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КОНЦЕПЦИЈАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАСТАВНИЧКАТА ПРОФЕСИЈА е плод на 

експертски тим ангажиран од страна на Министерството за образование и наука и 

Нансен Дијалог Центар Скопје, кои работеа врз основа на актуелните состојби во 

сферата на образованието и воспитанието во Република Македонија, законската 

поставеност на воспитно-образовниот систем во Република Македонија, емпириските 

искуства за перцепцијата на наставничката професија и образованието на 

наставниците во Република Македонија, компаративната анализа на странски искуства 

во делот на образованието на наставниците и искуството и експертските погледи и 

ставови на членовите на тимот. 

 

 

 

Членови на проектниот тим:  

 

- Ред. проф. д-р Деан Илиев (Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, 

Педагошки факултет Битола) 

- Ред. проф. д-р Фадби Османи (Државен универзитет во Тетово, Филозофски 

факултет) 

- Ред. проф. д-р Татјана Котева Мојсовска (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ 

Скопје, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ Скопје) 

- Доц. д-р Кирил Барбареев (Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Факултет за 

образовни науки) 

- Доц. д-р Елена Ризова (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Филозофски 

факултет – Скопје, Институт за педагогија) 

- Доц. д-р Буниамин Мемеди (Државен универзитет во Тетово, Филозофски 

факултет) 

 
 
 
 
 
 



6 

 

Вовед 
 

Наставничката професија е значаен сегмент од општественото живеење. 

Нејзиниот статус ја отсликува развиеноста на државите и го покажува социјалниот 

карактер на едно општество. 

Квалитетот на наставничката професија е показател за квалитетот на 

општественото живеење. Доколку наставничката професија ги води промените во едно 

општество, тогаш станува збор за држава која на соодветен начин ги третира 

прашањата поврзани со статусот на наставниците1 во општеството, перцепцијата на 

професијата и улогата на наставниците во дизајнирање и реализација на промените во 

општеството. Од друга страна, доколку наставничката професија ги следи промените 

во едно општество во поглед на економијата, правото, културата и се останато, станува 

збор за држава во која квалитетот на наставничката професија е заборавен. 

Еден од начините за унапредување на наставничката професија е проучување 

на искуствата од странски образовни системи и превземање готови решенија. Друг 

пристап би бил оној кој се темели на испитување на состојбите со наставничката 

професија со прибирање сознанија и анализа на системот однатре, со што би се 

граделе оригинални решенија. Третиот пристап е оној кој подразбира компаративни 

проучување на домашните и странски искуства и креирање на модел со изразено 

чувство за автентичноста на потребите, состојбите и процесите во соодветната држава, 

имање разбирање за нив и нивно усогласување со чекорите на движење на странските 

образовни системи. Тоа обезбедува прифатливост на промените однатре (од страна на 

засегнатите - наставници, стручни соработници, наставнички факултети, државни 

органи и служби, ученици, родители и др), но и однадвор (од страна на меѓународни 

институции за следење и евалуација на квалитетот на образовните системи).  

Во Концепцијата за унапредување на наставничката професија во Република 

Македонија е одбран токму третиот пристап во дизајнирање на насоките на 

подобрување на наставничката професија. Направени се анализи на теориската 

поставеноста на системот во Република Македонија, но е утврдена и перцепцијата на 

наставничката професија од најголемиот број засегнати страни. Истовремено 

направена е анализа на состојбите и движењата во образовните политики на 

европските држави. 

Врз основа на еден таков сеопфатен пристап Концепцијата има за цел да го 

обедини автентичното, оригиналното и постојното во Република Макединија со 

автентичното, оригиналното и постојното во европските образовни системи и врз 

                                                           
1 При дефинирање на поимната определба наставник, во оваа Концепција се поаѓа од сите воспитно образовни 
кадри кои работат во образовните потсистеми (предучилишното воспитание и образование, основното 
образование, средното образование, високото образование и образованието на возрасните), а се интегрирани во 
целокупниот воспитно-образовен систем под називите: воспитувач, наставник по одделенска настава, наставник по 
предметна настава, професор по предметна настава и наставник за образование на возрасни). Во одредени делови 
од текстот, онаму каде е потребно подетално да се образложи, се прави нивно разграничување. 
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основа на двете анализи, да креира насоки кои ќе придонесат за унапредување на 

наставничката професија во Република Македонија. Така оваа концепција ќе стане дел 

од секојдневните размислувања, ангажмани и активности на надлежните во 

Министерството, раководните структури на образовните установи и наставници, а ќе 

претставува и предизвик кој мора во најскоро време да се реализира. Реализацијата на 

насоките од Концепцијата ќе се одрази врз работата на сите образовни институции, 

институциите за образование на наставници, врз наставниците, децата и учениците. 

Кај образовните институции ќе се отвори циклус на движења кој ќе содржи 

креирање на законски решенија во оваа сфера, меѓуресорски договарања, поддршка 

на иницијативи, координација на активности и слично. 

Во однос на наставничките факултети, Концепцијата ќе придонесе за 

втемелување на педагошките вредности во образование на наставниците, 

истовремено ќе го зајакне статусот на високообразовните институции за образование 

на наставници во рамките на универзитетот, а ќе придонесе и за позитивна 

афирмација на наставничките факултети во општеството.  

Остварувањето на насоките во Концепцијата ќе придонесат кон тоа 

наставниците да имаат верба во системот, да се изгради позитивна социјална 

перцепција кон наставничката професија и соодветен економски статус на 

наставниците во општеството. Така наставниците ќе ја зголемат својата посветеност на 

наставничката професија и ќе станат творци на образовни и воспитни решенија и 

практики. 

Со остварување на насоките во Концепцијата децата и учениците ќе добијат 

посоодветен пристап од страна на наставниците, ќе развиваат компетенции согласно 

своите потенцијали, ќе градат одговорен однос кон општеството, ќе се реализираат 

себеси преку активност и креативност во вистинска смисла на зборот. 
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П Р В  Д Е Л 

1. ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ОПИС) 
 

1.1 Предучилишното воспитание и образование во Република 

Македонија 

 

1.1.1 Развој на предучилишното воспитание и образование во Република 

Македонија 

Предучилишното воспитание и образование во Република Македонија, во 

организирана и институционализирана форма зема замав по Втората светска војна. На 

почетокот институционалниот опфат на предучилишните деца имаше социјален 

карактер и беше во надлежност на Министерството за социјална политика. Од 1947 

година, со решение на тогашната Влада тие преминуваат во надлежност на тогашното  

Министерство на народна просвета и со тоа добиваат воспитен карактер. Со 

донесување на Сојузна одредба во 1948 година се формираат два посебни делови од 

предучилишното воспитание и образование во Македонија, односно делот детски 

јасли и делот детска градинка за деца од 3 до 7 годишна возраст. После овој период во 

земјата расте бројот на градинките, а покрај нив се отвораат и таканаречените 

сезонски градинки и забавишта за децата во годината пред поаѓање на училиште. Од 

1965 год. јаслите  во кои тогаш биле опфатени деца до 3 годишна возраст се 

здружуваат со градинките во единствени институции наречени  комбинирани детски 

установи. Oд 1974 год., јаслите се во надлежност на Советот за социјални грижи на 

тогашна НРМ, додека пак градинките продолжија како дел од целокупниот воспитно-

образовен систем2  

Првиот самостоен Закон за предучилишното воспитание е  донесен  во 1959 . Во 

1974 год.  пак, дејноста на предучилишното воспитание и образование е регулирана со 

Законот за воспитание и образование на децата од предучилишна возраст. Првиот 

заеднички закон на предучилишното со основното воспитание и образование – Закон 

за предучилишно и основно воспитание и образование е усвоен од Соборот на 

здружен труд при Собранието на тогашна СР Македонија,во 1983 година, со што се 

задоволи потребата од единство и континиутет меѓу предучилишното и основното 

воспитание и образование. Од 1991 година, предучилишото воспитание и образование 

организациски и финансиски е под ингеренции на Министерството за труд и социјална 

политика на Р. Македонија, додека изработката и квалитетот на реализацијата на 

                                                           
2Повеќе податоци во: Од детството за детството (1984), Група автори, Скопје: Просветен работник 
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воспитно-образовната програма за работа со децата е во контекстот на 

Министерството за образование и наука на Р. Македонија. 

Во текот на развојот на предучилишната воспитно-образовна дејност усвојувани 

се и развивани различни програмски упатства и правилници за организирањето и 

реализацијата на дејноста во градинките. Но првиот оригинален програмски документ 

со наслов Програма за воспитно-образовна и згрижувачка дејност во 

предучилишните установи на СРМ, се изработи во 1975 год, од страна на  тогашниот 

Републички завод за унапредување на воспитанието и образованието , која ја усвои 

Републичкиот педагошки совет. Во понатамошното усовршување на дејноста, во 1980 

год од истиот Завод, се изработи и се усвои нова, концепциски и суштински 

посовремена програма, која со посебни делови ја регулираше воспитната работа во 

јаслите, воспитно-образовната работа од три годишна возраст и воспитно-образовната 

работа за децата од петгодишна возраст до поаѓање на училиште. По донесување на 

оваа програма,  почнувајќи од 1982 година, се донесоа и постојано се усовршуваа 

програми за: минимум општествено воспитание и образование за децата во годината 

пред поаѓање на училиште,  за вон-институционални форми на општествено 

организирани активности со децата и слично. Во Национална програма за развој на 

образованието во РМ, 2005-2015, опфатено е и предучилишното воспитание и 

образование, како прв степен во системот на образованието3. Голем дел од оваа 

Програма веќе е реализиран во насока на подобрување на квалитетот на 

предучилишната воспитно-образовна дејност. 

 

1.1.2 Филозофија и мисија на предучилишното воспитание и образование 

 

Во центарот на вниманието, во предучилишното воспитание и образование во 

Р. Македонија, отсекогаш беше развојот и усовршувањето на програми, форми и 

активности кои ја почитуваат хуманистичката парадигма во воспитниот пристап и во 

развојот на децата до поаѓање на училиште. Тоа подразбира дека во предучилишното 

воспитание и образование кај нас, со целокупната законска и програмска регулатива, 

детето е третирано како партнер и субјект со свои специфичности, свои права и 

обврски. Со ова, предучилишниот воспитно-образовен систем кај нас ја почитува и 

Конвенцијата за правата на децата во чие ратификување учествуваше и Р. Македонија, 

како и други европски и светски документи кои се однесуваат на правата, можностите, 

потенцијалите и специфичностите на децата до поаѓање на училиште. 

Современото предучилишното воспитание во Република Македонија се темели 

на хуманистичкиот дискурс и примарно ги застапува принципите на холистичкиот 

пристап кон развојот. Притоа се има предвид дека детето е индивидуа со свои 

потреби, развојни специфичности и потенцијали и согласно со тоа е третирано како 

                                                           
3 Национална програма за развој на образованието во РМ, 2005-2015, (2005). МОН.  
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партнер и субјект  во предучилишниот воспитно-образовен процес. Во таа насока, 

мисијата на предучилиното воспитание и образование е да обезбеди 

достоинствено воспитание и образование за децата, како личности со свој 

интегритет и потреби, уште од нивното раѓање до поаѓање на училиште како и 

да обезбеди целосен опфат на децата пред поаѓање на училиште.  

Организираниот предучилишен воспитно-образовен процес кај нас ја застапува 

и филозофијата на почитување на семејството како главен и основен воспитен фактор 

со што има улога на дополнување а не заменување на семејната воспитна функција. 

Покрај воспитно-образовната дејност со децата до поаѓање на училиште, нашиот 

предучилишен воспитно-образовен систем  е отворен за вклучување и едукација на 

семејствата што претставува еден од современите светски трендови во развојот на 

квалитетен ран детски развој. 

За таа цел се организираат различни форми на опфат, се развиваат нови 

програми и програмски акти, упатства за работа со децата и родителите, како и други 

документи и акти од значење за развојот на предучилишната воспитно-образовна 

дејност. 

 Главни принципи на кои се засновува предучилишното воспитание и образование кај 

нас се: Демократија; Еднакви можности за децата и родителите; Поддржување  на 

различности; Холистички пристап; Развој и учење во животен контекст; 

Индивидуализација; Отвореност кон семејството и заедницата и Право на избор. Во 

контекст на светските трендови за системско поврзување на сите процеси на раното 

детско образование, од особено значење е и поврзувањето на потсистемот на 

предучилишното воспитание и образование со потсистемот на основното 

образование. За таа цел, потребна е стратегија и програма за периодот на транзицијата 

кај децата од еден во друг степен на образование. “Денес преовладува мислењето 

дека континуитетот во развојот на децата, кој претпоставува благо и систематско 

воведување кон промените, ја поддржува когнитивно-интелектуалната, социјалната и 

емоционалната виталност и стабилност. Со проучување на ова прашање кое се цени 

дека е актуелно и незанемарливо се занимаваат многу научници...“4  

 

1.1.3 Законска поставеност (легислатива) и организираност 

 

Денес, предучилишното воспитание и образование во Р. Македонија е 

дефинирано како облик на заштита на децата до шестгодишна возраст, која е 

регулирана со Законот за заштита на децата во Р.М5. Оваа дејност, според 

именуваниот Закон се утврдува како згрижување и воспитание на децата до 6-годишна 

                                                           
4 Koteva-Mojsovska, T. (2014). Educational Context and Continuity in the Transition of Children from Preschool toward 
Primary Education, Proceeding, 9th International Balkans Education and Science Congress, 771-776, Edirne Turkey: Trakya 
University, str.771 
5 Закон за заштита на децата во Р.М, Службен весник на РМ, бр. 23 од 14.02.2013 година 
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возраст и се реализира во детска градинка (Член 54 и 57), која според времетраењето 

остварува програми  за: целодневен престој; полудневен престој; скратени програми; 

пилот програми и вонинституционални форми за активности со деца. Згрижувањето и 

воспитувањето на децата се реализира и во таканаречени Центри за ран детски развој 

(Член 68)6 

Скратените програми се наменети за деца на возраст од три години до 

поаѓање во основно училиште и опфаќаат згрижување и воспитување на децата од 

недоволно развиени подрачја и на децата на подолготрајно болничко лекување, со 

или без исхрана. Вонинституционални активности  се кратки програми во траење 

од три часа наменети за деца на возраст од три години до поаѓање во основно 

училиште. 

Организацијата на воспитно-образовната и згрижувачката дејност се реализира 

во два дела: 1. Делот кој опфаќа деца до 2 годишна возраст (јасли) и делот кој опфаќа 

деца до поаѓање на училиште.  Дејноста се реализира во групи со деца кои, во 

најголем дел се поделени според возрасти - таканаречени хомогени групи (член 64 од 

истиот закон) и тоа: 

 

 до 12 месеци ................................... од 6 до 8 деца 

 над 12 месеци до 18 месеци ......... од 8 до 10 деца 

 над 18 месеци до 2 години ............ од 10 до 12 деца 

 над 2 години до 3 години ............... од 12 до 15 деца 

 над 3 години до 4 години ............... од 15 до 18 деца 

 над 4 години до 5 години ............... од 18 до 20 деца 

 над 5 години до 6 години ........,,,.... од 20 до 25 деца 

 

Но, исто така, според Законот, во истиот член, се организираат и хетерогени 

групи со деца на возраст од 0 до две години (од 10 до 12 деца) и од две години до 

поаѓање во основно училиште (од 18 до 20 деца), како и комбинирани групи со деца 

на возраст од 12 месеци до поаѓање во основно училиште  (од 15 до 20 деца), потоа 

групи на деца со пречки во развојот (од 5 до 8 деца) и група деца од шест години, 

односно од поаѓање во основно училиште до десет години. (од 20 до 30 деца). Во 

двата дела се реализира воспитно-образовна програма. 

Во делот на јаслите згрижувачката и воспитната дејност ја реализираат 

негуватели, додека во делот на градинка воспитно-образовната дејност ја реализираат 

воспитувачите. Во овој дел, покрај воспитувачите вработени се и негуватели – во секоја 

возрасна група по еден негувател. Покрај нив, за реализација на дејноста во 

предучилишното воспитание и образование предвидени се и стручни работници 

(педагог, психолог, социјален работник, дефектолог, логопед, педијатар и др.) како и 

                                                           
6 Закон за заштита на децата, консолидиран текст, ноември,2015 , www.mtsp.gov.mk 

http://www.mtsp.gov.mk/
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стручни соработници, (ликовен педагог, музички педагог, педагог за физичко 

воспитание, виша медицинска сестра и др). 

