim Kasami 

 

Abstract: If you stop a moment and look at the modern nomenclature, will see that it boils of concepts, terms of 

new concepts, generating accelerated which is difficult to follow. It has long spoken for a very interesting term: 

ubiquity. This term though in contemporary terms lexical, semantically has an ancient history. 

The meanings of this expression are global, opening towards the outside world or global openings in frames. In 

this context, globalization is the opposite of the local, native  and provincial. It is assumed that closed and 

introvert character of localization can be overcome by this trend. 

Globalization, on the one hand, is attacked enough, by contrast, it is mystifying, even given the messianic 

connotations. About this subject organized at world forums, scientific conferences, symposia, in which 

discussed at length the various aspects of this concept, as well as his role in the sphere of relations in society, 

international, cultural, linguistic, educational, etc. 

Education and schooling are two processes closely linked, enabling the socialization of young generations. 

Education influences besides education to existing cultural values hug. Education as a subsystem of the global 

society, as a subsystem for total concrete historical, plays an important role for the advancement of global 

society. 

Sociology of education, studying education as a subsystem of the global society and in relation to the other 

subsystems of the society enables lighting issues and problems in the sphere of education. Own impact on the 

development of specific areas in the global society are: economy, science, education, culture, politics, etc., 

Which could bring up to him to be a factor of integration or disintegration of the existing social system. 

Finally the history of every nation is intertwined with the life cultural and educational, which not only is the 

product of certain conditions socially and inherent to the recognition and promotion of the material inward to a 

certain community of social people and therefore this theme will focus on the impact of globalization in 

education.  

Keywords: globalization, global society, education, formal education and informal education. 

 

 

NDIKIMI I GLOBALIZIMIT NË PROCESIN ARSIMOR 
Kujtim Kasami 

 
Abstarkt: Nëse ndalemi një moment dhe hedhim një sy mbi nomenklaturën bashkëkohore, do të shohim se ajo 

vlon nga koncepte, terma e nocione të reja, gjenerimin e përshpejtuar të të cilave është e vështirë ta ndjekim. Ka 

kohë që flitet për një term mjaft interesant: globalizëm. Ky term edhe pse në aspektin leksikor është 

bashkëkohor, në  aspektin semantik ka një histori të lashtë. 

Kuptimet e kësaj shprehje janë botërorizimi, hapja kah bota e jashtme ose hapje në korniza botërore. 

Në këtë kontekst globalizimi është antonim i lokales, vendores dhe provinciales. Supozohet se karakteri i 

mbyllur dhe introvert i lokalizmit mund të tejkalohet me anë të kësaj prirje.  

Globalizimi, nga njëra anë, është sulmuar mjaft, nga ana tjetër, është mistifikuar, madje i janë dhënë 

konotacione mesianike. Rreth këtij subjekti organizohen në botë tribuna, konferenca shkencore, simpoziume, në 

të cilat diskutohet gjërë e gjatë për aspektet e ndryshme të këtij koncepti, si dhe rolin e tij në sferën e 

marrëdhenieve brendashoqërore, ndërkombëtare, kulturore, gjuhësore,  arsimore, etj. 

Edukimi dhe arsimi janë dy procese të lidhura ngushtë mes veti, që mundësojnë socializimin e 

gjeneratave të reja. Edukimi përveç arsimit ndikon që të përqafohen vlerat e kulturës ekzistuese. Arsimi si 

nënsistem i shoqëris globale, si nënsistem historik konkret i tërsishëm, luan rol të  rëndësishëm për përparimin e 

shoqëris globale.  

Sociologjija e arsimit, duke studiuar arsimin si nënsistem i shoqëris globale dhe në relacion me nënsistemet tjera 

të kësaj shoqërie mundëson ndriçimin e çështjeve dhe problemeve në sferën e arsimit dhe edukimit. Ndikim të 

vetin në zhvillimin e sferave konkrete në shoqërin globale kanë: ekonomia, shkenca, arsimi, kultura, politika 

etj., të cilat mund të sjellin deri në atë që të jenë faktorë integrimi ose dezintegrimi të sistemit ekzistues shoqëror 

Më në fund historia e çdo populli është ndërthurur me zhvillimin e jetës kulturo-arsimore, e cila jo vetëm që 

është produkt i kushteve të caktuara shoqërore por dhe i qenësishëm për njohjen dhe përparimin e materialit 

shpirtëror të një bashkësie të caktuar shoqërore të njerëzve dhe prandaj në këtë temë  do të fokusohemi në 

ndikimin e globalizimit në procesin arsimor. 

Fjalë  kyçe:  globalizim,  shoqëri globale, edukatë, arsim formal dhe arsim joformal. 
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GLOBALIZIMI 

Termi globalizmi
23

 po përdoret gjithnjë e më shumë në qarqet akademike nga fundi i shekullit XX. Sot atë e 

përdorin njëlloj: 

- Politikanët gjatë shpjegimeve të zhvillimeve shoqërore bashkëkohore dhe vendosjes së rendit të ri 

botëror, duke përdorur termin fshati global; 

- Ekonomistët të cilët janë ithtarë të tregut të lirë botëror dhe qarkullim të lirë të kapitalit, duke përdorur 

termin tregu global; 

- Sociologët, duke e quajtur periudhën e re, për shkak të vendosjes së marrdhënieve të varshmërisë në 

nivel botëror. 

Sot  termi globalizim ka kaluar edhe në fjalorin e njerëzve të rëndomtë. Një numër i madh njerëzish 

janë të vetëdijshëm për ndikimet që vijnë nga jashtë. Shumë ngjarje që ndodhin në jetën e përditshme lidhen 

me globalizimin. Zgjedhjet, konfliktet etnike, importi dhe eksporti i mallrave, rrogat, programet arsimore 

etj, perceptohen në lidhshmëri të ngushtë me institucionet ndërkombëtare dhe strategjitë globale. 

Globalizimi krijon përceptime të reja për jetën, duke i dhënë asaj një kuptim tjetër. Sipas definicionit të 

sociologut anglez E. Gidens
24

, globalizimi është veprim i përbashkët dhe të jetuarit mbrenda largësive, 

brenda ndarjeve të dukshme botërore dhe shteteve kombëtare, religjioneve, rajoneve dhe kontinenteve. 

Termi global nuk vë në dukje diç që është e përgjithëshme. Deri në vitet e 90-ta të shekullit XX fati i 

shteteve në masë të madhe varej nga vetë ato, d.m.th., nga aftësia e qeverive kombëtare të drejtojnë shtetin, 

nga pasurit natyrore, nga burimet njerëzore, nga kultura, tradita etj. Sipas disave mendimeve, globalizimi 

është proces i cili ka nisur shumë herët, ndërsa tani si rezultat i mjeteve bashkëkohore të komunikimit ai 

merr përmasa më të gjëra. Kështu për globalizimin mund të flitet edhe në periudhën e antikës, kur tregëtarët 

sillnin pëlhura nga India ose nga Egjipti. Si globalizime të pjesëshme i konsideronim edhe Perandorit e 

mëdha ku me përdorimin e forcës ushtarake ishin vën në regjim të njëjtë politik shumë popuj të ndryshëm. 

Njëra nga karakteristikat më të rëndësishme të globalizimit ishte fshirja e kufijve ndërmjet shteteve. Sipas 

Gidensit, globalizimi krijon një botë pa kufij, ku njerëzit mund të qarkullojnë lirisht nëpër shtete. 

Qarkullojn para, mallra, kapital dhe ide përtej kufijve, sikur ata të mos ekzistojnë. Globalizimin mund ta 

përcaktojmë si proces i instalimit të marrëdhënieve reciproke dhe varshmëris në nivel global. Ky nuk 

paraqet vetëm procesin e rritjes së bashkpunimit, komunikimit dhe shkëmbimeve midis shteteve, por proces 

ku nga shumë shoqëri të ndryshme krijohet një shoqëri e vetme. Kjo shoqëri e vetme pretendon si një antar 

t’i përfshij të gjithë pjesëtarët e gjinisë njerëzore në glob, përkatësisht në globin tokësor. Në botën 

bashkëkohore po shihet një rend i ri. Shënohen procese të diferencimit dhe stratifikimit në rrafsh botëror. 

Ekzistojnë qendra botërore të forcës. Kështu bota ndahet në qendër dhe periferi, në të pasur dhe në të varfër, 

në të fortë dhe në të dobët. 

 

SHOQËRIA GLOBALE DHE ARSIMI 

Shoqëria është bashkësi e njerëzve në të cilën zhvillohen të gjitha raportet dhe lidhjet shoqërore të 

bazuara në sistemin e caktuart të mardhënieve prodhuese; ajo është tërsia e jetës së përgjithshme të njerëzve, 

është dukuri e pavarur e realitetit objktiv.
25

 

Arsimi dhe edukimi janë dy procese të socializimit të njeriut që janë lidhur ngushtë mes veti. Me anë të 

arsimit përcillet vetëdija e shoqërore prej gjenerate në gjeneratë. Emil Dirhemi arsimin e ka definuar si 

veprimtari e cila realizohet nga ana e gjeneratave më të vjetra ndaj atyre të cilat ende nuk janë të përgaditur për 

jetë shoqërore. Qëllimi i kësaj veprimtarie është që të inicojë dhe të zhvillojë te fëmijët sisteme të tilla fizike, 

intelektuale dhe morale që kërkohen prej tij dhe shoqërisë si tërësi, si dhe prej profesionit të ardhëshëm për të 

cilin përcaktohet.
26

 

Në shoqërit klasore arsimi ka pasur karakter klasor, ky u nënshtrohet qëllimeve dhe interesave të klasës 

sunduese në shoqëri. Sistemi i arsimit dhe i edukimit përshtatet ashtu që gjeneratat e reja të përgaditen për tu 

punësuar në procesin e prodhimit ekzistues të shoqëris. Sistemi shkollor e mëson dhe edukon të riun që të besoj 

dhe ta përqafoj rendin e ri shoqëror. Ndarja e punës ne fizike (manuale) dhe mendore (intlektelektuale) në 

shoqërin skllavopronare edhe në atë feudale, tregon se arsimi dhe puna mendore intelektuale është privilegj 

vetëm e fëmijëve të klasës sunduese (skllavopronarëve dhe feudalëve). 

                                                           
23

 Web, 2010: Dialogue between peoples and cultures: actors in the dialogue. 

Online document at URL http://ec.europa.eu/dgs/education_culture 

M. Zeqo, Globalizmi dhe shqiptarët, Tiranë, 2004. 

 
24

 Sociologjia, Anthony Giddens, Çabej, Tiranë,2004 
25

 SOCIOLOGJIJA E ARSIMIT, dr.prof. Shaban Shehu, fq 78/80. 
26

 Sociologjia për vitin e dytë, N. Stojanoski, M. Gjurovska, Z. Matevski. f,110. Prosvetno Dello Sha, Shkup, 

2009. 
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Në shoqërit kapitaliste paraqitet një ndryshim pozitiv me kushte më të mira për arsimimin e gjeneratave 

të reja, duke stimuluar konkurencën për dituri dhe aftësi për më shumë prodhim. 

Shoqëria socialiste krijoj kushte më të favorshme për socializimin e funksionit të arsimit, duke i 

përfshirë të gjithë gjeneratat e reja në procesin e arsimit-të detyrueshëm për arsim fillor, por dhe për arsim të 

mesëm dhe të lartë. 

Arsimi si nënsistem i shoqëris globale, si nënsistem historik konkret i tërsishëm, luan rol të  

rëndësishëm për përparimin e shoqëris globale.  

Sociologjija e arsimit, duke studiuar arsimin si nënsistem i shoqëris globale dhe në relacion me 

nënsistemet tjera të kësaj shoqërie mundëson ndriçimin e çështjeve dhe problemeve në sferën e arsimit dhe 

edukimit. Ndikim të vetin në zhvillimin e sferave konkrete në shoqërin globale kanë: ekonomia, shkenca, arsimi, 

kultura, politika etj., të cilat mund të sjellin deri në atë që të jenë faktorë integrimi ose dezintegrimi të sistemit 

ekzistues shoqëror. 

Faktorët e dezintegrimit të sistemit shoqëror ekzistues janë: 

- Të mbrendshëm (endogenë) – kur sistemi shoqëror nuk funksionon siç duhet. 

- Të jashtëm (ekzogenë) – kur marrëdhëniet me botën, shtetet fqinje,bllokadat, konfliktet ushtarake 

arrinjë në pikën e vlimit. 

Tipet e shoqëris globale: 

1. Shoqëria globale paraindustriale, ka të bëjë me tri formacionet ekonomike: komunitetin e parë 

shoqëror, shoqëria skllavopronare – arsimin dhe edukimin e kanë zhvilluar sipas nevojave të 

tyre të atëhershme  

2. Shoqëria globale industriale zhvillimin e arsimit e ngrit në një shkallë shumë më të lartë për 

plotësimin e kërkesave dhe nevojave të saj. 

3. Shoqëria globale postindustriale (bashkëkohore) ka ndërrmarr një varg reformash. Në shoqërit 

bashkëkohore demokratike, shteti në vete merr  përgjegjësin për arsimimin e  qytetarve të vet. 

Çdo qytetar ka të drejt në arsim. Për këtë qëllim shteti organizon institucione formale të cilat 

merren me këtë veprimtari. Ajo i organizon dhe i rregullon arsimin fillor, të mesëm dhe të 

lartë.. 

Në shoqërin paraindustriale arsimi u shërben nevojave dhe qëllimeve konkrete të atyre  shoqërive. 

Kështu psh. në Spartën e vjetër të rinjtë edukoheshin dhe arsimoheshin që të jenë fizikishtë të fortë. Në Athinën 

Antike edukoheshin që të kenë trup të bukur, në shoqërin feudale edukoheshin që të formohen ushtar të shpejtë. 

Në shoqërin industriale fillon procesi i arsimit masovik, pasi nevojat konkrete të kësaj shoqërie ishin që 

të sigurojnë fuqi puntore të kualifikuar dhe të aftë. Gjatë kësaj periudhe arsimi karakterizohet me dy veçori 

specifike: 

a) Mundëson riproduksionin e strukturës sociale në suaza të ndarjes shoqërore të punës  

b) Siguron riproduksionin e vlerave ideologjike themelore shoqërore. 

Në shoqërin baskëkohore ka tendenca që edukata dhe arsimi të çlirohen nga ngarkesat steriotipe të 

tradicionalizmit, ashtu që gjeneratave të reja tu jepen shansa të barabarta për shkollim. Kjo është 

domosdoshmëri e rrjedhave demokratike të reja të ndërtimit të rendit të ri shoqëror. Arsimi nuk mund të 

trajtohet si sfer konsumimi i shoqëris dhe si sferë e superstrukturës shoqërore. Arsimi ka karakter dhe funksion 

të gjerë në shoqëri, manifestohet me të gjithë segmentet e jetës. Arsimi si faktor univerzal i njerëzimit është 

edhe faktor strategjik në ndërtimin e marrëdhënieve shoqërore më  humane, më demokratike dhe progresive. 

 

EDUKATA DHE ARSIMI 

Qëllimi  i edukatës dhe arsimit në shoqëri, gjithmonë ka qenë dhe është i kushtëzuar dhe përcaktuar në 

varësi dhe raport me zhvillimin e individit dhe formimit të brezit të ri në përputhje me nevojat dhe raportet 

shoqërore, ekonomike, kulturore, teknike dhe shkencore. 

Kushtet shoqëroro-historike të një shoqërie konkrete, klase sociale apo grupacioni shoqëror i kanë 

kushtëzuar dhe caktuar edhe qëllimin dhe karakterin e edukatës dhe të arsimit. 

Pikërishtë për këtë, mendimi shkencor sociologjik, dëshmon se qëllimi dhe përmbajtja e arsimit dhe 

edukatës gjatë historis dhe civilizimit njerëzor kanë qenë dhe janë në lidhshmëri të ngushtë. Promotorët e 

zhvillimit të mendimit dhe vlerave shoqërore dhe kulturore të civilizimit shoqëror kanë proklamuar qëllimet e 

përgjithëshme dhe univerzale të jetës së njeriut, të përparimit njerëzor, e në këtë kontekst edhe  të edukatës edhe 

të arsimit si komponenta të progresit njerëzor. 

Qasja shoqërore e sociologjis së arsimit përmes studimit analizës dhe interpretimit objektiv të procesit të 

edukimit dhe të arsimit të brezit të ri. 

Zhvillimi i arsimit, shkollave dhe veprimtarisë edukativo-arsimore paraqet çështje me interes të veçantë 

shoqëror dhe kombëtar për ngritjen kulturore dhe arsimore. Pra përveç vlerave univerzale civilizuese në shoqëri, 

procesi edukativo-arsimor paraqet rolë të rëndësishëm edhe në zhvillimin progresiv dhe emancipimin kombëtar 

të popujve. 
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Më në fund historia e çdo populli është ndërthurur me zhvillimin e jetës kulturo-arsimore, e cila jo vetëm që 

është produkt i kushteve të caktuara shoqërore por dhe i qenësishëm për njohjen dhe përparimin e materialit 

shpirtëror të një bashkësie të caktuar shoqërore të njerëzve. 

 

FUNKSIONET E ARSIMIT 

Sociologjia e arsimit i studion raportet midis arsimit dhe shoqëris, respektivisht e studion sistemin e arsimit 

si nënsistem të sistemit shoqëror globale si dhe raporteve me nënsistemet e sistemit shoqëror dhe strukturës 

shoqërore të  tij.  

Sociologjia e arsimit e studion shkollën, grupet e shkollave, klimën në shkollë dhe raportet që krijohen 

midis shkollës dhe mjedisit shoqëror, midis familjes të nxënsve dhe shkollës, midis shkollës dhe arsimtarëve. 

Nga ky përcaktim del se objekt i studimit të sociologjis të arsimit është arsimi me gjithë funksionet e tij 

shoqërore. 

Në definimin e qëllimeve dhe funksioneve të arsimit ekzistojnë përcaktime të ndryshme nga autorë të 

ndryshëm, por që gjithë pajtohen se arsimi, si nënsistem i sistemit të shoqëris globale, paraqet fenomen 

kompleks dhe shumë dimenzional të shoqëris. Ai është faktor i qenësishëm emancipimit të individit-njeriut dhe 

shoqëris, është faktor progresiv dhe i zhvillimit të civilizimit njerëzor. 

Qellimi Global i sistemit arsimor rrjedh nga qëllimet më të përgjithëshme të  sistemit shoqëror, ekonomik, 

kulturor, tekniko-teknologjik, shkencor dhe politikë të shoqëris konkrete. Secili shtet, shoqërin konkrete e 

ndërton strategjinë e zhvillimit të saj dhe në sferën e edukimit dhe të arsimit të brezit të ri. Një definimë i 

përgjithëshëm i edukatës dhe arsimit është: 

Edukata dhe arsimi paraqesin provokim të planifikuar, sistematik dhe të organizuar të zhvillimit të  individit 

për të fituar dituri, shkathtësi dhe aftësi dhe zhvillimin e tyre drejt qëllimit që ka caktuar një shoqëri dhe klasa 

sunduese.  

Ekzistojnë dy lloje themelore të arsimit: 

1. Arsimi formal ose institucional 

2. Arsimi joformal 

 

ARSIMI FORMAL-INSTITUCIONAL zhvillohet dhe realizohet nëpër institucionet arsimore, duke filluar 

që nga ato parashkollore, arsim fillorë, të mesëm dhe atë sipëror. 

ARSIMI JOFORMAL zhvillohet dhe realizohet në mënyr spontane me iniciativën e individëve për 

vetëarsimim jashtë institucioneve të sistemit arsimor. 

Sociologjia e arsimit si disciplin shkencore sociologjike relativisht e re, i studion funksionet e sistemit 

formal (institucional) të arsimit. Nga komleksi i problemeve të arsimit formal me rëndësi të veçantë është që 

nxënsit të edukohen dhe të mësojnë që të mendojnë në mënyrë kritike, t’i përcjellin diturit, t’i inovojnë ato dhe 

të luajnë në rol progresiv në ndryshimet që pësojnë. 

Funksionet e arsimit janë të shumta, por sipas sociologut Robert Merton ato ndahen në dy tipe  kryesore: në 

funksione manifestuese dhe në funksione latente. 

 

PËRFUNDIMI 

Gjatë gjithë historisë njerëzore ritmi i ndryshimeve sociale ka qenë relativisht i ngadalshëm shumica e njerëzve 

kanë vazhduar pak a shumë të njejtën mënyrë jetese si pirindërit e tyre. Ndryshe nga ata, sot ne jetojmë në një 

botë që i është nënshtruar transformimit të thellë e të vazhdushëm.  

Proceset e globalizimit padyshim janë ndër proceset më të rëndësishëm që po ndodhin në kohën e sotme, 

prandaj analizat sociologjike që kufizohen me studimin e shoqërive të veçuara, po bëhen gjithëmonë e më tepër 

arkaike. Shumë prej problemeve thelbësore që shqetësojnë sot jetën e njerëzve, si problemet ekologjike ose 

shmangija e konflikteve janë globale për nga fusha e veprimit. 

Një prej tipareve më shqetësuese të shoqëris së sotme botërore është se globalizimi nuk shoqërohet me 

integrimet politike, ekonomike, arsimore e as me zvogëlimin e pa barazive ndërkombëtare të pasuris dhe 

pushtetit. 
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MARKETINGU DHE MENAXHIMI I NDRYSHIMEVE 
Redon Koleci 

 

Abstract: We all face changes every day, love them or don’t. Once we are aware from the incidents of changes, 

but often become aware of changes when they are performed. At some changes we can have an impact in 

causing several people, while those which do not have influence on your away. One of us sees as excitation 

changes and opportunities that come out of that situation as victorious while others are afraid of all that would 

change habits. 

 

Abstrakt: Të gjithë ne çdo ditë ballafaqohemi me ndryshime, i duam ato ose nuk i duam ato. Dikur jemi të 

vetëdijshëm të ndodhive me ndryshimeve, por shpeshherë bëhemi të vetëdijshëm më ndryshimet atëherë kur ato 

kryhen. Në disa ndryshime mundemi të ndikojmë, në disa vetë i shkaktojmë, ndërsa në ato te të cilat nuk 

mundemi të ndikojmë ju largohemi. Dikush prej nesh në ndryshime shiqon si ngacmim dhe mundësi që nga ajo 

situatë të dalim si fitimtar ndërsa të tjerët frigohen nga gjithçka që do t’iu ndryshonte shprehitë.  

Fjalë kyçe: Marketingu, planifikimet, ndryshimet, performancat dhe adaptimet. 

 

 

HYRJE 

  Suksesi gjatë realizimit të ndryshimev përmban sasi të madhe të energjisë së harxhuar të 

punusuarve e fokusuar në gjetjen dhe realzimin të mënyrës më të mirë që në ndryshimet ndikohet dhe që 

nga ato të krijohet dobi sa më e madhe për organizatën. Kjo detyrë nuk është edhe aq e lehtë, dihet fakti se 

njerzit janë të rezervuar ndaj numrit të madh të ndryshimeve, e veçanarisht të atyre të cilave caku nuk ju 

dihet, është i paqartë ose i dyshimtë dhe i rrezikshëm për vetëegzistimin. Rezistenca ndaj ndryshime ngritet 

edhe me vitet e përvojës si dhe me rritjen e raporteve burokratike gjegjësishtë me mplakjen e organizatës.  

  Përgjegjësia e menaxherit për paraqitje të drejtë të ideve dhe vizioneve ështe edhe më me madhe 

dhe kërkon nga kjo kategori e njerëzve aftësi të lart etike dhe intelektuale, kërkon person përmbajtsor të 

kompletuar i cili e din çka kërkon, mundet dhe vepron, ka rrespektë të lartë ndaj bashkëpuntorëve, afësitë të 

larta të komunikimit dhe krijimin e klimës së besimit ndërrmjet të punësuarve, konsumatorve dhe 

ndërmarrëseve.  

 

MARKETINGU 

Marketingu zë fill qysh në përdorimet më të herëshme të procesit të këmbimit nga ana e njerëzve-

këmbimi mall me mall kur një burim, këmbehet në natyrë me një burim tjetër. Për të lehtësuar procesin e 

këmbimit, shenja tregtie, shitës, njësi shitje të tipit të përgjithëshëm si dhe qytetet evoluan krahas me një 

sistem monetar kombëtar. 
27

 

Nga fundi i shekullit të 18-të, Revolucioni Industrial shënoi fillimin e sistemit modern të 

marketingut. Deri në atë kohë, këmbimet ishin të kufizuara sepse njerezit nuk kishin artikuj të tepërt për 

tregtim.  

Me zhvillimin e prodhimit masiv, transportit dhe teknologjive më efiçentë, produktet mund të 

prodhoheshin në sasira më të mëdha dhe mund të shiteshin me çmime më të ulta. Njerëzit, filluan të kalojnë 

nga vetë-sufiçenca (si bërja vetë e të gjitha veshjeve), tek blerjet (blerja e një veshje të re).  

Lëvizshmëria e përmiresuar, qytetet me popullësi të dendur, si dhe specializimi, aftësuan shumë 

njerëz të marrin pjesë në procesin e këmbimit. Evolucioni i marketingut ka kaluar në katër stade ose 

periudha, të cilat janë:  

1. Periudha e prodhimit në marketing  

2. Periudha e shitjeve në marketing  

3. Periudha e departamentit të marketingut  

4. Periudha e shoqërisë së marketingut  

Periudha e prodhimit. Në shekujt 18-të, 19-të dhe deri në vitet 30-të të shekullit të 20-të, 

organizatat udhëhiqeshin nga koncepti i prodhimit. Prodhimi ishte i kufizuar dhe marketingu merrej me 

shpërndarjen fizike të produkteve. Nisur nga fakti se kërkesa ishte e lartë dhe konkurenca e ulët, shoqëritë, 

nuk kishin nevojë të bënin kërkim shkencorë tek konsumatorët, të modifikonin produktet, ose të 

përshtateshin ndaj kërkesave të konsumatorëve.  Këta të fundit kishin pak të ardhura në dispozicion për të 

blerë produkte përtej atyre bazë për jetën e tyre.  

Objektivi i firmave ishte rritja e prodhimit për të mbuluar kërkesën.  

Orientimi nga prodhimi karakterizon ekonominë e shumë vendeve edhe në ditët tona.  

                                                           
27

 Osnovi na Marketing Prof.Dr.Mirko Tripunoski Shkop 2008 
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Periudha e shitjeve. Porsa një shoqëri u bë e aftë të maksimizonte aftësitë prodhuese ajo, pajtoi 

shitësa për të shitur produktet e saj. Në fillim, atëherë kur shoqëria zhvillonte produktet e saj, nevojat ose 

shijet e konsumatorëve nuk merreshin shumë në konsideratë.    

Funksioni i reklamës dhe shitësve ishte përputhja e dëshirave të konsumatorëve me vetitë e 

produkteve që prodhoheshin. Prodhuesit mundoheshin të bindnin konsumatorët të blinin mallrat që ata 

prodhonin. Ata nuk konstatonin shijet e konsumatorëve përpara prodhimit të produkteve dhe nuk i'a 

përshtasnin prodhimin këtyre shijeve.  

Periudha e departamentit të marketingut. Me acarimin e konkurencës, oferta filloi të kapërcejë 

kërkesën. Një firmë nuk mund të lulëzonte pa të dhëna nga marketingu, dhe në këtë menyrë, u krijua një 

departament marketingu.  

Ky i fundit zhvillon kërkim shkencor tek konsumatorët dhe këshillon drejtuesit se si të dizenjojnë 

produktet si të vendosin çmimet, si t'i shpërndajnë dhe promovojnë ato.  

Në rast se, firma, nuk u përshtatej nevojave të konsumatorëve, mundet që konkurentet të plotësonin 

më mirë kërkesat e konsumatorëve duke e lënë firmën në fjalë me tepricë inventari.  

 

FUNKSIONET DHE REALIZUESIT E MARKETINGUT  

Ekzistojnë tetë funksione bazë të marketingut:  

1. Analiza e mjedisit dhe kërkimi shkencor në marketing  

2. Analiza e konsumatorit  

3. Planifikimi i produktit (kjo përfshin mallra, shërbime dhe ide)  

4. Planifikimi i shpërndarjes  

5. Planifikimi i promocionit  

6. Planifikimi i çmimit  

7. Zgjerimi i hapësirës së individit dhe organizatës  

8. Drejtimi i marketingut  

Analiza e mjedisit dhe kërkimi shkencor në marketing përfshijnë ndjekjen dhe përshtatjen ndaj 

faktorëve të jashtëm që ndikojnë mbi suksesin ose falimentimin, ashtu sikurse mbi ekonominë dhe 

konkurencën; si dhe mbledhjen e të dhënave për të zgjidhur probleme specifike marketingu.  