Тенденцијата да се зголеми опфатот на децата кои ќе користат организиран 

форми на предучилишно воспитание и образование придонесе во РМ да се шири 

мрежата со нови јавни и приватни детски градинки, како и да се отвораат центри за 

ран детски развој. Според последните информации7 денес функционираат:  

Детски градинки – вкупно 90 од кои:  

 63 државни детски градинки 

 21 приватна детска градинка 

 6 градинки при институции 

Центри за ран детски развој- вкупно 21 од кои: 

 16 државни центри  

 5 приватни центри 

И покрај политиката за максимален опфат на децата со организираниот 

предучилишен воспитно-образовен систем, оваа обврска се уште не е реализирана. 

Според податоците на Државниот завод за статистика на РМ за 2014 година8, опфатот 

на децата изнесува вкупно 30107 деца, сметано за сите возрасти 0-6 години, што во 

однос на вкупната популација од истиот возрасен период за истата календарска 

година, изнесува под 20%. Ова укажува на потребата од натамошни мерки во функција 

на обезбедување услови за опфат на децата во градинките, посебно во годината пред 

поаѓање на училиште. 

 

1.1.4 Дејност и програма 

 

Согласно со современите европски трендови, со Развојниот план на Владата 

2008-2015 во делот за развој на образованието во Републиката, се предвиде 

имплементирање на принципите на раниот детски развој во насока на преземање 

мерки за развој на предучилишната дејност со нови програми базирани на стандарди 

за учење и развој, поголем опфат на децата, поврзување и континуитет со раниот 

училишен период и сл.  Согласно со  тоа, во 2009 година, Министерството за труд и 

социјална политика на РМ во соработка со Бирото за развој на образованието на РМ и 

Факултетите кои едуцираат воспитни кадри и со поддршка на УНИЦЕФ, ги донесе 

Стандардите за рано учење и развој кај децата од 0-6 години, кои сега претставуваат 

основа за реализација на предучилишната воспитно-образовна дејност. Во 2014 

година, од страна на Бирото за развој на образованието при Министерството за 

образование и наука на РМ, со вклученост на кадри од факултетите кои едуцираат 

                                                           
7 Министерството за труд и социјална политика на РМ, Податоци превземени Ноември 21, 2015 од: 
www.mtsp.gov.mk  
8 Државниот завод за статистика на РМ за 2014 година, Податоци превземени Ноември 19, 2015 од: 
http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.15.03.pdf  

http://www.mtsp.gov.mk/
http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.15.03.pdf
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воспитувачи, се изработи Програма за рано учење и развој базирана на стандардите 

за рано учење и развој9. 

Во програмата организацијата на времето се флексибилна и се потпира на 

холистички пристап во нејзината реализација. Во воведните страни на Програмата се 

наведени темелните принципи, како: Принцип на еднакви можности и почитување 

на различностите меѓу децата и принцип на мултикултурализам; Принцип на 

демократичност; Принцип на доминација на игра и принцип на поврзување со 

животната реалност; Принцип на активно учење и поттикнување на различни 

начини на изразување; Принцип на усогласеност со возрасните карактеристики и 

принцип на индивидуализација; Принцип на целосност и интегритет; Принцип на 

отвореност на воспитно- образовниот процес; Принцип на следење и 

поттикнување на детскиот развој; Принцип на развојно-процесен пристап; 

Принцип на критичко вреднување и Принцип на континуиран професионален развој 

на воспитувачот. 

Холистичкиот пристап во програмата е базиран на поврзано и интегрално 

влијание врз сите развојни домени на детето, односно: Пристап кон учењето, Здравје 

и моторички развој; Социо-емоционален развој; Јазик, комуникација и развој на 

писменост; Когнитивен развој и стекнување на општи знаења. 

Сите развојни домени се опишани преку стандарди на постигнувања, општи 

цели, примери на активности, како и дидактички препораки за секоја возраст, 

поодделно. Дидактичките препораки укажуваат на потреба од примената на активните 

методи согласно со возраста, потребите и интересите на децата, што уште еднаш 

укажува на потребата воспитувачот да ги познава индивидуалните и развојните 

карактеристики на децата во својата група. 

Програмата бара од воспитувачот големи педагошко-дидактичка и психолошки  

познавања, како и компетенции за нивна имплементација во различни ситуации од 

практиката. 

Особено е значајно што предучилишниот воспитно-образовен процес во Р. 

Македонија претставува рефлексивна практика, односно постои законска и 

програмска обврска за следење и евалуирање на сите негови значајни сегменти. 

Особено е важно портфолиото што го води воспитувачот за детето, врз основа на кое 

може поубаво да ги следи неговите развојни и лични постигања. 

Денес во предучилишното образование се реализираат различни проекти 

финансирани и поддржани од Владата на РМ како и од невладини организации, како 

на пример: Проектот Мозаик, Програмата Чекор по чекор, Проектот за интеркултрно 

воспитание, Мултикултурно образование и слично, билингвални воспитни групи и сл. 

 

                                                           
9 Програма за рано учење и развој базирана на стандардите за рано учење и развој9, Службен весник на РМ, бр. 
46 од 06.03.2014 година 
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1.1.5 Реализатори на дејноста 

 

Стручните профили во градинките се регулирани со Законот за заштита на 

децата на РМ од 2013-та год., а конкретната улога на воспитувачот како најнепосреден 

реализатор на дејноста е опишана во Програмата за рано учење и развој од 2014 год. 

Во Член 134 од Законот  се вели: „ Стручните работи за згрижување и воспитание ги 

вршат: 

 стручни работници (педагог, психолог, социјален работник, дефектолог, 

логопет, лекар, педијатар и стоматолог); 

 воспитувачи; 

 негуватели  

 стручни соработници (музички педагог, ликовен педагог, педагог по физичко 

воспитание, виша медицинска сестра, социјален работник). 

Според Законот, стручни работници можат да бидат лица со завршено високо 

образование. Стручните соработници можат да бидат лица со завршено више или 

високо образование. Воспитувачи можат да бидат лица со завршено више или високо 

образование. Негователи можат да бидат лица со завршено четиригодишно средно 

образование со професионален курс на соодветна високообразовна група, со 

соодветна студиска програма. ....“10 

 

1.2 Основно образование во Република Македонија 

 

1.2.1 Законски основи и поставеност на основното образование во Република 

Македонија 

 

Во Уставот на Република Македонија во Член 4411 одредено е дека основното 

образование е задолжително и бесплатно. Основното образование се уредува со 

Законот за основно образование. Тоа се изведува во основните училишта, а за 

учениците со посебни образовни потреби, зависно од видот и степенот на нивните 

потреби, се организираат и посебни основни училишта или паралелки при основните 

училишта. 

Наставата и другите облици на воспитно-образовна работа во училиштата е 

бесплатна и се финансира со средства од буџетот на Република Македонија. 

Според Законот, општините основаат основни училишта по претходно 

прибавено мислење од Владата на Република Македонија. Основното училиште во 

                                                           
10 Закон за заштита на децата во Р.М, Службен весник на РМ, бр. 23 од 14.02.2013 година 
11 Устав на Република Македонија, Собрание на Република Македонија, Донесен на 17 ноември 1991 година, 
Изваден Ноември 12, 2015 од: http://www.sobranie.mk/ustav-na-rm.nspx  

http://www.sobranie.mk/ustav-na-rm.nspx
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својот состав може да има едно или неколку подрачни училишта што се организираат 

во населени места со мал број ученици, за што одлучува основачот, по претходно 

мислење од Министерството за образование и наука.“12 

 

1.2.2 Институции во кои се реализира основното образование 

 

 „Основното образование се организира и остварува во основно училиште. 

Основно образование се организира и остварува и во здравствени установи, 

социјални установи, казнено-поправни и воспитно-поправни установи, согласно со овој 

закон. 

Основното образование за учениците со посебни образовни потреби се 

организира и остварува во посебни основни училишта и во посебни паралелки при 

редовните основни училишта.“ (Член 10)13 

„За учениците со посебни образовни потреби се обезбедуваат соодветни 

услови за стекнување на основно воспитание и образование во редовните и посебните 

основни училишта и имаат право и на индивидуална помош за стекнување на 

основното образование и воспитание.“ (Член 6)14 

 

1.2.3 Структура на основното образование 

 

„Основното образование е задолжително, трае девет години и се организира во 

три воспитно-образовни периоди и тоа од прво до трето одделение, од четврто до 

шесто одделение и од седмо до деветто одделение.“ (Член 4)15 

Со прилагодените или посебните програми за основното воспитание и 

образование за учениците со посебни образовни потреби во посебните училишта и 

посебните паралелки во основните училишта.16 

 

1.2.4 Цел/цели на основното образование во Република Македонија 

„Целите на основното воспитание и образование се: 

 стекнување општи и применливи знаења што се потребни во секојдневниот 

живот или за натамошно образование, 

 хармоничен, интелектуален, емоционален и социјален развој на учениците 

соодветно со нивните способности, 

                                                           
12 Закон за основно образование, Консолидиран текст, Службен весник на Република Македонија“ бр.103/2008; 
33/2010; 116/2010; 156/2010; 18/2011; 42/2011, 51/2011; 6/2012, 100/2012 и 24/2013 
13 Ibid 
14 Ibid 
15 Ibid 
16 Ibid  
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 развивање на писменоста и способностите на учениците за разбирање, 

информирање и изразување на македонски јазик и неговото кирилско 

писмо, 

 развивање на писменоста и способностите на учениците за разбирање, 

информирање и изразување, покрај на македонски јазик и неговото 

кирилско писмо, и на јазик и писмо на припадниците на заедниците кои 

зборуваат јазик различен од македонскиот јазик, 

 развивање самодоверба и свест кај ученикот за сопствената индивидуалност 

и одговорност за своите постапки, 

 воспитување за меѓусебна толеранција, соработка, почитување на 

различноста, основните човекови слободи и права, 

 развивање свест кај учениците за припадност на Република Македониј а и 

негување на сопствениот национален и културен идентитет, 

 воспитување за општи културни и цивилизациски вредности кои 

произлегуваат од светските традиции, 

 усвојување општи и применливи знаења кои овозможуваат самостојно 

креативно дејствување во општествената и природната околина и развивање 

способности за расудување и за изразување во уметноста и културните 

традиции, 

 развивање на способности за истражување, експериментирање и решавање 

на проблеми, 

 вклучување и водење грижа за развојот на учениците со посебни образовни 

потреби, 

 развивање на надареноста на учениците во различни области и 

 унапредување на здравиот начин на живеење и воспитување за преземање 

одговорност за сопственото здравје и за заштита на животната средина.“17 

 

1.2.5 Програмска поставеност на основното образование во Република 

Македонија 

 

„Воспитно-образовната работа во основното училиште се организира врз 

основа на Наставен план и Наставни програми кои се изработени од страна на Бирото 

за развој на образованието, а ги утврдува Министерот.  

Наставниот план за основното училиште содржи задолжителни и изборни 

предмети, дополнителна и додатна настава, како и часови за одделенската заедница 

Со наставниот план се определува годишниот и неделниот број на часови за 

наставата одделно по задолжителните и изборните предмети, нивниот редослед по 

                                                           
17 Закон за основно образование, (Член 3), Службен весник на Република Македонија“ бр.103/2008; 33/2010; 
116/2010; 156/2010; 18/2011; 42/2011, 51/2011; 6/2012, 100/2012 и 24/2013 
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одделенија, бројот на неделните часови за дополнителна настава, часовите за додатна 

настава и часот за одделенската заедница. 

Со наставните програми се определуваат наставните цели, содржините, 

основните поими, активностите и методите во наставата, оценувањето на постигањата 

на учениците, условите за реализирање на наставната програма и нормативот за 

наставен кадар.“ (Член 25)18 

Со истиот Закон во Член 27 се вели дека „Дополнителна настава се организира 

за учениците кои имаат тешкотии во учењето и на кои им е потребна повремена 

помош во текот на наставната година“, додека во член 28 „ Додатната настава се 

организира за учениците кои покажуваат значителни резултати по одделни предмети“  

Во Член 32 и 33 се прецизира реализацијата на проширена програма за опфат 

на учениците преку „...организирање продолжен престој за учениците во групи и тоа, 

од прво до петто одделение со ученици од исто одделение, или од прво до трето и од 

четврто и петто одделение со ученици од различни одделенија. Во продолжен престој 

учениците се вклучуваат во согласност со родителот.“ (Член 32 и 33)19 

Законот (Член 43) ја определува и Индивидуална и групна работа во наставата, 

при што предвидува во одредени одделенија наставата да се остварува на нивоа на 

сложеност, притоа овозможувајќи следење на настава во наставни групи формирани 

од ученици од исто одделение од различни паралелки.  

 

1.2.6 Број на ученици- опфат 

 

Основни статистички показатели за тенденциите во основното образование е 

бројот на учениците што се запишуваат во прво одделениа. Во перидот од 1991 до 

2005 год започнува значително да опаѓа бројот на ученици. Од 33 993 запишани 

ученици во прво одделение во учебната 1991/92 година, бројот е опаднат на 25791 

ученик во прво одделение во учебната 2004/2005 год. 

Во учебната 2014/2015 год. во Република Македонија Имало 986 основни 

училишта. Во истата учебна година воспитно-образовна работа е организирана во 

10887 паралелки со 192165 ученици, а наставата и другата воспитно-образовна работа 

ја изведуваат 17628 наставници, воспитувачи и стручни соработници. 

 

1.2.7 Опис на улогата на ученикот во основното образование во Република 

Македонија 

Статусот на ученик детето го стекнува со поаѓање во училиште. Тоа мора да го 

направи детето кое до крајот на календарската година ќе наполни шест години. (Член 

                                                           
18 Ibid 
19 Ibid 
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47) Законот предвидува права и должности на учениците. Тие се однесуваат на 

екстерното и интерното оценување, редовност во следењето на наставата, посета на 

додатни и дополнителни активности, забрзаното напредување и слично.  

 

1.2.8 Опис на наставниот кадар во основното образование 

  

Субјектите од чија страна се реализира воспитно-образовната работа во 

основното училиште се дефинирани и регулирани со членовите од 77 до 79.20 Според 

Законот, воспитно-образовната работа во основното училиште ја остваруваат 

високообразовани наставници, стручни соработници (педагог, психолог, социолог, 

социјален работник, дефектолог, библиотекар) и воспитувачи.  Во посебните училишта 

и посебните паралелки во основните училишта воспитно-образовната дејност ја 

остваруваат наставници, дефектолози, библиотекари, воспитувачи, училишни педагози 

и психолози со соодветно високо образование. 

Законот ја регулира и интерактивноста во реализацијата на наставата, но и 

подготовката на наставата која подразбира: „планирање на наставата во писмена 

или електронска форма и избор на наставни средства, подготовка на дидактички 

помагала, соработка со родителите, соработка со стручните органи на 

училиштето, вршење на задачи на одделенски раководител, учество во интерно 

проверување во постигањата на учениците, учество во екстерното проверување 

на постигањата на успехот на учениците, учество во организирано стручно и 

дидактичко-методско образование и надоградување, собирање и обработка на 

податоци во врска со вршењето на воспитно-образовната и друга работа, водење 

на педагошка документација и евиденција, менторство на учениците, менторство 

на приправниците, уредување на кабинети, збирки, училишни работилници, 

вежбални, игралишта, насади итн., организирање на културни спортски и други 

општо корисни и хумани акции во кои учествуваат учениците, водење слободни 

ученички активности и работа со ученици на проекти и истражување, 

подготвување и водење екскурзии, излети, натпревари, настава во природа, 

летување, логорување што ги организира училиштето и вршење на други работи 

определени со годишната програма за работа.“ (Член 77, 78 и 79)21 

За наставникот- приправник предвидено е едногодишна работа со ментор, по 

менторска програма, подготовка и полагање на стручен испит. (Член 85)22 

Со истиот Закон професионалното усовршување (од член 91 до 95) се 

определува како должност, преку водење на професионално досие, реализирано 

преку избор од претходно акредитирани програми за обука кои ги реализираат јавни и 

                                                           
20 Закон за основно образование, (Член 77, 78 и 79), Службен весник на Република Македонија“ бр.103/2008; 
33/2010; 116/2010; 156/2010; 18/2011; 42/2011, 51/2011; 6/2012, 100/2012 и 24/2013 
21 Ibid 
22 Ibid 
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приватни установи, здруженија на граѓани и трговски друштва чии програми се 

акредитирани. 

 

1.2.9 Евалуација на квалитетот на основното образование во Република 

Македонија 

 

Законот за основно образование23 посветува простор и за квалитетот на 

воспитно-образовната работа. Така со Законот е предвидено училишниот одбор на 

секои четири години да донесува програма за развој на училиштето. Исто така во Член 

147 определено е вршење на самоевалуација на училиштата на крајот на секоја втора 

наставна година и тоа во областите: организација и реализација на наставата и 

учењето, постигањата на учениците, професионален развој на наставниците, стручните 

соработници и воспитувачи и на раководниот кадар, управување и раководење, 

комуникации и односи со јавноста, училишната клима и култура и соработката со 

родителите и со локалната средина. 

Во членот 97 од Законот за основно образование се предвидува  врз основа на 

резултатите од екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците да се  

оценува објективноста и професионалноста на наставникот во вреднувањето на 

постигнувањата на успехот на ученикот. 

  

1.3 Средно образование во Република Македонија 

 

1.3.1 Законски основи и поставеност на средното образование во Република 

Македонија 

Средното образование во Република Македонија е уредено според Законот за 

средно образование, Законот за средно стручно образование и останатите стратешки 

документи (Стратегија за стручно образование и обука во контекст на доживотното 

учење 2013-2020) кои се усвоени од страна на Министерството за образование и наука 

на Република Македонија. Членот 3 од Законот за средно образование непосредно ја 

уредува задолжителноста и бесплатноста на средното образование. Исто така во 

средното образование не се дозволени дискриминации засновани на пол, раса, боја 

на кожата, национално и социјално потекло, политичко и верско уверување, имотна и 

општествена положба. (Член 3) 24 

                                                           
23 Закон за основно образование, (Член 146, 147, 148, 149), Службен весник на Република Македонија“ бр.103/2008; 
33/2010; 116/2010; 156/2010; 18/2011; 42/2011, 51/2011; 6/2012, 100/2012 и 24/2013 
24 Закон за средното образование, консолидиран текст, Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 
24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 
41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и 145/2015 
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Во рамки на средното образование се остваруваат планови и програми за 

гимназиско и стручно образование.“(Член 2, од Законот). Средно училиште може да 

основа општината врз основа на прибавено мислење на Владата, може да основа 

државата, градот Скопје и секое домашно или странско правно или физичко лице врз 

основа на одобрение од Владата на РМ. (Член 10) 25 

Учениците во средните училишта можат да се стекнат со: гимназиско 

образование, стручно образование, стручно уметничко образование и средно 

образование за ученици со посебни образовни потреби.( Член 32) По завршувањето на 

последната година на средното образование се полага државна матура или завршен 

испит. 

 

1.3.2 Структура на средното образование 

  

Во рамки на структурата на средното образование во Република Македонија 

влегуваат следниве училишта: 

 „Гимназии со времетраење од 4 години, во чии рамки се изучуваат 

задолжителни изборни и факултативни предмети, а завршуваат државна 

матура или училишна матура. Во гимназиското образование може да се 

реализира и програма за меѓународна матура за што согласност дава 

министерот. 

 Технички училишта со времетраење од 3 или 4 години кои имаат излез кон 

факултетите или овозможуваат вработување во струката. 

 Стручни занаетчиски училишта со времетраење од 2 или 3 години со кои 

се добива понизок степен на стручна квалификација-занает. 

 Уметнички училишта со времетраење од 4 години со три насоки (ликовна, 

музичка и балетска).“26 

 

1.3.3 Цел/цели на средното образование во Република Македонија 

 

Целната одреденост на подсистемот за средно образование во Република 

Македонија е поместена во  Национална програма за развој на образованието во 

Република Македонија 2005-2015. Според неа „основен  пристап во развојот на 

средното образование во Република Македонија е неговата социјално економска и 

индивидуална релевантност. Во согласност со тоа образовните програми кои се 

реализираат во рамки на овој степен на образование треба да бидат насочени кон 

образовни излези кои подразбираат сет на компетенции (јасно дефинирани знаења, 

                                                           
25 ibid 
26 Национална програма за развој на образованието во Република Македонија 2005-2015 (2006). Скопје:  МОН  
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умеења и способности) и потенцијали што ги бара пазарот на труд, високообразовните 

институции и индивидуалниот развој на ученикот. 

Во овие рамки општата цел на средното образование е оспособување на 

учениците активно и одговорно да учествуваат во економскиот, општествениот и 

културниот живот и да даваат придонес во демократскиот, во економскиот и во 

културниот развој на општеството, успешно да ги задоволуваат сопствените потреби и 

интереси, да ја развиваат сопственета личност и потенцијали почитувајќи ги другите, 

нивниот идентитет, потреба и интереси, односно да обезбедат можност за стекнување 

на компетенции за вработување, натамошно образование и учење.“27 

 

1.3.4 Организација на наставата 

  

Во членовите од 33 до 37 од Законот за средно образование е определено дека:  

„Во гимназиското образование се запишуваат редовни ученици кои завршиле 

основно образование. 

Во гимназиско образование, во втора, трета и четврта година на образование, 

може да се  запише и вонреден ученик од оправдани причини утврдени во статутот на 

училиштето. 

Во стручно образование  се запишуваат редовни и вонредни ученици кои 

завршиле  основно образование. Јавното стручно образование може да биде со 

тригодишно и четиригодишно траење, и  специјалистичко образование. Во стручно 

оспособување до двегодишно траење се вклучуваат и лица без завршено основно 

образование, но непосредно со стручното оспособување се завршува и пропишаната 

програма за основно образование. Програмите за стручно оспособување и стручно 

образование од тригодишно траење за вонредни ученици можат да се остваруваат и 

во установи за образование на возрасни,  како и во други установи под услови и на 

начин утврдени со овој закон. 

По завршувањето на последната година на јавното стручно образование се 

полага државна матура или завршен испит. 

По завршувањето на јавното стручно образование со четиригодишно траење 

учениците полагаат државна матура или завршен испит. 

По завршувањето на јавното стручно образование со тригодишно траење 

учениците полагаат завршен испит. 

Во јавното уметничко образование се запишуваат редовни ученици по ликовна, 

музичка и балетска уметност кои завршиле основно образование.Во средното 

уметничко образование можат да се запишат и надарени ученици со незавршено 

основно образование, попретходна согласност од Министерството, со обврска 

паралелно да се здобијат со основно образование. 

                                                           
27 Ibid  
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Учениците кои ја завршиле последната година во јавното уметничко 

образование полагаат државна матура или училишна матура според утврдени 

програма.“ (Член 10) 28 

 

1.3.5 Број на ученици- опфат 

  

Во Закон за средно образование е определено дека: „воспитно  образовната 

дејност во средните училишта се организира и се изведува во паралелки, групи и 

индивидуално. 

Бројот на учениците во паралелките во јавните училишта не може да биде 

помал од 25 и поголем од 34 ученици. 

Паралелка може да се формира и со помал број ученици утврдени, по добиена 

согласност од основачот, а по претходно позитивно мислење од 

министерството.“(Член 28) 29 

 

1.3.6 Опис на улогата на ученикот во средното образование во Република 

Македонија 

Сите ученици вклучени во рамки на средното образование треба да ги развијат 

своите комуникациски способности, способности за брзо воочување на проблемот и 

донесување одлуки, снаодливост во конфликтни ситуации, способност за критичко 

размислување и отвореност за соработка, информациска писменост и општи етички 

вредности кои ќе му помогнат за опстанок при јакнење на конкуренцијата на пазарот 

на трудот. 

Исто така тие треба да се оспособат за брза обработка на информации, како и за 

техники на вреднување и за самовреднување. Ова значи дека педагогијата на 

подучување ќе мора да биде заменета со педагогија на учење.30 

 

1.3.7 Опис на наставниот кадар во средното образование во Република 

Македонија 

Наставата во средно образование во основа ја реализираат две категории на 

наставници: 

а. наставници по општообразовните предмети подготвувани за наставници 

по соодветен предмет или по група предмети, 

                                                           
28 Закон за средното образование, консолидиран текст, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 
24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 
41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и 145/2015 
29 Ibid 
30 Национална програма за развој на образованието во Република Македонија 2005-2015 (2006). Скопје:  МОН 
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б.стручњаци од определена област кои изведуваат стручно-теоретска настава 

или практична обука кои претходно не се школувале за наставничка дејност. За 

обезбедување на соодветен квалитет на средното образование за наставниците од 

втората категорија е изработена и се реализира полугодишна програма за педагошка 

доквалификација. 

Покрај овие две категории на наставници во рамки на средното образование се 

ангажирани и инструктори и ментори за практична обука кај работодавците.31 

Наставници во средното образование можат да бидат лица кои завршиле 

соодветни студии за образование на факултет, висока школа или академија и имаат 

положено стручен испит. (Член 59) Исто така, Наставници во средното образование 

можат да бидат и лица кои завршиле додипломски студии на факултет, стекнал звање 

“Bachelor” и педагошка, психолошка и методска подготовка на соодветни факултети и 

имаат положено стручен испит. Според Законот, „Лице кое се стекнало со високо 

образование на ненаставна група на наставнички студии, односно на студии кои 

немаат наставна насока, може да се вработи во средно училиште, само доколку се 

стекне со педагошко-психолошка и методска подготовка на акредитирани 

високообразовни установи.“ Истиот член од Закотов ја опишува и Педагошко-

психолошка и методска подготовка која „...се стекнува преку следење на настава и 

полагање на испити, како и изведување на најмалку 45 дена практична настава во 

средното училиште во кое се предава наставниот предмет за кој се врши педагошко-

психолошка и методска подготовка.“ (Член 59)32 

 

1.3.8 Евалуација на квалитетот на средното образование во Република Македонија 

 

Во Законот за средно образование е определено секоја втора година да се 

врши самоевалуација на работата на училиштето. За обезбедување квалитет на 

наставата, училишниот одбор на секои четири години донесува програма за развој на 

училиштето, во која се земени предвид резултатите од самоевалуацијата спроведена 

од страна на училишната комисија во соработка со Бирото за развој на образованието 

и Центарот за стручно образование и обука, советодавната и стручната помош од 

Бирото за развој на образованието, препораките од извештајот од интегралната 

евалуација спроведена од страна на Државниот просветен инспекторат, како и 

резултатите од екстерната евалуација содржани во годишниот извештај за работа на 

наставниците и стручните соботници од страна на Државниот испитен центар. 

                                                           
31 Ibid  
32 Закон за средното образование, консолидиран текст, (Член 59) „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 
30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 
24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и 145/2015 
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Извештајот со резултатите од самоевалуацијата училиштето го доставува до 

Државниот испитен центар.33 Начинот, постапката и подрачјата за вршењето на 

самоевалуацијата на средните  училишта, поблиску ги пропишува министерот. 

 

1.4 Високото образование во Република Македонија 

 

Високото образование во РМ е целосно посветено на развојот и 

унапредувањето на знаењето и зајакнување на културата на живеење на младите и 

возрасните. Тоа е насочено кон одржување, јакнење и понатамошен развој на 

следните цели34: 

 Продуцирање на високо квалитетна работна сила и одговорни граѓани, кои ќе 

бидат способни за задоволување на потребите кои произлегуваат од 

егзистенцијалните, општествените и индивидуалните манифестации на 

човештвото; 

 Обезбедување на можности за квалитетно образование и учење во текот на 

целиот живот; 

 Промовирање, креирање и ширење знаења преку развивање на научни и 

технолошки истражувања во техничките, природните, биотехничките, 

уметничките, медицинските и хуманистичките науки; 

 Во помагање да се разберат, толкуваат, зачуваат, унапредат, промовираат и 

дисеминираат националните и регионалните, интернационалните и 

историските култури, во контекстот на културниот плурализам и разновидност; 

 Негување на традиционалните обележја и вредности на сите заедници во РМ, 

негување на мултикултурализмот и мултијазичноста; 

 Заштита и унапредување на општествените вредности, преку едукација на 

младите за вредностите на демократското општество; 

 Развивање и спроведување на својата автономија, етичката улога, одговорноста 

и антиципативната функција; 

 Усогласување на својата академска понуда со потребите на пазарот на труд, 

општествената и културна средина, но и да се биде во постојан динамичен 

однос со нив; 

 Создавање на стимулативна средина во високото образование за наставниот 

кадар, овозможувајќи му да ги развива своите способности, заради 

остварување на својата мисија. 

 

                                                           
33 Закон за средното образование, консолидиран текст, (Член 29-а) „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 
30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 
24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и 145/2015 
34 Национална програма за развој на образованието во Република Македонија 2005-2015 (2006). Скопје:  МОН 
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На 19-ти септември 2003 година, РМ стана рамноправна членка на европското 

семејство на држави посветени на следење и спроведување на препораките на 

Болоњскиот процес со заедничката определба во создавањето на заедничкиот 

европски простор во високото образование. Сето ова покрај редовните активности за 

подигање на квалитетот на студиите и нивната ефикасност, отвори многу предизвици 

со кои се соочува високото образование во неговите сопствени структурни, 

организациски и програмски проектирања, кои треба да го направат високото 

образование транспарентно, конкурентно, компатибилно и препознатливо на 

европскиот и светски пазар на академски услуги. Ова бара доследно почитување на 

резолуциите содржани во Болоњската декларација и нејзино реално заживување. Но, 

тоа ги обврзува високообразовните институции да се преиспитаат и да обезбедат 

дополнителен стимул во напорите на патот кон активно членство во семејството на 

европските универзитети и стекнување на статус на респектабилни даватели на 

образовни услуги на широкиот академски пазар35. 

Како еден од потписниците на Болоњската декларација, Република Македонија 

и Министерството за образование и наука се обврзаа, во Стратегијата за развој на 

образованието во Република Македонија 2005-201536, првата деценија на 21 век, да ги 

прилагодат своите политики и да се олесни реализацијата на целите кои произлегуваат 

од Болоњскиот процес: 

1. Усвојување на систем на лесно препознатливи и споредливи степени, 

воведување на додаток на диплома, со цел да им се овозможи пристап до 

вработување на граѓаните на Европа и меѓународната конкурентност на 

европскиот систем на високо образование;  

2. Усвојување на систем од три циклуси - додипломски, постдипломски и 

докторски студии. Пристапот до вториот циклус е условен од успешното 

завршување на првиот циклус на студии, кој мора да биде во траење од 

најмалку три години. Степенот остварен со три години, се смета за ниво на 

квалификации потребни за европскиот пазар на труд. Вториот циклус води до 

магистерска диплома, додека третиот циклус води до докторат. 

3. Воведувањето на кредит трансфер систем, како што е ЕКТС, како соодветно 

средство за промоција на најширока можна размена на студенти. Кредити кои 

можат да бидат стекнати надвор од високото образование како и доживотно 

учење, под услов дека ова е прифатено од страна на универзитетот. 

4. Промоција на мобилноста. 

5. Промоција на европската соработка во обезбедувањето квалитет преку развој 

на споредливи критериуми и методологија. 

6. Промоција на потребната европската димензија во високото образование, 

особено во развојот на предметните програми, меѓу институционалната 

                                                           
35Higher Education (2013). European Commission, 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/former_Yugoslav_Republic_of_Macedonia:Higher_Educati
on  
36 Национална програма за развој на образованието во Република Македонија 2005-2015 (2006). Скопје:  МОН 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/former_Yugoslav_Republic_of_Macedonia:Higher_Education
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/former_Yugoslav_Republic_of_Macedonia:Higher_Education
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соработка, програмите на мобилност и интегрираните студиски програми, 

обука и истражување. 

7. Доживотно учење, како клучен елемент на европскиот високообразовен 

простор. 

8. Вклучување на студентите како партнери во процесот на градење на Европскиот 

простор на високото образование. 

9. Зголемувањето на атрактивноста и конкурентноста на европското високо 

образование, со цел проширување на можностите за соработка, Европскиот 

кредит трансфер систем и мобилност со земји надвор од Европската област на 

високото образование. 

10. Докторски студии и синергија помеѓу Европската област на високото 

образование и на Европската истражувачка област, преку јакнење на улогата на 

истражување и градење на капацитетите за истражување и промоција на интер-

дисциплинарноста. 

 

1.4.1 Видови високообразовни институции 

 

Студирањето во РМ може да се организира на јавни и приватни универзитети и 

други институции за високо образование именувани како: факултети, уметнички 

академии, високо стручни школи и колеџи согласно Законот за високо образование од 

2013 година37. 