  Analiza e konsumatorit përfshin studimin dhe vlerësimin e karakteristikave të konsumatorit, 

nevojat dhe proceset e blerjes, zgjedhjen e grupeve të konsumatorëve ku do të përqëndrohen përpjekjet e 

marketingut.  

  Planifikimi i produktit (produkti nënkupton mallra, shërbime dhe ide) përfshin zhvillimin dhe 

mbajtjen e produkteve, llojeve të produkteve, imazhit të produktit, markave, paketimit dhe heqjen e 

produkteve jo të sakta.  

 Planifikimi i shpërndarjes përfshin vendosjen e lidhjeve me ndërmjetësit në kanalin e shpërndarjes, 

shpërndarjen fizikë, drejtimin e inventarit, magazinimin, transportimin, vendosjen e mallrave dhe 

shërbimëve, tregtinë me shumicë dhe pakicë.  

           Planifikimi i promocionit përfshin komunikimin me konsumatorët, me publikun e përgjitheshëm 

dhe të tjerët, nëpërmjet disa formave të reklamës, shitjes personale, promocionit të shitjeve dhe 

marrëdhënieve me publikun (publicitetit).  

  Planifikimi i çmimit përfshin përcaktimin e nivelit dhe intervaleve të çmimeve, teknikat e çmimit, 

afatet e blerjes, përshtatjet e çmimeve dhe përdorimin e çmimit si një faktor aktiv ose pasiv.  

  Zgjerimi i hapësirës se individit dhe organizatës përfshin si vendosjen e theksit, ashtu edhe 

qëndrimet që do të mbahen për marketingun ndërkombëtar, marketingun e shërbimeve, marketingun jo-

fitimprures dhe aspektet shoqërore.  

  Drejtimi i marketingut përfshin planifikimin, zbatimin dhe kontrollin e programit (strategjisë) së 

marketingut dhe funksioneve të veçanta të marketingut; vlerësimin e risqeve dhe përfitimeve në marrjen e 

vendimeve. 

Përgjithësisht, një shoqëri, duhet të studiojë në fillim mjedisin e saj, të mbledhë të dhëna të 

rëndësishme kërkimi në marketing, të analizojë konsumatorët potenciale të saj për të përcaktuar nevojat e 

tyre dhe të zgjedhë grupet e konsumatorëve ku do të përqëndrohet. Më tej, firma, duhet të planifikojë ofertat 

e produktit, të marrë vendime shpërndarje, të percaktoje si do të komunikojë me konsumatorët e të tjerët dhe 

të vendosë çmime adekuate. Këto katër vendime të fundit (kombinimi. i tyre quhet miks i marketingut): 

duhet të merren në menyrë të koordinuar dhe bazuar në analizën e mjedisit e të konsumatorit. Këtu, shoqëria 

duhet të vendosë, gjithashtu, për përfshirjen në marketingun ndërkombëtar, marketingun e shërbimeve, 

marketingun jofitimprures si dhe në aspektet shoqërorë.  

  Nëpërmjet drejtimit të marketingut, programi i marketingut total të firmës do të duhej të 

planifikohej dhe realizohej në menyrë të integruar dhe me korrigjimet e rastit kur del e nevojëshme.  
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Realizuesit e marketingut janë organizatat ose individët, të cilët ndërmarrin një ose më shumë 

funksione marketingu. Ata janë prodhuesit, ofruesit e shërbimeve, tregtarët me shumicë, tregtarët me pakicë, 

specialistët e marketingut, konsumatorët organizacional dhe konsumatorët finalë. Secili prej tyre luan një rol 

të ndryshëm.  

  Ndërsa në disa raste, një realizues marketingu vendos të realizojë të gjitha, ose pothuajse të gjitha, 

funksionet e marketingut, në raste të tjera, një realizues tjetër, për një sërë arsyesh, zakonisht, nuk i merr 

përsipër të gjitha funksionet e marketingut sepse: Shumë prodhues nuk kanë burimet financiare të 

nevojshme për tu shitur direkt konsumatorëve organizacional.  

Ata kanë nevoje për ndërmjetës për të marrë pjesë në procesin e shpërndarjes. Shitja direkt 

konsumatorëve kërkon, shpesh, nga prodhuesit të kenë produkte plotësuese, ose të shesin produktet 

plotësuese të prodhuesve të tjerë, në mënyrë që procesi i shpërndarjes të kryhet në mënyrë efiçente.  

Një realizues mund të jetë i paaftë, ose të mos ketë dëshirë të kryejë disa funksione, dhe mund të 

kerkojë një specialist marketingu për t'i përmbushur ato.  

Shumë realizues janë tepër të vegjël-për t'i realizuar disa funksione në mënyrë efiçente.  

  Koncepti i marketingut është një filozofi, e cila drejton organizatën dhe përfaqëson një mënyrë të 

realizimit të biznesit. Marketingu tani konsiderohet si filozofia qendrore e biznesit. Në bazë të tij merren 

edhe vendime të tjera. Marketingu ndihmon arritjen e objektivave duke e orientuar organizatën drejt 

plotësimit të kërkesave të konsumatorëve dhe duke siguruar mallrat, shërbimet ose idetë e dëshiruara.  

 Mjedisi i marketingut të një organizate përfshin të gjithë ata faktorë, të cilët ndikojnë mbi 

organizatën në mënyrë të përceptueshme direkt ose indirekt.  

           Mjedisi i marketingut përbëhet nga pesë pjesë të cilat janë:  

1. Faktorët e kontrollueshëm  

2. Faktorët e pakontrollueshëm  

3. Ecuria e organizatës  

4. Komunikimi me mjedisin rrethues  

5. Adaptimi  

 

 Faktorët e kontrollueshëm drejtohen nga organizata dhe nga personeli i marketingut të saj. Në 

fillim fare, një numer i caktuar vendimesh bazë dhe të lidhur me njëri tjetrin, merren nga drejtuesit kryesore. 

Më tej, personeli i marketingut merr vendime duke u bazuar në direktivat e drejtuesve kryesorë. Rezultati 

është një strategji e përgjitheshme marketingu ose oferta. 
28

 

 Faktorët e pakontrollueshem (me kryesorët prej tyre) janë përtej fushës së kontrollit të organizatave 

të veçanta, por ato ndikojnë në mënyrën se si i pranon konsumatori-organizatën dhe ofertat e saj. 

 Bashkëveprimi i faktorëve të kontrollueshëm me ata të pakontrollueshëm përcakton nivelin e 

suksesit ose të dështimit të organizatës në arritjen e objektivave.  

 Komunikimi ndodh atëherë kur një formë bën përpjekje të monitorojë faktorët e pakontrollueshëm 

e të evidentojë forcat dhe dobësitë e saj.  

 Adaptimi ka të bëjë me ndryshimet, të cilat i bën një organizatë ne planin e marketingut të saj me 

qëllim që të përputhet me mjedisin e pakontrollueshëm. Në rast se firma nuk është shumë entuziaste të 

marrë parasysh gjithë mjedisin në mënyrë sistematike, atehëre rritet mundësia e mungesës së drejtimit dhe 

mos arritjes së rezultateve të duhura.  

 

MENAXHIMI ME NDRYSHIME 

Çka është ndryshimi? A duhet që ndryshimi të jetë detyrë e çdo individi dhe organizate në të cilën 

ai vepron? Si të organizohemi? Si të realizojmë ndryshimet? Si të ndikojmë me ta? Si të përcaktohemi se 

ndryshimi është i mirë? Këto janë disa nga pyetjet e shumta në të cilat shumë autorë të japin përgjigje.  

Në ndryshime dhe përshpejtimin e ndryshryshimeve në shoqëri i pari ka treguar Alvin Tofler. 
29

 

Shkrimtar i cili ka shkruar për ardhëmrinë, ai qysh nga fillimet e viteve 70-ta të shekullit të kaluar ka treguar 

në ndryshime madhore në shoqërinë njerzore dhe nevojën e pregaditjes të organizimit për ndryhime ashtu që 

ti iket stresi i ardhmërisë i cili paraqet injorimin e ndryshimeve dhe ngecjen në zhvillim. 

 Në kuptimin më të gjërë me ndryshime nënkuptojmë kalimin nga një gjendje (egzistuese) në një 

gjendje të re (në qoftëse punohet për individ, organizata ose për shoqërinë në tërësi).  

Çdo ndryhimin organizacional është ndryshim i gjendjes organizative në mes të dy intervaleve 

kohore ndërsa procesi i ndryshimve organizative është ai ku ai ndryshim shkaktohet.
30

 Ndryshimet janë 

                                                           
28

 Prof.dr.Ali Jakupi Bazat e Marketingut Prishtinë 2009 
29

 Tofler, A., Treći val, Zajedniþko izdanje Izdavaþki zavod „YU” i „Prosveta” Beograd, 1983.  
30

 Janiüijeviü, N., Organizaciono učenje u teoriji organizacionih promena, Ekonomski fakultet, 
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ndodhi thelbsore që përbëhen nga shumë faktorë (rrethina, menaxhimi, dituria, dëshira për ndryshime, 

rëzistenca ndaj ndryshimeve, motivimi, rreziku etj).  

Ky process nuk është as i lehtë edhe as i shpejtë por edhe aq i thjeshtë që do të ishte i nevojshëm për 

marrje të vendimeve, kohës, iniciativës që ndryshimet të realizohen, që zgjdhjet e reja të fillojnë të 

funksionojnë, të mirëmbahet dhe të sjellë në cilësi të re. Funksionimi i zgjidhjes së re është vetëm fazë 

kalimtare kah ndryshimet e më tutjeshme.  

 Egzistojnë edhe në ndryshime të ashtuquajtura kalimithi që ndryshe quhen edhe inovacione. 

Inovcionet (në këtë aspekt)  janë ndryshime më të vogla për nga vëllimi. Edhe pse është vështir të 

përcaktohen kufijtë se kur inovacioni kalon vijën e rëndësisë i cili përcakton se mundet të flitet për 

ndryshime, me gjithë atë në mes të këtyre dukurive egzistojnë ndryshime të caktuara. 

 Peter Drucker mendon se bashkngjitja e inovacioneve në  organizat tradicionale nuk ka sukses. 

Organizata medoesmos të krijoj gjernerator të ndryshime çka kërkon shmangie organizative të cështjeve të 

cilat janë treguar si të tejkaluara, si dhe avansim continual te të gjithë produktet, shërbimet dhe proceseve 

brenda organizatës. Kjo kërkon shfrytëimin e suksesit vecanarisht risitë e parpitshme, të paplanifikuara dhe 

sistematike. Caku i shëndrimit të organizatës në tërësi në agjend të shitjes është ndryshimi i bashkësisë 

mentale vetanake.  

Ne vend që ndryshimet të shiqohen si kërcnim të punësuarit duhet të fillojnë ta përjetojnë si rast të 

dëshirushëm. 
31

 

Procesi i zhvillimit të ndryshimeve është i vetëm për çdo organizatë për arsye se kushtet në të cilat 

ato zhvillohen janë të vetme. Nga kjo del se nuk ka rregull të përgjithshëm për kryerjen e ndryshimeve por 

ato munden të realizohen vetëm në përputhje me kërkesat e organizatës dhe në kushte specifike në të cilat 

ata krijohen. 

 

TRANSFORMIMI DHE MOSSUKSESI 

   Ndryshimet që kanë përfshirë shoqërinë njerzore janë të mëdha dhe të pandalshme, sic thotë 

Kotteri. Këtu janë në vepër forca të fuqishme makroekonomike dhe ato forca janë më intensive në disa 

dencie të fundit. Si pasojë do të jetë më shumë e më shumë organizimi i cili do të jetë i detyruar të zvoglon 

harxhimet, përmirëson cilësin e prodhimit dhe shërbimit, të gjen mundësi të reja për rritjen e 

produktivitetit.
32

 

   Ndryshimet në organizatë janë të shpeshta të shpejta dhe madhore, ndërsa kërkesat e kohës me të 

cilë jetojnë janë të tilla ashtu që të jetë të përhershme. Në masë të madhe çdo ndryshim ka pashmangshëm 

edhe anë të këqija. Kur janë ndërmarrjet të detyruara të ju përshtaten kushteve të ndryshimeve që janë 

prezente. Ndërsa pjesa ma e madhe e harxhimeve të padëshirura dhe pengesave të cilat janë paraqitur gjatë 

decenive të kaluara munden të shmangen.
33

Gabimet munden të shmangen nëse hulumtohen përvojat e 

tjerëve dhe nëse përvetsohen disa rregulla dhe principe .  

   Kotleri me bashkëpuntorët e vetë ka hulumtuar se si zhvillohen ndryshimet në disa kompani 

Amerikane dhe ka ardhur në përfundim se gabimet e shumta me rastin e zhvillimit të ndryshimeve. Ai në 

librin e vet “Udheqja me ndryshimet” ka theksuar tetë gabime të cilat më së shpeshti udhëhqja i bën me 

rastin e vendosjes së ndryshime në organizatë.  

1.  Lëshimi ndaj vetëkënaqësisë të tepruar - gabimi më i madh të cilin e bëjnë udhëheqësit gjatë 

vendosjes së ndryshimeve në organizatë është procesi i shpejtë dhe i papritur i përvetësimit të ndryshimeve 

ku para asaj nuk janë vërtetuar me bashkëpuntorët dhe të punsuarit se është kuptimi i shpejtësisë i 

nevojshëm për ndryshime. Ky gabim shpesh herë është fatal pasi me ndryshimin asnjëherë nuk do të arrihet 

caku i dëshiruar nëse është niveli i vetëknaqësisë të udhëheqësve shumë i madh. Udhëheqësit nuk kanë 

suskses të krijojnë vetëdije për shpejtësin e ndryshimeve për disa aryse të ndërlidhura. Së pari, udhëheqësit 

mbi vlersojnë mundësitë e organizatës që të konsumon ndryshime të mëdha. Ata nuk zbatojnë dhe me 

qëllim mundet të krijojnë një baraspeshë (statusqua) dhe janë të padurushëm. Pa ngritjen e vetëdijes te të 

punsuarit mbi nevojën e ndryshimeve rrezultatet do të mungojnë pasi të punsuarit nuk do të angazhohen vet 

sakrifikohen për sukseset e organizatës së tyre.  

2.  Lëshimet në formimin e kualicionit të mjaftushëm për udhëheqje të fuqishme
34

 – shpeshherë 

thuhet se ndryshimet e mëdha nuk munden të realizohen nëse nuk ka përkrahje nga ai në të cilin është në 
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krye të organizatë. Ndërsa te organizatat e sukseshme në vendosjen e ndryshimeve kanë marrë pjesë niveli 

më i lartë siç janë menaxherët dhe udhëheqësat e njësive pasi janë kualicion i fiuqishëm në kuptimin e 

arsimimit, profesionalizimit kontakteve, reputacionit dhe kapacitetit për udhëheqje. Individët, sa do që janë 

karizmatik dhe të jenë të aftë, nuk disponojnë aftësi që të tejkalojnë inercionin dhe traditën në organizata, 

veqanarisht nëse ato janë shumë të vogla. Ekipet e dobta në të shumtën e rasteve janë edhe më shumë 

josefikas. 

3. Nënçmimi i fuqisë së vizionit – është vetëdija e nevojave për ndryshime dhe një ekip të 

fuqishëm i cili do të udhëheqi ndryshimet që janë të rëndësishme dhe jo aq të mjaftueshme për ndryshime të 

mëdha. Vizioni luan një rol në krijimin e ndryhimeve ashtu që paraqet ndihmë në drejtim, harmonizim me 

inspirimin e veprimeve me shumicën e njerëzve. Pa viozion përkatës tendencat e transforimit mund të 

realizohen në shumë hamendje mospërputhje të projekteve në të cilat haraxhohet shumë kohë, të cilit 

drejtojnë në kahje të gabuar edhe më së fundi nuk e arrin cakun e dëshiruar. Pa vizion solid asnjë ndryshim i 

llojit radikal nuk mundet të realizohet në formë të drejtë. Nëse vizioni nuk është i hartuar dhe nëse nuk ka 

numër të mjaftushëm të përkrahësve që të përvetësojnë atë viozion në përgjithësi, çdo përzgjedhje dhe çdo 

vendim në kahje të ndryshimeve do të shkaktojë rezistenca. Ajo rezistencë në fillim duket në formë e 

diskutimeve të pafundme, konflikteve të interesit pakuptushmëri që thithin eneregji të cilën të punësuarit do 

të mundeshin ta drejtojshin për qëllime të dobishme në organizat. Një ndër gabimet më të shpeshta gjatë 

vendosjes së ndryshimeve është që të krijohet projekti i cili do të na shërben në vend të vizionit. Kur nuk 

jemi në gjendje të përshkruani vizionin e cila do të udhëheq ndryshimet për kohë më të shkurtër dhe do të 

hasni në mirëkuptim dhe interesim, dijeni se jeni shumë në rrezik. 

4.  Dështim në komuikimin e vizionit – 
35

vendosja në ndryshimet e mëdha është gati e 

pamundshme nëse shumica e të punësurave nuk janë të gatshëm të ndihmojnë, por edhe të sakrifikojnë në 

suksesin e ndryshimeve. Të punsuarit nuk do të sakrifikojnë nëse nuk shohin dobi nga ndryshimet ose nuk 

besojnë se ndryshimi është i mundur. E vetmja mënyrë që të tërhiqet vëretja të të punsuarit është 

komunikimi bindës. Tre janë format e më të shpeshta të moskomunikimit të krijuara në kushtet e qeta dhe 

stabile të biznesit. Rasti i parë ndodhë kur vizioni krijohet, ku komunikimi kryhet me anë të disa mbledhjeve 

ose me disa udhëzime interne. Forma e dytë përfshin situatën kur udhëheqësit e organizatës i përkushtojnë 

mjaft kohë pregaditjes së debateve më të punësuarit ku shumica e menaxherëve mbeten anash. Forma e tretë 

nënkupton se shumë kohë i kushtohet qarkoreve dhe mbledhjeve ku disa menexherë udhëheqës sillen në 

formë indifirente me çka shkakton rritjen e cinizmit ndërsa te të punsuarit motivimi bjen.  

5.  Lejimi i pengesave që të bllokojnë vizionin e ri 
36

– me pruarjen e ndryshimeve të mëdha 

kërkohet pjesmarrje atktive e numrit më të madhë e të punsuarve. Vendosja e risive shpeshherë është e pa 

sukseshme, edhe atëherë kur të punsuarit e kanë përqafuar vizionin, pasi ato ndihen të paaftë nga pengesat e 

mëdha. Shpeshherë penegesat egzistojnë vetëm në mendimet e të punsuarve dhe  është  çështje madhore që 

të bindin ato se pengesat reale nuk egzistojnë. Duhet të kemi parasysh se ndonjëherë vetë një person mundet 

të bllokojë vendosjen e ndryshime.  

6. Lëshimet në realizimin e sukseseve aftashkurtër 
37

– për realizimin e ndryshimeve të mëdha 

është e nevojshme koha, te veprimet komplekse, sic është ndryshimi i strategjisë, që kërkojnë shumë kohë, 

mund të vije deri të humbja e impulsit të ndryshimeve nëse nuk ka caqe afatshkurtra që do të realizojnë. Pa 

caqe afatshkurta shumica e të punësurve humb motivimi nga se përhapet rrezistenca në ndryshime. 

7.  Lajmrimi i fitores të parakohshme
38

 – të punësuarit që punojnë në realizimin e ndryshimeve vin 

në sporove që të shpallin ndryshime të sukseshme në shenja të para suksesit. Gjithënjë kur ndryshimet nuk 

thellohen në kulturën e organizatës, për cka është e nevojshem tre deri ne dhjetë vite, qajset e reja janë të 

ndishme dhe të nënshtruara në regresion.  

8.  Ndryshime të cilat nuk janë të mbjellura fuqishëm në kulturën e organizatës
39

 – ndryshimet 

munden të mbahen atëherë ku munden të krijohen nga puna e përditshme. Deri sa mënyra e re punës nuk 

përputhet me normat e organizatës në vlerat e përbashkëta dhe mënyrën e mendimit, doemos i nënshtrohet 

degradimit. Që të thellohet mënyra e re e punës në organizatë duhet që të ju tregohet të puënsuarve sjellja 

dhe qëndrimet e tyre specifike i kanë kontribuar suksesit, si dhe koha e nevojshme që gjeneratat e reja të 

menaxherëve të përvetsojnë qasje të reja.  
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PËRFUNDIMI 

 Duke u ballafaqur me ndryshimet globale dhe veçanarisht me ato dukuri që ballafaqohen organizatat 

me tregun global në aspektin e zhvillimeve strategjike ato janë të detyruar që të aplikojnë ndryshime 

organizative për realizimin e detyrave, nga planet e parapara.  

 Ndryshimet në rrethinë, tranzicionet industrial si dhe zhvillmet në lëminë e tekonlogjisë informative 

janë të fokusuara në menaxhimin e dijes duke krijuar ndryshime në organizatë ashtu që të riformulohet më lehtë 

përparimi i tyre ndaj planeve strategjike. 
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THE ROLE OF THE SCHOOL IN THE PREVENTION OF HUMAN TRAFFICKING 
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Abstract: Human trafficking is a global phenomenon, that exists worldwide and is considered to be a form of 

modern slavery. Women and children trafficking is one of the most tragic consequences of the contemporary 

global migration .The conditions that create fertile ground for the emergence of human trafficking are 

determined of the numerous social, economic, and political factors, including poverty, lack of employment 

opportunities in the countries of origin, unequal gender relations, the absence of real information about 

opportunities abroad, uncontrolled borders, political instability, corruption and inadequate penalties for 

trafficking. Many of these factors increase the risk of children and young people to become part of the human 

trafficking chain. This paper prefers to lead and help teachers into more successful transfer of knowledge and to 

help children to make safe decisions to build a secure future for themselves and their families.  

Keywords: human trafficking , smuggling of people, exploitation, illegal entry 

 

УЛОГАТА НА УЧИЛИШТЕТО ВО ПРЕВЕНЦИЈА НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ 
Јованка Ивановска 

jovankaivanovska@yahoo.com 

Даница Кежароска 

danicakezharovska@yahoo.com 
 

Резиме:Трговијата со луѓе е глобален феномен, кој постои во целиот свет и се смета за форма на 

модерното ропство. Трговијата со жени и деца претставува една од најтрагичните последици на 

современата глобална миграција.Условите кои создаваат плодна почва за појава на трговија со луѓе се 

одредени од бројни социјални,економски,и политички фактори , вклучувајќи ги сиромаштијата, 

недостаток за можност за вработување во земјите на потекло, нееднакви родови односи,отсуство на 

вистински информации за можностите во странство, неконтролираните граници, политичка 

нестабилност,корупција и несоодветни казни за трговија со луѓе.Голем број од овие фактори го 

зголемуваат ризикот децата и младите луѓе да станат дел од синџирот на трговија со луѓе.Овој труд 

преферира да  ги води  и да им помогне на наставниците поуспешно да ги пренесат знаењатаи да им 

помогнат на децата да донесуваат безбедни одлуки и да градат сигурна иднина за нив и нивните 

семејства. 

Клучни зборови :Трговија со луѓе,криумчарење на луѓе,експлоатација,нелегален влез 

 

1. ВОВЕД 

Училиштето не е само институција каде што учениците стекнуваат основни знаења.Исто така тоа е 

место каде што учениците се воспитуваат, социјализираат, место каде  учениците можат да зборуваат за 

своите проблеми со врсниците, наставниците, донесуваат заеднички одлуки за многу важни моменти во 

нивниот живот.Училиштата имаат единствена можност да допрат до младите луѓе во целина, да ги 

едуцираат и информираат за реалноста на миграцијата, за човековите права и правата на децата и да ги 

научат како да донесат подобро информирани одлуки за нивниот живот и иднина. 

Секој наставник во рамните  на наставниот план може да планира и да вклучи теми поврзани со 

превенцијата на трговија со луѓе. 

.На почетокот од училишната  година, директорот на училиштето со своите соработници (стручната 

служба) подготвува годишна програма за работа на училиштето. Превенцијата на трговија со луѓе и 

теми поврзано со трговија со луѓе можат да најдат значајно место во оваа програма. 

Според законот секое училиште се обврзува да формира Совет на родители , кој подготвува своја 

сопствена програма за работа. Голем дел од оваа програма треба да се посвети на превенција на трговија 

со луѓе  (деца). 

Стручните служби на училиштата (педагог,социолог,социјален работник). и наставниците, исто така 

треба да вклучат активности за превенција на трговија со луѓе во своите програми за работа. 

 

2. АКТИВНИ И ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА 

АКТИВНОСТИ ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ ВО УЧИЛИШТАТА 

Наставниот метод е начин за имплементирање на едукативни содржини.Некои наставници ги делат 

наставните методи на две групи -активни и пасивни, земајќи  во предвид дека некои методи секогаш ги 
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mailto:danicakezharovska@yahoo.com
mailto:jovankaivanovska@yahoo.com
mailto:danicakezharovska@yahoo.com


THE TEACHER OF THE FUTURE                                                                                                                           

Ninth International Scientific Conference                                                                                                                  

17-19.6.2016, Durres, Republic of Albania 

 

82 
 

стимулираат учениците да бидат поактивни и им дозволуваат да бидат независни во  изразување на 

своите мислења и ставови, додека други методи не нудат такви можности.Секој наставен метод кој 

служи како основа за успешно предавање може да ги охрабри учениците да бидат активни но ниеден 

метод не го постигнува тоа автоматски туку со соодветни претпоставки. 

Постојат неколку вида квалификации на наставните методи. Според изворите на информации во 

образованието,тие можат дабидат поделени на: метод напрезентација – усно излагање на наставникот, 

метод на дијалог ( помеѓу наставникот и учениците), текст метод,лабораториски метод, практична 

работа на учениците итн. Сите од горенаведените методи можат  да се комбинираат,во зависност од 

условите во кои се користат а во методологијата можат да се сретнат пд различни имиња. 

Текст метода. Се користи многу често, за да го стимулира размислувањето на учениците преку читање 

интересни приказни. Приказните се поврзани со нивното слободно изразување,а потоа се избираат врз 

основа на одредени мислења, а претставуваат добра основа за групна дискусија на теми поврзани со 

трговија на луѓе. 

Метод на демонстрација(презентирање). Ученицте учат преку нештата кои се презентирани или 

покажани од наставникот(цртежи,слики,модели филмТВ програма). Целта е да се развие сетилното 

искуство. 

Презентација е метод на презентација и објаснување на некои од идеите или работа пред публика во 

текст, графика и звук форма. Претходно тоа беше направено со користење на билборди, флаери, 

весници, проектор, слајд проектор, а од неодамна од страна на компјутер. За таа цел, специјални 

програми се користат особено Microsoft pauerpoint. Развојот на информатичката технологија има 

направено тоа можно да се создаде компјутерска презентација, но се уште се во употреба и други форми 

на презентација. 

 

Метод на усно излагање.Наставникот треба да го користи овој метод само кога на учениците им 

недостасуваат доволно информации за содржини за трговија со луѓе( кога нешто треба да биде кажано, 

елаборирано или опишано ), Доколку наставникот често го користи овој метод, тоа може да стане чист 

вербализам.Тогаш учениците се пасивни, а наставниот процес монотон.затроа треба да се придржува 

кон следните правила: 

 Одбери го најинтересниот дел 

 него презентирај го 

 него убаво изложи го 

Метод на насочена дискусија. 

Расправа,претресување некое спорно прашање со цел да се дојде до правилно решение.Овој метод се 

користи само кога наставникоте убеден дека учениците веќе имаат одредено знаење за темата која ја 

обработуваат.Потребно е наставникот да ги познава ученицитеза да може да се потпре на претходните 

искуства.Овој метод се разлкува од слбодната дискусија, бидејќи наставникот го насочува разговорот 

кон постигање на целта на лекцијата. 

Метод на лабораторска и практична работа.  

Ова е метод на учење преку практична работа.Практичната работа ги стимулира учениците да делуваат 

самостојно, да јапотикнува нтелектуалната љубопитност, развиваат вештини и добиеното знење е трајно 

и суштинско.Овој метод се реализуира во комбинација со метод на усно излагање и текст метода. 

Круг.  

Преку овој метод учениците се ставени во еднакви позиции за време на дискусијата без оглед на 

нивниот пол , раса религија или било какви физички и ментални карактеристики. Тие дискутираат 

слободно или споделуваат искуства ,во  круг.Овој метод се користи на семинари за лично претставување 

на учесниците. Секој се претставува себеси;понекогаш учениците  можат да го користат говорот а 

телото. 

Бура на идеи  

Ова е техника која овозможува генерирање на голем број идеи, во почетокот лишена од критичка 

воздржаност. Погодна е во почетокот на обработката на некоја тема, за да се согледа колку од поимите 

кои ќе се учат им се познати веќе на учениците па во таа насока да се испланира како понатаму ќе се 

разработува таа тема за трговија со луѓе.Основната смисла на оваа техника е создавање на идеи во 

групна ситуација заснована врз принципот на изоставено расудување 

Конференција за печат. 

Овој метод се користи во процесот на пишување . Учениците пишуваат текст и имаат кратко време за 

презентација на своите идеи, заплет и структура на напишаното.потоа тие одговараат на прашања 

поставени од соучениците во однос на напишаната содржина. Во оваа смисла , тие учат да ги почитуваат 

мислењата и идеите на другите. Интересно е дека во вакви ситуации учениците имаат различни мислења 
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на било која тема, бидејќи се очекуваат различни позиции.Ова го потикнува критичкото размислување 

на учениците. 

 

Венов дијаграм. 

Оваа метода се состои од два или повеќе круга кои се преклопуваат со простор во средината. Може да 

служи за спротивставување на идеи или да се покаже како истите се преклопуваат. Техника  која може 

да се користи при имлементирање на бројни активности за човекови права особено кога има конфликтни 

ситуации. 

Коцка 

Ова е метода која овозможува обработка на некоја тема од трговија со луѓе, при што учениците се 

служат со коцка на чии страни се напишани наредби за размислување и пишување. Еве ги упатствата на 

шесте страни:  

ОПИШИ – треба да се опише она што се гледа (како изгледа нештото,боја, големина, облик  

СПОРЕДИ – За што служи? Од што се разликува?  

ПОВРЗИ – На што ве потсетува? Што ви паѓа на ум?  

АНАЛИЗИРАЈ – Кажете како се произведува, (може и да се измисли)  

ПРИМЕНИ – Како може да се примени? 

Призма  

Оваа техника најчесто се користи на почетокот или  

на крајот од часот. Се прави заеднички во групи или индивидуално. Се дава еден зборoт 

терминологијата за трговија со луѓе и се бара од учениците да кажат два збора кои се поврзани со 

тојзбор, потоа за тие два збора се бара уште по два збора поврзани со нив, некаде на средината по два 

збора се спојуваат во еден и повторно се доаѓа до еден збор, при што се објаснува клучниот даен поим. 

Петторед 

Со оваа метода се развива способноста синтетизирањена информаци, поврзани за трговија со 

луѓе,чувства и вредности во неколку збора. Оваа метода поттикнува разговор за тоа што го напишале, а 

што овозножува уште подлабока рефлексија и критичка анализа на дадената тема. Петтторедот е поема 

од пет реда при што се врши синтетизирање од знаци и материјали со кои се претставува 

нејзинатасодржина Всушност петторедот е некаков план кој го поттикнува детето на работа. Постапка за 

изработка:  

 првиот ред од петторедот е опис на темата со еден збор наслов (обично тоа треба да е именка)  

 вториот ред е опис на темата со два збора (најчесто тоа придавки)  

 третиот ред содржи три збора кои јопишуваатактивноста(најчесто тоа се глаголи или глаголски 

именки)  

 четвртиот ред е фраза од четири збора кои гиизразуваатчувствата во врска со темата  

 петтиот ред е синоним (еден збор кој повторно јаизразува суштината на темата) Оваа метода ќе 

ја претставиме на темата семејство 

 

семејство 

сакани               мили 

славење      грижа   учење 

имам право на семејство 

роднини 

Драма. 

Ова е интерактивен метод, кој можат да го користатучениците.Секој ученик има улога во драма која 

претходно терба да биде научена.Потоа учениците ги играат своите улоги преку користење на двжења и 

различни гласови специфични за нивната  улога. По завршувањето на драмата наставникот и у чениците 

прават анализа на содржината на драмата, карактерите и глумата на актерите. Книжевност, историја и 

граѓанско општество се одлична можност за наставникот да одбере кратки драми,преку кои би ја 

обработувале темата за човекови права и други теми поврзани со трговија на луѓе. 

Интервју. 

Се користи кога учениците меѓусебно си поставуваат прашања( работа во парови). Прашањата се 

поставуваат однапред или во моментот на зборување. Тие можат да содржат различни концепти на 

правата на децата и трговијата со луѓе.На ученикот му се дава една слика и една до две реченици кои не 

завршуваат. Сликата може да е наменски нацртана, според дадена тема или да е одбрана и исечена од 

некое списание, па потоа додадена реченица по која учениците ќе смислат приказна. Барањата за 

должина и синтаксичка осмисленост на приказната ќе зависи од возраста на учениците. Возависност од 

темата која ја обработуваме, нудимеслики за група деца или за секое дете посебно.  
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Грозд 

Оваа метода го поттикнува ученикот слободно да размислува за теми поврзани со трговијата на . 

Гроздот претставува нелинеарна метода на асоцирање која би требало да се работи во мали групи. Оваа 

метода го поттикнува размислувањето кон подетална обработка на темата а може да послужи и како 

начин на повторување на обработената тема, а и како начин за создавање новиврски. Слободно може да 

се користи и при дефинирање на непознати зборови. Чекори за создавање гроздови:  

  Да се напише клучен збор или фраза во средината на листот (може да е и скратен наслов на 

наставната единица или тема).  

  Се запишуваат зборови или фрази кои ни паѓаат напамет во врскасо таа тема 

  Додека се присетуваат на поимите и гизапишуваат, учениците нека почнат да ги поврзуваат 

поимите за кои сметаат дека можат да се спорeдат. 

Мапа на размислување 

.Ова е интерактивен педагошки метод кој може да се користи во процесот на учењето. Наставникот 

треба да ги запишува одговорите почитувајќи ги ставовите на сите ученици,селектирајќи и групирајќи 

ги во согласност со темата која се дискутира. Овој метод вклучува размислување и  групирање на 

одговорите. Многу е сличен со методот  бура на идеи кој најчесто се користи на почеток на часот. 

Игра на улоги. 

 Метод сличен на драмата,но во игра на улоги. Секој ученик  може да одбереулога.Играњето улоги може 

да се креира врз основа на различни теми поврзани со трговија со луѓе, како тема за човекови права,или 

права на децата наставникот треба да ја води активноста а потоа да организира  дискусија и дебата по 

забвршувањето на играта на улоги. 

 Причини и последици . 

Се што се случува околу нас има причини и последици, посебно природните  и општествените појави. 

Со помош на оваа техника детето го гради својот став за трговијата со луѓе. 

 

3.ВКЛУЧУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИ ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ ВО 

НАСТАВНИТЕ ПРЕДМЕТИ 

Мајчин јазик и литература 

Многу дела  од литературата, од бајки и гатанки до поговорки и проза(кратки раскази и романи)преку 

својата содржина допираат до конфликтите во животот на луѓето. Овие конфликти можат да вклучуваат 

или да се однесуваат на теми од трговија со луѓе и човекови права. Многу дела од белестриката во 

својата програма разработуваа  теми поврзани со трговија со луѓе ,миграции, детски труд,човекови 

права, домашно насилство итн. За оваа цел исто така можат да се користат написи во весници или други 

публикации. 

Историја и Географија 

Историските факти,  настани, места , релевантни дати ги откриваат обидите на општеството да ги 

заснова своите структури во согласност со регулативите, законите, човековите права и правата на 

децата.Наставните содржини по Историја претставуваат одлична можност за елаборирање на теми 

поврзани со трговија со луѓе, бидејќи  самата  историја е начин на применување на човековите права.На 

часовите  по Географија може да се практикува друг концепт како што е миграцијата.Теми за трговија со 

луѓе, човекови права, миграција, детаски труд, домашно насилство итн.можат да се поврзат со 

изучување на војните,демократските движења во различни замји ,учење за исклучителни историски 

личности и култури на различни земји. Историјата и Географијата можат да се поврзат со теми од 

областа на процесот на донесување на одлуки и можат да се користат за поттикнување на индивуалното 

размислување. Наставниците можат да ги прашуваат  учениците да анализираат историски личности и 

како тие се справувале со проблеми какви особини и вештини имале како барале информации. 

Странски јазик 

Изучувањето странски јазик е прозорец, преку кој се запознаваат други култури и можност за 

интеграција на други култури.Применувањето на стандардите за човекови права е поврзано со 

меѓукултурно почитување и разбирање.Наставникот може да ги поврзе идеите за културите на 

различните малцинства во рамките на едно општество,со цел да се подобри разбирањето и да се намали 

дискриминацијата,која може да води кон трговија со луѓе и експлоатација.Преку изучување на странски 

јазици исто така можеме да ги  разгледаме моделитемиграција до и од земјите каде се зборува тој 

јазик.Исто така наставниците можат да одберат текстови на странски јазк,кои се однесуваатна теми за 

трговија за луѓе, миграција детска работа, домашно и родово насилствоитн.По читањето на материјалите 

учениците можат да водат дискусии  во врска на овие теми  на странски јазик. 
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Биологија и други науки 

Предметите Биологија и  Хемија,  ги образложуваат физичките потреби на луѓетоза 

вода,засолниште,храна грижа и заштита и чиста средина.Луѓето често се лишени од овие основни  

потреби при процесот на трговија со луѓе и експлоатација на трудот.Исто така теми поврзани 

сородовото и сексуалното насилство можат да се дискутираат за време на часовите по Биологија заедно 

со темите поврзани со репродукција. 

Граѓанско образование 

Граѓанското образование е предмет кој се реализира во  осмо  и деветто одделение. Граѓанското 

образование вклучува теми од областа на човековите права демократијата и граѓанските права и обврски 

,значењето на информациите во граѓанското општество и моќта на  мас медиумите. Учениците треба да 

занат дека трговијата со луѓе гипрекршува основните човекови права тоа стана широко распространет 

проблем на човештвото во последните години.Во рамките на овој предмет учениците треба да се 

здобијат со основно знаење за правата на децата и механизмите за заштита , родово и домашно 

насилство, опасност од нелегални мигравжции, ризици и последици од трговија со луѓе. 

 Социологија 

Социологијата е најопшта наука за општеството. Постоечкиот наставен план за социологија ги третира 

појавите на социјална патологија,сиромаштија социјална интеракција , социјална мобилност,миграции, 

човекови права процес на глобализација и нтеграцијан итн.Трговијата на луѓе се спомнува како 

патологија, која што е условена од одредени општествени услови но  не е системски и разбирливо 

образложена.Наставниците по социологија можат да ги претстават темите за борба против трговија со 

луѓе во гореспоменатите социолошки содржини,преку анализирање на вистински случаи, социо драми и 

други интерактивни методи, кои  ќе им помагаат на учениците да ги добијат потребните вештиниза 

заштита од трговија со луѓе. 

 

4.ЗАКЛУЧОК 

Имајќи го предвид фактот дека местото на овој тип на едукација, како и начинот на реализација на овие 

активности ,  сеуште  не е дефиниран во наставниот план , ги иницираме и поттикнуваме наставниците 

поуспешно да ги пренесат своите  знаењата(стекнати преку обуки ) и да им помогнат на децата да 

донесуваат безбедни одлуки и да градат сигурна иднина за нив и нивните семејства.Учениците треба да 

научат дека постојат три важни елементи кои мора да се земаат во предвид при донесување на 

одлуки:прдизвикот со кој лицето се соочува,изборот и последиците од секој избор. 
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наставници(2003) овозможено на линк 

http://ednakvimoznosti.mk/img_upload/Ednakvi%20Moznosti-Priracnik-Finalno-A5.pdf 

[3] Специјална сесија  за деца на ОН, Eкспeртите разменуваат стратегии за стопирање на трговија со 

деца- достапно на линк: 

  наhttp://www.unicef.org/secialsession/child-traficking.unifem.org.htm 

[4] Втор извештај за жртви на трговија со луѓе во Југоисточна Европа 2005.Regional Clearing 

Point.Меѓународна организација за миграции-линк: 

https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/organisedcrime/projects/CARPO/Pctc_2006_20mk.pdf 

[5] Стратегија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција 

.http://www.osce.org/mk/skopje/24907?download=true 

[6] Современи и креативни методи и техники на учење- линк 

http://www.algoritam.mk/programi/sovremeniikrativnimetodi.pdf 

http://www.unicef.org/secialsession/child-traficking.unifem.org.htm
https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/organisedcrime/projects/CARPO/Pctc_2006_20mk.pdf
http://www.osce.org/mk/skopje/24907?download=true
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DEFINING THE TERMINOLOGY IN THE AREA OF INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGY IN THE MACEDONIAN LANGUAGE 
Valentina Risteska Rubanoska 

PS „St. Naum Ohridski“- Ohrid, Republic of Macedonia vaskoohr@t-home.mk 
 

Abstract: Globalization has had an enormous impact on the development of the world languages.  

Communication has become the basic instrument in the development of specific scientific areas. Therefore to 

have a fully built system of communicative features, the participants included in the act of communication must 

use a language whose sign system is fairly comprehensible.  The practice has proven that nowadays the English 

language is used as lingua franca in everyday communication.  

 As a science discipline, the Linguistics makes a distinction between language used for general 

communication and language used for specific purpose. The language with specific purpose is used in the 

communication in distinctive science areas. The purpose of it is to present the meaning of the distinctive 

scientific areas, and in that context, to allow access to specific basic information. 

 Using English terminology is fully functional for experts and scientific explorers, especially when they 

have to articulate their research results and achievements. Modern society is under the influence of major and 

rapid change in the segments of science and technology, and languages for specific use have a great influence on 

the vocabulary of the language used generally. This may result in an uncontrolled infiltration of lexemes from 

the international language field in the general lexis.  

 

ДЕФИНИРАЊЕ ТЕРМИНОЛОГИЈА ОД ОБЛАСТА НА ИНФОРМАТИЧКИТЕ 

И КОМУНИКАЦИСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 
Валентина Ристеска Рубаноска 

ООУ„Св. Наум Охридски“ - Охрид, Република Македонија  vaskoohr@t-home.mk 
 

Резиме: Глобализацијата има огромно влијание врз развивањето на јазиците. Комуникацијата станува 

основен инструмент  во развојот на  определена научна област, а  за да постои  целосно изграден систем 

на комуникациски вредности, учесниците во актот мора да се служат со јазик, чиј систем од знаци е  

доволно разбирлив.  Практиката потврдила дека денес се  повеќе се користи англискиот јазик како lingua 

franca  во секојдневната комуникација. Лингвистиката, како научна дисциплина  прави  дистинкција  

меѓу јазик за општа употреба  и  јазик за специјална намена. Јазикот за специјална намена се користи  

при  комуникација во определена  научна област, за да го презентира  специјализираното  знаење од 

конкретна   научна  област , а во тој контекст и пристап до специјализирани  базични  информации.   

За експертите и научните работници функционално е  користењето на англиската  

терминологија, кога треба да ги артикулираат научните сознанија и достигнувања.  Имајќи го предвид 

фактот што општеството во кое денес живееме е под големо влијание на динамичните и брзи промени во 

сегментите на  науката и технологијата,  јазиците за специјална намена вршат силно влијание врз 

вокабуларниот контекст  на општиот јазичен норматив, што може да доведе  до неконтролирано 

инфилтрирање  на лексеми од интернационално говорно подрачје врз општата лексика. 

 

ОПШТА СОСТОЈБА СО  ТЕРМИНОЛОГИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 

 Терминологијата е суштествена  компонента од јазиците за специјална намена. Во македонскиот 

јазик се прават напори за дефинирање  на терминологиите  од определени области, односно за развивање 

на јазиците за специјална намена. Опсервирано од таа гледна точка,  јасен е впечатокот  дека тие напори 

се недоволни,  за да се одговори на вистинските лингвистички  потреби во комуникативната сфера на 

научен план.  Апсолутен е  фактот дека во Република Македонија недостасува усогласена национална 

стратегија за дефинирање специјализирана терминологија од повеќе области. Оваа национална 

стратегија мора да биде договор меѓу релевантните чинители т.е. процесот на нејзиното изготвување 

мора да биде транспарентен и отворен за сите и во него мора да бидат вклучени претставници од 

академскиот сектор, од деловниот или професионален сектор, јавниот сектор и граѓаните односно 

граѓанските организации. Само на тој начин може да се дефинира националната стратегија за 

определување специјализирана терминологија, која ќе биде прифатлива компонента за сите релевантни 

чинители и нејзино  имплементирање во практиката.  

 При дефинирањето на определена терминологија треба да се апострофираат  семантичките 

компоненти на официјалните и неофицијалните  стандарди. Официјалните стандарди ги пропишуваат и 

усвојуваат релевантни работни групи или надлежен орган. Неофицијалните стандарди не се официјално 

пропишани, но се  имплементираат практично од одреден чинител кој има огромно влијание врз таа 

терминологија. Евидентен е примерот со Микрософт на пазарот на софтверски производи. Иако 
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стандардите не се задолжителни и се применуваат на доброволна основа, нивното почитување 

обезбедува конзистентност, концизност и меѓусебно разбирање меѓу сите релевантни чинители. 

 

КОНЦЕПТИ ЗА ДЕФИНИРАЊЕ ТЕРМИНОЛОГИЈА ОД ОБЛАСТА НА ИНФОРМАТИЧКИТЕ 

И КОМУНИКАЦИСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ   ИКТ 

 Дефинирањето на терминологија од областа на информатичките и комуникациските технологии 

треба да се прави со комбинирање на два основни концепта: 

 Преземање на зборови од други јазици,  приспособени на македонскиот јазик ( заемки ) и 

воведување поголем број македонски зборови; 

 Креирање нов збор или лексема со користење постапки за зборообразување. 

1. Проширување на семантичкото поле на зборови од општата лексика 
 Преземањето зборови од општата лексика многу често се користи при креирање терминологија. 

При оваа постапка се зема збор од општата лексика, се специјализира, му се додава прецизна 

деефиниција и тој станува збор со специјализирана терминологија. Полисемијата којашто се појавува 

при оваа постапка се надминува со користењето на зборот во определен контекст.  

Лексемите што се дел на општата лексика со проширување на семантичкото поле стануваат дел од 

специјализираната терминологија од областа на информатичките и комуникациските технологии. 

 

Изворен термин 

Англиски јазик 

Општа лексика Специјализирана ИКТ 

терминологија 

mouse глувче глувче 

cell клетка, ќелија ќелија 

bug бубачка  грешка 

icon икона икона  (сликичка) 

domain домен   (област) домен   (група на нешто) 

exchange размена  централа 

broadcasting емитува емитува, радиодифузија 

 

2.  Сложенки 

Сложенките се зборовни состави во чиј сегмент се инкорпорирани два дела. Правиписно 

деловите, како сегментарни компоненти  може  да се пишуваат слеано или да бидат разделени со 

цртичка. Најчесто сложенките се составени од зборови од општата лексика, а  кога ќе се најдат заедно во 

еден зборовен состав, добиваат ново значење.  

CD ( compact disk  )   ЦД   ( компакт диск ) 

Dialog box  дијалог -  рамка 

Interconnection  интерконекција  ( меѓусебно поврзување ) 

Collocation   колокација 

Broadband  широкопојасен 

Radio system    радио - систем 

Microprocessor   микропроцесор 

3.   Елипси 

При елипсата, едниот дел од сложениот зборовен состав може да биде испуштен , а неговото 

семантичко значење преминува на другиот зборовен член. 

 Хард – диск      диск 

 Лаптоп компјутер   лаптоп 

 Персонален  (десктоп)  компјутер    компјутер 

 CAPS LOCK  -  режим за пишување  само  со  големи букви        само големи букви   

 Оптички кабел    оптика 

 Графички кориснички интерфејс    графички интерфејс 

 Прокси сервер  сервер -  посредник     прокси 

 

ФАКТОРИ КОИ ГО ДЕТЕРМИНИРААТ ИЗБОРОТ НА ТЕРМИН 
 Често се случува да има неколку термини со исто значење. Во општата лексика синонимијата го 

збогатува јазикот, но во специјализираната лексика, особено од областа на информатичките и 

комуникациските технологии, многу е важно секој збор да има конкретно и прецизно значење, а 

синонимијата да се избегнува. Кога се започнува со дефинирање нова терминологија, се земаат во 

предвид неколку еквивалентни термини со исто значење, со цел корисниците  сами да го направат 

филтрирањето и изборот на зборови кои ќе се користат. 



THE TEACHER OF THE FUTURE                                                                                                                           

Ninth International Scientific Conference                                                                                                                  

17-19.6.2016, Durres, Republic of Albania 

 

89 
 

При изборот на термини треба да се земат предвид следниве фактори: 

Економија на јазикот      еден термин е пократок од другиот; 

Прецизност       еден термин има поголема јасност и проѕирност од друг; 

Соодветност       терминот нема негативна конотација. 

 

ЗАКЛУЧОК 

Информатичките и комуникациските технологии постојано и многу брзо се развиваат, а 

терминологијата од оваа област мора да го следи нивниот развој и новите термини да се дефинираат 

паралелно со појавата на новите техногии. При креирањето на  терминологија та од областа на 

информатичките и комуникациските технологии  треба да се следат стандардните терминолошки 

концепти  ( проширување на семантичкото поле на термините од општата лексика, сложенки, елипси... ) 

 

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА 

[1] Поимник на македонски зборови од областа на информатичката технологија   

http://www.mio.gov.mk/files/pdf/POIMNIK.pdf 

[2] „Национална работна група за изработка на лексикон од областа на информатичките и 

комуникациските технологии“  , Н. Мицкоски, Институт за македонски јазик„Крсте Мисирков“ , 2009 

година. 

[3] Правилно предавање на кирилското писмо и воведување нова терминологија,  Н. Мицкоски, Година 

на македонскиот јазик, 2008 година. 
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BIBLICAL CITATIONS IN THE WORKS OF KRCHOVSKI AND PEJCHINOVIKJ 
Vesna Kozhinkova 

Municipal High School "Slavcho Stojmenski" - Shtip v_kozinkova@yahoo.com 

 
Abstract: The New Macedonian literature in Macedonia is connected with the activity of the first Macedonian 

writers Krchovski and Pejchinovikj. Culturally-wise, they appeared in very specific socio-political times. Those 

were the times of the early 19
th

 century, a time which also marks the beginning of the downfall of the Ottoman 

rule. In the fields of literature and culture, those times also mark the period of the Macedonian Еnlightenment. 

Although there are seeming differences between the Macedonian and European Enlightenment, nonetheless, 

taking into account the global ideas that feature in both of them, we can ascertain that the Macedonian 

Enlightenment is a result of a European trend that was active for almost a century before. Enlightenment is in 

fact, an ideology of the civil class that, with its fresh ideas, placing faith in reason and boundless trust in science 

and knowledge, attempted to shine a light into the secrets that always animated human curiosity. Despite being 

modest in volume and artistic values, the literature appearing during that time was, perhaps, the only instrument 

that could reach the reason of ignorant people and enlighten them. And that, in turn, was only possible through 

the literature that those people were initially familiar with. According to the poststructuralist concepts which 

became active during the 20
th

 century, the reader is the space wherein all references are writ, but also the space 

where intertextual transaction occurs. Both the production and reception of texts takes place through the codes 

that the author and reader mutually share, and as the result of that the border between author, text and reader is 

consciously deconstructed, which unifies them into a so-called universal intertext. Within its bounds, the notion 

of hypotext is introduced as a totality not only of all texts, but of all codes and semantic systems which reside at 

the base of those texts. As an active hypotext of the works of Krchovski and Pejchinovikj we find the Bible, the 

citations of which, according to citation signaling, can be either genuine or coded.   

Keywords: enlightenment, science, knowledge, moral, reason 

 

БИБЛИСКИТЕ ЦИТАТИ ВО ДЕЛАТА НА КРЧОВСКИ И ПЕЈЧИНОВИЌ 
Весна Кожинкова 

СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“ - Штип, Република Македонија v_kozinkova@yahoo.com  
 

Резиме: Новата македонска книжевност во Македонија е поврзана со дејноста на првите македонски 

писатели Крчовски  и Пејчиновиќ. Тие се појавуваат во едно специфично време на општествено-

политички и културен план. Тоа е времето на почетокот на 19 век кое го означува почетокот на крајот на 

Османлиското владеење. На книжевен и културен план тоа време го означува периодот на македонското 

просветителство. Иако навидум се забележуваат разлики помеѓу македонското и европското 

просветителство, сепак во однос на глобалните идеи кои ги има и во едното и во другото, можеме да 

констатираме дека македонското просветителство е резултат на европскиот тренд кој бил актуелен, 

речиси, цел век порано. Просветителството е, всушност, идеологија на граѓанската класа која со своите 

свежи идеи, со вербата во разумот и безграничната доверба во науката и знаењето се обидува да внесе 

светлина во тајните кои отсекогаш го поттикнувале човековото љубопитство. Литературата која се 

појавила во тој период иако скромна по обем и уметнички вредности, е, можеби, единствениот 

инструмент со кој може да се стигне до разумот на неукиот човек и истиот да го просветли. А тоа е 

можно единствено преку лектирата којa тој човек елементарно ја владеел и познавал. Според 

постструктуралистичките концепции кои станаа актуелни во 20 век, читателот е просторот каде се 

впишани сите цитати, но и просторот каде се случува интертекстуалната трансакција. Продукцијата и 

рецепцијата на текстовите настанува преку заеднички кодови на авторот и читателот и како резултат на 

тоа границата меѓу авторот, текстот и читателот е свесно деконструирана и тие се обединети во т.н 

универзален интертекст. Во негови рамки е воведен поимот пред-текст како вкупност, не само на сите 

текстови, туку и на кодовите и смисловните системи кои се наоѓаат во основа на тие текстови. Како 

актуелен предтекст во делата на Крчовски и Пејчиновиќ е Бибијата преку цитати кои според цитатните 

сигнали можат да бидат вистински и шифрирани.  

Клучни зборови: просвета, наука, знаење, поука, разум 

 

Теоријата на интертекстуалноста е теорија за релациите помеѓу текстовите. Литературно-

теориската мисла во втората половина на 20. век покажа дека текстот не е литературен конструкт 

зададен и затворен, туку дека тој е отворен, реферира и комуницира со други текстови. Текстот е една 

комплексна категорија бидејќи во себе „носи” безгранично голем број претходни текстови. Ниту еден 

текст не е нов. Тој секогаш се темели на некое претходно искуство, на некаква традиција којашто во 

одреден културен контекст е препознатлива. На тој начин секој текст е реакција на претходно напишани 
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текстови коишто, пак, се реакција на други текстови и така во бесконечност. Тоа негово својство е 

вградено во етимолошката матрица на поимот текст: таке, плете, плетка (лат. текстус = исткаен, 

сврзан). Тој создава свет, но истовремено пресоздава веќе од порано создадени светови кои се дел од 

културното наследство. Текстот е дијалошки поставен кон литературата, историјата, културата, науката, 

уметноста, медиумите. Метафората со која Барт ќе го дефинира текстот е дека истиот е „одаја на одеци”. 

Многу теоретичари ќе се обидат да го дефинираат, поточно, редефинираат поимот текст. 

Редефиницијата се покажа како нужна со оглед на новооткриените својства на текстот. Иницијалните 

придобивки на таа редефениција е дека секој текст, всушност, е интертекст. Во тој дух е и забелешката 

на Рифатер кога тој вели дека „интертекстот е еден текст или повеќе текстови што читателот треба 

последователно да ги познава за да го разбере литературното дело преку зборовите, но во неговото 

глобално значење”. Референцијалноста се наметнува како клучна за определување на значењето. На тој 

начин текстот станува реакција, одговор или уште попрецизно од-говор, нешто што поаѓа од говор и се 

враќа како говор. Рифатер препознава две форми на одговор од читателот кои, според него, се 

неразделни: првата се содржи во чувството на читателот дека текстот од него бара да ја мобилизира 

досетливоста, а втората во читателовото чувство за ограничена слобода наспроти неговите барања за 

потполна слобода. Или, со други зборови, кога текстот го активира интертекстот, остава малку слобода 

за читателите и го контролира одблизу нивниот одговор. Тоа е затоа што читателот кога чита во исто 

време се обидува и да толкува. При тоа толкување тој секогаш го бара интертекстот за да ги потполни 

евентуалните текстуални празнини и да обезбеди логика на раскажувањето.  