Според податоците на Министерството за образование и наука38 на Република 

Македонија и Одборот за акредитација и евалуација на образованието, од студиската 

2012/2013 година, акредитирани се 16 универзитети (од кои 5 се јавни, а 11 се 

приватни) со 119 факултети (од кои 55 се јавни и 64 приватни), 6 институти (од кои 2 се 

јавни и 4 приватни), и 5 високи стручни школи (од кои 2 се јавни и 3 се од приватниот 

сектор). 

Образовните барања за прием на универзитети се поставени од страна на 

високообразовните институции. Од 2009 година, непостојат приемни испити (освен на 

уметничките академии), универзитетите ги користат резултатите од национални 

испити спроведени на крајот на средното училиште (Државна матура). Државниот 

испитен центар е централна служба за спроведување на државната матура, како дел 

од процесот на запишување на високото образование.  

 

                                                           
37 Национална програма за развој на образованието во Република Македонија 2005-2015 (2006). Скопје:  МОН 
(измени и дополнувања) 
38 www.mon.gov.mk  

http://www.mon.gov.mk/
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1.4.2 Ко-финансирање и финансирање на студентите39 

 

Високообразовните установи го одредуваат бројот на студентите според 

нивната акредитација одобрена од страна на Одборот за акредитација и евалуација на 

високото образование. Јавните универзитети го предлагаат бројот на студентите кои ќе 

се запишат и дополнителни квоти на студентите пропишани со закон, додека крајното 

одобрување за бројот на студентите кои ќе се запишуваат го дефинира Владата на РМ. 

Висината на кофинансирањето го предлага универзитетот а го одобрува Владата. 

Академската година почнува на 15 септември, а завршува на 15 јуни. Студиските 

програми се детално определени од страна на високообразовните институции, тие 

работат по академски календар. Студиската година се состои од два семестри од 15 

работни недели, со зимски и летен одмор. Наставата се реализира на македонски 

јазик. Под услови утврдени со закон и статут, високообразовните установи можат да 

реализираат одредени студиски програми или дел од нив на странски јазик. 

Според податоците на Државниот завод за статистика40 на Република 

Македонија, на крајот на учебната 2011/2012 година имало вкупно 91.167 ученици што 

завршиле средно образование. Според истиот извор, студиската 2012/2013 се 

запишале вкупно 56.906 студенти во високообразовните институции, од кои 86,8% на 

државните високообразовни установи, додека 12,7% се запишани на приватните 

високообразовни институции. 

 

1.4.3 Прв циклус студии 

 

Во согласност со принципите на Болоњскиот процес, додипломските студии на 

поголемиот дел од факултетите се во траење од 8 семестри (4 години), а на одредени 

факултети 10 семестри (5 години) или 12 семестри (6 години, на пример, 

медицинските науки). 

Искуството покажува дека 3 + 2 + 3 моделот за три години додипломски студии 

е најтежок да се прифати. На поголемиот дел од факултетите на државните 

универзитети траењето на студиските програми е четири години, а во некои случаи и 

пет години. Недоволната координација во трансформацијата на студиските програми 

донесе случаи, на еден и ист профил, стекнат на различни факултети, студиите да траат 

различно време, односно три и четири години. Во преструктуирањето на втор циклус 

на студии (последипломски студии), дел од факултетите ги почитуваа препораките на 

Болоњскиот процес за магистерски студии во времетраење од 1,5 или 2 години (без 

разлика на 3, 4 или 5 години траење на студиите на додипломски ) и докторски студии 

                                                           
39Types of Higher Education Institutions (2013). European Commission, 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/former_Yugoslav_Republic_of_Macedonia:Types_of_High
er_Education_Institutions 
40 http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=19  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/former_Yugoslav_Republic_of_Macedonia:Types_of_Higher_Education_Institutions
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/former_Yugoslav_Republic_of_Macedonia:Types_of_Higher_Education_Institutions
http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=19
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со времетраење од три години.  Во РМ можат да се сретнат различни модели:  3 + 2 + 

3; 4 + 1 + 3; 4 + 1,5 + 3; 5 + 2 + 3; 4 + 2 + 3. 

Според податоците на Државниот завод за статистика на Република 

Македонија, во академската 2011/2012 година од вкупно 10392 студенти кои 

дипломирале на високообразовните институции во Република Македонија, 8213 (79%) 

дипломирале на јавни високообразовни установи, додека 2172 (21%) дипломирале на 

приватни високообразовни институции. 

 

1.4.4 Втор циклус студии 

 

Постдипломските или магистерски студии се во времетраење од 2-4 семестра 

во зависност од типот на профилот. Бројот на ЕКТС по завршувањето на студиите се 

движи од 60-120. Образование кое се стекнува по успешно завршување на вториот 

циклус на студии е магистер на - соодветната областа на студирање. 

Постдипломските стручни студии (специјализација) се со времетраење не 

помалку од 9 месеци и по успешно завршување на студиите студентот се стекнува со 

звање Специјалист за + областа на студирање. Според македонската национална 

рамка за квалификација (издадена во 2013 година) и Законот за Националната рамка 

на квалификации41 на Република Македонија, издадена во 2013 година, 

постдипломските програми се на ниво VII. Целосното траење не надминува пет години 

(3 + 2, 4 + 1) во рамките на истото професионално поле. 

 

1.4.5 Трет циклус студии 

 

Според Законот за високото образование42 на Република Македонија  и Законот 

за научно-истражувачка дејност43, универзитети имаат обврска да креираат 

структурирани студиски програми со најмалку три години на траење, односно 180 

ЕКТС. Министерството за образование и наука  ја дава главната рамка која првенствено 

се фокусира на менторите за истражувачката работа на докторантите. Докторантот има 

обврски: 

• да следи/посетува организирана академска обука на напредни стручни и 

научни курсеви; 

• да подготви независен истражувачки проект (докторски проект); 

• да реализира најмалку една меѓународна мобилност (најмалку 7 дена); 

• да учествува во предавањата и друг вид на комуникациски активности; 

                                                           
41 Закон за Националната рамка на квалификации. Службен весник  на РМ бр.137/2013 
42 Закон за високото образование на РМ. Сл. весник/година: 35/2008 од 15.2.2013 г. (измени и дополнувања) 
43 Закон за научно-истражувачка дејност. Службен весник на РМ бр.46/08 од 7.4.2008. 
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• да има публикации во меѓународни научни списанија и активно учество во 

меѓународни конференции поврзани со докторскиот проект; 

• јавно презентирање и одбрана на докторската дисертација врз основа на 

докторскиот проект. 

Називот на квалификацијата која се добива по успешно завршување на третиот 

циклус на студии е доктор на + профилот на студиите. Пример: доктор на педагошки 

науки, доктор по образовни науки, Доктор по педагогија од областа на методиките... 

Според податоците на Државниот завод за статистика на Република 

Македонија, во 2012 година имало вкупно 146 докторанти кои дипломирале на 

третиот циклус на студии и се стекнале со квалификација доктор на некоја област на 

студии. Најголем процент (54,1%) се од општествените науки, 18,5% од медицинските 

науки, 13% од техничко-технолошките науки, а останатите се од хуманистичките науки, 

математичките, биотехничките. 

 

1.5 Образование на возрасни во Република Македонија 

 

1.5.1 Законски основи и поставеност на системот за образование на возрасни 

(легислатива) 

 

Република Македонија по осамостојувањето во 1991 година, започнува да 

гради автентичен образовен систем базиран на принципот на демократичност. Иако се 

направени бројни чекори со цел воспоставување образовен систем кој би излегол 

пресрет на предизвиците на 21 век, сé до почетокот на новиот милениум, 

образованието и обуката на возрасните се запоставени на сметка на надградување на 

системите за основно и средно образование. 

Во 2006-тата година, Собранието на Република Македонија ја усвојува 

Националната Програма за развој на образованието 2005-2015. Интегрален дел од 

оваа Програма е Програмата за образование на возрасните во контекст на 

доживотното учење, како стратешки документ кој го третира образованието на 

возрасните како интегрален дел од целокупниот образовен систем.44  

Во рамките на Програмата за образование на возрасните во контекст на 

доживотното учење, главната цел на образованието на возрасните е дефинирана како 

„да обезбеди еднакви можности за стекнување квалитетно образование и добивање 

соодветни знаења, вештини и компетенции”. 

Системскиот пристап кон образованието и обуката на возрасните започнува со 

усвојувањето на Законот за образование на возрасните во Ноември 2008 година, со 

кој се обезбедува соодветен третман на образованието и обуката на возрасните во 

                                                           
44 Национална програма за развој на образованието (2005-2015), Министерство за образование и наука на 
Република Македонија, Скопје, 2006. 
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целокупниот образовен систем, што од друга страна ги регулира правата и обврските 

на индивидуите и институциите инволвирани во процесот и има за цел обезбедување 

образование, доквалификација, стекнување квалификации, учење и обука на 

возрасните.  

Целта на образованието и обуката на возрасните во Република 

Македонија во согласност со Законот за образование на возрасните е да се обезбеди 

можност за стекнување на соодветно образовно ниво за секого и за сите возрасни 

групи, и да овозможи истите да стекнат знаења, вештини и ставови кои ќе бидат во 

согласност со барањата на општеството и пазарот на трудот.45 

Задачи на образованието на возрасните кои кореспондираат со целите се 

следните: 

 завршување на најмалку задолжително образование, 

 оспособување за вработување на возрасните кои не завршиле образование 

за прво ниво на стручни квалификации, 

 преквалификација и доквалификација, оспособување и обука на вработени и 

невработени возрасни лица, 

 овозможување образование и стекнување знаења и вештини кои одговараат 

на личните способности и возраста на поединците, и 

 стекнување со основни вештини и компетенции со кои се обезбедуваат 

основи за доживотно учење. 

Приоритетите на образованието и обуката на возрасните се опишани во 

Стратегијата за образование на возрасните (2010-2015)46, развиена од страна на 

Советот за образование на возрасните се фокусираат на: 

1.  Зајакнување на системот на образование на возрасните преку развивање на 

информациско-статистички систем за следење на образовната мобилност на 

возрасните  

2. Создавање услови доживотното учење и мобилноста да станат реалност  

3. Подобрување на квалитетот и ефикасноста на образованието и обуката на 

возрасните 

4. Промовирање на рамноправност, социјална кохезија и активно граѓанство 

5. Промоција на образованието на возрасните и културата на учење преку 

активен пристап во образованието и обуката на возрасните. 

 

 

                                                           
45 Закон за образование на возрасни, „Службен весник на Република Македонија“, бр 7/08, Министерство за 
образование и наука на Република Македонија. 
46 Стратегија за образование на возрасните (2010-2015), Скопје: Совет за образование на возрасните. 
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1.5.2 Видови институции за образование на возрасни 

 

Образованието за возрасните, согласно Законот за образование на возрасните 

во Република Македонија, може да го вршат јавните и приватните установи за 

образование на возрасните, институциите за образование на возрасните, центрите за 

усовршување, работодавачите и социјалните партнери, здруженијата на граѓани или 

индивидуалните обучувачи, кои ги исполнуваат условите пропишани со Законот за 

образование на возрасните. Во Република Македонија различни видови институции го 

конституираат системот за образование на возрасните. Од една страна тоа се јавните и 

државните институции и тела, кои имаат одговорност и компетенции за реализација 

на образованието на возрасните, а од друга страна тоа се приватни институции кои 

нудат различни видови обуки за возрасни следејќи ги барањата на индивидуите и 

пазарот на трудот.  

Јавните и државни институции и тела инволвирани во образованието и обуката 

на возрасните се: 

 Министерството за образование и наука на Република Македонија  

 Центарот за образование на возрасните 

 Совет за образование на возрасните 

 Министерството за труд и социјална политика   

 Национална Агенција за Европски образовни програми и мобилност 

Приватните институции за образование на возрасните, како на пример 

различни институции за образование на возрасните, центрите за усовршување, 

работодавачите и социјалните партнери, здрженија на граѓани или индивидуални 

обучувачи, можат исто така да бидат понудувачи на образовни програми за 

образование на возрасни според Законот за образование на возрасните. Неколку 

групи на провајдери можат да се истакнат како важни за образованието и обуката на 

возрасните: 

Јавни и приватни специјализирани институции за образование на 

возрасните: работнички универзитети, образовни консултантски фирми, центри за 

обука, центри за странски јазици, центри за компјутерско образование, центри за 

советодавна работа, основни училишта за образование на возрасните, 

 Средни училишта; 

 Синдикати  

 Комори и асоцијации Агенции за вработување; 

 Професионални тела; 

 Универзитети; 

 Невладините организации. 

Постојат и други институции и организации, кои покрај главните дејности имаат 

одредени активности од областа на  образование на возрасни како што се: 

Библиотеки, музеи, издавачки куќи, културни центри, телевизии, радија итн. Исто така 
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и поголеми приватни фирми за своите вработени нудат организирани обуки или други 

форми за понатамошно образование. 

 

1.5.3 Програми за образование на возрасните/ провајдери 

 

Образованието на возрасните во Република Македонија се спроведува низ 

формален, неформален и информален начин на учење.  

Формалното образование на возрасните е институционализирано образование 

кое се спроведува во јавни и приватни институции во согласност со соодветни 

силабуси и курикулуми. Тоа е регулирано со државните образовни закони. Според 

Законот за образование на возрасните, формалното образование вклучува: основно 

образование на возрасни, средно образование на возрасни, стручни обуки за 

стекнување квалификации, техничко образование, пост-средно образование за 

возрасни, реквалификација и стекнување нови квалификации, високо образование за 

возрасни. 

Неформалното образование на возрасните е инкорпорирано во организираните 

процеси на учење кои имаат за цел да им обезбедат на возрасните со специфични 

знаења, вештини и ставови потребни за пазарот на трудот, за различни општествени 

активности и личен развој. Информалното учење на возрасните ги вклучува сите 

форми на активности кои возрасните ги користат за учење од секојдневниот живот и 

од влијанијата на општествената средина. Возрасните стекнуваат образование по 

програмите за основно, средно и високо образование прилагодени на потребите и 

можностите на возрасните (јавно признати програми). Возрасните можат да се 

образуваат и усовршуваат, специјализираат и да ги дополнуваат своите знаења и 

вештини во формалното образование, во организација на образовните установи кои се 

верифицирани и лиценцирани за овие програми. Возрасните можат да се образуваат и 

усовршуваат, специјализираат и да ги дополнуваат своите знаења, вештини и 

компетенции согласно посебни програми за стекнување на знаења и вештини кои се 

организираат кај лиценцираните образовни установи и институции. 

Програмите се прилагодени на возраста, претходното стекнато образование, 

знаење, вештини и способности на возрасните. Програмите за образование на 

возрасните може да се изведувааат преку: редовна настава, консултативно-

инструктивна настава, дописноконсултативна настава, отворена настава, теле-настава, 

настава на далечина, мултимедиски и на друг соодветен начин. 

Програмата може да има и модуларана структура. Програмите ги реализираат: 

наставници, професори, инструктори за практична настава и стручни соработници кои 

треба да стекнат со посебна подготовка за работа со возрасни, која се организира на 

содветни установи и институции.Тие имаат има право и обрска на постојано стручно 

усовршување, како и усовршување за работа со возрасни. 
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Согласно Законот за образование на возрасните, секој кој има навршено 15 

години и ги исполнува специфичните услови и барања на Програмата, може да биде 

учесник во програмите за образование и обука на возрасните.  

Возрасните кои поседуваат знаења, вештини и компетенции од одредена 

област, можат да ги докажат преку положување на соодветни испити во институциите 

и организациите кои се провајдери на такви програми, освен Државниот матурски 

испит и Завршните испити во средното образование. Ова претставува алтернативен 

начин за признавање на претходното и искуствено знаење на возрасните кои немале 

можност да бидат дел од формалниот образовен процес. 

По завршувањето на програмата за образование на возрасните, учесниците 

добиваат сертификати како сведоштво за знаењата, вештините и компетенциите 

стекнати со програмата.   

Според Член 21 од Законот за образование на возрасни, програмите за 

образование на возрасни ги реализираат наставници, професори, инструктори за 

практична настава и стручни соработници47. Овој кадар треба да се стекне со посебна 

подготовка за работа со возрасни која се организира во соодветни установи и 

институции. Кадарот кој се бави со образовна работа со возрасни исто така има право 

и обврска на постојано стручно усовршување за работа со возрасни. Додека, во 

програмите се наведува видот на кадарот кој може да ја реализира програмата.