Постструктуралистичките  концепции на интертекстуалноста поаѓаат од читателот, а не од 

авторот. Според нив читателот е просторот каде се впишани сите цитати, но и просторот каде се случува 

интертекстуалната трансакција. Хоризонталната димензија на текстот е односот автор - реципиент. 

Продукцијата и рецепцијата на текстовите настанува преку заеднички кодови на авторот и читателот. 

Фистер со право забележува дека во постструктуралистичката теорија разликата меѓу авторот, текстот и 

читателот е свесно деконструирана и дека сите тие се обединети во т.н. универзален интертекст.  

Текстот има и вертикална димензија. Во однос на неа Фистер  ќе го воведе поимот пред-текст како 

вкупност, не само на сите текстови, туку и на „кодовите и смисловните системи кои се наоѓаат во основа 

на тие текстови” и ќе посочи два критериума на ограничување на релацијата меѓу текстот и пред-

текстот. Првиот се однесува на потенцирање на структуралните хомологии меѓу текстот и пред-текстот, 

а вториот на семантичката релација на текстот и пред-текстот. Секој текст, според Лотман, е двојно 

функционален во системот на културата: од една страна е преносител на основните значења, а од друга 

истиот генерира нови значења. Првата функција подразбира постоење на еден текст-код како идеален 

текст, а втората раслојување на еден текст на разновидни субтекстови.  

Теоријата на интертекстуалноста е процес што трае. Научниците постојано ги дефинираат и 

редефинираат сите поими кои се однесуваат на интертекстуалноста. Она во што тие се согласуваат без 

исклучок е дека, иако поимот „интертекстуалност” е скован некаде околу шеесетите и, главно, ѝ се 

припишува на Кристева. Интертекстуалноста, како својство на литературата, е стара колку што е старо 

човештвото. Она што е ново тоа е свеста за нејзиното постоење. За сите интертекстуални теории е 

заедничко тоа што тие настојуваат да ја концептуализираат литературата. Токму затоа во секој текст се 

присутни траги од други текстови и само знаењето на тие текстови е услов да се воспостави 

интертекстуалната трансакција. Знаењето се јавува као фактор за интертекстуалното поврзување со 

коешто, пак, секој нов текст генерира нови и дополнителни значења. Тоа можеме да го забележиме во 

текстовите од најстар датум. Предтекстот во Хомеровата Илијада е митот. Митот се јавува како 

предтекст и во трагедиите на Софокле, Еврипид, Есхил. Во Дон Кихот, на пример, Сервантес ја позајмил 

матрицата на витешкиот роман за да создаде пародија како посебен жанр настанат како резултат на 

интертекстуалното поврзување. Во средновековието се преземале цитати од Библијата и прашањето за 

авторството станало маргинално. Со оглед на специфичноста на развитокот на македонската литература 

и нејзиниот „забавен“ развој таквите преземања се актуелни и во почетокот на 19 век во времето на 

создавањето на новата македонска литература. Овој труд ќе ги посочи токму тие интертекстуални 

преземања евидентни во делата на Крчовски и Пејчиновиќ.  

Новата македонска книжевност во Македонија е поврзана со дејноста на првите македонски 

писатели Крчовски  и Пејчиновиќ. Тие се појавуваат во едно специфично време на општествено-

политички и културен план. Тоа е времето на почетокот на 19 век кое е почеток на крајот на 

Османлиското владеење. На книжевен план тоа време го означува периодот на македонското 

просветителство со сите свои специфичности кои во однос на европското просветителство истовремено 

се разликувачки, но и обединувачки.  Разликувачки се во поглед на жанровската и тематската 

разновидност, а она што ги обединува е безграничната верба во разумот и науката. Во македонската 

литература просветителството и жанровски и тематски се надоврзува на средновековната литература. 

Токму затоа поуката е единствениот инструмент со кој можело да се влијае врз разумот на „простејшите 
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селани“ со цел да станат подобри. Тоа можело да се постигне само преку лектирата која тие ја владееле 

и којашто во тој културен контекст за нив е единствено препознатлива. Таа лектира е Библијата. Токму 

затоа делата на првите македонски писатели, кои и не се оригинални, туку се превод на актуелни 

текстови, комуницираат со претходните текстови, во прв ред со Библијата, и така го потврдуваат 

својството на литературата да биде повторлива и својството на литературните текстови да 

воспоставуваат меѓусебни односи. Теоријата на интертекстуалноста, ако се замат во предвид 

истражувањата и заклучоците на нејзините теоретичари, разликува повеќе типови на интертекстуални 

релации: алузија, пастиш, реминисценција, цитат. Со оглед на целта која си ја поставивме на почетокот 

на трудов нашата примарна заложба е да ги претставиме цитатите од Библијата во делата на Крчовски и 

Пејчиновиќ. Ако во другите интертекстуални релации врската меѓу стариот и новиот текст е 

имплицитна и воспоставувањето на интертекстуалната врска зависи исклучиво од компетенцијата на 

читателот, кај цитатот имаме експлицитна врска бидејќи постои експлицитниот туѓ текст кој е вклучен 

во сопствениот текст. 

Кога зборуваме за цитатот треба уште на почетокот да се истакне дека не сите цитати се еднакво 

важни. Нивната разлика се гледа од степенот на функционалност кои тие го имаат во новиот текст. 

Некои од нив се присутни во текстот да внесат некое готово сознание, а други, пак, се тука да му дадат 

повисок степен на легитимност на новиот текст. Теоријата на цитатноста пртепознава повеќе поделби на 

цитатите: според цитатните сигнали со кои текстот упатува на постоење на цитираниот текст; според 

степенот на совпаѓање меѓу цитираниот текст и поранешниот контекст; според видот на поранешниот 

контекст од кој е преземен цитатот; според семантичката функција на цитираниот ткст во склоп на 

текстот. Ние во овој случај ќе ја разгледаме поделбата на цитатите според цитатните сигнали.  (Ораиќ, 

1988: 125) Според оваа поделба цитатите можат да бидат: вистински цитати и шифрирани цитати. Она 

што е специфично за вистинските цитати се присуството на надворешните цитатни сигнали, а за 

шифрираните цитати тоа се внатрешните цитатни сигнали.  

Крчовски и Пејчиновиќ  се првите македонски писатели. Иако тематски и жанровски нивните 

објавени дела се надоврзуваат на средновековната литература, која во Македонија има своја традиција 

до крајот на 18 век, сепак, тие го означуваат почетокот на новата македонска книжевност во поглед на 

идеите кои нивните дела ги носат со себе и, се разбира, во поглед на јазикот. Јоаким Крчовски е автор на 

пет дела испечатени во Будим во периодот од 1914-1915: Слово исказаное заради умирание, Повест 

ради страшнога и втораго пришествија Христова, Сија книга глаголемаја Митарства, Чудеса 

пресвјатија Богородици и Различна поучителна наставленија. Кирил Пејчиновиќ е автор на делата: 

Огледало, Утешение грешним, Житие кнез Лазара и Епитаф. Сите тие се главно преводи од актуелната 

византиска литература и не можат да се пофалат со својата оригинаност. Тоа не било пречка тие преку 

нив, со исклучително вдахновение на Библијата да ја шират просветата. Тоа го прават со 

традиционалните елемнети на средновековната традиција: поука, морализирање и напор во духот на 

религиознаите канони да влијаат на однесувањето и поведението на луѓето. Во поглед на јазикот тие ја 

носат историската заслуга за воведување на народниот јазик како најважниот фактор нивните поуки на 

стигнат до сите луѓе. Јазикот во нивните дел е доказ дека тие ја владееле и познавале дамаскинарската 

литература со оглед на фактот дека во нивните текстови цитатите од Библијата биле напишани, главно, 

на црковнословенски јазик, а коментарите и поуката на народен јазик. 

Според надворешните цитатни сигнали вистински цитати кај Крчовски и Пејчиновиќ се 

присутни преку присуство на наводни знаци и преку давање на точни податоци за поранешниот 

текст од кој потекнува цитираниот текст.   
Текстот Повест ради страшнаго и втораго пришествија Христова почнува со вистински цитат 

во кој како надворешен цитатен сигнал се присутни наводните знаци: „Во творених руку твоеју 

поучахсја“, (Крчовски-Пејчиновиќ, 2002: 19) се зборовите на пророкот во функција на поука на луѓето 

како да се подобрат учејќи од Бог.  Во истиот текст се среќаваат и следните цитати со наводни знаци: 

„Да јадете от дервото, да бидете големи како Бога“, (Крчовски-Пејчиновиќ, 2002: 19), зборовите кои 

змијата ѝ ги упатува на Ева и ја наведува на прародителскиот грев,  или:  „Кои чука на моја врата, ја му 

отворујам“. (Крчовски-Пејчиновиќ, 2002: 23), зборови кои Исус им ги упатува на своите следбеници. 

Делото Огледало на Кирил Пејчиновиќ е требник – прирачна книга на свештениците во извршувањето 

на богослужбата. Во неа Пејчиновиќ ги поучува и советува христијаните како да постапуваат и како да 

се однесуваат во некои моменти од својот живот и остро се нафрлил против суеверието на луѓето и 

верување во секакви натприродни појави. Како најсилен аргумент во тие свои поуки ги земал моментите 

од Библијата кои луѓето добро ги познавале. Такви цитати со наводни знаци се: „Глас господен на водах 

вопиет глагоља: приидите, приимите вси духа премудрости, духа разума, духа страха божија“ – со поука 

дека одењето во црква не треба да биде чин без вера со лоша мисла, туку чин кој луѓето треба да ги 

направи подобри и кон себе, а посебно кон другите; „Корен всем злим среброљубие ест“ – зборови на 

свети апостол Павле овде цитирани со цел да се престане со обичајот за принесување курбан како чин на 
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грев кој ја покажува лакомоста на луѓето и нивната склоност кон материјалните нешта; „Духом 

Сватијим Христос се раѓат, славите; Христос иде од небо кон нас, срјашчите, сиреч сретите; Христос на 

земли, возноситесја, појте Господеви всја земља и веселием воспојте људие јако прослависја“ – овој 

цитат треба да ја засили верата на луѓето во Бог преку поука за постот како еден од темелните вредности 

на верата. 

Освен преку присуство на наводни знаци во текстовите на Крчовски и Пејчиновиќ кои ги 

одбравме да бидат апликација на нашата теза, вистинските цитати се присутни и преку наведување на 

точни податоци за поранешниот текст од кој потекнува цитираниот текст. Такви цитати има кај 

Пејчиновиќ, додека кај Крчовски нема ниту еден пример кога читателот во забелешка се упатува на 

поранешнот текст. Во делото Огледало на Пејчиновиќ се забележуваат следните примери: „Немојте, 

христијани, не колите жертва кровна, зашто имаме бескровна. Видите како пише Дух Свјатиј низ уста 

пророку Давиду во псалом 49 стих 13 велит: ‘Еда јам маса јунча или крв козлов пију? Пожри Богови 

жертву хвали и воздажд вишњему молитви твоја’“.  (Крчовски-Пејчиновиќ, 2002: 68) Тој корсти и други 

цитати со кои сака да ги одврати христијаните од обичајот за колење курбан и ги наведува точните 

податоци за потекото на цитатот: Затоа велит Бог тому попу, сиреч Хрито своему во псалом 109, стих ‘: 

‘Ти иереј во вјек по чини Мелхиседекову а не Авраамову’“. (Крчовски-Пејчиновиќ, 2002: 69). Како 

најексплицитен пример за цитат со наведување податоци за точниот извор е вментаната евангелиска 

парабола и упатувањето на слушателите/читателите да прочитаат во Еванглието по Лука.  Тоа е 

приказна за помирувањето на богатите и сиромашните преку судбината на душите по смртта  со 

укажување дека сите луѓе треба да ги следат Мојсиевите закони и да постапуваат по нив. „Ама ако 

речете, како едни сиромаси слепи што велат, кои бил на тој век да видел како е там и дали е така ка што 

кажуат, тој човек нека чати во Евангелие от Луки зачало 80, нека видат што велит Христос“. (Крчовски-

Пејчиновиќ, 2002: 70) 

Кај шифрираните цитати се среќаваат внатрешни цитатни сигнали како што се: име на неговиот 

автор во поблизок или подалечен контекст, синтагми од типот „како што би рекол поетот“, присутност 

на ликови, мотиви и стилски постапки од претходниот текст во рамките на новиот текст и алузии на 

цитираниот текст со кои тој упатува на цитираниот претходен текст. Внимателното исчитување на 

текстовите кои се предмет на нашата анализа покажува дека како шифрирани цитати во посочените 

текстови можат да се сретнат присуство на ликови, мотиви и стилски постапки од претходниот текст, а 

најмногу се присутни алузиите на цитираниот текст со кои тој упатува на цитираниот претходен текст. 

Во овој случај ние ќе се задржиме на последниот тип. Основен белег на шифрираните цитати е што тие 

ја кријат цитатната врска. Таквата постапка ја крие во себе убеденоста на авторот во книжевната 

компетенција на читтателот. 

Кај Крчовски шифрирани цитати со внатрешен цитатен сигнал – алузија можеме да сретнеме во 

текстот Слово заради завист од неговото најголемо дело Различна поучителна наставленија. Зборувајќи 

за зависта како негативна човечка особина, а со претходно поставена теза дека зависта е причина за сето 

зло на земјата, тој како аргументи ги зема библиските приказни за настанокот на ѓаволот, за првиот грев 

на луѓето и за првото братоубиство на земјата: „„Первиј согрешил на небеси сос завист и фодуллук. Така 

и Адам у рај што му заповедал Бог не послушал и отпаднал од Бога. А по Адама и Каин испаден сос 

завист“. Овие приказни остваруваат сигурна интертекстуална врска затоа што тие се општо познати и 

авторот е, речиси, убеден дека читателот ги знае. Актуелноста на овие приказни се потврдува со фактот 

дека алузии на нив се присутни и во други текстови на Крчовски, како, на пример, во Повест ради 

страшнаго и втораго пришествија Христова. Алузии на библиската приказна за Адам и Ева сретнуваме 

и кај Пејчиновиќ во ваков облик: „А ти безумие што веруваш жената, ти ќеш како Адам што послуша 

Ева, па ги испуди Господ од рај“. (Крчовски-Пејчиновиќ, 2002: 76) Потребата од зацврстување на 

христијанската вера е императив на времето затоа што таа претставува, речиси, единствен код којшто е 

општо прифатлив. Алузии на друга библискка приказна кај Печиновиќ ја сретнуваме во следниот цитат: 

„Господ и на гумно ако ет мало, может да го умножит? Или не сте чули, Христос од пет леба и две риби 

наситил пет хиладе души и два на десет  кошиња трохи, трошки собраха“.  Овие приказни треба да ја 

зацврстат вербата кон Бога и неговата неограничена моќ. 

Текстовите на првите македонски просветители Крчовски и Пејчиновиќ не се оригинални. Тие 

се преводи, преписи и компилации од повеќе дела од актуелната литература во тоа време. Драгоцени се 

за нашата литература затоа што претставуваат првиот зрак светлина по темнината на средновековието 

кое и понатаму го носат со себе како експлицитен наративен багаж. Анализата на некои од текстовите на 

македонските просветители Крчовски и Пејчиновиќ покажа исклучително влијание на Библијата. 

Нејзиното присуство во нивните дела, всушност, ја потврдува тезата дека интертекстуалноста како 

својство на литературата не е ништо ново и никако не смее да се врзува со некоја од парадигмите на 20 

век, туку дека таа е општо својство на литературата да биде повторлива. 
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1.MULTICULTURALISM - DEFINITION, PRINCIPLES, THEORIES 

Multiculturalism is a very broad, intriguing, controversial and a very challenging field of study. Modern 

societies are faced with the issue of multiculturalism. The items in its relation are: nation, recognition, identity, 

rights, freedom, acknowledgment – but in its essence is a recognition of the minority group rights within a 

broader particular majority population society.  

The term is for the first time used in a speech given by Pierre Yves Elliott Trudeau, the Canadian Prime 

Minister in 1971, who preferred using the term multiculturalism instead of biculturalism for the purpose of 

describing his society even more accurately. 

 It issues the question regarding primarily the difference , it is concerned with the way of our attitude 

towards difference, to what level it is ranked within one particular society. Multiculturalism is a sole collection 

of theories and ideas regarding the most appropriate treatment of cultural and religious diversity of one 

particular community. Due to the differences within the countries in favor of the country’s territorial 

sustainability, peace , mutual understanding and co-existence, it attempts to find a solution for the economic, 

educational and political under privileged of certain minority group.  

 Minority groups are everywhere in each modern society and it is up to it to what kind of treatment it 

would give to multiculturalism for its own sake.  

 Multiculturalism represents a collection of harmonious and peaceful mutual understanding and 

coexistence of different cultural and ethnic groups within one democratic and pluralist’s society. It can be 

viewed as ideology, and as a policy which comprises support for good relations between different ethnic groups 

sustainability and it also defines the relationship between the state and the ethnic minority groups. 

The principles that define it are- equality of cultures i.e. in each state it is preferable to have cultural de-

hierarchy, i.e. there should not be a juxtaposed dominant culture over the minor ones, it also deals with the 

diversity of cultures including mutual understanding and respect, democratization of cultures do equal rights and 

respect leading to a peaceful coexistence . The peaceful coexistence, if achieved, will bring about cultural 

conflicts’ elimination , conflicts seen as a source for territorial and economic expansion. 

Multiculturalism raises the issues of identity, deals with the politics of difference and I presume, the 

most important – it deals with the politics of recognition as an urge of the minority groups constant quest. 

The levels of meaning of multiculturalism are that it can be treated as fact, as ideology, as policy, as 

practice and as a critical discourse (Fleras and Kunz 2001:7) 

Mainly, it deals with the questions of identity, recognition of identity and the politics of difference.  

It comprises different minority groups deprived of their rights in a particular society and deal with 

certain themes such as: multiple cultures, African-American, Asian American, Native American i.e. dealing 

with race, then, it treats the people with disabilities , also deals with the issues of sex orientation of certain 

people within a particular majority society: gay/lesbian/bisexual, it also “touches” different religious groups. In 

a word, it deals with different minority groups of people who are deprived of rights and are unacknowledged in 

the society. They have their own identity, but they feel the need to be treated equal because they are deprived of 

such right as an essential human urge. 

There are different types of multiculturalism- traditional/established one where different cultures co-

exist in the same states i.e. within territorial, political, historical frameworks, migrational multiculturalism 

where different cultures are in contact through economic and political migrations. Anglo Saxon, and particularly 

US understanding of the term- with a parallel existence of various cultures, Latin American with the cultural 

hybridization, existence and development of hybrid cultures. 

As for the approaches, there is the French practice a right to a territory, the German one of the same 

kinship, and the policy response in the Australian and Canadian system. 

In terms of policies, multiculturalism involves minority policies with minority rights in a global setting, 

there are the modes of political and socio-economic co-existence, cultural policies- right to cultural expression, 

own language, political representation, equality and tolerance, media policies which denote rights of 

communication and expression, language policies that include protection of minority groups language, 

educational policies at schools where special programs are implemented to promote multicentric education. 

There are theories that support it and there are also theories that are severe critiques against it.  

If a state promotes the right model in its functioning of a proper multiculturalism and giving equal 

chances to all individual different groups treatment, then, the notion of multiculturalism will gradually evolve to 
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become interculturalism  which would rely upon communication and interaction among cultures. 

Interculturalism is in close connection to peace studies in the state and worldwide and in particular it is used to 

make an effort to prevent conflicts that block any other further development of a country at any level of its sole 

functioning. Conflicts between people induce discrimination and intolerance and in its worst form of a civil war. 

The critique of Multiculturalism is that tolerance is seen as indifference and not as an inclusion or 

accommodation, it is vulnerable – by some States it is treated just as an internal minorities’ problem of other 

countries and it deals with collective vs. individual rights. Nationally oriented countries do not acknowledge 

multiculturalism at all, and even some European countries promote nationalists’ policies to a certain level. 

Multiculturalism as a recognition urge eternal mankind struggle comprises acceptance, co-existence, respect, 

acknowledgement, unity, awareness, mental reconstruction and transformation. 

Public institutions like the State agencies, schools, colleges and universities, nowadays are extremely exposed to 

to a great deal of criticism due to their failure to see into and to respect citizens’ individual identities. It is hard 

to find today a democratic society or a society in a process of democratization into which a significant debate is 

carried out whether its public institutions should more appropriately acknowledge the identities of the culture 

and right less minorities or not. 

We as citizens in the Republic of Macedonia with different culture identities mostly based on ethnic belonging, 

race, gender, or religion should see each other as equal ones according to the way we are treated in the social 

life- in schools, colleges, universities.  

I will try to “tackle” a small point of the wide range of multiculturalism and the politics of the recognition which 

every democratic society should implement. We wonder  if the citizens with different identities can equally be 

taken into consideration and treated the same manner as the majority. Public institutions should acknowledge 

the individual identities, together with the more universal mutual interests like citizens’ and political freedom, 

income, health care and education.  

Each democratic multicultural society should respect different cultures and different identities. In one truly 

liberal and democratic society education should inspire systematic ethic values exploration and the mutual 

influences of education,  philosophy, religion, politics, professions, arts, literature, science, technology, and 

ethical life. Educational practice is founded on the ethic understanding vow in a great deal. If the education with 

its teachers, programs, professionals do not dedicate its work to the highest limits of individual and thoughts on 

collective values development, then, who will? 

 “Our freedom and our equality refer only to our mutual features-regardless the specific culture identities- about 

our universal needs for the basic benefits like the income, health care, education , religious freedom,concience 

freedom, speech, press, justice, vote and public function rights”. (Amy Gatman,2004) 

 She says that those interests are mutual for everyone regardless of the race, faith, ethnicity or gender.  What is 

more important is to ask ourselves what is needed for the people to be treated as free and equal citizens 

Charles Taylor(2004) in his essay “Recognition politics” talks about the universal human values and about the 

recognition of the minority groups’ rights dating back from the policy of the “general well-being” proclaimed by 

Jean Jacques Rousseau. 

That “general well- being “ reflects the universal identity of all the citizens. Taylor (2004) claims that asking for 

an ideal “well-being” for all the citizens is a very high cost, due to the fact that people with their special 

identities will feel proud of being such and will expect the others to see them only just like such.  

Unlike Rousseau’s policy, Taylor (2004) claims that liberal democracies see the citizenship as a major universal 

identity, i.e. “people are unique and creative individuals that shape themselves and “people are the  carriers of 

the culture” (Taylor, 2004). 

Recognition request inspired by the ideal of human decency takes us to two directions- first – towards the 

individual’s basic rights’ protection as human beings, and the second one- to individuals’ basic needs 

confirmation as they belong to different concrete culture groups. Taylor does not take sides, nor do Suzan Wolf, 

Stephen Rockefeller and Michael Wolser, (2004) who taking into consideration Taylor’s essay, suggest new 

ways of seeing the relationship between our personal identities and our political practices. Woolf (2004) focuses 

herself  on the challenges of feminism and the multiculturalism stating a significant difference between right 

less women and the minority rights in the recognition rights process request. 

Stephen, K. Rockefeller (2004) who follows John Dui in the liberal-democratic viewpoint- connects the 

differentiality as a democratic value with widening the culture and spiritual horizons of every individual, by 

which the world is getting more versatile thanks to our exposure on different culture and intellectual 

perspectives, and with that our capabilities for our intellectual and spiritual development, exploration and mental 

transformation are enriched. 

 Liberal democracy enables us to recognize the values of different cultures, and with that, it teaches us to 

appreciate the differentiality, not just for itself, but also for the life and learning quality enrichment. The liberal 

democratic defense calls upon a more universalist, rather than a particularist’s perspective. 
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The comments of Woolf, Rockefeller, Wolser as well as Taylor’s essay are in a direction of stimulating debates 

connected with multiculturalism which are more constructive than those that today are predominant in the public 

discourse.  

In the USA in the college Stanford programs there has been public debate between the ca. “essentialists” who 

claimed that the western culture should be predominant following and reading the works of Plato, Aristotle, 

Homer and Dante in order to persevere the intellectual heritage of the West. ”Essentialists” respect and call 

upon the great works of Rome and Greece with high critical standards, and are against “weaker “works and 

societies which do not manage to satisfy the Plato or Aristotle’s standards.  

Opposite of them, there were the ca.”deconstructivists” who claimed that in the programs should include works 

of the women, Afroamericans,Asians, and Indians. Radically being against the essentialism, the 

deconstructivists set different obstacle to the liberal-democratic education when they deny the need of the 

mutual intellectual standards which the professors and the students of different culture origin would apply them 

in order to evaluate the mutual education. The essentialists call upon the eternal truths, instead of defending 

them, and on the other side, the deconstructivists react that they elaborate the different standpoints, presuming 

that they are equally intellectually unsustainable.  We, as future generations, must not let schools or universities 

to be a battlefield among these two different viewpoint philosophies. Deconstructivists and essentialists also 

disagree about the value and the content of the multicultural education program. They must not show despise- 

but a respect. Things will get easier if we learn to differentiate and increase the tolerance and the differences’ 

respect. Tolerance comprises extraordinary wide spectrum of viewpoints as long as they do not turn into threats 

or any other kind of individuals’ harm.  

A multicultural society must include great deal of dignifying moral misunderstandings  with which we will be 

able to defend our standpoints in front of moral and serious people with who we disagree and with that we 

would have an opportunity to learn from mistakes. At schools, universities or any other public institution there 

must not be a speech of hatred. 

In his policy of recognition Charles Taylor (2004) ,also talks about the women who as a group have not been 

acknowledged.  According to him (2004) some feminists claim that women in the patriarchy societies have been 

made to accept a humiliating image of themselves in order to make them believe in their inferiority to such an 

extend that even though some of the obstacles will be surpassed, those  women would not be able to utilize their 

real abilities. The same analogy of destructive identity which can cause deep wounds- has been made with the 

black people in the white societies- so that the self-underestimation has been the strongest weapon against their 

free will and identity expression. The needed respect is not only pure courtesy which we owe to the people. It is 

an essential human need. 

Montesquieu (2004) in his work “Monarchy” explains the concepts of honor and the respect of it. 

Opposite of this concept of honor is the concept of “human decency” of the “citizens’ decency” which is mutual 

for everyone.  Obviously that only this concept of decency is compatible with the democratic society and that it 

was inevitable to abandon the old concept of the honor. But that means that the forms of equal recognition are 

crucial for the democratic culture. 

According to Lionel Trilling (1969)- the concept of the individualized identity is ca. the authenticity ideal which 

means that each person should follow his internal intrinsic voice and do what the “voice” “tells him to do which 

is connected to morality in a sense if not exaggerated.” (Lionel Trilling ,1969). 

Herder(1913) further developed this idea of authenticity that a person should live his own life and not imitating 

someone else’s. Herder states: “If I am not faithful to myself , I have missed the essence of my life, I lose what 

for me means to be a person” (Herder,1913). 

The concept of “I” is in that sense identified with the concept of “We” and the people should also be faithful to 

themselves and the concept of authenticity leads to the contemporary nationalism in its benign and malign form, 

culminated in fascism and Hitler’s ideology in the World War II. 

Not only the contemporary feminism, but  also the interethnic relationships and the multicultural debates claim 

that the non-recognition is a kind of repression. However- the identity understanding and authenticity have 

brought a new dimension in the politics of equal recognition a dimension which utilizes its own term of 

authenticity. 

The policy of the equal decency is based on the idea that all the people equally deserve respect. Kant (1968) 

utilized this idea of decency based on the existence  as a universal human potential, a disposition which all the 

people should have. Jean Jacques Rousseau and Kant have proclaimed the idea of equal decency. Rousseau was 

the first one who has seen the importance of equal respect counting it as necessary for the freedom. In 

Rousseau’s philosophy three notions seem inseparable- freedom (non-domination), different roles’ absence, and 

firm mutual aim. 

 John Rolls, Ronald Dworkin, Bruce Ackerman (1980) follow the principles of nondiscrimination. In his work, 

Liberalism (1980), Dworkin claims that “a liberal society is the one that does not take any concrete essential 

standpoint for the life’s aims”. (Dworkin, 1980). 
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Among the most prominent  theorists of multiculturalism are- Charles Taylor who speaks about the theory of 

recognition explained above,  Will Kymlicka (2004) in his book “Liberalism, community and culture” which is 

a work of political philosophy, the author defends the liberalism from communitarian critics like Walzer, and 

talks widely about liberal multiculturalism.  