                                                           
47 Закон за образование на возрасни, „Службен весник на Република Македонија“, бр 7/08, Министерство за 
образование и наука на Република Македонија. 
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В Т О Р  Д Е Л 

2. АНАЛИЗА НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА НАСТАВНИЦИТЕ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Теориска анализа на системот за образованието на наставниците во 

Македонија 

2.1 Иницијално образование на воспитувачите во Република 

Македонија 

 

Со едукација насочена кон обликување на професијата воспитувач се почнува 

со почетоците на  развојот на институционализирана форма на предучилишното 

воспитание и образование во Република Македонија, односно после Втората Светска 

Војна. Оттогаш, постојано се зголемува бројот на наменски едуцирани кадри и 

интензивно се работи на подобрување на квалитетот на воспитувачката професија. Таа 

доживува растеж почнувајќи со средношколски квалификации, преку виша школа за 

воспитувачи и педагошка академија, сé до високо образование. 

Денес, согласно со светските и европските движења, професијата воспитувач во 

Р.Македонија се стекнува со четиригодишни студии на повеќе 

универзитети/факултети, од кои некои се наменски за едукација на воспитувачи а 

некои од нив за едукација на педагози со можност да се вработат на работното место 

воспитувач. Денес, воспитувачки кадри за предучилишното воспитание образование 

се профилираат следните универзитети/факултети:   

 УКИМ- Универзитет „Св. Кирил и Методиј “ во Скопје - Педагошкиот 

факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје  и Филозофскиот факултет во 

Скопје - Институтот за педагогија;  

 УКЛО- Универзитет „Климент Охридски“ во Битола - Педагошкиот Факултет 

во Битола; 

 УГД- Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип-  Факултетот за образовни науки во 

Штип; 

 ДУТ – Државниот универзитет во Тетово- Филозофскиот факултет во Тетово. 

Студиите за воспитувачи на сите факултети во Република Македонија се 

рангираат како академски  универзитетски  студии и, согласно со Болоњската 

декларација, се реализираат според ЕКТ системот. Овие студии траат  четири 

академски години  во кои студентите низ осум семестри, со стекнати 240 кредити, го 

заокружуваат профилирањето за работното место воспитувач на ниво VI А според 

Националната рамка на квалификации48. Сите програми се акредитирани од Одборот 

                                                           
48 Види: Закон за Националната рамка на квалификации, „Службен весник на Република Македонија“ бр.137/2013 



35 

 

за акредитација на Република Македонија. Компетенциите кои се предвидени во 

профилирањето на воспитувачите во програмите се изразени во вид на општи и 

специфични дескриптори  потребни за овој академски профил. 

Покрај дипломата за воспитувач, воспитувачите во РМ подлежат на 

лиценцирање со кое се стекнуваат со право да се вклучат во системот на згрижување и 

воспитување на деца од предучилишна возраст49 

 

2.1.1 Составни делови на студиските програми 

Едукацијата на воспитувачите се состои од  

 Теоретско образование и   

 Практична настава.  

Теоретското образование опфаќа општи  и стручни предмети, предмети од 

областа на науките од чии содржини се реализираат игровни активности сообразени 

на можностите на децата, и  методиките.  Практичната настава се состои од 

практична работа во јавните и приватните предучилишни воспитно-образовни 

установи на територијата на Република Македонија. Taa е различно организирана на 

сите факултети што продуцираат воспитувачи. Сублимирано, постојат три дела и тоа: 

педагошка практика, методски хоспитации и педагшки стаж. На некои од факултетите 

овие три дела се реализираат низ една студиска програма. Со изработка на 

Упатството за изведување практична настава на студентите од наставничките 

факултети50 од ОБСЕ, во кои учествуваа сите факултети кои едуцираат воспитувачи, 

се регулира состојбата околку менторството од страна на воспитувачите во практиката, 

како и од страна на професорите.  

За време на студиите студентите-идни воспитувачи, од сите факултети на кои 

студираат, се вклучуваат во проекти активности иницирани од невладиниот сектор, со 

цел проширување и продлабочување на нивните знаења и вештини како идни 

воспитувачи во полето на мултикултурализмот, интеркултурализмот, меѓуетничката 

соработка, мотивирањето на децата, помошта на децата кои имаат потешкотии со 

учењето и сл.  

 

2.1.2 Специфичности и разлики во профилирањето на воспитувачот  

Сите факултети кои едуцираат воспитувачки кадри имаат различно име на 

самиот факултет или во контекстот на одделението наменето за тој вид на кадар. На 

пример, некаде се користи терминот институт за..., некаде студиска програма за... 

Дипломираниот кадар се стекнува со различно звање, како: дипломиран воспитувач, 

дипломиран професор за предучилишно воспитание и образование и сл. Студиските 

                                                           
49 Закон за заштита на децата, Службен весник на РМ, бр 23 од 14.02.2013г. 
50  Види: Група автори(2013), Упатство за изведување практична настава на студентите од наставничките 
факултети,Скопје: ОБСЕ (во соработка на МОН на РМ и БРОна РМ) 
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програми се разликуваат и во поглед на компетенциите кои треба да ги стекне овој 

академски профил, во бројот и видот на предметите, како и во самите предметни 

програми. (Види во табелата подолу)  

 

Табела бр. 1Факултети за образование на воспитувачи, со стекнати звања 

 

 

2.2 Иницијално образование на наставниците за основно образование 

во Република Македонија 

 

Специфичноста на работата на наставниците од основното образование, 

посебно одделенскиот наставник, е таа што тој има „„преку 30 различни програми во 

сите четири одделенија, со преку 10 методики на различни предмети и струки“, што 

претставува дополнително барање и поголем ангажман во креирање адекватно 

наставничко образование.“51 

 

                                                           
51 Според Радашин В. , превземено од: Илиев Д. (2001). Иницијално образование на наставниците од основното 
образование во Македонија и Англија, Битола: Факултет за учители и воспитувачи, стр: 21 

Универзит

ет  

Мест

о 

Факултет Програма/институт

/одделение 

Звање 

УКИМ  

Скопј

е 

Педагошки факултет „Св. 

Климент Охридски “, 

Скопје 

Институт за 

предучилишно 

воспитание и 

образоване 

Дипломиран 

професор за 

предучилишно 

воспитание и 

образование 

 УКИМ  Скопј

е 

Филозофски факултет 

Скопје 

Институт за 

педагогија 

Дипломиран 

педагог 

 УКЛО Битол

а 

Педагошки факултет 

Битола 

Студиска програма 

за воспитувачи 

Дипломиран 

воспитувач 

 УГД Штип Факултет за образовни 

науки во Штип 

Студиска програма 

за предучилишно 

воспитување 

Дипломиран 

воспитувач 

ДУТ Тетов

о 

Филозофски факултет 

Тетово 

Студиска програма 

за педагогија- 

професионална 

педагогија 

Дипломиран 

педагог 

ДУТ Тетов

о 

Филозофски факултет 

Тетово 

Студиска програма 

за педагогија- 

одделенска 

настава 

Дипломиран 

професор по 

одделенска настава 
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2.2.1 Законски основи и поставеност-(легислатива) 

Според Законот за основно образование на Р. Македонија52, воспитно-

образовната работа во основното училиште ја остваруваат наставници, стручни 

соработници (педагог, психолог, социолог, социјален работник, дефектолог, 

библиотекар) и воспитувачи. (Член 77) Во истиот член од Законот се вели дека „Видот 

на стручната подготовка на лицата кои остваруваат воспитно-образовна работа во 

основното училиште се уредува со норматив за наставен кадар на основното 

училиште, што го утврдува министерот“. Спецификите за наставен кадар во 

уметничките училишта се регулира во член 78, а со член 79 од истиот закон Воспитно-

образовната работа во посебните училишта и посебните паралелки во основните 

училишта.  Наставник во основно училиште може да биде лице кое: има завршено 

најмалку четири години соодветно високо образование и се има стекнато со најмалку 

240 ЕКТС. Квалификациите со кои се стекнуваат наставниците за професијата наставник 

во оснвно училиште припаѓаат на VI А ниво од Националната рамка на 

високообразовни квалификации и соодветствуваат на ниво VI од Европската рамка на 

високообразовни квалификации. 

 

2.2.2 Модели на иницијално образование на наставниците за основно 

образование  

Наставниците кои завршиле на наставна група на наставничките факултети, со 

претходно регулирање на прогилот во нормативот за основно образование, можат да 

работат во основните училишта. Наставниците кои завршиле ненаставни групи на 

наставнички студии, може да се вработат во основно училиште, освен во одделенска 

настава, само доколку се стекнат со педагошко-психолошка и методска подготовка на 

акредитирани високообразовни установи, се стекнува преку следење на настава и 

полагање на испити, како и изведување на најмалку 45 дена практична настава во 

основно училиште.  (Член 79-а) 

Според наведеното, наставниците за одделенска настава своето образование го 

стекнуваат на моделот 4+1+3, преку т.н. истовремен модел (подолу во текстот 

објаснет), предметните наставници во основното училиште се подготвуваат на 

еднопредметни и двопредметни студиски програми на наставничките факултети со 

моделот 4+1+3 преку т.н. истовремен модел и на ненаставничките факултети со 

моделот 4+педагошка доквалификација+ 1+3. 

 

                                                           
52 Закон за основното образование Консолидиран текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 
33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 
10/2015, 98/2015 и 145/2015) 
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2.2.3 Институции во кои се реализира иницијалното образование за наставниците 

кои работат во основното образование  

Во Република Македонија, иницијалното образование за одделенските 

наставници може да се стекне на следните високообразовни институции: 

 Педагошкиот факултет во Скопје (со настава на македонски, албански и 

турски јазик); 

 Факултетот за образовни науки во Штип; 

 Педагошкиот Факултет во Битола; 

 Филозофскиот факултет во Скопје, Институтот за педагогија; 

 Филозофскиот факултет во Тетово, студиска програма по педагогија 

(оделенска и професинална насока ). 

Иницијалното образование за предметни наставници кои се вклучени во 

основното образование може да се стекне на следните високообразовни институции: 

 Филозофскиот факултет во Скопје; 

 Филолошкиот факултет во Скопје; 

 Педагошкиот Факултет во Битола; 

 Природно-математичкиот факултет во Скопје; 

 Факултетот за физичка култура во Скопје; 

 Факултетот за ликовни уметности во Скопје; 

 Факултетот за музички уметности во Скопје; 

 Филозофскиот факултет во ДУТ Тетово; 

 Филолошкиот факултет во ДУТ Тетово; 

 Природно-математичкиот факултет во ДУТ Тетово; 

 Факултетот за физичка култура во ДУТ Тетово; 

 Факултетот за ликовни уметности во ДУТ Тетово; 

 Факултетот за музички уметности во ДУТ Тетово; 

 

2.3 Иницијално образование за предметни наставници кои се 

вклучени во основното образование 
 

Наставничката дејност се темели врз две основни компоненти: стручно-научна и 

педагошка што значи дека за успешно извршување на наставничката професија, 

потребни се стручно научни знаења од одредена област и педагошки знаења, 

способности, вештини и ставови. Општа тенденција во светот е меѓу овие две 

компоненти да се воспостави промислен баланс. Кај нас тој сооднос е на многу 

несоодветно ниво. Така на факултетите кои продуцираат најголем број на наставници 

за основно образование (Филозофски, Филолошки и Природно-математички), 

педагошката компонента во вкупниот број на неделни часови е застапена со 

приближно 6-10% или сооднос од 9:1. 
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Ваквиот сооднос јасно укажува дека наставниците во предметна настава 

стекнуваат иницијално образование кое ни приближно не ги задоволува барањата на 

наставничката професија. 

Слична е состојбата и со оспособувањето на наставници за работа во средните 

стручни училишта, по стручните предмети. 

Сериозно внимание заслужува и педагошката практика како значајна 

компонента на иницијалното образование. Кај нас таа сеуште е недоволно осмислена 

и главно се реализира преку наставата на соодветните методики, што е недоволно. 

Неопходно е на практичната компонента во рамки на иницијалното образование да ѝ 

се даде поголемо значење и тоа како во поглед на времетраењето, така и во поглед на 

содржината, задачите и начинот на нејзината реализација. Значајно е таа да биде 

методички осмислена, со почитување на основните педагошки принципи и на 

законитостите на воспитно-образовниот процес. 

Што се однесува пак до компетенциите кои се развиваат кај предметните 

наставници, тие треба да се фокусираат на: знаење на наставнииот предмет и на 

воспитно образовниот систем, поучување и учење, создавање на стимулативна 

средина за учење, социјална и образовна инклузија, комуникација и соработка со 

семејството и заедницата, професионален развој и професионална соработка. 

 

2.4 Компетенции на студентите- идни наставници за основно 

образование  
 

 Компетенциите на студиските програми на кои студираат наставници за 

основно училиште се базираат на проектни активности и институционални одлуки и 

решенија. Секоја високообразовна институција на која се подготвуваат наставници има 

свои сопствени студиски програми кои, на со Закон утврдена постапка, се 

акредитираат од Одборот за акредирација и евалуација на Република Македонија 

(Член 69),53 по претходно усвојување на Наставно-научниот совет на факултетот, 

Советот за прв, втор, односно трет циклус на студии на Универзитетот и Ректорската 

управа на Универзитетот. Постојат разлики помеѓу факултетите во формулациите на 

компетенциите, видот на компетенциите, степенот на застапеност на компетенциите и 

тн. Се прави обид оваа материја да се регулира со законски измени54 при што се 

предвидува комисии да работат на изработка на истоветни студиски програми, што не 

одговара на тенденциите за разнообразност во понудата и соодветна застапеност и 

                                                           
53 Закон за високото образование (консолидиран текст) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008; 
103/2008; 26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 
130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015 и 154/2015,, Извадено Ноември 12, 2015 од: 
http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/zakon-za-visoko-2015.pdf 
54Повеќе во: Закон за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното 
воспитание, основното и средното образование, Консолидиран текст („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/2015, 20/2015, 98/2015 и 145/2015). Извадено Ноември 13, 2015 од: 
http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/zakon-visoko-obrazovni-2015.pdf  

http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/zakon-za-visoko-2015.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/zakon-visoko-obrazovni-2015.pdf
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покриеност на компетенциите, атрактивноста на студиската програма и актуелните 

состојби и ресурси. 

 

2.5 Иницијално образование на наставниците за средно образование 

 

2.5.1 Законски основи и поставеност 

Во Законот за средно образование е регулирано кој може да биде наставник во 

овој подсистем. Според Законот во член 59, „Наставници во средното образование 

можат да бидат лица кои завршиле соодветни студии за образование на факултет, 

висока школа или академија и имаат положено стручен испит“. Во следните пасуси од 

истиот член се прецизира соодветноста на студиите и се вели дека „Наставници во 

средното образование можат да бидат лица кои завршиле соодветни додипломски 

студии на факултет и стекнал звање “Bachelor” и имаат положено стручен испит“ и „ 

лица кои завршиле додипломски студии на факултет, стекнал звање “Bachelor” и 

педагошка, психолошка и методска подготовка на соодветни факултети и имаат 

положено стручен испит“.55 

Наставник во средно училиште може да биде лице кое: има завршено најмалку 

четири години соодветно високо образование и се има стекнато со најмалку 240 ЕКТС. 

Квалификациите со кои се стекнуваат наставниците за професијата наставник во 

средно училиште припаѓаат на VI А ниво од Националната рамка на високообразовни 

квалификации и соодветствуваат на ниво VI од Европската рамка на високообразовни 

квалификации.56 

 

2.5.2 Модели на иницијално образование на наставниците за средно образование  

Сложеноста на средното образование кое произлегува пред сè од неговата 

организациска и програмска структура го прави мошне комплексно прашањето за 

наставниот кадар. Во средното образование постојат три категории на наставници: 

 Наставници кои непосредно се оспособуваат за вршење на наставничката 

дејност во текот на факултетските студии. 

 Наставници кои завршиле друг, ненаставнички факултет и со завршена 

педагошка доквалификација се здобиваат со право да изведуваат настава во 

стручните училишта по соодветни стручни предмети. 