Dialogue or integral theory of multiculturalism is widely elaborated in the capital work of Bhikhu Parekh- 

Rethinking Multiculturalism, Cultural diversity and political theory (2000). He speaks about conceptualizing 

human beings, about culture diversity, evaluation and respect of cultures, that a modern State should be 

reconstructed. He also speaks about political structure of a multicultural society and the concept of equality in it 

and about the logic of intercultural evaluation. 

Iris M.Young is in favor of the radical multiculturalism and speaks about citizenship rights as an option. Her 

conception of “differentiated citizenship-state rights” Young has elaborated in her work “Justice and the politics 

of difference” (1990) in order to spread the multicultural understanding. 

Yet, there have been authors who strongly criticized multiculturalism like Arthur Schlesinger (1992) who takes 

the history tutorials as therapy. Alvin J. Schmidt (1997) sees the multiculturalism as a Trojan horse. 

Multiculturalism for Schmidt is :” Left-oriented political ideas which all the cultures, their ethics and institutions 

are equal in type and essence.” (Alvin J. Schmidt ,1997) 

 None culture is considered neither superior nor inferior in relation to any other, each is simply different”. 

Therefore each critic (but only)non-white (minority) culture is denoted as “insensitivity” and “religious 

intolerance” (Alvin J. Schmidt ,1997). 

M.Novak from the left-side parties’ opinion even goes further and talks about the nine perversions of 

multiculturalism and denies it. Those according to him (1972) are- anti-Americanism, victim logy, ego-boosting, 

excuse-making,tactic relativism, censorship, public opinion, tyranny of equality and double standards.  

Nathan Glazer (1997) has come to a conclusion that multiculturalism has won and that we nowadays are are 

multiculturalists. In the middle of the public meaning in his time has been how to understand American history 

and American society, American culture and national identity. “Since not long time ago redirection of education 

is denoted by the term –multiculturalism” (Glazer, 1997). 

The most important important left-side oriented critic is Brian Barry. Barry (2001) talks about reaffirmation of 

the liberal model of the State citizenship. The concept of State citizenship, according to him represents real 

alternative of multicultural citizenship and if formed even in the 18
th

 century. He also takes the approach of 

“rules and exceptions”, the theories of “group rights”, “culture relativism and tolerance”, “scheme of theories of 

group rights” and about multicultural education. 

However, multiculturalists defend their standpoint. Samuel Freeman (2002) talks about liberalism and accepting 

the group demands. Susan Mendus (2002) talks about choice and a chance given. David Muller (2002) defends 

his viewpoints  about liberalism, equality of opportunities and culture boundness.Paul Kelly (2002) requires 

equality and/or freedom, Simon Caney (2002) about equal dealings, exceptions and culture diversity. James 

Trully (2000) characterizes Brian Barry as non-liberal liberal. Judith Squires (2002) explains the concepts of 

culture, equality and differences. She also talks about feminism and multiculturalism, justice and democracy.  

Bhikhu Parekh (2002) takes Barry in relation to the dangers of the liberalism. And Chandran Kukathas (2002) 

speaks about something totally blind when it comes to differences. 

The society should more be united around the firm procedural thought that people should equally respect each 

other. A liberal society must must stay neutral regarding the attitudes that presume good life and takes care of its 

citizens and the citizens rightfully treat each other and also the state does the same for them. 

Each society with strong collective aims can be liberal if it respects differentiality and to provide appropriate 

protection of the basic human rights. 

Multiculturalism is based on the politics of equal respect and by observing and accepting the others our mental 

vision is broadened and transformed. There must be a will fore openness of comparative culture studies that 

would broaden our horizons realizing that due to so many different cultures acceptance yet we are far away from 

the final horizon. 

Schools, colleges, universities should be places where constructive debates will be carried out. The urge and 

capability to debate about our dignity differences is part of the democratic ideal. Multicultural communities and 

societies which are in favor of freedom and equality for all the people, base on mutual respect on the reasonable 

intellectual, political and culture differences. The mutual respect requires wide developed will  and a capability 

of articulating our misunderstandings, for our attitudes’ defense against those who we do not agree with and an 

openness towards the possibility to change our mind when we face up with a good argument critic. The moral 

vow of multiculturalism depends on the utility of these virtues while thinking and debating. 

 

As for some of its perspectives the Communitarians like Charles Taylor reject the idea that the 

individual precedes the community. Taylor states the normative case for a multicultural “politics of recognition” 

(1992). 



THE TEACHER OF THE FUTURE                                                                                                                           

Ninth International Scientific Conference                                                                                                                  

17-19.6.2016, Durres, Republic of Albania 

 

101 
 

Communitarians emphasize the importance of social institutions in the right development of individual 

meaning and identity. Taylor speaks about politics of recognition in reference with the relation between 

recognition and identity. He claims that our identity is formed in part by the recognition or non-recognition. 

Will Kymlicka (2002) develops the libertarian multiculturalism perspective.  

In his brilliant essay “Multiculturalism and Minority Rights :West and East” (Issue 4/2002) he raises the 

question if the western models of multiculturalism and minority rights relevant for the post- Communist 

countries of Central and Eastern Europe. He describes a range of Western models and explores the social and 

political conditions that have led to their adoption in the West. He also considers the potential role of the 

international community in overcoming certain obstacles. He claims that countries in post-communist Europe 

have been pressured to adopt Western standards of models of multiculturalism and minority rights as one of the 

pre-conditions for the entrance at in in European union and the NATO. Candidate countries are evaluated and 

ranked in terms of how well they implement multicultural standards. Kymlicka mentions two interlinked 

processes. The first  is the “internationalizing” of  minority rights issues that the states should treat minorities as 

a matter of legitimate international concern, monitoring and intervention, and the second is that there should be 

some sort of international framework which would export Western models to the newly democratic countries in 

Western Europe. Such trend rests on four premises that there are certain common standards or models in the 

Western democracies , second that they are working well in the West, third-that they are applicable in other 

countries in Eastern and Central Europe and that there is a legitimate role of the international community to 

promote such standards. The process is controversial- many citizens of the Western countries view their 

domestic policies towards ethnic relation ineffective and thus inapplicable to eastern countries. I agree with 

Kymlicka at this point because I also support the thesis like him that the countries in post-Communist Europe 

differ significantly from Western countries in terms of history,demography,geopolitical stability, economic 

development and democratic consolidation. If we take into consideration these differences and say that the 

multicultural standards are to be applied lets say in Macedonia- I would also agree here with Mr. Kymlicka, that 

those premises would be neither relevant nor helpful because Macedonia has its own specific demographic, 

geopolitical, economic, democratic conditions different from the western multicultural examples that are 

supposed to be applied from a western country. Its almost impossible. I agree with him in the notion that he 

mentions the view of the leaders that in the early 1990ties they feared of civil war and started rejoining Europe. 

Even nowadays, due to many unsolved interethnic issue in Macedonia and other on-going political problems as 

well, we strive against the fear of a civil war. Therefore, western countries leaders started exporting and 

internationalizing minority rights. 

As for the first standard- the Western Trends Regarding Ethno cultural Diversity (2002,2) there is a codified set 

of minority rights or multicultural practices which in theory the ECE countries are expected to meet. I would to 

an extent disagree because I think that each prescribed standard should match the specifications of the particular 

country that  are to be fulfilled. We can not implement a standard if it is not compatible with the country’s 

specification, demography, history, territory, law etc. the western countries should make a deep insight into each 

country’s specifications and develop similar but rather different set of multicultural measures that would match 

and would be compatible with the situations and the conditions in that particular country. Otherwise, a 

discrepancy would appear and failure in implementing multicultural trends would appear.  

Kymlicka (2002,p.3) further , highlights five trends of the Western democracies ethno cultural diversity, but 

focuses only on two of them. He mentions minority groups who want to achieve recognition of its own nation – 

they would do that either in the form of an independent state or through territorial autonomy within the larger 

state. He also mentions that in the past come countries, due to their nationalism attempted to suppress these 

forms of substate nationalism. I myself  am not in favour of the substate nationalism, i.e. multination federalism- 

because I believe that there should be one official State in which minority groups would have their rights, but 

not to allow them to have a territory marked within a larger territory- Macedonia as a country which is too small 

for such a luxury. There can be one official language according to me, and have an opportunity to use other 

languages as well according to the need. Yet, there has to be one official understandable language for everyone, 

otherwise, someone would feel neglected due to the ignorance of the other by will- chosen conversation 

language- not familiar to the majority of people in the State. It is simply not fair. 

According to the second trend concerning the treatment of the indigenous people, I do not think that they would 

simply disappear as a result of dying out, intermarriage or assimilation. Macedonians do not have more than 1 or 

2 children, Albanians have 4-5, Albanian females are far less free to choose to marry an Orthodox Christian, and 

how we may speak of assimilation? People are here, they live here, develop here, do everything in their mother 

land. But they must appreciate the name of the country as it is in its original sense, like it or not- they belong to 

it. 

In this second trend I agree that the indigenous people should have land claims, cultural rights, native language 

use among themselves as a tool for easier mutual understanding and a as a means to express their own identity. 
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At present state in Macedonia there are immigrants, I am not against their will or their future life, but they 

should appreciate more the country\y that accepted them, gave them essential needs’ satisfaction and it is not all 

right on TV to claim that they are like in a prison and some local political parties to take advantage of them i.e. 

to misuse them in order to present the situation worse than it is having in mind their cultural and educational 

background which can be seen that i\s pretty low, I believe as a result of objective circumstances.  

According to me, it is fully natural and acceptable for substate groups to desire normal and appropriate 

treatment and rights within a free and democratic society, however Laws are to be obeyed. 

Kymlicka explains and elaborates the Western models and he speaks about three central factors that have made 

Western trends possible and perhaps inevitable in the Western democracies: demographics, rights-

consciousness, democracy (2002, p.7,8)  

As for the demographics he claims that in the past, many Governments expected that some ethnic minorities 

would simply disappear due to dying out or assimilation. I do not think that in Macedonia that that would be the 

case due to the fact of the high birth rate at the minority groups of people, especially with the Albanians and 

their population is growing steadily. The numbers are shifting in a direction of non-dominant groups. 

Also I agree with Kymlicka that minority groups have a certain level of rights’ consciousness and they even go 

further developing it, knowing that their chances of getting more rights according to the Western model are 

constantly growing. The real change is in the peoples’ consciousness for the subordinated groups to demand 

equality and they demand it as a right. “They believe that they are entitled to equality and entitled to it now, not 

in some indefinite or millenarian future” (Kymlicka, 2002, p.8) 

Also it is of no doubt that certain western democracies have historically privileged a particular national group 

over other groups which were subject to assimilation or exclusion. The historic hierarchy was reflected in a wide 

range of policies and institutions from the schools regarding the language, media, citizenship, division of powers 

, electoral system. 

The third notion of the Western democracy model is of course- the democracy itself which is the third key 

factor. In many countries elites ban movements of minority groups or they either kill or imprison the political 

minority leader. That way they shed fear because they believe that “Keeping quiet is the safest option for 

minorities in western countries” (Kymlicka, 2002, p.9)  

Macedonia is yet to become a consolidated democracy – and in such states there is no other option but to let 

minority groups to mobilize politically and to speak up. They would not win the political debate but would be 

less afraid that they would be killed or imprisoned. If a group is in bad relations with an unsympathetic 

government, it would try to diminish it on every higher level. If all the levels are blocked they could pursue their 

rights through the courts provided the Court is not corrupted. 

Where the three conditions of Western democracies are in place- increasing numbers, increasing rights’ 

consciousness and multiple points of access for safe political mobilization changes in a society are inevitable in 

terms of western minority rights standards application. 

Kymlicka also explains that multination federalism in the West is successful because it provided peace and 

individual security, democracy is enhanced, and the individual rights are acknowledged, the land has its own 

economic prosperity and there can an inter-group equality to be felt. I personally fear that if all these standards 

are given and met, then minority rights group would go beyond their previous demand and would territorially 

come together with the state it shares the language and the religion with. Macedonia has been severely departed 

in the past and must not allow that to happen again in the future, what would remain of it? 

Yet, there are two more failures or aspects that need to be taken into consideration that the dominant group is 

ignorant or worse indifferent to the internal life of the majority and vice versa. The relations between the two 

groups are of resentment and annoyance. Despite the given rights, the minority group would feel that not enough 

is being done so far and yet there is much more to be done for them, on one side and on the other the majority 

population would feel grief and would have the feeling that they did everything they could, but the minority 

group is simply ungrateful and does not know how to appreciate those amenities willingly given from the 

majority to the minority group. I strongly feel that it is the case in Macedonia after signing the Ramkoven 

agreement, it seems no one is at the end satisfied enough with what has been done and achieved so far. I believe 

that we , altogether, if we want to can do much more positive matters for a mutual brighter future. We have to 

learn how to live in co-existence in the ca “parallel societies” to become aware that we must not be ego and 

ethnocentric it leads nowhere. The fascist destructive model collapsed and is doomed to rigid failure because it 

is opposite of human essence – instead of killing it, nationalists’ movement in its worst -the ultimate fascist 

form killed itself.  

Kymlicka presents and is in favor of multination federalism and imports the communitarian and the 

liberal democratic perspective. 

In the liberal criteria of personal freedom and security, democratic rights and the economic security and 

prosperity are in favor of the individual. It enables citizens in both majority and minority groups to live freely 
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and peacefully to participate actively in government, and to enjoy comparatively high levels of security and 

prosperity. 

Yet some groups do not want to accept each other due to the fear of secession. The only way to eliminate 

secessionist mobilization and communal divisions would be to eliminate substate nationalism and that in turn 

could only be achieved by restricting individual rights and democratic freedoms. For me, that seems impossible 

and is counterfeiting the principles of the Western democracies and the human rights. Yet, Macedonians feel the 

fear of secession and they think that if Albanians get more rights and freedom that they would unite with 

Albania as a state. However,  

  Macedonians do not see Albania as an enemy country –an enemy mentioned id Kymilica’s content, and 

Albanians have nonetheless have never mentioned that that do dot want to and that that’s not aim, but 

Macedonians think it is. Perhaps the best way is that the liberal democracies find some sort of for both sides 

acceptable ways for liberal democracies to deal with substate nationalisms. 

Taylor in his “Politics of recognition” (1992) argues that our identity is formed to a great extent as a 

result of recognition or misrecognition of the group /collective we belong to. For example he takes some 

feminist arguments that propagate that in patriarchal societies , women internalized the view of their own 

inferiority, not being able to take advantage of the situations in everyday life.  

Women and blacks suffer  the pain of low self esteem and similar point refers to the indigenous and 

colonized people in general. According to him, misrecognition shows not just a lack of respect, but it can inflict 

a grievous wound an the victims suffer self-hatred. It follows that recognition is not just a courtesy, but a vital 

human need.  

Taylor in his work mentions Hegel with the famous dialectic of the master and the slave and further he 

claims that we can distinguish two changes that together have made modern preoccupation with identity and 

recognition inevitable. The first is the collapse of social hierarchies which used to be the basis for honor which 

is intrinsically connected with inequalities.  In this sense “honor” is something that not everyone has it and it is a 

matter of preferences.  

Against this notion of “honor” there is the modern notion of dignity used in an universalist and 

egalitarian sense, where we talk about “inherent dignity of human beings” or of citizen dignity. (Taylor, 1999, 

p.27) it is obvious that this concept of dignity is the only one compatible with a democratic society and it was 

inevitable for the old concept of honor to be superseded. But, this has also meant that the forms of equal 

recognition have been essential to democratic culture. According to him democracy has ushered in a politics of 

equal recognition and throughout the years it has turned in the form of demands for the equal status of cultures 

and of genders. The importance of recognition has been modified into a new understanding of individual 

identity at the end of the 18
th

 century. He talks about an individualized identity one that is particular to me and 

what I discover in myself. Taylor, following  Lionell Thrilling’s usage of the term, talks about “authenticity” 

(Thrilling,1969). 

The notion of authenticity is the inner voice that tells us what is right or wrong and it was important to 

be in touch with the moral feelings and originally to be in touch with God. People have come to think about 

themselves as beings with inner feelings. The first new views were theistic or at least pantheistic. 

Taylor talks about Jean Jacque Rousseau as the philosopher who presented the issue of morality as that 

of our following a voice within us. The internal voice is often drowned out by the passions that are induced by 

our dependence on others i.e. the pride. According to Rousseau our moral salvation comes from recovering 

authentic moral contact with ourselves.  The ideal of authenticity is connected after Rousseau , with Herder  

who brought the idea that each of us is his own “measure” i.e. his own being. There is a certain way of doing 

things and it is “my way’ and that’s how we can be true to ourselves. He embodies the principle of originality: 

each of our voices has something unique to say. Being true to oneself means being true to one’s own originality. 

Herder applied the notion of originality on two levels- among people and among cultures. The new ideal of 

authenticity was, like the idea of dignity in part an offshoot of the decline of hierarchical society. Previously, the 

idea of identity was largely fixed by the one’s social position, and yet in a democratic society people still define 

themselves by their social roles. 

Taylor talks about the dual nature of our character- we become full human agents capable of 

understanding ourselves and hence we define our identity but we exchange ideas with others and seek to be 

recognized. The genesis of the human mind is in this sense not monological , not what a person accomplishes 

for himself, but dialogical. We need relationships as social beings to fulfill ourselves. The concept of identity if 

“who we are and where we’re coming from “ (Taylor, 1992,p.33).  

Our own identity crucially depends on the dialogical relations with others.  

Rousseau is a sharp critic of the hierarchical honor of preferences , by contrast in a republican society , 

where all can share equally in the light of public attention , he sees the source of health. The growing ideal of 

authenticity and recognition plays an essential role in the culture that has risen around this ideal.  
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The discourse of recognition has become familiar on two levels: the intimate sphere – where we 

understand the formation of our identity and the public sphere where the politics of equal recognition plays a 

bigger and bigger role. Some feminists’ theories have shown the links between them two. Taylor goes further in 

his analysis. 

With the move from honor to dignity has come to a politics of universalism, emphasizing the equal 

dignity for all the citizens , the content of this politics has been the equalization of rights and entitlements. What 

is avoided is the “first class” or the “second class” citizens. For some equalization has affected civil rights and 

voting rights especially in the 1960s in the USA. According to this policy, everyone should be recognized for 

his/her unique identity.  

But recognition means something else here. With the politics of equal dignity establishes what is meant 

to be universally the same, and with the politics of difference, we recognize the unique identity of a individual 

or a group their distinctness from everyone else.  

The politics of difference according to him is full of denunciations of discrimination and refusals of 

second class citizenship. Where politics of universal dignity fought for forms of non-discrimination, the politics 

of difference often redefines nondiscrimination as requiring that we make these distinctions the basis of 

differential treatment. The politics of equal dignity is based on the idea that all humans are worthy of respect. 

For Kant, who uses the term “dignity” evocates the idea that we are capable of directing our lives through 

principles. It is a universal human potential that all humans share. It is the politics of universalism the principle 

of equal respect opposite of Saul Bellow’s quotation :”When the Zulus produce a Tolstoy , we will read him” 

(Taylor, 1992, p.42). it is a statement of the European arrogance and it is a pure denial in principle of human 

identity and culture. I ask: “Who says that Zulus do not have a “Tolstoy?”. 

In the politics of difference , the potential for forming and defining one’s own identity is seen through 

the individuals and the culture as well. According to Taylor there are two kings of politics in western 

socieites:the equal dignity, and the politics of difference. 

According to the politics of equal dignity two standard philosophers are the bearers Rousseau and 

Kant. In Rousseau’s state, one is dependent on others not because the yield political power, but above all, one 

craves the other people esteem of him. Rousseau makes a difference between a hierarchy and esteem. The 

esteem we seek is intrinsically differential and it is a positional good. He talks about the interdependence 

between the master and the slave in the hierarchy- their dependence is mutual – the slave depends on the master 

and vice versa. And in a system of hierarchical honor the deference of lower orders is essential.  

Taylor talks about Rousseau and his influence by the Stoics and he identifies pride as one of the 

greatest evils of the time. In his concept of the republic, he claims that we completely overcome our concern for 

the good opinion of others. The way we appear in public should be of no concern to us. But In a potentially 

good society in a functioning republic the citizens do care what others think. Rousseau explains the ways we can 

come in contact with the tradition, public opinion, esteem, through public games and prizes. In his ideal 

republican contexts everyone depend on everyone else and did so equally. Rousseau is arguing that the key 

feature of these events , games, festivals, events was the total lack of differentiation and distinction between 

different class of people. They took place on an open air, and involved everyone. People were both spectators 

and show. Rousseau speaks about new discourse about honor and dignity especially equal dignity. In Rousseau 

three things seem inseparable- freedom (non domination), the absence of differentiated roles and a very tight 

common purpose.  

Taylor, further talks about French Canadians particularly in Quebec which has passed a number of laws 

in the field of language and many other changes for the collective goal of survival.  Those\se that take the view 

that individual rights should come first along with non-discrimination provisions must take precedence over 

collective goals and the philosophers are: John rawls, Ronald Dworkin, Bruce Ackerman etc. 

Dworkin makes a distinction between two kinds of moral commitment- what constitutes a good life and 

what others ought to strive for. The view of liberalism in its roots with the philosophy of Emmanuel Kant 

understands human dignity to consist largely in autonomy, i.e. the ability each person for himself to determine a 

view of the good life. A liberal society must remain neutral on the good life , citizens deal fairly with each other 

and the state deal equally with all. But society like Quebec violates this model in seeking numerous other rights 

than the sole use of the French language. Indisputably, more and more societies turn to be multicultural i.e. they 

have more than one cultural community that wants to survive. The rigidities of procedural liberalism may 

rapidly become impractical in tomorrow’s world. 

Multinational societies can break up in large part because of lack of perceived recognition of the equal 

worth of one group by another. The demand for recognition is now explicit. 

Dominant groups tend to entrench their hegemony  by incultaing an image of inferiority in the 

subjugated. The struggle for freedom and equality must therefore pass a revision of these images. Multicultural 

curricula are meant to help in this process of revision. 



THE TEACHER OF THE FUTURE                                                                                                                           

Ninth International Scientific Conference                                                                                                                  

17-19.6.2016, Durres, Republic of Albania 

 

105 
 

There is a premise that we owe equal respect to all cultures. The Western multicultural democratic 

model of multiculturalism means “fusion of horizons”(Gadamer,1975 p.289-90). We have to transform our 

standards. Yet , there are opposers such as Roger Kimball who claims that the multiculturalists are 

notwithstanding, the comparison between Western culture and multiculturalism is between true culture and 

barbarism. 

Kymlicka talks about countries in the post communist Europe that have been pressured to adopt 

western standards or models of multiculturalism and the minority rights. He explains that for ECE countries it is 

important to join EU and NATO and they are evaluated and ranked at how well they implement these 

multicultural standards among other reforms under the EU Accession Monitoring Program OSI, 2001) 

He explains the internationalizing of minority rights issues, that minorities in the modern world are 

seen as a matter of legitimate international concern, monitoring and intervention. The second task is to export 

Western models to newly democratic countries in Western Europe. 

That trend implicitly rests on 4 premises: there are certain common standardsod models in Western 

democracies, they are functioning very well in the West, those standards are applicable to Eastern and Central 

Europe, and there is a legitimate role for the international community to play in promoting or imposing these 

standards. 

All of the four mentioned premises are controversial, some of the Western countries find implementing 

these standards harmful and it is even more difficult for them to have those standards exported and implemented 

in the countries of Eastern Europe. Perhaps the greatest difficulty lies in the fact that the Eastern democratic in 

progress countries which have previously been communists’ countries differ in demography, history, 

geopolitical stability, economic development, differ in the court system , in education. As such, western 

standards would be hard to be implemented in them due to the fact that some discrepancies and inconsistencies 

would appear. Each country with its specifications requires specific newly formed standards that would suit it in 

all of its spheres in order to have real progress and qualitative change. Kymplicka goes into deeper analysis of 

each of the four standards. In terms of Western trends regarding Ethno cultural Diversity he mentions that there 

are prescribed standards by the Western countries in 1992, updated in 1995, 1996,1998,1999. In theory these 

western multicultural standards are the ones that ECE countries are expected to meet. In his further elaboration 

he explains the situation of  sub state/minority nationalisms in the world. In each of them similar for all of them 

they are regionally concentrated group that conceives of itself within a large state and mobilizes behind the 

nationalist political parties to achieve recognition of its nationhood either in the form of an independent state of 

through a territorial autonomy within the larger state. In the past all the bigger countries tried to suppress these 

forms of sub state nationalism. It is in the case in Macedonia in 1992 when Macedonians on a Referendum have 

rejected the right to Albanians for territorial demand, and still Macedonians fear of secession of the Albanians 

that they would join Republic Albania and would form another new state apart from Macedonia if greater rights 

are achieved.  

However, Albanians do not claim that it is not their purpose, they do not inform of the outcome, yet 

continuously have been working on developing sub state nationalism. Minority groups can not be dimished or 

assimilated due to the fact that they are great in number and that they pay attention to their marriages. The 

national sub nationalism can be solved in a form of a multination federalization like in the state of  Quebec, 

where there is an official language in the whole territory and a sublanguage which is an official language of the 

federal subunit. The first major trend is a shift from suppressing state sub nationalism to multination 

federalization like in Switzerland and Canada, yet France has not accepted this model and has not given rights to 

its main sub state nationalist group in Corsica. 

The second major concern in the treatment of the indigenous people is the hope of the greater majority 

states that minor groups will disappear, die out, would intermarry or be assimilated. Various policies have been 

adopted to speed up the process but of no use, instead of dying out, they increase in number and do not 

intermarry. The trend is that such people can have their rights, their land claims and self-government rights to 

sustain themselves as distinct societies. In all of these countries a process of decolonization is taking place, 

indigenous people regain their lands back they enter the customary law institutions and the self-government.  

In the past the majority states have been led by the major premise- “One country-one language”- “this 

is the way we do things here”, but today almost every modern state has got minority rights recognition of the 

minor group of people. This recognition is manifested in a range of minority rights that includes regional 

autonomy and official language status for national minorities and customary law, land claims and self-

government for the indigenous peoples. I think that Macedonia in this field and aspect has made a solid progress 

so far. 

An increasing number of citizens in the West have grown accustomed to the idea of living in a 

“multination” state that accords sub state nations and indigenous people the rights and powers needed to sustain 

themselves as distant and self-governing societies into the indefinite future. “Sub state national groups do not 

have the right to multination federalism under international law , but many people in the West view this as the 
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best response to sub state nationalisms. “ (Kymlicka, 1992,p.6). It is seen as natural and acceptable for sub state 

groups to desire this sort of arrangement and normal and appropriate for a free and democratic state to move in 

this direction. 

In explaining and evaluating the Western Models there are two questions to be issued and they are why 

there are so many Western countries moved in that direction and how that trend can be evaluated. There are four 

major trends in Western democracies- like: demographics, rights consciousness, democracy, multiple points of 

access for safe political mobilization. In terms of demographics, minority groups have the tendency to spread 

and to have the fastest growing segment of the population  with very high birth rates. It is the case with the 

Albanians in Macedonia. 

The second trend is the rights consciousness which started growing rapidly after the fall of racism and 

Hitler after the 2
nd

 World War. The real change has happened in the people’s consciousness. Members of 

historically subordinated groups demand equality and demand it as a right. They believe that they are entitled to 

equality Yet in the past Western democracies have privileged and favored a particular national group over other 

groups which were subject to assimilation or exclusion. So long as minority nationalist leaders can identify or 

conjure up manifestations of these historic hierarchies, they will be able to draw upon the powerful rights-

consciousness of their members.  

The key factor according to Kymlicka is democracy. In the past many national states either killed or 

imprisoned minority political leaders because keeping quiet was thought to be the safest option for minorities in 

many countries. But they have to allow minorities to mobilize and to give them the right to look for their rights. 

The loss of fear combined with right consciousness explains the remarkably vocal nature of ethnic politics in 

contemporary Western democracies. Kymlicka claims that if a group is blocked by an unsympathetic 

government, then they should look for their rights at another level either to regional or municipal.  

Western democratic model of minority rights rests upon- increasing number, consciousness raising and 

democracy. Kymlika explains the successes and failures of multination federalism. Its successes are that it 

provides peace and individual security, democracy is enhanced, individual rights are acknowledged and there is 

economic prosperity and inter group equality. 