                                                           
55 Закон за средното образование Консолидиран текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995; 
24/1996; 34/1996; 35/1997; 82/1999; 29/2002; 40/2003; 42/2003; 67/2004; 55/2005; 113/2005; 35/2006; 30/2007; 
49/2007; 81/2008; 92/2008; 33/2010; 116/2010; 156/2010; 18/2011; 42/2011; 51/2011; 6/2012; 100/2012 и 24/2013), 
Извадено Септември 21 2015 од: http://www.sonk.org.mk/documents/Sredno_obrazovanie_95.pdf  
56 Закон за наставници во основните и средните училишта, (Член 2), 2015), Извадено Септември 21 2015 од: 
http://mon.gov.mk/images/documents/zakoni/Zakon_za_nastavnici_vo_osnovno_i_sredno_obrazovanie.pdf  

http://www.sonk.org.mk/documents/Sredno_obrazovanie_95.pdf
http://mon.gov.mk/images/documents/zakoni/Zakon_za_nastavnici_vo_osnovno_i_sredno_obrazovanie.pdf
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 Наставници за изведување на практична настава (инструктори). Оваа категорија 

на наставници образовно гледано и покрај одредени законски барања 

практично е најнедефинирана. 57 

2.5.3 Институции во кои се реализира образованието на наставниците за средно 

образование  

Предметните наставници вклучени во системот на средно образование се 

продуцираат на високообразовните институции ширум земјата и странство. Тие треба 

да имаат завршено четиригодишно академско образование од соодветна научна 

област и завршена педагошка доквалификација.   

Меѓутоа, присутна е практиката како наставници за работа во средните стручни 

училишта да се ангажираат и лица со завршено соодветно високо образование 

(економски, земјоделски, машински, ветеринарен факултет и сл.), но без соодветна 

педагошка подготовка. 

 

2.5.4 Атрактивност и услови за прием/влез на студенти на наставничките факултети 

на кои се образуваат наставници за средно образование 

Со цел да се зголеми атрактивноста на наставничките факултети кои образуваат 

наставници за средното образование потребно е програмите за иницијална обука на 

наставниците да се динамични, променливи и да се во постојан развој. Тие треба да ги 

подготват идните наставници за проактивно превземање на професионалните обврски 

кои се очекуваат од нив. Поради тоа при дефинирањето на студиските програми за 

иницијално образование на наставниците мора да се води сметка за: стручноста, 

педагошките компетенции, компетентноста за употреба на образовната технологија 

особено ИКТ, организациските компетенции и способност за тимска работа, како и 

флексибилноста и отвореноста. 

 

2.5.5 Структура/времетраење и степен на образование во иницијалното 

образование на наставниците за средно образование 

Од учебната 1995/96 иницијалното образование на сите наставници (освен за 

практична настава е подигнато на факултетско ниво во траење од 4 години. 58 

Квалификациите со кои се стекнуваат наставниците за професијата наставник во 

средно училиште припаѓаат на VI А ниво од Националната рамка на високообразовни 

квалификации и соодветствуваат на ниво VI од Европската рамка на високообразовни 

квалификации.59ТКА 

                                                           
57 Национална програма за развој на образованието во Република Македонија 2005-2015, (2006). Скопје: 
Министерство за образование и наука на Република Македонија 
58 Ibid 
59 Закон за наставници во основните и средните училишта (Сл. Весник на Р.М. бр.10/2015, и 145/2015), Скопје, 
Службен весник на Република Македонија 
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2.6 Образование на наставниците за наставничките факултети 

 

2.6.1 Законски основи и поставеност 

Образованието на наставниците за наставничките факултети, пред донесување 

на  Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во 

предучилишното воспитание, основното и средното образование60, се регулираше со 

Законот за високо образование61.  

Според Законот за високо образование, наставниците и соработниците се 

избираат на начин истоветен како сите високошколски наставници и соработници. 

Во Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар 

во предучилишното воспитание, основното и средното образование, во делот 5 

Наставно-научен кадар се вели дека покрај критериумите за избор во звање согласно 

Законот за високото образование, наставно-научниот кадар на наставничките 

факултети треба да ги исполнува следниве критериуми: „ докажана и плодна научно-

истражувачка дејност во научното поле за кое се избираат во звање со објавени 

најмалку четири труда во меѓународни научни списанија во последните три години и 

трудови во списание со импакт фактор во последните три години кои носат вкупно 

најмалку пет бода, односно трудови во списание со импакт фактор во последните пет 

години кои носат вкупно најмалку десет бода, од базата на Web of Science, согласно 

член 95-а, став 6 од Законот за високото образование. - да поседувааат еден од 

следниве меѓународно признати сертикати или уверенија за активно познавање на 

англискиот јазик не постар од пет години: - ТОЕФЛ ИБТ најмалку 74 бода, - ИЕЛТС 

(IELTS) - најмалку 6 бода, - ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво, 

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен, - БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода 

или - АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и - положен тест на личноста и тест за 

интегритет, за чие спроведување се ангажираат лиценцирани стручни лица од 

професионална институција.(Член 17)“62 

Покрај наведеното Законот дава значителна предност на лица кои со своите 

научни звања се стекнале надвор од државата, а во изборот во звања улога има 

министерот за образование и членови на комисија од пет членови, од кои двајца од 

високо рангирани универзитети во светот. 

Во Законот за високо образование се определуваат критериумите за избор во 

наставно-научни звања. Според Законот: „Наставниците во наставно-научни звања се 

                                                           
60 Закон за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, 
основното и средното образование (Консолидиран текст) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
10/2015, 20/2015, 98/2015 и 145/2015) Извадено Ноември 12, 2015 од: 
http://mon.gov.mk/images/documents/zakoni/zakon-visoko-obrazovni-2015.pdf  
61 Закон за високото образование (консолидиран текст) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008; 
103/2008; 26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 
130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015 и 154/2015, (Член 125-а), Извадено Ноември 12, 2015 од: 
http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/zakon-za-visoko-2015.pdf 
62 Ibid 

http://mon.gov.mk/images/documents/zakoni/zakon-visoko-obrazovni-2015.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/zakon-za-visoko-2015.pdf
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избираат во наставно-научни области утврдени со статутот на универзитетот, односно 

со статутот на самостојната висока стручна школа.  

За доцент може да биде избрано лице кое има научен степен доктор на науки 

од научната област во која се избира, просечен успех од најмалку осум на студиите на 

прв и втор циклус за секој циклус посебно, објавени најмалку четири 

научноистражувачки трудови во соодветната област во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации или научни труда во научно списание со импакт 

фактор кои се од соодветната област во базата на Web of Science во последните пет 

години, кои носат вкупно најмалку десет бода, согласно член 95-а став 6 од овој закон, 

како и постигнувања во примената на истражувачките резултати и способност за 

изведување на одделни видови високообразовна дејност и позитивна оценка од 

самоевалуацијата.  

За вонреден професор може да биде избрано лице кое има научен степен 

доктор на науки од научната област во која се избира, објавени најмалку пет 

научноистражувачки трудови во соодветната област во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации или научни труда во научно списание со импакт 

фактор кои се од соодветната област во базата на Web of Science во последните пет 

години, кои носат вкупно најмалку 15 бода, согласно член 95-а став 6 од овој закон, 

како и учество во научноистражувачки проекти, односно значајни достигнувања во 

примената на научноистражувачките резултати, придонес во оспособувањето на 

помлади наставници и кое покажало способност за изведување на разни видови 

високообразовна дејност и позитивна оценка од самоевалуацијата. 

За редовен професор може да биде избрано лице кое има научен степен 

доктор на науки од научната област за која се избира, објавени најмалку шест 

научноистражувачки трудови во соодветната област во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации или научни труда во научно списание со импакт 

фактор кои се од соодветната област во базата на Web of Science во последните пет 

години, кои носат вкупно најмалку 20 бода, согласно член 95-а став 6 од овој закон, 

како и кое учествувало или раководело со научноистражувачки проект и кое има 

придонес во оспособувањето на помлади наставници и кое покажало способност за 

изведување на сите видови високообразовна дејност и позитивна оценка од 

самоевалуацијата.  

За повторен избор за редовен професор може да биде избрано лице кое има 

научен степен доктор на науки од научната област за која се избира, објавени најмалку 

шест научноистражувачки трудови во соодветната област во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации или научни труда во научно списание 

со импакт фактор кои се од соодветната област во базата на Web of Science во 

последните седум години, кои носат вкупно најмалку 20 бода, согласно член 95-а став 

6 од овој закон, како и кое учествувало или раководело со научноистражувачки проект 

и кое има придонес во оспособувањето на помлади наставници и кое покажало 
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способност за изведување на сите видови високообразовна дејност и позитивна 

оценка од самоевалуацијата.“(Член 125)63 

 

 

2.7 Менторство и партнерство во иницијалното образование на 

наставниците  

 

2.7.1 Законски основи и поставеност 

Менторството може да биде една од формите за учење за и преку 

иницијалното и доживотното учење на наставникот.  

Најзначаен дел од менторството се остварува во менторските училишта и 

предучилишни установи т.н. училишно поставување (School placement),  работа 

базирана во училиштата (School based work), педагошка практика (Pedagogical practice) 

или поучувачка практика (Teaching practice). Причини повеќе за постоење на 

педагошката практика се единственост на она што може да се научи преку тој процес и 

интересниот начин на учење на нови работи кои произлегуваат од него.  (повеќе во: 

Cameron-Jones, 1991, стр. 5-7) 

Примарна улога на менторството е создавање претпоставки за реализација на  

педагошката практика на студентите на Педагошките факултети и Институтите за 

педагогија при Филозофските факултети во земјата, а неговата секундарна улога е со 

тој процес да се унапредат партнерските институции. 

Примарната улога на менторството се остварува преку сериозен пристап кон 

формалните или неформалните обврски на субјектите во менторството: улога на 

студентот, улога на професорот-методичар, улога на менторот, улога на координаторот 

на менторството, улога на координаторот на педагошката практика, улога на 

асистентот-методичар, и заеднички активности.  

Преку менторството, како што пишува Колисон (Collison, 1998, стр. 173), „...се 

потврдуваат вистинските потенцијали на иницијалното образование на наставниците 

базирано на училиштето.“ Менторот и менторираниот во овој процес „...можат да ја 

проверат стартната основа на менторираниот во секоја област од професионалните 

компетенции на почетокот на практиката, а потоа да ги идентификуваат најважните 

фактори за развој во текот на педагошката практика,“ (Cooper&Batteson, 1998, стр. 167) 

со можност истото да стане дел од процес на акционо истражување.64 

Менторството и партнерството интегрирани во системот на иницијално 

образование и обука на наставниците се составен дел од иницијативите за 

                                                           
63 Закон за високото образование (консолидиран текст) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008; 
103/2008; 26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 
130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015 и 154/2015, (Член 125-а), Извадено Ноември 12, 2015 од: 
http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/zakon-za-visoko-2015.pdf 
64 Превземено од: Илиев Д. (2006), Акциони истражувања во образованието, Битола: Педагошки факултет 

http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/zakon-za-visoko-2015.pdf
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унапредување на наставничката професија. Според Член 99 од Законот за високо 

образование65 кој се однесува на содржината на студиските програми, студентот во 

секоја студиска година задолжително посетува практична настава која не може да 

биде пократка од 30 дена како еден од условите за запишување на наредна студиска 

година. Начинот и условите на организирање на практичната настава ги пропишува 

министерот. 

Покрај задолжителната практична настава пропишана во Законот за високо 

образование, на педагошките факултети во Р. Македонија во студиските програми 

предвиден е голем процент на часови за практиката, дидактиката и методиката која е 

супстанцијална за иницијалното образование на студентите.  

Во соработка со воспитно-образовните институции од целокупниот воспитно-

образовен систем: предучилишни установи, основни и средни училишта, училишта и 

институции за образование и обука на возрасни, студентите опсервираат, реализираат 

и оценуваат воспитно-образовни активности преку реализација на различните форми 

на практичната настава. Во рамките на реализацијата на практичната настава, 

студентите се следени и менторирани од страна на наставници/едукатори кои имаат 

поминато одредена обука за менторство и туторство на идни наставници. Со тоа се 

оддржува и унапредува квалитетот на практичната настава, а од друга страна се 

зајакнува менторската компонента од професионалниот развој на наставниците. 

При анализата на структурата на студиските програми на наставничките 

факултети во Република Македонија, можеме да констатираме дека единствено на 

Филозофскиот факултет во Скопје – Институтот за педагогија, како и на Педагошкиот 

факултет во Битола постои наставен предмет со назив Менторство и туторство, 

односно Менторство, кои имаат статус на изборни предмети. На останатите факултети: 

Факултетот за образовни науки-Штип, Филозофскиот Факултет – Институтот за 

педагогија во Тетово, како и Педагошкиот факултет во Скопје, не се опфатени овие 

предмети во студиските програми. 

Овие резултати, освен што говорат за неизедначеноста на студиските програми 

на наставничките факултети, туку и во неконзистентноста во креирањето на 

наставничките компетенции од областа на менторството и партнерството во воспитно-

образовниот процес. 

Партнерството е значајно за реализација на менторскиот процес. „Една 

форма на институционално партнерство е хоризонталното институционално 

партнерство помеѓу институциите кои образуваат наставнички кадри кое обезбедува 

воедначување на квалитетот на сознанијата со кои се стекнуваат идните наставници. 

Вертикалното институционално партнерство е друга форма на партнерство 

помеѓу институциите кои се вклучени во процесот на образование на наставници, а кое 

може да опфаќа поширока мрежа на институции од различни степени на образование 

и различни односи помеѓу нив. 

                                                           
65 Закон за високо образование, консолидиран текст, февруари, 2013. 
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Интерперсоналното партнерство го претставува соработничкиот однос 

помеѓу субјектите засегнати од исти или приближно исти проблеми и насочени кон 

исти или приближно исти цели. Интерперсоналното партнерство е водено од силата на 

потребата, силата на припадност кон заедницата и силата на докажување и 

самопотврдување.“66 

 

 

2.8 Професионален и кариерен развој на наставниците во Република 

Македонија 

 

Потребата, обврската и должноста за професионален и кариерниот развој на 

наставниците во Република Македонија е регулиран со законите за образование на 

подсистемите.  

Имено, во Законот за заштита на децата кој се однесува на предучилишното 

воспитание и образование, „Работниците во установа за деца во текот на својот 

работен век се должни перманентно стручно да се усовршуваат.“67 

Во Законот за основно образование детално е разработено Професионално 

усовршување, оспособување и напредување на наставниците, при што се предвидува 

задолжителноста, програмата, начинот на акредитација и избор на програми за 

професионален развој на наставниците.68 

Законот за средно образование предвидува приправнички стаж во период од 

една година од првото вработување, но и задолжително професионално усовршување 

на наставниците и нивно усовршување, оспособување и напредување во звања.69 

Законот за високо образование ја предвидува потребата од професионален и 

кариерен развој на наставниците, и истата имплицитно е изразена преку 

определување на условите за избор во звање и напредување во звања.70  

Врз основа на претходно нагласената потреба од професионален и кариерниот 

развој на наставниците во Република Македонија на сите нивоа, во Република 

Македонија донесени се закони, правилници и упатства кои ја регулираат оваа 

професија. 

Интересот за овој сегмент од наставничката професија е преточен во низа 

истражувачки активности на оваа поле (Проектот на Светска банка “SABER Teacher 

                                                           
66 Илиев Д. (2006), Акциони истражувања во образованието, Битола: Педагошки факултет, 
67 Законот за заштита на децата во Р.М, (Член  93) Службен весник на РМ, бр. 170 од 29.12.2010 година 
68 Закон за основно образование, (Член 91), Консолидиран текст, Службен весник на Република Македонија“ 
бр.103/2008; 33/2010; 116/2010; 156/2010; 18/2011; 42/2011, 51/2011; 6/2012, 100/2012 и 24/2013 
69 Закон за средното образование, консолидиран текст, (Член 67, 68 и 69) „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 
113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
70 Закон за високото образование(консолидиран текст) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008; 
103/2008; 26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 
130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015 и 154/2015) 
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Country Report”71, како и на регионалниот проект “Advancing teacher professionalism for 

inclusive, quality and relevant education (ATEPIE)”72, имплементиран во периодот од 

2011/2013 од страна на Центарот за образовни политики (CEP) во соработка со 

Програмата за образовна поддршка на Фондациите Отворено Општество (ESP/OSF)). 

Со Законот за наставници во основните и средните училишта73 се уредуваат 

условите за вршење на професијата наставник во основните и средните училишта во 

Република Македонија, засновањето на работниот однос, категориите на наставници, 

работните задачи на наставникот, континуираното стручно усовршување 

(професионален развој), напредувањето во звања (кариерен развој) и одземање на 

звање. Наставниците се обврзани на континуирано стручно усовршување да посветат 

определен број на часови и притоа кариерно да напредуваат во некоја од категориите: 

наставник, наставник ментор и наставник советник.  