Its failures are that most citizens in major countries are unaware of the minor citizens and vice versa. 

Moreover if a majority group gives the rights to minority group then they feel that they have done too much and 

fear of secession. On the other side, however, the minority groups feel that not enough has been given to them 

and urge for more and more and a great misconception among two groups is taking place. The positive aspect is 

that both groups should develop the concept of parallel societies toward interculturalism as a universal value. In 

the parallel societies there would be co-existence instead of two solitudes. There are successful federal 

minorities in Canada, Switzerland and there are countries that fear of secessionist ideas like in Macedonia that 

the minority group will unite together with “enemy” outside the mother state. I do not think that Macedonians 

see Albania as an enemy state, yet they want to persevere their homeland in its boundaries which is completely 

right and absolutely fair enough. And Albanians in Macedonia have never said or proven that they wouldn’t do 

that so far. 

In multination states communitarian model should be developed – the people to live in a mutual 

community and the multination federalism model offers more rights it enables citizens to participate in law, 

institutions, court, in social life and to enjoy high levels of economic security and prosperity.  

In comparing east and West then, we see strange set of contrasts. In ECE countries many intellectuals 

led by the liberal democratic model are optimistic that the sub state nationalism will simply disappear. I strongly 

disagree with this concept because minority groups are growing by birth in number, have changed their rights’ 

consciousness and look for their rights at higher levels, pay attention not to assimilate not to intermarry.  

Western public opinion is optimistic about the capacity of sub state national groups and offer them 

more rights within their countries.  

According to Kymlicka, the role of the international Community would be to promote minority rights 

in the region with positive practices on one hand and to provide on the demand of ECE countries an 

international security body to have the control over the territory like OSCE, on the other.  

We need to be in favor of multiculturalism and minority rights because that is the reality and the 

minority groups would have to prove that they want to belong to the state they are born into and that they would 

not do any secessions against the state which is their motherland. 

 

2.MULTICULTURALISM BACKLASH 

There are critics that do not believe in multiculturalism and talk about its backlash under the premise 

that multiculturalism is dead which appeared in Britain’s Daily mail on the Anniversary of the London 

bombings. Also in the Economist’s the columnist Bagehot  claimed that multiculturalism is a derogatory term 

and that its naïve idea whose time has gone or ought to have never come at all. European policies in the 

beginning of the new Millennium have been strictly against multiculturalism in favor of their state nationalities. 
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Yet, in each country multiculturalism has taken various shapes and forms, even within a single country policies 

relevant to an overall multicultural agenda have not taken same perspectives, aims and course of development. 

Minorities and immigrants have granted their rights to some extent and level in the form of the ca.”rubric” 

multiculturalism such as- public recognition, education, social services, public materials, religious 

accommodation, food, broadcasting and media.  

Steven Vertovec and Susanne Wessendorf (2010) list chronologically events that multiculturalism has 

had negative impacts in the European countries among which has been the 2001 attack on the Twin Towers in 

New York , 2005 London bombings all events listed as events in the media creating totally negative skepticism 

and xenophobia among European countries majorities.  

The back lash against multiculturalism in its core idioms is seen a single doctrine , as a fixed ideology, 

a dogma leading into racial, ethnic and cultural balkanization, seen as a process which is deliberately weakening 

the collective identity. Cameron calls it the “disastrous and discredited doctrine of state multiculturalism” (Daily 

Mail, 26 February 2008). 

The second core idiom is that multiculturalism stifles debate. Drawing on the idea that multiculturalism 

comprises single, prevailing ideology, an atmosphere of a controlled speech and thought is created. Again David 

Cameron has attacked multiculturalism as a fear of causing offence or being branded a racist. “The era of 

politically correct cultural surrender must be brought to an end” (Britain’s Daily express, 2007a) 

Multiculturalism is seen as it has fostered separateness. This is particularly claimed in terms of 

multiculturalism promoting ethnic separatism ,an explicit rejection of common natural vales and a lack of 

interest in social integration. It is also seen as it refuses common values and O’Sullivan called upon the whole 

pride and gave to it a meaning out of “Brutishness”, he sees the solution to drop multicultulism and to promote 

national identity. (O’Sullivan, 2007). 

In Germany, Stefan Lust claims that multiculturalism inherently led to separation and ethnic conflict in 

places like the UK and the Netherlands.  

According to the backlash, the fourth premise is that multiculturalism denies problems, that it refuses to 

acknowledge social problems connected with immigrants and ethnic minorities. It is the basis for Paul Sceffer’s 

(2000) original critique that there is a new division on the Dutch society. Also it has been seen that it supports 

reprehensible practices. Critics claim that multiculturalism supports minority cultures, unequal treatment of 

women, forced marriages, honors’ killings and female genital mutilation.  

In its worst form of backlash, it is concerted that it is the heaven for terrorists. According to 

Phillips:”Multiculturalism plus radical Islam is an explosive cocktail”(2006). The daily Mail proclaimed 

:”Multiculturalism is making Britain a soft touch for terrorists”(2008). 

There some some claims on multiculturalism like the lack of public support, policy shortcoming, 

socioeconomic marginisation and self-segregation. However, there are new assertiveness of liberal state. There 

is no doubt that “integration of immigrants and ethnic minorities has become one of the foremost themes in 

national domestic policy throughout Europe and the EU level itself. It rolled out a new policy platform for the 

integration of immigrants in Austria, Belgium, Germany, UK, the Netherlands which have relatively newly 

established integration policies and programmes. It includes implementing citizenship courses and mandatory 

tests for immigrants surrounding knowledge of national civics, dominant cultural norms and values. At the 

present point multiculturalism is called by another name i.e. bt integration based on diversity policy. EU 

promotes constructive social, intercultural and inter-religious dialogue,education, thoughtful public 

discourse,support for cultural and religious expressions that respect national and European values. EU countries 

being aware of the minorities in their lands yet keeping their national principle- have implemented the term 

integration to keep their identity and to integrate the minorities into their system to reduce conflicts and to 

establish peace, freedom, welfare. 

Rellentless attacks on multiculturalism might not have changed radically, but have taken some steps 

forwards in the policy of integration. Public opinion surprisingly does not appear to have profoundly changed in 

this period either, in spite of the media backlash and the significant events of London bombing of Macedonia’s 

conflict in 2001 and now, 2015. 

I may conclude that the statement like “Multiculturalism is dead” , “Europe’s failed multiculturalism 

“(Washington Times, 2004), “Europe backs away from multiculturalism (Forbes, 2006),are far more than 

exaggerated ones, we can not negate minorities seeking their own rights within a particular majority community. 

2.1 British and others- from race to faith by Ralph Grillo 

Since 2001, the governance in the UK as a multiethnic, multicultural society seemed extremely 

unthinkable and impossible due to the attacks that the Muslims have done to the English speaking people in the 

USA. Perhaps, and most naturally, the UK citizens felt lit an attack and a direct threat on their identity. Despite 

the fake concept of multiculturalism acceptance, growing fear and cauosness has been risen and British defend 

state nationalism 
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I think that first Britain, then Germany and then France are the firmest states when it comes to 

defending their standpoints and promoting state nationalism.  

In Great Britain despite the birth and the origin each becomes the United Kingdom citizen by birth - 

unlike Macedonia where not all of us feel Macedonians by citizenship Albanians feel Albanian in Macedonia 

for example. 

United Kingdom comprises not only England, but also Scotland Wales and Northern Ireland under the 

umbrella term “being and acting British”. Immigrant and ethnic groups would be there but would be different. 

England faces a large number of immigrants that needs to put up with. They had to think new ways of 

incorporating all non-British into the system and yet to control them. After 1945 there are three main sets of 

immigrants’ arrivals in the UK- refugees from Europe, migrant workers and the Commonwealth immigrants 

from the Caribbean and South Asia.  

Although British Society generally became more open to diversity, there were doubters notably among 

Conservative ministers and opposition took many forms. There have been earnest discussions among 

intellectuals on “Brutishness”. After 2001 and the bombing in 2005 they focused on Islam and finding proper 

ways in dealing with it due to constant fear of future attacks. And who could guarantee that there will not be 

attacks any more? 

The government sought ways in reorienting the policy in series of initiatives dealing with “cohesion”, 

“mutual respect and understanding” similarly like in Macedonia due to the fact that a conflict happened in 2001. 

The British Department eventually formed “Commission on integration and cohesion” like in Macedonia the 

Peace treaty. The Commission has been formed to examine the issues that raise tensions between different 

groups in different areas and that led to segregation and conflict. In doing so, they tried to find the best possible 

solutions based on the best existing practice. 

Perhaps the most influential in establishing the basis of the British policy was the speech of the Labor 

party representative, a successor of the Prime minister Toni Blair who sent in his speech a clear message for 

future functioning. In his speech he does not deny the minority rights but shows them the strict position within 

the British society, saying that they live in the integrated United Kingdom – that being British carries rights, 

carries duties, and those duties take clear precedence over any cultural or religious practice. (Brown, 2006).  

Yet, they have been clever enough to think that through the Commission of integration and Cohesion 

from the 2004 they have to import and start implementing a new definition of integration and cohesion which 

claims that new individual groups take place within the majority community , achieving and being accorded 

their full rights as citizens. Integration may take longer period for implementation and cohesive communities are 

the ones that are able to exist together in a state of harmony and peaceful relationships characterized by a 

climate of mutual understanding and respect. (2007). 

The shared features is about articulating what binds communities together  rather than differences that 

might divide them and each should enter the mainstream integration and cohesion according to the Community 

strategy.  

The main backlash in England has been the raised extent of Islam phobia similarly to Macedonian 

citizens as a result of the attacks, bombings, terrorists’ attacks, conflicts. It is a rightful reason to fear due to the 

all past events created intentionally where many people lost their lives. 

 British started implementing the concept of faith which according to Toni Blair binds them as a 

nation.(2001). There has emerged a faith multiculturalism evident in the favoring of faith schools . This faith-

based multiculturalism is in accord with both British government policy , based on the communitarian model 

theories and claims by minorities increasingly defining themselves in religious terms. Another route to 

community representation is via inter-faith groups and networks. The religious shift has been reinforced by the 

encouragement of “faith schools” where they perceived the needs of pupils and to pressure from the parents of 

minority ethnic children and their religious and political leaders. State supported schools for Muslims, Sikhs. 

Yet, some Christians oppose any aid for other faiths like “ A naïve multiculturalism leads not to a mosaic  of 

cultures living in harmony, but to one threatened by Islamic extremism” (Sookhdeo, 2006). 

Trevor Phillips again in 2006 set the basic British principle of state nationalism :”Anybody who lives here has to 

accept that’s the way we do it. If you want to have laws decided in another way, you have to live somewhere 

else”.(Trevor Phillips, 2006). 

In another sense in the concept of the ca.”Londonistan”  as a heaven for Islamic fundamentalists , we would see 

London and parts of it controlled by Muslim clerics, although I personally think that would never happen, 

because the British monarchy and the Queen and everything what it represents and it IS, would never allow that 

, although it is never mentioned in this article before.  

We would be talking of two parallel societies of ca.syncretic cultures in Britain which are neither simply black 

nor simply white but are simultaneously black and white. Contemporary Britain due to its conditions and 

situation would have to continue defend its state nationalism and yet live dually. 
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Multiculturalism , rightfully, according to me, after 2001 and 2005 is under pressure, and much tension about 

the Islamic presence. Much hybridity is created in faith communities promotion because British society is 

heterogeneous and instead of assimilation, it would accept the concept of parallel lives parallel societies. A city 

like London, the capital is experiencing new “super diversity” (Vertovec, 2007) which does not mean that the 

old diversities of it have disappeared.  

The promotion of faith based on communitarian principles encourages a dialogue and provides means for 

“taming” diversity and making multiculturalism a way of life under the “indirect rule”. In Macedonia i see the 

faith system in PMIO project implemented in schools in our country and I do not see Skopje as Londonian, at 

least- in the near future. 

As a conclusion, British rightfully defend what they are and what they have and still represent during the 

centuries. It is a good option to be able to realize the present multicultural situation, to be smart enough and 

again to remain British and to promote the national model more to a multiculturalism. There is also a taboo 

theme and controversies about princess Diana’s death. 

However, we must not also forget the Queen’s and the monarchy’s rules that together with the Parliament would 

be clever enough to find ways of state and Crown sustainability and keeping the minorities in the “faith” /“chess 

mate” position by giving and still not giving what they want. Yet, how could it give the history and the tradition 

to the minorities, something which has been well kept, something which has been fought for, by blood, turmoil, 

hard work earned and transferred from the Roses, the Tudors, Stewards, and so on- up to Queen’s grandchildren 

in 2015 and on. 

It’s about honor, crown, rule, order ,tradition, it’s a monarchy combined by the Parliament itself. A dual rule and 

a role and much more. Each country should have it,cherish it, but not misuse it. 

Republic of Macedonia is a multicultural society into which Macedonians, Albanians, Turks, Vlach and Roma 

people live. It is a diverse society and it is also multiethnic one. People within it must find a way and a 

compromise to learn to respect the differences, to come closer, to change their perspectives and to break their 

prejudices and accepted stereotypes i.e. they have to learn to change. Having to change perhaps is the hardest 

way towards success, but it must start from its initial point, from its very essence from the birth, treatment, 

education.  If people do not respect the multicultural principle of their society, they are doomed to the fascist 

theory and deep failure. In the past, Germany had promoted its fascist theory which led to bloodshed, many 

victims, great loses in the Second world War and also that leads to poverty and starting all over again to raise a 

totally different nation from the dust and the ground with new beliefs, principles and understanding between 

each other. Respect the other in order to be respected by others. 

Republic of Macedonia Government policy is to lead Macedonia towards European integration. European 

principles lay upon the fact that each of its member States respects their resolutions and principles and the 

equality principle is one of the basic ones which needs to be respected and fulfilled in order to move a step 

forward- toward United Europe where boundaries, not only physical but mental ones- do not exist. Also in the 

United States of America there are 42 states that follow and share one policy of unity, and also in their policies 

they have made crucial changes, they have elected a black president for the first time, something that was totally 

unbelievable in the past. 

In terms of setting  an initial  theoretical framework on the subject matter-different authors have treated the 

term-multiculturalism from various perspectives in their researches. It is a broad theme with very specific 

significance towards the new perspective of life continuity and needs special treatment and attention. Gerd 

Bauman poses insights in the aspects of re-thinking of the national, ethnic and religious identity in his book 

Multicultural riddle
40

.In his work he speaks about citizenship rights, from dreaming to meaning, he explains the 

multicultural triangle- national culture, ethnic culture and the religion as a culture. He also gives reasons why 

national states are not religiously neutral, why the nation- states are are not religiously neutral. In terms of the 

ethnic groups he claims that biological essence should be subordinated in relation to cultivated fermentation
41

, 

which means that multicultural states citizens need to “ferment” i.e. to experience a qualitative standpoint view 

change. He also raises the term culture in relation to the concepts of having, making or both. In his multicultural 

theories he raises the question of us being similar enough in order to be equal. Bauman also speaks about values 

and the valid, he goes into multicultural practices and makes a review- that “Multiculturalism is a new 

understanding of the culture”
42

 He finishes with the question what the students can do further and that the new 

                                                           
40

 Bauman, Gerd- “Muliticutural riddle- National, ethnic and religious identity rethinking”- Routledge,2009. 
41

 Bauman, Gerd- “Ethnic group:Blood or wine- not biological essence, but a cultiuvated fermentation”in 

Muliticutural riddle- National, ethnic and religious identity rethinking”- p. 59,Routledge,2009 
42

 Bauman, Gerd- “From dreaming to meaning-resume- Multiculturalism is a new understanding of the 

culture”, p.132, “Muliticutural riddle- National, ethnic and religious identity rethinking”- Routledge,2009. 
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understandings look for new projects initiations. The question is- “How can we achieve quality ethnic 

perspective change and to what extent it will be changed, if so. 

Mesic Milan in his book “Multiculturalism” 
43

 goes into even deeper and wider research when speaking about 

multiculturalism. He speaks about moral monism, classical liberalism, the factors that influence 

multiculturalism, modernity crisis, globalisation.He makes a parallel multiculturalism and interculturalism , the 

multicultural typologies, bipolar and triple typolgies.He explains about culture, rase, ethnicity, ethnocentricity 

citizenship-civil status and multiculturalism.He speaks about the role of education and religion in 

multiculturalism. He finishes his book with the multicultural epystemology, and political correctness. 

Charles Taylor in his work-“Multiculturalism:Examining the Politics of recognition”
44

, with different authors 

perpectives on the topic speak on the issues of the battles for a reconition in a state with constitutional 

democracy 
45

. Another author Alaya, Enthony, K. speaks about the notions of identity, authenticity and survival- 

about the multicultural societies and the society reproduction 
46

. 

My research will be focused on as many possible aspects in relation to multiculturalism and raising the mutual 

and the English language communication in the classroom and then even wider in the everyday life. I will use 

mostly qualitative research which will be the basis for the sole research combined with some quantative reseach 

so I plan it to be a mixed method resarch with a predominant qualitative research. I plan to gather the 

information directly from the people of different ethnic, sex, education, social level  groups of people.From the 

instruments I will use taking notes, observation, fill in the questionairres, and longer interviews in the quality 

reseach. As for the quantitative reseach-as a proper instrument, I plan to use the Lickert-attitudinal scale into 

which statements will be given to different level of participants that will be needed to be filled in and after that 

results will be calculated and a certain insight of the present situation will be given. I plan oh developing a 

research on my proposed topic- Personal and English language ethnic mixed groups of primary school students 

classroom communication improvement.  

The paradigm of my research will be interpretive and critical toward consciousness raising.
47

 

This topic is closely related with the interpretive and even more-to the critical paradigm-table 3.1
48

 

                                                           
43

 Mesic, Milan- “Multiculturalism- society and theorethical challnges”, Skolska Knjiga Zagreb, 2006. 
44

 Taylor, Charles- “Multiculturalism- “Examining the politics of recognition”,Pricenton, 2004. 
45

 Habermas, Jurgen-“Battles for a recognition in a state with constitutional democracy”- p.99, in Taylor, 

Charles- “Multiculturalism- “Examining the politics of recognition”,Pricenton, 2004. 
46

 Alaya, Enthony, K.- Identity, authenticity, survival-mulituctural societies and the society reproduction” , 

p.137 in Taylor, Charles- “Multiculturalism- “Examining the politics of recognition”,Pricenton, 2004. 

 
47

 Table 3.2 :”Positioning Part 2 Chapters within the paradigms of research” in Lukenchuk, Antonina, Kolich, 

Eillen- “Paradigms and educational research- Weaving the tapestry”-in Lukenchuk, Antonina- “Paradigms od 

research for the 21 Century-perspectives and examples from practice”,Peter Lang Publishing, INC New York, 

USA, 2013. 

 
48

 Table 3.1 :Typlogy of paradigms as Major Systems of inquiry,Models,and ways of knowing, and their 

Corresponding Conceputual repertoire,epistemologies,methodologies and selected methods”, p.67 in 

Lukenchuk, Antonina, Kolich, Eillen- “Paradigms and educational research- Weaving the tapestry”-in 

Lukenchuk, Antonina- “Paradigms od research for the 21 Century-perspectives and examples from 

practice”,Peter Lang Publishing, INC New York, USA, 2013. 

Paradigms as 

systems of 

inquiry 

Models 

Ways of 

knowing 

Corresponding 

       

CONCEPTUAL REPERTOIRE       

 

 

 

Ideas, 

concepts,theories,pholosophies,ideologies,traditions, 

perspectives                       

Corresponding 

 

EPISTEMOGIES 

 

   

Types of 

knowledge and 

knowledge claims 

Corresponding 

 

METHODOLOGI

ES 

 

                   

 

 

Selected 

 

METHODS 

 

 

With 

corresponding 

methodologies 

 

INTERPRETI

VE 

 

Existentialism, phenomenology, 

hermeneutics, 

constructivism, 

ethnomethodology, 

symbolic interactionism 

 Understanding  

(verstehen), 

description, 

interpretation 

meaning-making 

contextual 

 

Qualitative 

Often coupled with 

critical 

 

Great variety 

of methods eg-

case study, 

(auto)-

ethography 
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3.APPROACHES, METHODS, TECHIQUES 

I will be using qualitative approach. I plan to use observation as a techique. I will also gather opinions, points of 

view of the two greatest populations – Macedonians and Albanians. I will also use two schools O.O.U Blaze 

Koneski- Prilep with predominant macedonian staff and pupils and Redze Rushit zajazi- School from Zajaz, 

Kicevo. I will use examples of lessons and both schools’ cooperation development process. As for the used 

techique of observation on the issue I have come across some interestion points. The observation has been 

carried out unintentiously in the past period of time. The different contxt based findings are as follows. 

 

3.1 Table of observation mixed ethnic groups of people notice 

Observation on different ethnic groups of people mutual behavior and attitudes in a certain context in Republic 

of Macedonia 

 context participants Behavior/attitudes 

1 USAID Interethnic education 

project tutorials/meetings at hotel 

Crystal Palace in Prilep- April 2014 

Teams of teachers 

and directors from 

primary schools in 

Prilep and the 

surrounding – 

Macedonian and 

Turkish 

There were two lecturers- the one Macedonian and the 

other one Albanian- Macedonians felt uncomfortable 

when seeing the Albanian slideshow and commented with 

remarks among each other and also commented mutually 

in their groups about the Macedonians, about the past, the 

conflict, the rights 

2 USAID Interethnic education 

project Redze Rusit Zajazi school- 

Kicevo visit to Blaze Koneski- 

Prilep- on the Day of the apple 

2014- PMIO activities- 7 November 

2014 

Team of teachers, 

the principal 

Sulejman Dervisi 

and 3
rd

, and 9
th

 

grade students, our 

school teams of 

students 3 and 9
th

 

grade 

The teachers, the directors and the adults have been 

normally communicating, whereas the 3 grade students 

from both schools who have been involved in mutual 

apple Day activities did not communicate, but the 

students’ community from the 9
th

 grade from both schools 

accepted each others very well , communicated and have 

been very successful in the mutual workshop 

3 USAID Interethnic education 

project tutorials disseminations 

with the teachers in Blaze Koneski- 

June- August 2014 

There have been 

disseminations 

among the 1-5
th

 

grade teachers and 

the 6-9
th

 grade 

teachers about 

carrying out the 

PMIO project 

activities 

There has been some discomfort among the teachers more 

from 6-9
th

 grade, less from 1-5
th

 grade, but somehow 

managed to accept the project and not to refuse it 

They commented all the time- I think the school’s 

prosperity has been posed to the highest position 

4 Meetings with the Prilep Education The counselor has Secondary schools’ directors refused implementing it and 

 Narrative 

Phenomenolo

gy 

Unobrusive 

Methods 

(content, text, 

Discourse 

analisis, visual, 

arts based 

research) 

CRITICAL Neo Marxism, critical theory, 

Feminism, 

Critical race, and ethnicity problems, 

Quuer theory, 

Disability studies, 

Social reconstuctionism, social and political 

activism 

 

Emancipation, 

advocay,conciousness 

Raising,social and 

Political 

Transformation 

Standpoint  

Epistemologies 

contextual 

 

 

Predominantly 

qualitative 

 

Can be quantitative 

Or mixed 

 

Various 

qualitative, 

Quantitative 

Or mixed 

methods 
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Counselor Mr.Matrakoski with all 

the Prilep primary and secondary 

schools’ principals- August 2014 in 

the Prilep Municipality official 

building 

informed us of the 

start of PMIO 

activities 

 

even I was verbally attacked by one of them due to the 

fact that our school has decided implementing it and i was 

also “accused” of posting PMIO activities on fb to get 

more popularity and to show that we are ready to accept 

the others 

5 Meeting with Mr.Ahmet Jusuf 

principal of the village of 

Kanatlarci- a Turk-and the other 

principals for the apple Day in 

Blaze Koneski- 7
th

 November 2014 

He like the other 

principals has been 

invited for the event 

While sitting in my office he complained about 

Macedonian popular folk songs which mention the 

Turkish governing over Macedonia in the past 5 centuries 

we explained to him that it was just like that and no one 

can change history 

6 Meeting with Mr.Sulejman Dervisi 

and his employees in Blaze 

Koneski about initiation of the 

mutual PMIO sport mixed groups 

of students activities in September 

2014 

They visited our 

school and have had 

a splendid mutual 

spent time together 

He feared of setting up  and carrying out sport activities 

with cheerleaders between both schools due to the fear of 

some incident- and the idea of sport activities with 

ceerleaders has been refused by both teams of teachers 

from both schools 

7. Elementary school Dobre 

Jovanoski’s principal attitude 

May- September 2014 

Their principal, 

their psychologist, 

the Counselor for 

education in Prilep 

and the Prilep 

Mayor 

The Roma children are almost the same number and the 

1
st
 grade Macedonian students’ parents decide to take 

them from Dobre Jovanoski to Blaze Koneski. We accept 

them, but there is a severe demand from Dobre Jovanoski 

to have the Macedonian 1
st
 grade students back and to 

obey the area rules, they even complain to the Mayor as 

well as to the counselor who also address to us to obey the 

rules of enrolment despite the primary school Law which 

gives the right to the parent to take his child to every 

school he wants to. 

8 Watching a football match between 

Lirija and Pobeda at the football 

stadium in Prilep 

Football players, 

cheerleaders 

Full stadium 

The cheerleaders are severe, they spit, curse, offend and 

are ready to do anything, to fight, and god forbid to hurt 

or kill. The match is interrupted and will be played with 

no spectators. 

9 Transfer of two Roma 7
th

 graders 

from dobre Jovanoski to Blaze 

Koneski due to bad marks 

Behavior of an Albanian girl 9
th

 

grade who has learnt in Blaze 

Koneski from her first grade 

two Roma 7
th

 

graders from dobre 

Jovanoski to Blaze 

Koneski are 

enrolled due to bad 

marks 

They do not mix with macedonian students, nor do the 

Macedonian students show any interest of them. They sit 

alone in their desks , the school and the class teacher does 

all her best for them to feel comfortable and to join all the 

activities. After a year even with lower set standards for 

them, one leaves school and goes abroad, the other still 

feels isolated. Yet, there is an another Albanian girl who 

learnt in blaze Koneski from the first grade- she is 

excellent and manages pretty well. 

10 Our visit to Turkey- Mehmet Akiff 

Ersoy university in Burdur- May 

2013- Turkey 

Group of teachers 

from Prilep, 

Kavadarci, Delcevo, 

Veles the Counselor 

for education from 

Prilep 

We felt very pleasant, comfortable and have had splendid 

time spent together 

11 Our visit to Istanbul organised by 

Yahja Kemal College May 2012 

Prilep primary 

school principals 

and the Counselor 

for education from 

Prilep 

We felt very pleasant, comfortable and have had splendid 

time spent together 

12 Planning a visit to Zajas- to Redze 

Rushit zajazi- Kicevo – PMIO 

activities September 2014 

We were Planning a 

visit to Zajas- to 

Redze Rushit zajazi- 

Kicevo – PMIO 

activities to go and 

vid\sit them like 

they visited us 

Teachers feel anxiety, uncertainty, feel insecure and are 

not willing of going there, 

If not necessary and obligatorily- they would not go. 

13 My husband’s visit to Zitose village He goes freely to He assures me that they are excellent open- minded fair 
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to his Albanian colleagues on the 

celebration od Kurban or Ramazan 

Bajram- 2014 

Zitose village to his 

Albanian colleagues 

on the celebration 

od Kurban or 

Ramazan Bajram- 

2014  

people, he greets them by his visit- I hesitate of going 

there, yet- I would not refuse if they want to come to us-

our house on Christmas or Easter or in some ordinary visit 

14 Mixed group od doctoral studies 

colleagues going on lunch of coffee 

break- November 2014 SEEU 

University-Tetovo 

four albanian, four 

macedonian PH D 

students  

When the Albanian students speak among themselves, 

they only use albanian language without any regards to 

the people who do not understand it I feel neglected and 

cut off, when macedonians speak among each other they 

use English language in order to be fully understood by 

everyone in the group also by the Kosovo  

PH D students who do not know Macedonian language 

15 Visit of Blaze Koneski students and 

teachers to Sedlare, Svilajnac 

R.Serbia- 4 December 2014 

7 macedonian 

teachers, me-the 

principal and 7 

macedonian 

students 

We have had magnificent reception, our macedonian song 

Makedonsko devojce has been played at the beginning, 

we have communicated excellently, students mixed and 

unselfishly shared ideas and by free will spent time 

together, serbian students approached me to greet me and 

to introduce themselves. 