Дел од конкретните решенија во Законот се плод на Проектот на УСАИД за 

кариерен и професионален развој на наставниците, од кој со партнерски однос со 

Министеството за образование и наука, Бирото за развој на образованието, Центарот 

за стручно образование и обука, Државниот Просветен Инспекторат, произлезе 

Каталог на основните професионални компетенции на наставниците со  што се 

очекува да ги поседува наставник по завршувањето на образованието за наставник, 

поминат приправнички стаж и положен стручен испит и во првите години од 

професионалното работење, до унапредувањето во повисоко звање. Каталогот на 

основни професионални компетенции е организиран така што има три меѓусебно 

поврзани делови:  

1. Професионални вредности, што се очекува да ги поседува и почитува секој 

наставник;  

2. Професионални знаењата и вештини на наставникот, што се очекува да ги 

стекнал во текот на образованието за наставник, во текот на приправничкиот 

стаж и првите години од воспитно-образовната работа;  

3. Примери на активности за професионалната практика на наставникот, кои 

претставуваат основен стандард за проценување на наставната работа и 

може да се користат за (само)оценување на наставната практика.74  

Во Каталогот прецизно се нотирани и објаснети компетенциите на наставниците 

по следниве подрачја:  

 Знаење за наставниот предмет и за воспитно-образовниот систем  

o знаење за наставниот предмет 

o знаење за воспитно-образовниот систем 

                                                           
71 World Bank (2013): SABER teacher country report : Macedonia 2013, Извадено Септември 23, 2015 од: http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/08/21/000470435_20140821110517/Rendered/P
DF/779190WP0SABER00Box385305B00PUBLIC0.pdf  
72 Teaching Profession for the 21st Century, Vlasta Vizek Vidović, Zoran Velkovski (ed.), Centre for Education Policy, 
Belgrade, 2013 
73 Предлог закон за наставници во основните и средните училишта, Извадено Септември 24, 2015 од: 
http://mon.gov.mk/images/documents/zakoni/Predlog_Zakon_na_nastavnici_vo_osnovni_i_sredni_V2.pdf  
74 ibid 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/08/21/000470435_20140821110517/Rendered/PDF/779190WP0SABER00Box385305B00PUBLIC0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/08/21/000470435_20140821110517/Rendered/PDF/779190WP0SABER00Box385305B00PUBLIC0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/08/21/000470435_20140821110517/Rendered/PDF/779190WP0SABER00Box385305B00PUBLIC0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/08/21/000470435_20140821110517/Rendered/PDF/779190WP0SABER00Box385305B00PUBLIC0.pdf
http://cep.edu.rs/public/teaching_profession_for_the_21st_century.pdf
http://cep.edu.rs/public/teaching_profession_for_the_21st_century.pdf
http://mon.gov.mk/images/documents/zakoni/Predlog_Zakon_na_nastavnici_vo_osnovni_i_sredni_V2.pdf
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 Поучување и учење  

o планирање и подготовка на наставата 

o реализација на наставата  

o оценување на учениците  

o познавање на учениците и излегување во пресрет на нивните 

потреби  

 Создавање стимулативна средина за учење  

o создавање на безбедна и стимулативна средина за учење  

o училишна клима  

 Социјална и образовна инклузија  

 Комуникација и соработка со семејството и заедницата  

 Професионален развој и професионална соработка  

o професионален развој  

o професионална соработка75 

Во Законот постои и решение со кое напредувањето на наставниците се 

поврзува и е условено од екстерното оценување на учениците, што не е предвидено со 

резултатите од проектот. 

Како што стои во Законот за Академија за наставници76(кој е во мирување), 

Законот има намера да ги зајакне капацитетите на постојниот и идниот наставен кадар 

во предучилишно, основно и средно образование, да ги унапреди наставните 

програми за едукација на наставници и да воведе систем на континуирана обука. Со 

овој закон, меѓу другото, се предвидува: 

 Воведување на систем за професионален и кариерен развој на наставниците 

преку прецизирање на категориите наставник ментор и наставник советник, 

придружен со дополнителен финансиски стимул, односно зголемување на 

месечната плата на наставниците.  

 Воведување на систем на лиценцирање на наставниците кој ќе биде 

задолжителен за иднините наставници, но нема да биде задолжителен за 

постојните наставници, кои ако сакаат да поминат низ процесот на 

лиценцирање, платата ќе им биде зголемена за 3000 мкд месечено. 

 Воведување на селекција на кандидатите за упис за наставници со избор на 

најдобрите студенти уште за време на примениот испит и нивно 

континуирано стимулирање со стипендии за остварување на подобар успех. 

За најдобрите студенти на педагошките факултети и наставните насоки 

висината на стипендијата треба да изнесува најмалку 50% од просечната нето 

плата во земјата, а висината на стипендијата за време на стручната едукација 

                                                           
75 Основни професионални компетенции на наставниците, (2014), УСАИД, МЦГО и Биро за развој на 
образованието, Извадено Јуни 28, 2015 од: http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2015/02/Nacrt_Osnovni-
profesionalni_kompetencii_na_nastavnici.pdf  
76 Предлог на Закон за Академијата за наставници, Извадено Ноември 11, 2015 од: 
http://mon.gov.mk/images/documents/zakoni/Predlog_na_Zakon_za_Akademija_za_nastavnici.pdf  

http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2015/02/Nacrt_Osnovni-profesionalni_kompetencii_na_nastavnici.pdf
http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2015/02/Nacrt_Osnovni-profesionalni_kompetencii_na_nastavnici.pdf
http://mon.gov.mk/images/documents/zakoni/Predlog_na_Zakon_za_Akademija_za_nastavnici.pdf
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на Академијата за наставници да изнесува 100% од просечната месечна нето 

плата. 

 Воведување на нов концепт за едукација и селекција на квалитетен 

менаџерски кадар кој ќе ги води училиштата, преку обука и полагање на 

испит за директор, транспарентност во полагањето на испитот и 

задолжителна континуирана образовна надградба. 

Истиот овој закон експлицитно предвидува „прием и стручно усовршување на 

кандидати за учество во обуката за наставници во јавните и приватните училишта, како 

и издавањето, обновувањето и одземањето на лиценца за работа на наставници“ 

(Член 1), но и имплицитно предвидува издвојување на наставничките факултети од 

системот за високо образование. Во суштина, овој закон предвидува основање на тело 

(Академија на наставници) кое ќе врши иницијално образование на наставниците, 

бидејќи, како што се вели тоа ќе прави: „ организирање и спроведување на програмата 

за обука за идните кандидати за наставници во основните и средните училишта и 

спроведување на завршен испит“ (Член 3)77. Законот и дава овластувања на 

Академијата на наставници да издава, обновува и одзема лиценца за работа на 

наставник, но и да организира и спроведува домашни и меѓународни конференции, 

тркалезни маси, семинари, програми за стручни посети и други форми на обука и 

стручно усовршување.“ (Исто)  

Во Законот за Бирото за развој на образованието78 се дефинира улогата на 

Бирото во оваа сфера како орган кој, покрај другото,„организира и спроведува 

активности за професионалниот развој на воспитно-образовните и раководните кадри“ 

(Член 6); 

Во Предлог на Закон за високообразовни установи за образование на наставен 

кадар во предучилишно, основно и средно образование79 (кој е во мирување) се 

определуваат специфични критериуми за напредување и избор во повисоко звање на 

наставничкиот и соработничкиот кадар на наставничките факултети. 

Државниот просветен инспекторат (ДПИ) врши надзор над стручното и 

педагошкото усовршување на наставници, стручни соработници и воспитувачи и 

полагањето на стручен испит. 

 

 

                                                           
77 Предлог на Закон за Академијата за наставници, Извадено Ноември 11, 2015 од: 
http://mon.gov.mk/images/documents/zakoni/Predlog_na_Zakon_za_Akademija_za_nastavnici.pdf  
78 Закон за Бирото за развој на образованието- КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.37/2006; 142/2008; 148/2009, 69/2013, 120/2013, 148/2013 и 41/2014). 
79  Предлог на Закон за високообразовни установи за образование на наставен кадар во предучилишно, основно и 
средно образование, Извадено Ноември 11, 2015 од: 
http://mon.gov.mk/images/documents/zakoni/Predlog_na_Zakon_za_visokoobrazovnite_ustanovi_ 
za_obrazovanie_na_nastaven_kadar_ETC.pdf 

http://mon.gov.mk/images/documents/zakoni/Predlog_na_Zakon_za_Akademija_za_nastavnici.pdf
http://mon.gov.mk/images/documents/zakoni/Predlog_na_Zakon_za_visokoobrazovnite_ustanovi_%20za_obrazovanie_na_nastaven_kadar_ETC.pdf
http://mon.gov.mk/images/documents/zakoni/Predlog_na_Zakon_za_visokoobrazovnite_ustanovi_%20za_obrazovanie_na_nastaven_kadar_ETC.pdf
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Емпириски искуства (сознанија и заклучоци од спроведеното 

истражување) 

 

2.9 Методолошки основи 

Преку анализа на ставовите од страна на најголемиот дел  заинтересирани, 

вклучени и засегнати страни (студенти на наставничките факултети, наставници на 

наставничките факултети и вработени воспитувачи, одделенски и предметни 

наставници), се добија основни сознанија за перцепцијата на наставничката професија. 

Анализата на нивните ставови го мапираше концептот за унапредување на 

квалитетот за образование на наставниците во Република Македонија, што е и 

предмет на истражувањето. Во истражувањето се тргна со општата хипотеза дека 

Постои простор за унапредување на квалитетот на образованието на 

наставниците во Република Македонија.  

Квалитетот на образованието на наставниците се мереше преку следниве 

индикатори: квалитет на студиските програми на наставничките факултети; 

вработливост на дипломираните наставници и воспитувачи; влијание на педагошката 

доквалификација врз развојот на наставничките компетенции- квалитети; услови и 

организација на процесот на образование на наставниците; положба на студентите-

идни наставници и воспитувачи во процесот на образование на наставници; квалитетот 

на работата на универзитетските наставници; квалитет на профилот наставник кој е 

производ на актуелната поставеност  студиските програми; квалитет на компетенциите 

на  профилот наставник кој е производ на актуелната поставеност  студиските 

програми; излезни квалитети на студентите кои студираат на студиските програми на 

нивните факултети; соодветност на очекуваните резултати на предвидената Европска 

рамка на квалификации; описот на нивоата на постигнување во студиските програми 

на наставничките факултети; состојба со примената на Болоњската декларација во 

образованието на наставниците во Република Македонија; ресурси со кои се 

реализираат студиските програми на наставничките факултети во Република 

Македонија; процес на обезбедување квалитет во образованието на наставните кадри 

во Република Македонија и приоритетни промени кои треба да се извршат во 

образованието на наставниците во Република Македонија во наредниот период. 

Со on-line анкетирањето како постапка и анкетниот лист-прашалник за 

испитување на ставовите и мислењето се испитуваа ставовите на: универзитетските 

наставници од наставничките факултети во Република Македонија, студентите од 

четврта година на студии од наставничките факултети, апсолвентите на наставничките 

факултети, студентите на педагошка доквалификација, воспитувачи во 

предучилишните установи, одделенски наставници во основните училишта, 

предметните наставници од основно училиште и наставници од средно училиште 

групирано во четири категории. 
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2.9.1 Опис на постапката на истражување 

Институциите и поединците кои се засегнати и кои ја реализираат 

наставничката професија во Република Македонија со допис од МОН беа известени за 

реализацијата на оваа истражување. Во дописот-известувањето од Министерството за 

образование и наука на Република Македонија беа доставени линкови на кои секој 

заинтересиран од наведените категории испитаници, можеше да ја пополни анкетата. 

 

2.9.2 Детален опис на структурата на примерокот на истражување 

Во анкетирањето се опфатени испитаници од сите засегнати страни за 

наставничката професија: универзитетски професори, студенти на наставнички 

факултети, воспитувачи и одделенски наставници и предметни наставници за средно и 

основно образование. 

Универзитетските наставници, 51 на број, се избрани од Педагошки факултет 

"Св. Климент Охридски" Скопје, Педагошки факултет "Св. Климент Охридски" Битола, 

Филозофски факултет Скопје, Факултет за образовни науки Штип и Државен 

универзитет Тетово. 42 Универзитетски професори прашалникот го пополнувале на 

македонски јазик, 9 на албански, а ниту еден на турски јазик. Од испитаниците една 

третина 32,7% се од машки пол, додека две третини 67,3% се од женски пол. 

Студентите на наставничките факултети, кои беа вклучени во истражувањето 

се од категориите: студенти од 4-та година на студии, апсолвенти и студенти на 

педагошка доквалификација. Од вкупно 243 испитаници студенти, 152 се изјасниле 

дека потекнуваат од 32 институции, 174 го определиле својот пол (131 женски и 43 

машки). Од 243 студени, 121 или 49,79% анкетниот лист го пополниле на македонски 

јазик, 118 на албански и 4 на турски јазик. 

Од вкупно 818 испитаници воспитувачи и одделенски наставници, 318 се 

изјасниле дека потекнуваат од 76 институции, 613 го определиле својот пол (492 

женски и 121 машки). Од 818-те испитаници 614 или 75,06% анкетниот лист го 

пополниле на македонски јазик, 190 или 23,23% на албански и 14 или 1,71%на турски 

јазик. 

Од вкупно 1642 испитаници предметни наставници од основно и средно 

образование, 889 се изјасниле дека потекнуваат од 178 институции, 1147 го 

определиле својот пол (788 женски и 359 машки). Од 1642-ца испитаници 1333 или 

81,2% анкетниот лист го пополниле на македонски јазик, 297 или 18,1% на албански и 

12 или 0,7% на турски јазик. 

 

2.9.3 Мислења и ставови на испитаниците 

На прашањето за квалитетот на студиските програми одговараа 

студентите, воспитувачите и одделенските наставници, предметните наставници од 

основно и средно образование со избор на една од петте понудени вредности каде 1 
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значи негативен став, 5 најпозитивен став, а не знам, доколку не е запознат со 

состојбата. 

Резултатите покажуваат дека најголема разлика во ставовите на испитаниците 

постои во исказот Потребно е воведување на приемни испити и селекција при упис на 

идните наставници, каде мислењето на предметните наставници од основно и 

средно за 0,73 се разликува од мислењето на нивните колеги воспитувачи и 

одделенски наставници и студентите. Најголема усогласеност помеѓу испитаниците 

според вредностите на аритметичката средина постои во исказите Доминираше 

енциклопедизам, меморирање и фактографија во наставата и Се оценуваше само 

знаењето на студентите, но не и способноста за негова примена и Студискиот 

програм беше преобемен.  

Студентите имаат единствени мислења во однос на исказот Студиските 

програми беа соодветни за кандидатите кои се запишуваат, додека воспитувачите 

и наставниците од одделенска настава и предметните наставници во основно и средно 

во исказот Студискиот програм беше современ.  

Студентите најмногу се разликуваат во однос на мислењето по исказот 

Потребно е воведување на приемни испити и селекција при упис на идните 

наставници, воспитувачите и наставниците од одделенска настава и предметните 

наставници во основно и средно во исказот Успешно завршување на оваа програма 

може да се постигне и преку вонредно студирање. Од разликата на вредностите на 

стандардната девијација (не надминува вредност од 0,5 за секоја категорија 

испитаници) се гледа дека испитаниците се единствени во оценката на студиската 

програма за образование на наставници која покажува просечни вредности во однос 

на понудената скала од 1 до 5. (Види табела бр. 1 во прилог А) 

 

На прашањето за квалитетот на профилот  наставник кој е производ на 

актуелната поставеност на студиските програми одговараа само 

универзитетските професори. Испитаниците имаа можност да се определат за една од 

четирите понудени вредности за секој од наведените искази. Со „да“ се означува 

постоење и потврден одговор, „делумно“ би значело дека истото постои, но 

недоволно, додека значењето на опцијата „не“ е дека не постои или не се применува. 

За опцијата „не знам“ можеа да се определат испитаниците кои немаат свое мислење 

или не ја познаваат појавата претставена со исказот. 

Од одговорите на испитаниците се насетува потреба од зајакнување на 

критериумите за прием на студенти на наставничките факултети и верба во добрата и 

светла иднина на профилот наставник. Универзитетските наставници покажуваат 

негативен став кон намалување на времетраењето на наставничките студии, но и ја 

истакнуваат потребата од дополнително професионална обука на работното место. 

Воочливо е и постоењето дилеми за успешното градење на профилот наставник преку 

вонредно студирање. (Види табела бр. 2 во прилог А) 
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На прашањето за квалитетот на компетенциите на профилот наставник 

кој е производ на актуелната поставеност на студиските програми одговараа 

само универзитетските професори. Испитаниците одговараа на истиот начин како и на 

претходното прашање со тоа што суштината на одговорите е во нивната целосна или 

делумна потврда, односно неточност. 