16 Visit of Serbian guests from 

Sedlare Svilajnac to Blaze Koneski-

Prilep- January 2015 

7 serbian teachers 

and 7 macedonian 

teachers from Blaze 

Koneski with both 

principals 

Excellent spent time together. Strong positive feelings 

developed, each speaks on his mother tongue 

Feel pleasant and comfortable 

17 Education system – school directors 

meetings 

School year 

2015/2016 

Some princiapls in informal coversations make pressure 

not to accept and get involved in PMIO project and blame 

other principals for doing so 

18 Noticing the inscripition- a grafitt – 

death for “Shiptari” 

2016 Unknown “author” 

It is incriminating 

19 Setting the two headed eagle 

symbol in the centre of Skopje 

2016 Macedonians strongly disagree and feel threatened and 

offended 

20 Greece conference organised by 

MIT University – Agia triada 

October 2015 Macedonian, Serbian, Bulgarian participants are not 

interested at all- in listening and paying attention to the 

presentation of the issue on multiculturalism 

21 Strong reaction of Sibela 

Mamudoska- roma member who 

feels strongly offended by Solzi and 

smea production staff 

February 2016 After mocking the roma natioanlity simela Mamudoska 

raises her voice opposing  

Solzi and smea production staff 

22 Turkish reaction to a macedonian 

news editor claim to his guest- 

“You lie as a Turk” 

February 2016 After the official reaction of the Turkish Embassy in 

Macedonia – the news editor appologised for the claim to 

the Turkish population in Macedonia 

23 Setting the albanian flags along the 

way Prilep Zajaz 

Noticed in 2015- 

2016 

Albanians set their flag on the road and not the 

macedonian one – macedonians feel unpleasant and 

offended 

 

From the findings I believe that attitudes and believes are mostly religiously,then- traditionally, past 

experiences, family treatment and social context later- influenced by in a great deal. All the identity, wishes 

aspirations are its result. 

The proposed thesis would be as follows: 

Personal and English language ethnic mixed groups of students in primary school classroom communication 

improvement 

My school Blaze Koneski- Prilep, in cooperation with the USAID implements a project of the  Interethnic 

education and has a partnership with school from the village of Zajas-Kicevo- Redze rushit Zajazi. Both team 

members of both schools have met several times and nave compiled a mutual agenda planned activities to be 

further developed during the 2014/2015 by both schools. As a director of Blaze Koneski have noticed that at one 

of their meetings at our school have noticed that lower grade students regardless of whichj school they were 

from, they were not communicating at all in the mutual oragnised activity. A greater communication among 

both ethnic groups of students has been noticed at higher grade 8
th

 or 9 th grade students and I thought by that 
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tahat there is still a chance to break the walls, although I was little disappointed by the non-communaction 

among lower grade students, yet their bilingual teachers helped them. The first obsatcle is the  lack of common 

language communication knowledge between lower grade students, for ex.third grade. My researh will be 

interpretive in its paradigm,it will be connected with descrition, it will involve interpretation, it will also be 

meaning-making ad contextual within a context. It will be more critical in its essence which is connected with 

ethnicity theories, reconstructionism in terms of  standpoint view qualitative change, it will include 

consciousness raising and a transformation will be expected. The research will be predominantly qualitative, and 

with the use of the Lickert attiduional scale will also be quantitative, so it will be mixed method. 

Prilep is a town into which predominantly Macedonian oirthodox christians live, and there are fixed prejudices, 

and stereotypes. The secondary schools in Prilep did not even want to start the interethnic project by USAID. 

I am fairly sure that a step should be made forward toward breaking the stereotypes and offering new 

perspective ways. In my research I will try to gather data via qualitative or quantitative methods, and will offer 

some ways of cross-cultural and ethnic mixed groups of students communaction level raise. 

I will consult USAID chief representatives as well, and the proper methodology utility will either confirm of 

refute the stated hypothesis which will be futher stated in my research on the selected topic-  

Personal and English language ethnic mixed groups of primary school students classroom communication 

improvement. 

My scheme of the study will be carried out through 7 major steps. First- I identify my general subject area which 

is- Personal and English language ethnic mixed groups of students classroom communication improvement.The, 

I subdivide  it into subareas which are the following: Multiculturalism, Mixed ethnic groups of students’ 

differences, personal and English language communication improvement need, prejudice, stereotypes, tradition 

etc. Thae, i will make a selection of 1 or 2 subareas for further analysis and they are- The influence of culture, 

stereotypes and the role of the prejudice ,Mixed ethnic groups of students personal and English language 

communication improvement. After that in the fourth step i plan to raise questions like--How can we get closer? 

-Can we reduce barriers? 

-Are we so different? 

-Can we change? 

-To what extent do we know about the other cultures? 

-How can we increase both- personal and English language communication in the mixed ethnic groups of 

students? 

In the fifth step I formulate the objectives and they are- 

-ethnic mixed groups of students to be able to break the stereotypes and prejudices and to become ready open 

for a quality change 

-to increase the personal and the English language communication among the ethnic mixed groups of students 

-ethnic mixed groups of students involvement in numerous mutual activities 

- ethnic mixed groups of students communicate both personally and make active use of the English language 

In order to make sure in the sixth step that I am on the right track I will have to see what the research will show, 

what will the findings be. And in the last seventh step of the research I will 

go through the process all over again to check if I  have primarily correctly stated the hypothesis that needs to be 

checked and thus to go through the whole process itself) 

A change needs to be made in the innitial stages in the primary school and the family as well. 

The steps in this reseach would be as follows- Determining the general subject area, dividing it into sub areas, 

then a selection of two sub areas wold be made. In the fourth step some essential questions would be raised, I 

would formulate objectives the the next step, in order to make sure we would see what will the observation 

show, and in the last phase we would double check. 

Primary school mixed ethnic groups of students EFL and mutual communication enhancement/increase 

development 

Elementary school Blaze Koneski- Prilep is included in the USAID’s – Interethnic education project in the third 

and the last phase of its implementation. Blaze Koneski- Prilep’s SIT i.e. the chosen groups of teachers decided 

to attend the tutorials, have done dissemination among the teachers and continued developing the project even 

more.  

We searched for a partner school, and according to USAID’s conditions, since we are major Macedonian school, 

We needed to search for other , besides Macedonian- other ethnic groups’ of students’ school. Luckily, for a 

very short time we managed to have a contact and to become a partner with Redze Rushit Zajazi school from the 

village of Zajas- Kicevo in implementing the mutual activities between both schools. Redze Rushit Zajazi 

school from the village of Zajas is with a predominant Albanian students, Albanian staff etc. Their SIT team 

came and visited us and we altogether on a mutual meeting agreed to carry out mutual activities throughout the 

whole school year. We have compiled a plan and started implementing it. Their director hesitated about 

incorporating sports’ activities due to the possible danger of some sort of a conflict between the both schools, so 
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we decided that sports activities, if they are carried out, they will be with no audience or will be played on a 

neutral field.  

Blaze Koneski third year in a row implements the apple Day- on the 7
th

 of November as a taken eko matrix from 

the Slovenian models of schools and invited Redze Rushit Zajazi school from the village of Zajas. We agreed on 

that day our and their students to have mutual activities in the 3
rd

, 6
th

 and the 9
th

 grade students that day. From 

my immediate observation, I have noticed that the 3
rd

 grade students both the Macedonian and the Albanian 

ones, besides the both sides of teachers encouragement, to star work together, they either did not or just a little 

bit communicated with each other which was interesting to notice. On the other hand, the students’ community 

in the other classroom from the ninth grade from the both schools, although as I may have noticed felt to some 

extent uncomfortably, yet- the communicated with each other, have had fertile workshop, and have come out 

with some ideas of future contact and exchange of ideas. 

I, as a principal, am concerned about the project of USAID to succeed from one side and got worried of the non- 

communication among some students from the 3
rd

 grade and asked myself if there is anything to be done, 

hopefully it is not too late for undertaking certain activities in order to get to know each other. I feel that the 

whole concept of the further exploration will be based on the mutual recognizing and accepting each other in its 

core essence. 

We live on the same territory- to what extend are we similar, different, what is the reason of the 

“misunderstanding”, is it worthwhile to live in the same country and be adjacent and distant? These and many 

other question have come up to mind and decided that If I can change- then –everybody can. Mutual life needs 

new treatment , new perspectives and new dimension provision development. 

I plan to take both schools Blaze Koneski- Prilep (with 99.98 % Macedonian predominant students and staff, 

and Redze Rushit Zajazi school from the village of Zajas with Albanian predominant students and staff – further 

to work with, and of course I expect both sides to accept me- due to the fact that we are in the same project 

approved by USAID’s chief representatives. 

I plan to use mixed method approach- both to use quantitative and qualitative approach. Namely, I will use 

qualitative approach through the use of interviews and surveys to get in touch with the ethnography of both 

populations, to see the basic findings of culture itself in its core essence, whether there are prejudices, 

stereotypes, fixed beliefs, from both sides, what have caused them, why people behave the one or the other way, 

are they willing to change or remain the same- to what level etc. I plan to use samples of interviews on people 

from the both areas, from both schools, to ask parents, to ask people from the surroundings about each others’ 

mutual feelings, attitudes, beliefs, opinions, willingness etc. to compile such findings in a report and use it 

further in the analysis. 

Also I plan to use quantitative approach again in both schools to measure the level of English language 

communication in a mixed surrounding in an English class, and to try to offer ways of English communication 

increase as the ultimate level in language learning, through tests, to measure the level of English use- before and 

after the strategies that enhance communication implementation, whether there is a difference or not. 

Further, again in coordination with the USAID chief representatives, I will try to offer some mutual activities for 

the both schools that will represent a model of co-existence and accepting the others. Those activities will have 

to be accepted by both schools , both municipalities’ representatives and the parents that would help in brides’ 

building.  

Depending on the findings, I will try to offer new ways, new treatment, new perspectives for the mutual future 

co-existence. 

The research will be carried on both levels- the first- from the ethnology field I will try to get a picture of the 

both sides’ meanings, opinions about each other, if there are strict differences, will try to find out what causes 

them, a\what are the reasons and to offer some ways to overcome if there are drastic differences and 

misunderstandings. It id\s the qualitative research. 

The findings from the qualitative research will serve as a basis for findings that can be checked if they are the 

same in the classroom , where I plan to implement the quantitative research – mainly in the English language 

classrooms of mixed groups of students. I will measure their mutual communication in EFL before and after 

new strategies’ implementation to see if there are differences or not.  

In my previous Master thesis- I have measured the differences in results before and after the new strategies 

implementation in EFL, but solely among Macedonian students, who were ready and open to communicate; here 

the situation id not the same- it is drastically different. I will have to see if the qualitative findings from the 

ethnography ( stereotypes, prejudices, opinion formation) are either very strict and tight or not – have an 

influence on the quantitative research findings provided it is carried out. It may not be carried out at all- if the 

qualitative findings need drastic change if they are very firm and tight. We will have to see further in the 

research. 

In the spirit of the co-existence, mutual respect and bright future I will also suggest new ways in terms of 

activities’ mutual plan design for the both model schools’ annual plan to be further implemented and to serve as 
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a guide towards new life, mutual respect and accept each other in the field of ethnography, whereas in the 

classroom- I will offer new strategies and guidelines to enhachance both- mutual and EFL communication. 

Changes need to be made, education can provide such changes. Schools are institutions where official changes  

can be verified and implemented further, but we need to get back a lot more- we shall see with this research- are 

we willing to change ourselves and accept the other- that is not so different from us- that “others are same to us- 

but in a different way” We shall realize if WE are open and ready for a qualitative change in our mental 

behavior. 

The partnership between both schools Blaze Koneski- Pileup and Redze Rushit Zajazi from Kicevo- shows an 

initial step forward – towards good will, understanding, love, friendship, respect, openness- they will show that 

race and religion should not be obstacles, but ways towards new life- an acceptance and respect among each 

other. 

These are my opinions from my experience on the topic so far and my plan for the future activities that I plan to 

undertake. I have some presumptions in myself that need not be true and valid, but I feel that this will be a very 

interesting journey up to its end. The research and the final document will have an end, but the  co-existence 

encouragement are infinite and endless. 

We are people, we eat, live, breathe, do all the human activities as people, but on our own way. Is differentiality 

a problem? I think- not. It is an inspiration to see all the colours in the rainbow, not only our colour. That’s the 

beauty of life. 

I feel existed and I am encouraged to see what my proposal research will bring further in it later stages of its 

development and implementation. I know it will be worthwhile and will be a contribution toward new 

perspectives living in multicultural Macedonia. Macedonia is a multicultural society like many other states, like 

it or not- to admit it. It’s the truth, and one cannot escape from the truth. It’s the one and the only. Its up to us to 

choose the way of our lives, lets make it in a rainbow. 
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INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP 
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Abstract Desire for responsibility-entrepreneur feels responsible for the enterprise founded. The entrepreneur is 

the one who wants to control and use their resources. The creativity and innovation are very important - the 

entrepreneur sees ordinary things in a new, unusual way, as an opportunity to develop business. The impetus of 

creativity is an essential precondition for innovation. 

Having vision is also important – the entrepreneur always tries to see the result of their own efforts after a 

period. Vision as entrepreneurial trait means identifying good business opportunities, prediction of the future in 

order to monitor market conditions, development of science and technology, social and political change…” 

Keywords: visioner, entrepreneur, creativity, responsibility 

 

ИНОВАЦИИ И ПРЕTПРИЕМНИШТВО 
Вера Вељановска 

ООУ “Кочо Рацин”, Скопје, Република Македонија verce_tehnika@yahoo.com 
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CB&I  Хјустон  Тексас Мksk79@yahoo.com 
 

Резиме:  Желба за одговорност-претприемачот чувствува одговорност за потфатот кој го превземал.Тој 

сака да ги контролира и искористи сопствените ресурси.Креативноста и иновативноста - претприемачот 

обичните работи ги гледа на нов,необичен начин,како можност за развивање бизнис. Поттикот на 

креативноста претставува основен предуслов за иновативноста. 

Визионерсто-Претприемачот секогаш настојува да го види резултатот од сопственото залагање по 

извесен период. Визионерството како претприемничка особина означува воочување на добри деловни 

можности,предвудување на иднината во насока на следење на условите на пазарот,развој на науката и 

технологијата,општествените и политичките промени . 

Клучни зборови: визионер, претприемач ,поттик,креативност ,одговорност 

 

ПОИМ И ЗНАЧЕЊЕ 

Претприемништвото може да се сфати како слободна иницијатива на поединци,групи луѓе или бизнис 

организации кои настојуваат да реализираат идеја за нов производ,да откријат нови можности на 

пазарот,да воведат нов начин на производство,при тоа преземајќи го ризикот од неуспех. 

Поимот претприемништво подразбира согледување на можностите и реагирање во вистинско време,се 

со цел да се воведат нови производи на пазарот или да се подобрат постоечките производи. 

 

НОВИ БИЗНИСИ 

 

“ Светот ќе го обноват оние луѓе ...херојски трагаат...независно од тешкотиите   и маките,во 

методите по кои луѓето ке се согласуваат.“ 

                                                                                        Мери Паркер Фолет 

 

Создавањето нови бизниси е клучен елемент во развојот на модерната економија.Новите бизниси имаат 

брз раст.Брзиот раст на новите бизниси им создава можност да отворат значителен број нови работни 

места во економијата.Растечката конкурентност во економијата е извор на нови производи и процеси во 

производството.Новите производи,придонесуваат за пораст на производството на економијата. 

Претприемачот е директен создавач на нови бизниси,работни места,производи и производни 

процеси.Тој е способен на различен начин да ги искористи расположливите ресурси,да ги открие 

можностите онаму каде што преостанатите бизнисмени не можат да ги видат и да направат нова 

организација во претпријатието. 

 

mailto:mence_bm@yahoo.com
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ОСНОВИ НА ПРЕТПРИЕМНИШТВО 

Претприемништвото претставува процес,бидејќи е сочинето од низа меѓусебно поврзани постапки и 

активности кои треба да се направат,запазувајќи го времето на нивна реализација. 

Процесот на претприемништво се остварува низ неколку последователни фази кои постојано се 

повторуваат. 

Претприемничкиот процес е составен од четири последователни фази:  

 Откривање на можност за бизнис (бизнис идеја) 

 Подготовка на бизнис план 

 Определување на потребните средства  

 Реализација на бизнис идејата  

 

БИЗНИС ИДЕЈА 
“Знаењето- капитал се повеќе се сфаќа како надоходовна и најсигурна инвестиција.Отука и 

потребата за неговото постојано обновување” 

 

Откривањето на можност за бизнис,претприемачот го остварува преку препознавање на потребите на 

потрошувачите,примената на новите технологии,измените во законите и друго.  

Подготовка на бизнис план се однесува на планирањето на бизнисот и во основа се поврзува со 

намалувањето на опасноста од неуспех.Во бизнис планот претприемачот врши опис на бизнис идејата и 

неговата насока.Бизнис планот им е потребен на сите претпријатија независно од нивната 

големина,дејност или сопственост. 

Во основа,секој бизнис план во кој се планира отпочнување нов бизнис треба да ја има следнава 

содржина: 

 

 општи податоци за претпријатието, 

 мисија и визија, 

 анализа на производот и производството, 

 маркетинг план и анализа, 

 организација и менаџмент, 

 финансиски план и анализа .  

 

УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

Последна фаза од претприемничкиот процес се однесува на управувањето со претпријатието. 

Претприемачот презема активности за утврдување на начинот на раководење,односно насочување на 

активностите кон остварување на целите.Тој прави организација на работата така што ги организира 

работниците и средствата со цел да се постигне најдобар резултат и успех на претпријатието. 

 

ПРЕТПРИЕМАЧ 

Зборот претприемач доаѓа од францускиот збор entreprendre  што значи преземач,односно човек кој 

презема нешто(активност,проект). 

Претприемачот ќе го дефинираме како човек кој е насочен кон откривање можности и преземање 

активности за нивна реализација,со разумно искористување на средствата. 

Претприемачите испробуваат нови методи за управување и организација,со надеж дека ќе можат 

поефикасно да ги користат средствата со кои располагаат,отколку нивните конкуренти. 

Тие не само што ја иницираат,ја насочуваат и организираат работата во претпријатието,туку тие 

вложуваат сопствени средства и имот со цел да се оствари профит,соочувајќи се со неуспех во бизнисот.  

 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕТПРИЕМАЧОТ 

 Желба за одговорност-претприемачот чувствува одговорност за потфатот кој го предземал.Тој 

сака да ги контролира и искористи сопствените ресурси. 

 Презема умерен ризик-тие не се впуштаат во неконтролирани бизнис активности,но се 

подготвени за бизнис во кој има умерен и пресметан ризик. 

 Претприемачот поседува голема доверба во сопствените способности.Тој настојува да биде 

позитивен и оптимистичен кон работата. 

 Реагира во вистинско време-претприемачите ги препознаваат можностите и реагираат  на 

вистински начин. 

 Креативност и иновативност-претприемачот обичните работи ги гледа на нов,необичен 

начин,како можност за развивање бизнис.Поттикот на креативноста претставува основен 

предуслов за иновативноста. 
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 Бизнисот е поврзан со непредвидени проблеми.Истите се надминуваат само со упорност.Ако 

претприемачот е убеден  во сопствените способности ќе ја оствари сопствената цел. 

 Визионерсто-Претприемачот секогаш настојува да го види резултатот од сопственото залагање 

по извесен период.Визионерството како претприемничка особина означува воочување на добри 

деловни можности,предвудување на иднината во насока на следење на условите и потребите на 

пазарот и развој на науката и технологијата. 
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МОТИВАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ МАТЕМАТИКА (ПРВ ДЕЛ) 
Елена Лазарева 

СОУ„Јане Сандански“-Струмицa, Р.Македонија elenalazareva35@yahoo.com 
 

Резиме:  Заради фактот дека, се помалку ученици се заинтересирани за учење математика, направив 

анкета во која една група прашања се однесуваат на мотивацијата на учениците за учење математика. 

Анкетата е спроведена на 225 ученици во трета и четврта година гимназиско образование и тоа од 

природно математичко, општествено и јазично подрачје, во СОУ„Јане Сандански“-Струмица. 

Клучни зборови: мотив, мотивација, наставник, оценување, пофала 

 

 ВОВЕД  
     За учениците подобро да учат, неопходно е да се мотивираат. Мотивот е тоа внатршено во човекот, 

што го поттикнува да учи, работи и твори. Мотивите за учење се многубројни и испреплетени, свесно 

или несвесно се поттикнувачи на учењето. Меѓу најважните двигатели на учењето кои се базираат на 

наставата се: оценување, пофалба и критика, познавање на сопствените способности, свест за должност 

и желба за учење. Ќе видиме како влијаат на мотивацијата пофалбата и критиката, свесноста на 

ученикот да се учи математика, објективното оценување и квалитетот на наставникот што изведува 

настава по математика. 

 

1. ФАКТОР НАСТАВНИК                                                                                                                

      Од личноста на наставникот во голема мера зависат квалитативните и квантативните аспекти на 

учењето, меѓусебниот однос на учениците, односот наставни-ученик, прифаќање на наставните методи и 

покажување резултати по наставниот предмет. Од стручната подготвеност на наставникот, неговите 

методички и дидактички способности и пристапот кон учениците зависи дали учениците ќе развијат 

интерес за учење математика и какви знаења ќе стекнат. Наставникот по математика треба да биде 

доследен и принципиелен, да е критичен, самокритичен и објективен и да биде хуман. Неговиот однос и 

пристап спрема работата, значително може да влијае во понатамошната професионална ориентација на 

учениците.  

Добар наставник по математика има способност да ги примети надарените ученици и да ги поддржува 

во нивната воннаставна додатна работа. 

     Сакав да видам како добар наставник ги мотивира учениците за учење математика, па го поставив 

прашањето: 

      „ Дали добар наставник е доволна мотивација за учење математика?  

 

 Резултатите се покажани на следната слика: 

 

 Слика 1 

 
Од сликата се гледа дека наставникот во голем дел ги мотивира учениците за учење математика. 

 

     На барањето, учениците да наведат некои особини на добар наставник, еве што одговорија: 

     а) способност да знаењето умее да го пренесе на други – 35,45% 

     б) праведност и искреност – 21.25% 

     в) обраќа внимание на секој ученик, ја следи неговата активност и креативност и го поттикнува да 

учи  -- 27.12% 

     г) авторитет – 5.13% 

     д) стрплив и толерантен – 4.05% 

East, 
20%-не 
знам 

East, 
8.5%-не 

East, 
62.5%-да 

20%-не знам 

8.5%-не 

62.5%-да 
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     ѓ) отворен за соработка и достапен -- 7% 

        ОБЈЕКТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ 

  Една од најбитните компоненти во наставата воопшто, па и во наствата по математика е објективното 

оценување. Тоа значи дека, наставник по математика во рамките на нашиот систем на оценување, треба 

да направи правилна и точна диференцијација, што точно треба да знае ученикот за соодветна оценка, 

зошто самиот предмет е специфичен поради испреплетеноста и поврзаноста на сите наставни единици. 

За да оценувањето биде објективно, на наставникот не треба да му влијае ништо, а посебно не 

субјективни моменти. Од таа способност на наставникот да се наметна над сите надворешни влијанија , 

зависи и неговиот  

авторитет. 

     

    На прашањето: „ Учиш ли подобро, ако знаеш дека ќе бидеш објективно                      оценет? “  , 

добиени се следните одговори: 

 

 Табела 1.  Како објективното оценување влијае на учењто 

  

одговори 

да % не % Не 

знам 

% вкупно 

Природно-

математичка гим. 

48 66.67 9 12.5 15 20.83 72-ученика 

100% 

Општествено-

хуман. гим 

36 60 7 11.67 17 28.33 60-ученика 

Јазична гимназија 47 67.14 13 18.57 10 14.28 70 

Економска струка 13 52 5 20 7 28 25 

 

Од табелата се гледа дека  објективноста на оценувањето е фактор за мотивација кај 62.45%  од 

испитаните ученици, па може да заклучиме дека објективноста е еден од важните фактори на мотивација 

кај учениците за учење математика. 

 

             ПОФАЛБА И КРИТИКА 

Има доста „еднострани“  наставници кои или само наоѓаат забелешки кај учениците или само ги фалат. 

Најефикасен, според мене е таков систем на мотивирање на учениците во кои има и пофалби и критики, 

меѓу себе испреплетени, се со единствена цел да се укаже вистински на ученикот за неговите квалитети 

и слабости. Способноста правилно да се комбинираат пофалбите и критиките се особина на педагошки 

зрел наставник по математика. 

 

Еве го мислењето на учениците по прашањето: 

 „ Дали учиш математика со поголема желба, ако си пофален од наставникот?“ 

 

Резултатите се покажани на слика 2. 

   

Слика 2 
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Од сликата се гледа дека, поголем број ученици(61.88%) се мотивараат ако наставникот ги пофали.  

Интересен е одговорот на учениците „ не знам “, тоа укажува на податокот дека постојат ученици кои 

никогаш не се пофалени од наставникот по математика, па и самите не знаат како тоа би влијаело на 

нив. Значи, секој ученик барем по еднаш, треба да биде пофален од наставникот по математика.  

Според тоа, наставник по математика треба да внимава на секој ученик и согласно неговите можност, да 

изнајде начин да го пофали. Можеби, ако секој е пофален барем еднаш, ќе се мотивира да работи и за 

пак да биде пофален, во секој случај треба тоа ние како наставници да го сториме. 

 

На прашањето: „ Дали критиката од наставникот, влијае негативно на учењето математика? “ 

 

 Резултатите од испрашувањето на  225 ученка дадени на  

   

 Слика 3 

 

                          
Од сликата може да се види дека критиката не ги поттикнува многу учениците, но не занемарлив ни 

податокот дека кај 30.23% од учениците, критиката има и позитивно влијание. И тука како и погоре, има 

ученици кои никогаш не добиле критика од наставникот по математка, па не знаат како би делувало на 

нив.  

Според мене, не постои ученик што нема барем мали пропусти во учењето по математика, но 

наставникот треба многу внимателно да следи и да даде добронамерна критика на ученикот.  

 

ЗАКЛУЧОК 

За да се биде успешен човек, ученикот  мора да се научи да прифати критика, зошто секоја критика 

отвара порти на нови хоризонти и знаења, а пофалбите се секогаш добредојдени и се резултат на 

претходно многу реални критики и самокритики. Само мотивиран ученик е спремен да учи, работи и 

твори. 
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THE CULTURE OF EXPRESSION IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
Borkica Fileva 

High School „Jane Sandanski“ – Strumica,  Republic of Macedonia, borkicat@gmail.com 

 

Abstract: The culture of expression is a permanent care. The style is a way of choice, the style is a way of 

living, a way of speaking! The style is reflecting the education and the linguistic pedagogy in the educational 

process and it can be modeled so the recipient / the learner will figure out the importance of the beautiful and 

stylish credible word and speech. 

Keywords: culture, expression, style, education, recipient 

 

КУЛТУРА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС 
Боркица Филева 

СОУ „Јане Сандански“ – Струмица, Република Македонија, borkicat@gmail.com 
 

Резиме: Културата на изразување е однегуваност. Стилот е начин на избор, стилот е начин на живеење, 

начин на зборување, начин на кој со иглата (мастиловото перо) го нижеме бисерниот ѓердан на 

однегуваност во јазикот кој рефлектира јазично воспитание и јазична педагогија која во образовниот 

процес може да се моделира со што реципиентот/ ученикот ќе ја сфати важноста на убавиот и стилски 

издржан говор. 

Клучни зборови: култура,  изразување, стил, образование, реципиент 

 

МОДЕЛИРАЊЕ НА КУЛТУРА НА ИЗРАЗУВАЊЕ 

Културата на изразување е важен сегмент  од образованието, особено е важен сегмент од креирањето на 

личноста на ученикот (реципиентот во наставата). Обликувањето на културата на изразување на 

ученикот (реципиентот во наставата) започнува уште од описменувањето. Како учители во било кој 

стадиум од образованието, односно од основно, средно, па и во високо образование мораме да го 

нагласиме фактот дека за да бидете успешен во било која професија мора добро да го познавате јазикот  

и да имате богат и стилски оформен речник со кој ќе го моделирате вашиот говор. 

Однегуваноста е култура на живеење. Јазикот како систем од знаци отвара  можност преку функциите на 

јазикот (референцијална, експресивна (емотивна), конатативна, метајазична, фатичка, поетска)  да се 

имплицира смислата на она што сакаме нашата порака да го рефлектира врз соговорникот. Односно ние 

како носители во образовниот процес преку функциите на јазикот до реципиентите во образовниот 

процес испраќаме порака дека од посебно значење е како ќе го оформите вашиот говор, а за тоа не е 

потребно само талент туку и макотрпна работа. За да го познавате јазикот добро, мора уште подобро да 

ја запознаете литературата и пишаниот збор. Како носители и двигатели во образовниот процес мораме 

од учениците да градиме активни субјeкти кои самостојно мислат и расудуваат и несомнено особено ние 

како македонисти  ја имаме задачата кај учениците да всадиме љубов кон македонскиот јазик и 

литература. И, имаме задача да им предочиме на учениците дека културата на изразувањето е присутна и 

во вербалната и во невербалната комуникација. Стилот на изразување не е само да имате поетски 

изграден јазик, туку и да имате стилски изграден говор. Оформувањето на речникот е примарно не само 

за оние кои го љубат пишаниот збор и кој создаваат литературни творби, туку и за оние кои низ 

формулите на природните науки и низ законите и правилата  на општествените науки одлучиваат да 

творат и да создаваат во рамки на својата професија. Зборовите се бисери со кои го нижеме ѓерданот на 

комуникацијата. Имплиментирајќи ги функциите на јазикот ние всушност ја кодираме пораката со која 

преку каналот (медиум) сакаме да алудираме на соговорникот (реципиентот во поетската функција).  

Нижејќи ги бисерите со зборови кои емоционално ќе успеете да ги облеете во сјајот на однегуваноста на 

комуникацијата, додавате епитет во однесувањето...  

Но, однегуваноста не е  само во вербалната комуникација, туку и во невербалната комуникација и со 

телото комуницираме и со својот изглед, како и со својата облека. Однегуваноста е сé присутна во 

животот.  

Како што го нижеме бисерот, како што преку образовниот процес сме креатори на иднината, како што 

сме уметници врз платното на својот живот, како што го избираме начинот на којшто ќе изгледаме, така 

избираме дали својата однегуваност ќе ја доведеме до совршеност и својот изглед до префинетост.  

Говорната ситуација ќе ја избалансираме со учтивост и со почит ќе му се обратиме на соговорникот, а 

портоколот искреиран во нашиот ум ќе биде наслик на нашата формалност во однегуваноста и од 

вербален и од невербален аспект. 
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КУЛТУРАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ Е СТИЛ НА ЖИВОТ 

Стилот е начин на избор, стилот е начин на живеење, начин на зборување, начин на кој со иглата 

(мастиловото перо) го нижеме бисерниот ѓердан на однегуваност во јазикот кој рефлектира јазично 

воспитание и јазична педагогија, но и стил по кој сме претпознатливи.  

Како што парчето специфична облека не прави уникатни, така и однегуваноста во изразувањето не 

прави посебни. И не заборавајте -  насмевката е  линија  која може да промени сé. 
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DETERMINATION OF FAT CONTENT IN THE SEEDS OF TOBACCO (Nicotiana 

tabacum L.) TREATED WITH ULTRASOUND AND MICROWAVES 
Gjoko Atanasovski 

High school SOU „Gostivar“ – Gostivar, Republic of Macedonia  gjoko567@hotmail.com 
 

Abstract: The effects of physical factors on plants are mostly positive although plants are relatively sensitive to 

these effects. Treating the plant with ultrasound and microwave may cause stimulation processes or destruction 

of tissues, depending on the nature of the type, stage of development, ultrasonic and microwave characteristics 

(intensity, frequency and duration). 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, ,actually a  measured fat content in seed. The values of 

fat content  are higher in almost all treated seeds compared to controlled group. In terms of ultrasound and 

microwaves, values obtained for the total fat content are higher in all treatments with ultrasound, compared to 

controlled groups, while the values of fat content in treated groups with microwave do not show significant 

differences related to controlled groups. The highest fat content in microwave treatments is shown in the variety 

Dz-38, with value of 42, 00 %, while in microwave treatment, the highest value of 41, 40% is obtained in the 

variety JB-125/3. The results show that the values for the content of total fat increase the treatment of tobacco 

seeds especially with ultrasound compared to controlled groups, but also microwaves show stimulating effects 

on total fat content. The conclusion suggests that special ultrasound and microwaves have stimulating effect on 

the total fat content in the seed material of tested varieties of oriental tobacco 

Key words: ultrasound, microwaves, seed, tobacco (Nicotiana tabacum L.), fat.   

 

ОДРЕДУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА МАСТИ КАЈ СЕМЕ ОД ТУТУН              

(Nicotiana tabacum L.) ТРЕТИРАНО СО УЛТРАЗВУК И МИКРОБРАНОВИ 
Ѓоко Атанасовски 

СОУ „Гостивар“ – Гостивар, Република Македонија  gjoko567@hotmail.com 
 

Резиме: Eфектите од физичките фактори врз растенијата се најчесто позитивни, иако растенијата се 

релативно чувствителни на истите. Третирањето на растенијата со ултразвук и микробранови може да 

предизвика стимулација на процесите или деструкција на ткивата, во зависност од природата на видот, 

фазата на развој и ултразвучните и микробрановите карактеристики (интензитет, фрекфренција и 

времетраење на третманот). 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, односно мерена содржината на масти во семето. Вредностите за содржината на 

мастите е повисок речиси кај сите третирани семиња во однос на контролната група. Во однос на 

ултразвукот вредностите кои се добиени за вкупната содржина на масти е повисока кај сите третмани со 

ултразвук, споредено со контролните групи, а, додека, пак, вредностите за содржина на масти кај 

третираните групи со микробранови не покажуваат значителни разлики во однос на контролните групи. 

Највисока содржина на масти кај третманите со улразвук покажува кај сортата Џ-38, која изнесува 

42,00%, а додека, пак, при третманот со микробранови највисока вредност е добиена кај сортата ЈВ-

125/3 со вредност од 41,40%. Од  добиените резултати се забележува дека вредностите за содржината на 

вкупни масти се зголемува при третирањето на семето од тутун посебно со ултразвук, во споредба со 

контролните групи, но исто така и микробрановите покажуваат стимулативен ефект врз вкупната 

содржина на масти. Заклучоците укажуваат дека посебно ултразвукот, но  и микробрановите имаат 

стимулативен ефект врз вкупната содржина на масти кај семенскиот материјал од испитуваните 

ориенталски сорти на тутун. 

Клучни зборови:  ултразвук, микробранови, семе, тутун (Nicotiana tabacum L.), масти. 

 

1. ВОВЕД 

Tутунот е култура со големо агроекономско значење и широка застапеност во Македонија, но и на 

светско ниво. За квалитетот на тутунот од големо значење е еднородноста и константноста на биолошко-
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морфолошките и технолошко-индустриските особини. Разнообразието на неговото култивирање се 

заснова на релативната отпорност кон неповолните еколошки услови и успешноста во култивирањето на 

почвите со низок квалитет. Тутунот е предмет на изучување долго време поради примарните и 

секундарните метаболити, кои ги содржи и наоѓаат широка примена, посебно во фармацевтската 

индустрија, каде истражувањата во оваа област се одвиваат со забрзано темпо. 

Хемиската карактеризација на семињата од тутунот е од голем интерес со цел да се продлабочат 

знаењата за алтернативните производи од оваа култура, која е од голем економски интерес (Nugroho и 

Verpoorte, 2002). Тие се богати со липиди, протеини, аминокиселини, глицериди, влакна и слободни 

азотни форми.  

Составот на липидите во семенскиот материјал на тутунот (Nicotiana tabacum L.), како и 

промените на органските материи кои се случуваат за време на герминацијата кај растенијата се 

истражувани од страна на Frega и сор. (1991) и Shu и сор. (2008), со целосна карактеризација на 

триглициридите и масните киселини. Тие утврдиле дека трилинолеинот и палмитодилинолеинот се 

главни триглицериди, а линолната е главна масна киселина, додека, пак, холестеролот, како и кај 

останатите претставници на фам. Solanaceae е присутен во стеролна форма, а циклоартенолот е главна 

компонента на тритерпеноидната алкохолна форма. 

Во услови на ,,стрес” состојба, кај растението се активираат низа одбранбени реакции, како што 

се промени во генската експресија, клеточниот метаболизам и активирање на антиоксидативниот 

одбранбен механизам во клетката (акумулација на секундарни метаболити) (Larcher, 2003). 

  

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 содржината на мастите 

(липидите). 

 

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. 

Одредување на содржината на масти е спроведено според методата на Soxhlet, и тоа на следниот 

начин: се мери колба со тркалезно дно од 250ml (исушена до константна маса во сушница 120

C, и време 

од 1 час). Измереното количество проба од мелено тутунско семе се поставува во чаурата од филтер 

хартија, односно во хилзната, и потоа во делот за екстракција од Soxhlet - овата апаратурата со волумен 

од 250 ml. Се поставува колбата за екстракција и ладилото поврзано со доводот на вода. Се додава n- 

хексан да прелие преку страничната цевка од апаратурата, и се започнува со мерење на времето на 

екстракцијата, кое изнесува 7h. Пo завршување на вкупното време на екстракција се вади колбата со 

екстракт, се суши во сушница (60

C, 3 h), се лади во ексикатор и се мери. Количеството на добиено 

масло е изразено во проценти во однос на масата на тутунско семе.  

 

4. РЕЗУЛТАТИ 

Мастите се органски материи и се главно застапени како резервни молекули во растенијата. Мастите 

се акумулираат во поголеми количества во семињата и плодовите. Мастите во голема количена се 

застапени и во семињата од тутунот (Nicotiana tabacum L.). 

 Највисока вредност во однос на содржината на вкупни масти кај контролните групи е утврдено 

кај сортата ЈВ-125/3 (41,04%), а потоа кај сортите: Џ-38 (40,82%), П-156/1 (37,29% ) и П-66-9/7 (35,83%). 

Во однос на третираните групи со ултразвук, највисока содржина на вкупни масти е утврдено 

кај сортата ЈВ-125/3 (42,86%), потоа следат сортите: Џ-38 (42,00%) и П-156/1 (39,90% ), а пониска 

содржина е утврдена кај сортата П-66-9/7 (36,90%).   

Резултатите добиени од контролите и третманите со ултразвук покажуваат на значителни 

разлики во однос на содржината на вкупни масти, односно вредности одат во прилог на третираните 
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групи со ултразвук. Кај сите четири сорти  (П-156/1, П-66-9/7, ЈВ-125/3 и Џ-38) третирани со ултразвук 

вкупната содржина на масти е значително повисока споредено со контролните групи. Високата 

содржина на масти се должи на стимулативното дејство на ултразвукот врз синтезата на органски 

материи, како што се: мастите, липопротеините, нуклеинските киселини и други органски материи 

(Эльпинер, 1973). 

 

 
Граф.1  Вкупни масти (%) кај испитуваните сорти на тутун (Nicotiana tabacum L.)  при третман 

со ултразвук 

 

Во однос на третираните групи со микробранови највисока вредност на вкупни масти е 

измерена кај сортата ЈВ-125/3 (41,40%), како и кај Џ-38 (40,30%), а додека, пак, пониски вредности на 

вкупни масти се утврдени кај сортите: П-156/1 (37,10%) и П-66-9/7 (35,40%). 

Резултатите од овие истражувања во однос на вкупната содржина на масти кај контролите и 

третманите со микробранови не покажуваат значителни разлики во однос на содржината на вкупни 

масти, односно кај контролните групи од сортите: П-156/1, П-66-9/7 и Џ-38 вредностите одат во прилог 

на контролите споредено со третманите со микробранови, но разликите се мали и незначителни, а 

додека, пак, кај сортата ЈВ-125/3 вкупната содржина на масти е повисока кај третманот со микробранови 

во однос на контролната група.  

            

 
Граф.2  Вкупни масти (%) кај испитуваните сорти на тутун (Nicotiana tabacum L.)  при третман 

со микробранови 

 

Резултатите во однос на вкупната содржина на масти (контроли и третмани со ултразвук и 

микробранови) одат во прилог на третманите со ултразвук споредено со контролите и третираните групи 

со микробранови со оглед на фактот што механичките вибрации на ултразвук предизвикуваат 

забразување на метаболичките процеси и зголемување на вкупната органска продукција (Байер, 1958). 

 

5. ДИСКУСИЈА 

Тутунското семе содржи големо количество на масло, кое достигнува вредности од 36% до 41%, но 

таа содржина може да варира во зависност од сортата, условите на производство и плантажните области 
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каде што се одгледуваат (Hutchens, 1999; Mukhtar и сор., 2006; Stanisavljević и сор., 2007). Во семето од 

тутун (Nicotiana tabacum L.) главни масни киселини од триацилглицеролите се: линолната, олеинската и 

палметинската киселина (Srbinoska  и сор., 2003;  Zlatanov и сор., 2007; Stanisavljević и сор., 2006). Во 

предложените истражувања средната вредност на липиди кај сите испитуваните контролните групи 

изнесува 38,74%, споредено со истражувањата спроведени од Frega и сор. (1991), кои утврдиле средна 

содржина на липиди од 45,75%, при што може да се констатира дека станува збор за квалитетен 

семенски материјал, кој содржи големо количество на енергетски соединенија.  

Ултразвучниот третман предизвикува ублажување на токсиколошките ефекти предизвикани од 

тешките метали кај растенијата (Chen и сор., 2013). Овие автори извршиле предтретман со ултразвук врз 

семиња од пченица (Triticum aestivum L.) на фрекфренција од 45kHz, излезна сила од 160W и време на 

експозиција 10 минути, а по неколку дена из'ртените садници ги третирале со различни концентрации на 

Cd и Pb, при што утврдиле зголемена содржината на липиди, протеини, вкупен азот, како и зголемување 

на активноста на ензимите: каталаза (CAT), супероксид десмутаза (SOD), глутатион редуктаза (GR) кај 

сите третмани со ултразвук во споредба со контролните групи, кои ги третирале само со тешки метали. 

Овој феномен покажува дека ултразвучниот предтретман влијае врз процесот на намалување на 

реактивните кислородни видови (ROS) и зголемување на активноста на антиоксидативни ензими, 

вкупната содржина на органски молекули во однос на контролните групи (Chen и сор., 2013).  

Yoshida и сор. (2006) извршиле третман со микробранови врз семиња од: пченка (Zea mays), 

маслинка (Olea europaea L.), палма (Cocos nucifera) и лен (Linum usitatissumum), при што утврдиле 

зголемување на содржината на липидите кај сите видови на семиња, а додека, пак, при изложеност на 

семето на подолг третман со микробранови (од 8 до 10 минути), утврдено е дека кај дел од испитуваните 

групи на семиња содржината на липиди не е намалена, што значи дека микробрановите најчесто влијаат 

позитивно врз синтезата на органските молекули, но на пократки експозитури. Третманот со 

микробранови врз семе од лешник (Gevuina avellana Mol.) на фрекфенција од 240МHz, излезна сила од 

400W и 600W и времетраење на изложеност од 120, 180 и 240 секунди, влијае позитивно врз вкупната 

содржина на липиди, споредено со контролната група (Uquiche и сор., 2008). Ponee и сор. (1996) 

извршиле третман врз семе од репка (Brassica napus L.), при што употребиле микробраново загревање 

под 100°C и добиените резултати покажувале дека содржината на липиди се зголемила кај сите 

третирани групи во однос на контролите, што од една страна оди во прилог на прикажаните резултати од 

испитуваните групи кај најголем дел од третмaните со микробранови во однос на содржината на 

липидите.  

Врз содржината на масти влијае температурата и концентрацијата на азот, односно кај алгата 

Nannochloropsis oculata содржината на липиди се зголемила двојно (од 7,90% до 14,90) при третман на 

температура од 20-25°C, а додека, пак, намалената концентрација на азот во медиумот предизвикува 

повторно зголемување на содржината на липиди (од 7,90% до 15,31%), споредено со контролната група 

(Converti и сор., 2009), што оди во прилог на овие истражувања кои се извршени во ултразвучна бања на 

температура од 25°C. 

          

6. ЗАКЛУЧОК 

Од изнесените резултати за содржината на вкупни масти при третман со ултразвук и микробранови 

може да се заклучи дека нивната содржина е повисока кај сите третирани групи со ултразвук и 

микробранови, споредено со контролните групи. Највисока содржина на масти кај испитуваната група 

третирана со ултразвук е утврдено кај сортата Џ-38 (42,00%), а додека, пак, кај третманот со 

микробранови највисока содржината на масти е утврдена кај сортата ЈВ-125/3 (41,40%). Изнесените 

резултати покажуваат дека ултразвукот и микробрановите влијаат позитивно и врз синтезата на мастите. 
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Summary: Cerebral Palsy is one of the most common socially significant neurological disorders leading to 

disability. The role of rehabilitation in complex treatment is indisputable as to improve the physical condition of 

the children and their psycho-emotional development. In our practice we use different methodologies, 

techniques and tools of rehabilitation programs to holistic response and improve the quality of life of children 

with cerebral palsy, according to the individual abilities and deficits. Therapy aimed at training patients in 

compensatory strategies for disease is unlimited by time and biological recovery can be a boon years of the 

disease. 

Keywords: rehabilitation, cerebral palsy. 

 

INTRODUCTION 

"Cerebral Palsy" (CP) e group of non-progressive, but often changing syndromes of motor impairment 

as a result of lesions or abnormalities of the brain arising in the early stages of its development (Mutch et 

al.1992) [17]. Besides motor disorder, possible impaired and other functions motor elements (speech, nutrition, 

fine motor skills, eye movements), sensory, learning and cognitive or behavioral disorders, including attention 

deficit hyperactivity disorder, depression or autism spectrum disorders ( M. Bax, JK Brown, 2004) [14]. 

Rehabilitation is consistent and continuous process aimed at helping the disabled to achieve optimal 

physical, intellectual, psychological and social level of activity and maintain it while maintaining standards and 

quality of life and expand the degree of independence (SG., 2004 - Law protection, rehabilitation and social 

integration of the disabled). 

As heavily socially significant disease, cerebral palsy is located on the border of three major medical 

specialties - medical rehabilitation, neurological diseases and childhood diseases, but because of the wide range 

of brain dysfunctions in the complex rehabilitation find place team from a number of medical specialists such as 

psychologists, speech therapists, special educator and others. 

The effect of rehabilitation independent of the shape and extent of the lesion, by compensating 

capabilities of a child which are significantly larger at an early age prior to being fixed pathological patterns of 

movement. According to Zhelev, 2011, correct and timely development of movements creates favorable 

conditions for the overall nervously - mental development of children by expanding their contact with their 

surroundings [3.7]. The procedures are conducted individually and the duration and intensity is determined by 

specific needs. System control by specialist rehabilitation allows to monitor recovery in dynamics. 

In the construction of individual complexes starting from functional disturbances and localization of 

lesions. Kinesitherapy with its rich diversity and therapeutic methods (analytical gymnastics, postizometrichna 

relaxation Levit, treatment position, stretching, muscle - inhibitor techniques PNF - diagonals and reciprocal 

inhibition, etc.) Must be included in the rehabilitation process from start of treatment to its end Rehabilitation 

methods must be carried out under the pain threshold, whether the exercises are active or passive (Kasnakova, 

2015) [16]. 

 

EXHIBITION 

Rehabilitation activities include the development of active, passive and mechanical means and 

methods, depending on nosological unit and functional capacity. 

• Kinesitherapy stimulate coordination of movements suppressing primitive mechanisms and patterns 

of movements, activates mechanisms of verticalisation, reinforces specific muscles and muscle groups, 

stimulates equilibrium mechanisms and orientation in the scheme of the body and space, strengthens trophic and 

accelerates blood flow to the muscles, stimulates the receptor apparatus muscle, maintain muscle elasticity and 

extensibility of the tendon connections and capsules, stimulates sensory integration [13]. We use various forms 

of physical therapy: 

REFLECTORS KINESITHERAPY 

1. Reflector movement in Vojta - Reflex Lokomotion. It recommended as intensive treatment in age 

from 1 to 18 months and as adjunctive therapy to a particular focal deficiency to 5-7 year. According to the 

methodology of reflex-induced locomotion apply: reflex spin and reflex crawling key positions, starting zones. 

Stimulation of the trigger zone of 1 to 3 minutes. The combination of the starting areas and positions are 

determined by the motor skills calendar age, clinical presentation and extent of damage to the child. 

2. Neuro-D treatment Bobath - Neuro Developmental Treatment. According to the methodology of 

neuro and development treatment are used: key joints, fixing, "handling" - stimulating equilibrium effects, 

stimulating effects of straightening; creation of motor skills; automation of motor skills in everyday life. Use of 



THE TEACHER OF THE FUTURE                                                                                                                           

Ninth International Scientific Conference                                                                                                                  

17-19.6.2016, Durres, Republic of Albania 

 

136 
 

supporting devices for straightening - ball, roller, stool, block, cart, bench and other (Bojinov, Chavdarov, 2014) 

[1]. 

 

ACTIVE KINESITHERAPY 

1. Analytical physiotherapy - Active exercises to strengthen specific muscles and muscle groups - 

deceased extensors, especially lumbar paravertebral muscles, abdominal muscles, muscles of the limbs, which 

are antagonists of spastic / rigid muscles related to gravity. 

2. Training in locomotion (crawling, walking, kneeling, walking straight) - Active exercises with 

auxiliary equipment and apparatus (roller parallel bars, penetration · with front / rear load trolley creeping), 

stabilizing specific muscles and muscle groups enabling movement in space with support and self-stimulation of 

certain muscle chains, development of motor skills, motor skills automation. 

PASSIVE KINESITHERAPY 

1. Stretching - Passive stretching - very slowly with continuous pressure on the tendons of spastic or 

rigid muscles or muscle groups, holding passive range of motion in the joint, immediately after or between 

application of thermotherapy - heat or cryo / ice procedures (Kostadinov, 2001) [6]. 

2. Massage. In the performance of massage, according Kasnakova, 2015, "The rehabilitator should be 

guided by its palpable sense of muscle tone and assess what massage techniques to use. The selective massage 

includes - caress, rub, crush, vibration, according to muscle imbalance. By massage regulate different functions 

of the nervous system. Strong massage stimulates and gentle - calms the nervous system. Continuous vibration 

acts relaxing, percussion techniques - stimulating. The massage has a positive effect on the properties of muscle 

on muscle function and reflex pathological changes in it ". [5] 

• Mechanotherapy - strengthening certain muscles and muscle groups, as well as coordination of certain 

movements and elements of the motor act by certain appliances [10]. 

• Occupational Therapy - intervention for children with CP is focused on the problems of everyday life, 

which has collided child. Individually targeted assistance is the best way to achieve efficiency. 

• Positional therapy - stimulating sensory integration, stimulating control of the head, trunk and 

extremities, improving orientation in space, stimulating antigravity mechanisms 

From physical therapy application are: 

• Low-frequency pulse magnetic field - improves the deposition of oxygen in tissues, stimulates 

oxidative processes heparin action, anticancer, stimulates axonal reinnervation [2,8]. 

• Electro Intensification of certain muscles, maintaining sensory integration and elasticity of muscles 

[6,9]. 

• Thermotherapy - a muscle-relaxant and trophic effect. 

• Hydrotherapy - a muscle-relaxant and trophic effect and stimulate the sensory integration. 

• Shock - wave therapy (Radial Shock Wave Therapy - RSWT) - reduce increased muscle tone of 

spastic muscles in functional contractures [9]. 

• Robotic Rehabilitation - training in walking - "Robot-assisted walking on a treadmill" (RATT) is a 

new, great and promising opportunity in Physical Medicine and Rehabilitation [11,12]. 

Under the guidance of the medical practitioner to determine the complex staging and rehabilitation of 

the child in accordance with his motor skills, mental capabilities, calendar age and the clinical picture of the 

disease. 

The algorithm of rehabilitation activities strictly follows a team of specialists for efficiency, reliability 

and achieving results in treatment. 

In the early stage rehabilitation begins after birth and ends at 3,4 months old. The first seven days are 

defined as acute period. The tasks set by the comprehensive rehabilitation are: 

 Normalization of unconditioned reflexes needed for the development of the child and particularly the 

reflex activity [10]; 

 

 

facilitate proper proprioceptive signals. 

The means of kinesitherapy are: 

1. Passive exercises all the joints of the limbs with a slower pace in the full range of motion, combined 

with sound signals (Felbs method that helps to form a proper conditional reflex activity and develops active 

movements by volume, coordination and strength). 

2. Create unconditioned reflexes are suppressed, namely "word-hand", "creep" and "Landau". 

3. Suppression of asymmetric-cervical-tonic reflex that tends to prevent continued in the later months 

of normal development of statics and kinetics. 

At the initial stage residual urine, which began individually to fourth, fifth month and lasts until the 

fourth year, the major tasks of rehabilitation are: 
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orresponding to the engine capabilities to a greater or lesser extent 

from a healthy child corresponding to the same age. 

movements, continuing asymmetric-cervical-tonic and labyrinthine reflexes. 

 

Means of kinesitherapy are: 

1. Electoral Body-massage 

2. Treatment of position. The child is placed in position - occipital leg. Feet maximum taken to the 

abduction, detention with pillows or soft abductor splint ankle joint in 90
0
. For hands using static position 

Bobath. Because flexion contracture in the knee joints, the child is fixed to the bed in a position of extension. 

3. Passive exercise. 

4. Tendons redresatsiya to achieve muscle relaxation. 

5. The method of Bobath and Vojta to strengthen weak muscle groups with reciprocal lowering the tone 

of the spastic muscles using different postural and kinetic reflexes. 

6. Unconditional reflexes underlying vertikaliziraneto and toddler: Reflex turning; Reflex creep; Reflex 

front and side support; Reflex of the support legs. 

7. Makes cutaneous stimulation. Stimulation of provocative moves. 

8. Exercises for balance of seat: Side boost - from the 8th month; Front-rear boost from the 10th month. 

From standing: Front-rear boost from 12th to 18th month. 

9. Igroterapiya to stimulate mental development and active purposeful movements. 

10. Swimming. 

11. Walking - training continues until '10, it has to go through all physiological stages. Flipping, 

crawling, sitting, on 4 legs, straightening in kolyanka, keeping balance in a walker, walking with crutches and 

only after these stages are trained in walking. Upon learning the child should be with orthopedic shoes or braces 

to maintain the ankle joint in neutral position. 

12. Exercises for coordination. 

13. Occupational therapy. 

14. Vocational training. 

The main rehabilitation methods to be applied in practice are: 

- Methods of Bobath, which aims to suppress pathological reflexes of posture through body positions 

opposite to those sick child strive for. In the next stage, the child absorbs elementary motor acts - flipping, 

crawling, sitting, keeping a balance of seating and standing. Gradually, the child gets used to the full and 

requiring better coordination movements, including locomotion and subtle movements of the fingers. 

- Methodology of Vojta, using different positions and reflex motor responses corresponding to the 

ontogenetic development of the child, which aims - to strengthen the extensors of cervical share, back, abductor 

and dorsal flexors, reflex crawling and rolling. 

Late residual urine stage (residual), which is characterized by contractures, vicious postures, muscle 

imbalance, deformities, impaired balance and coordination, kinesitherapy is an essential part of treatment. Work 

is strictly analytical, applied the following means: 

1. Relax is spastic muscle groups through massage, posture, shaking, relaxation techniques and 

analytical gymnastics; 

2. Elements of sport; 

3. Horseback riding - hippotherapy, through which stimulates balance and coordination; 

4. Swimming; 

5. Pedagogical and psychological rehabilitation; 

6. Occupational therapy; 

7. Mud; 

8. Spa treatment (Chavdarov, 2014) [11]. 

 

CONCLUSION 

Restoration and construction of motor skills and habits through child achieve maximum physical and 

mental development is a continuous process with the ultimate goal of achieving positive effect. The entire 

residual potential should be used to enable the child to be embedded in socio - economic life and to take a 

worthy place. Treatment of cerebral palsy is complex and includes medical, educational and social 

rehabilitation. 

According to modern ideas matter and motivation of the child and his parents to provide individual 

therapy approach for proper and timely physical and psycho - emotional development. 

According Kasnakova, 2015, strengthening and maintaining the health of children is a major national 

priority and dealt with thoroughly in its three aspects: physical, mental and social well-being. It is a complex 
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motor program as an essential tool for maintaining health. Finally emphasis on the health significance of 

movement in all periods from early childhood through adulthood as a basis for life then [15]. 
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