Од одговорите на универзитетски професори кои се изјасниле по однос на оваа 

прашање се забележува дека во најголемиот број на искази одговорите на 

универзитетските наставници се позитивни. Најголем процент Универзитетските 

професори потврдуваат дека: Компетенциите што студентите треба да ги 

стекнат се јасно дефинирани и формулирани во студиските програми (72,50%), 

Приодите избрани за учење и предавање на компетенциите се јасно 

конкретизирани (61,54%), Се гарантира напредок во развојот на компетенциите 

(60,00%). Во споредба со позитивните одговори, многу мал е процентот на негативни 

одговори за наведените прашања, што, имајќи ги предвид вредностите на 

аритметичката средина, покажува генерално позитивна перцепција за наведените 

прашања. Истовремено резултатите покажуваат дека постои простор за подобрување 

на секоја од наведените подрачја, што произлегува од значителниот процент на 

испитаници кои се определиле за опцијата делумно. (Види табела бр. 3 од прилог А) 

 

На прашањето за состојбата со примената на Болоњската декларација во 

образованието на наставниците во Република Македонија одговараа само 

универзитетските професори. Испитаниците одговараа на истиот начин како и на 

претходното прашање со тоа што суштината на одговорите е во нивната целосна или 

делумна потврда, односно неточност. 

Од одговорите на универзитетските професори кои одговориле на прашањето 

се забележува дека во најголемиот број на искази одговорите на универзитетските 

наставници се позитивни. Најголем процент Универзитетските професори потврдуваат 

дека: програмите се базирани на ЕКТС (97,37%), кредити се распределени на 

програмите (89,19%), кредитите се соодветно распоредени (65,79%), студиските 

програми се во согласност со клучните карактеристики на ЕКТС (63,16%) и дека 

информациите за програмата (модули и/или делови од програмите) се 

презентирани онака како што е опишани во ЕКТС прирачникот за корисници 

(63,16%). Изразено негативен е одговорот од најголем процент универзитетски 

професори за прашањето Дали при распределбата на кредитите беа вклучени 

студентите во овој процес (57,89%).  

Од изнесеното се насетува позитивната перцепција на универзитетските 

професори за усогласеноста на студиските програми на наставничките факултети со 

Болоњската декларација и ЕКТС системот, но и се идентификува простор за 

унапредување на примената на овој систем во процесот на образование на наставници 

во Република Македонија. (Види табела бр. 4 од прилог А) 
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На прашањето за квалитетот на работата на универзитетските 

наставници одговараа студентите, воспитувачите и наставниците од одделенска 

настава и универзитетските професори. Испитаниците имаа можност да се определат 

за една од пет понудени вредности за секој од наведените искази. Со 1 се обележува 

негативниот став кон исказот, со 5 најпозитивен став кон наведениот исказ, а не знам, 

доколку испитаникот не е запознат со состојбата. 

Компаративната анализа покажува дека студентите највисоко ги  проценуваат 

стручноста на наставниците (3,98), редот и организацијата на часот (3,93), применувата 

на интерактивни модели во наставата и учењето од страна на наставниците (3,81) и 

обученоста на универзитетските професори за примена на современи модели на 

настава и учење (3,79). За воспитувачите и наставниците од одделенска настава редот 

и организацијата на часот (3,94) и стручноста на наставниците (3,88) се одлики кои го 

красат универзитетскиот наставник. Значително повисоки се вредностите на 

аритметичката средина на одговорите на универзитетските професори кои сметаат 

дека безмалку во секој исказ се на нивото на задачата, што се гледа од просечната 

вредност на аритметичката средина (од над 4) за секој од исказите.  

Резултатите покажуваат постоење позитивен став кон работата на 

универзитетските професори при реализација на студиските програми на 

наставничките факултети. (Види табела бр. 5 од прилог А) 

 

На прашањето за ресурсите со кои се реализираат студиските програми на 

наставничките факултети во Република Македонија одговараа само 

универзитетските професори.  

Од одговорите на универзитетски професори кои се изјасниле по исказите се 

забележува дека во најголемиот број ставовите по исказите се балансирани и крајно 

умерени. Имено, само на две прашања повеќе од половината испитаници одговориле 

позитивно: Дали постојат задоволителни структурни, финансиски и технички 

средства (училници, опрема, постапки за здравје и безбедност, итн.)?( 55,26%) и 

Дали е гарантиран персоналот (академскиот и персоналот за поддршка и 

надзорниците на работните места) за испорака на програмите? (54,05%).  

Изразено негативен одговор на прашањето Дали постои недостаток од академски 

кадар? дале 34,21% од испитаниците кои одговориле на прашањето. 

Тоа покажува дека ресурсите кои се неопходни за успешна реализација на 

студиските програми на наставничките факултети се недоволни и постои потреба од 

инвестирање во материјалните, кадровските и просторните ресурси на наставничките 

факултети. (Види табела бр. 6 од прилог А) 

 

На прашањето за положбата на студентите- идни наставници во процесот 

на образование на наставници одговараа студентите, воспитувачите и наставниците 

од одделенска настава и универзитетските професори. Испитаниците се изјаснуваа со 
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избор на една од петте понудени вредности каде 1 значи негативен став, 5 

најпозитивен став, а не знам, доколку не е запознат со состојбата.  

Анализата на резултатите покажува вредности на аритметичката средина во 

распон од 3.18 до 3,54, што упатува на сознание дека студентите перцепираат 

просечен однос и статус при реализацијата на студиските програми на кои студираат. 

На ист став се и воспитувачите и наставниците од одделенска настава, со распон на 

вредностите на аритметичката средина (од 3.21 до 3,53). Само кај универзитетските 

професори може да се воочи нешто попозитивно перцепирање на улогата и статусот 

на студентите во процесот на наставничко образование. Тоа дава простор за 

унапредување на партиципативноста и статусот на студентот- иден наставник во 

процесот на сопствено образование. (Види табела бр. 7 од прилог А) 

 

На прашањето за влијанието на студиската програма врз развојот на 

наставничките компетенции- квалитети одговараа студентите, воспитувачите и 

наставниците од одделенска настава, универзитетските професори и предметните 

наставници во основно и средно со избор на една од петте понудени вредности каде 1 

значи негативен став, 5 најпозитивен став, а не знам, доколку не е запознат со 

состојбата.  

Анализата на резултатите покажуваат дека сите категории испитаници имаат 

сомнеж, односно незадоволство од степенот на развиеност на наставничките 

компетенции на студиските програми за наставници. Тоа се потврдува со дијапазонот 

на вредности на аритметичката средина на одговорите на студентите (од 2,09 до 2,4), 

на воспитувачите и наставниците од одделенска настава (од 1,86 до 2,51), 

универзитетски професори (од 2,15 до 2,79), и предметните наставници во основно и 

средно (од 2,15 до 2,79). Истовремено и просечните вредности на стандардната 

девијација го потврдуваат единството на секоја од категориите во мислењето за 

незадоволително влијание врз наставничките компетенции преку реализација на 

постоечките програми за образование на наставници. (Види табела бр. 8 од прилог А) 

 

На прашањето за излезните квалитети на студентите кои студираат на 

студиските програми на нивните факултети одговараа само универзитетските 

професори со избор на една од понудените опции „воопшто не“, „малку“ и „многу“ со 

што го определуваа степенот на развиеност на секоја наведена компетенција. 

Значително голем е процентот на универзитетски професори кои се изјасниле 

дека многу се развиени наведените компетенции на студентите. Имено, од 

вредностите на аритметичката средина (2,79) се гледа дека за најголем број од нив 

најмногу развиени се компетенциите: Ја познава предметната материја на која 

треба да ги поучува учениците и знае како таа е поврзана со другите предмети, 

Познавање и разбирање на социјалните системи (посебно во процесот на 

воспитување и образование)., Чувствителност/отвореност за луѓе и социјални 
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ситуации, Знаење за воспитните и образовните концепти, нивните филозофски и 

историски основи. (ар. сред. 2,79). 

Според испитаниците најмалку се развиени компетенциите Користење на 

специјалното педагошко знаење за работа со деца со посебни потреби  (ар. сред. 

2,15) и Совладување на постапките и принципите на советничката работа и 

планирањето, како и изведување на интервенциските програми. (ар. сред. 2,18) 

Постои големо единство кај универзитетските професори дека не постои 

компетенција која не е барем малку развиена. (Види табела бр. 9 од прилог А) 

 

На прашањето за оценка на карактеристиките на установата на која 

студирале, односно студираат и работат, одговараа студентите, воспитувачите и 

наставниците од одделенска настава и универзитетските професори со избор на една 

од петте понудени вредности каде 1 значи негативен став, 5 најпозитивен став, а не 

знам, доколку не е запознаат со состојбата.  

Од табелата 10 се гледа дека и кај студентите и кај воспитувачите и 

наставниците од одделенска настава кои се изјасниле за оваа прашање 

карактеристиките на нивната воспитно-образовна установа се нешто малку 

натпросечно добри. Во позитивна смисла и кај едните и кај другите се квалитетот на 

наставниот кадар 4,03 и 3,97, додека најниска вредност за истите испитаници има 

добиено постоењето на добар интернет пристап (2.92 и 2.71) и работата на центарот за 

кариера (3.02 и 2,85). 

Универзитетските професори перципираат нешто подобри услови од другите 

две категории испитаници, притоа истакнувајќи го сопствениот квалитет (4,36) и бројот 

на училници (4.20). (Види табела бр. 10 од прилог А) 

 

На прашањето за квалитетот на профилот наставник кој е производ на 

актуелната поставеност  на студиските програми одговараа само 

универзитетските професори кои со „да“ означуваа постоење и потврден одговор, 

„делумно“ дека истото постои, но недоволно, „не“ дека не постои или не се применува 

и за опцијата „не знам“, доколку немаат свое мислење или не ја познаваат појавата во 

исказот. 

Најголем процент од универзитетските професори кои одговориле на 

прашањето истакнуваат дека студиските програмите обезбедуваат стекнување 

знаење, разбирање, вештини и способности (81,08%), Примена на знаење, 

разбирање, вештини и способности во практика (78,38) и Пренесување знаење и 

разбирање (72,97%). Најмал процент испитаници одговориле дека програмите 

обезбедуваат Капацитети за продолжување на учењето (59,46%). Тоа би значело 

дека постои простор за развој на трансферзалните вештини кај наставниците преку 

студиските програми за образование на наставници. (Види табела бр. 11 од прилог А) 
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На прашањето за вработливоста на дипломираните наставници одговараа 

студентите, воспитувачите и наставниците од одделенска настава, универзитетските 

професори и предметни наставници во основно и средно со избор на една од петте 

понудени вредности каде 1 значи негативен став, 5 најпозитивен став, а не знам, 

доколку не е запознаен со состојбата.  

Од обработката на податоците, се гледа дека исказите Дипломираните 

студенти беа оптимално подготвени за работното место и Студентите успешно 

се оспособуваа за учење и работа се најпозитивно оценети од страна на секоја 

категорија испитаници. Просечните вредности на аритметичката средина (од 2.26 до 

3.49) за исказот На дипломираните студенти им е потребна дополнителна обука за 

работно место и (од 2,29 до 3,20) на исказот Идните наставници треба да се 

лиценцираат упатуваат дека испитаниците делумно се согласуваат, односно не се 

согласуваат со содржината на исказите. За издвојување е дека негативниот став кај 

универзитетските професори за овие искази е поистакнат од останатите категории 

испитаници. (Види табела бр. 12 од прилог А) 

  

 На прашањето кое се однесува на организирање на процесот на образование 

на наставниците по завршување на иницијалното образование на наставниците 

одговараа воспитувачите и наставниците од одделенска настава, универзитетските 

професори и предметни наставници во основно и средно училиште со избор на една 

од петте понудени вредности каде 1 значи негативен став, 5 најпозитивен став, а не 

знам, доколку не е запознаен со состојбата.  

Од компаративната анализа на резултатите се гледа дека вредностите на 

аритметичката средина на одговорите на универзитетските професори се значително 

пониски од истите вредности кај воспитувачите и наставниците од одделенска настава 

и предметни наставници во основно и средно. Кај универзитетските професори тие 

вредности се движат во распон од 1,23 до 1,63, кај воспитувачите и наставниците од 

одделенска настава од 2,07 до 3,59, додека кај предметни наставници во основно и 

средно, од 2,22 до 3,90. 

Најниски вредности кај сите категории испитаници има во аритметичката 

средина на исказите поврзани со Академијата на наставници, Има потреба од 

Академија за наставници и Академијата треба да ги издава лиценците за 

наставниците, а блиску до овие вредности е и аритметичката средина на исказот 

Академијата треба да се бави со професионалното усовршување на наставниците 

(In service teacher training).  

Највисоки вредности на аритметичката средина на одговорите на  

воспитувачите и наставниците од одделенска настава има кај исказите 

Професионалното усовршување треба да го вршат факултетите (3.59) и  Педагошката 

доквалификација треба да ја изведуваат факултетите (3.47), додека кај 

предметните наставници во основно и средно постои истата комбинација, само во 

обратен редослед (3.94 и 3.90). Највисоки вредности на аритметичката средина кај 
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одговорите на универзитетските наставници има во однос на современоста (1.63) и 

задоволувањето на  потребите за оспособување на наставници со програмата за 

педагошка доквалификација (1.52). 

Резултатите покажуваат дека испитаниците имаат негативен став кон 

Академијата за наставници, генерално сметаат дека професионалниот развој на 

наставниците треба да го реализираат наставничките факултети и дека се двоумат во 

поглед на акредитациите на програмите и лиценцирањето на институциите за 

професионално усовршување на наставниците и улогата на Бирото за развој на 

образованието и Центарот за стручно образование и обука во тој процес на учење 

покрај работа (in-service).(Види табела бр. 13 од прилог А) 

 

На прашањето за процесот на обезбедување квалитет во образованието на 

наставните кадри во Република Македонија одговараа само универзитетските 

професори кои со „да“ означуваа постоење и потврден одговор, „делумно“ дека 

истото постои, но недоволно, „не“ дека не постои или не се применува и за опцијата 

„не знам“, доколку немаат свое мислење или не ја познаваат појавата во исказот. 

Распонот на вредностите на аритметичката средина за секој од наведените 

прашања (од 1,58 до 2,41) покажува дека во просек делумно постојат наведените 

карактеристики на организациската поставеност на наставничките факултети. Сепак, 

забележително е дека повеќе испитаници се изјасниле дека постои мониторинг на 

квалитетот на кадарот и мотивацијата за испорака на програмата (ар. сред. 1,58) 

служба за осигурување на квалитетот на програмите и нивните компоненти (1,65), и 

дека е доволен квалитетот на училниците и опремата (вклучувајќи ги и работните 

средини) потребни за испорака на програмата? (1,66). 

Од друга страна, најголем број на испитаници се изјасниле дека не постои 

мониторинг на вработливоста на дипломците, дека не располагаат со 

организирана база на податоци за алумни (47,37%) и дека не собираат податоци за 

задоволството на дипломците од програмата (44,74). 

Ова упатува на постоење перцепција кај засегнатите за недоволно водење 

грижа за обезбедувањето квалитет во процесот на образование на наставници во 

делот на следењето на дипломираните, нивно организирање и поврзаност со 

факултетите по завршувањето. (Види табела бр. 14 од прилог А) 

 

На прашањето за приоритетни промени кои треба да се извршат во 

образованието на наставниците во Република Македонија во наредниот период 

одговараа сите категории на испитаници, со можност да заокружат повеќе од 

наведените области или полиња на делување.  

Спопред одговорите за студентите најприоритени се промените во клучните 

компетенции (12,01% од одговорите), управување со факултетот (10.03% од 

одговорите), а најмалку значајни промените во финансирањето (2,24% од 
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одговорите) и Квалитет во наставата и Наставни планови и програми (2,51% од 

одговорите). 

За наставници од предучилишно и основно најприоритени најприоритени се 

промените во Учебници и опрема/дидактички средства (12.99%) и Квалитет во 

наставата (10.66%), а најмалку значајни промените во Клучни компетенции (1,92%) и 

управување со факултетот (2.45% од одговорите) 

За универзитетските професори најприоритени им се промените во 

факултетскиот буџет (10.47% од одговорите) и финансирањето (9.42% од одговорите), 

а најмалку значајни промените во следењето (1.57% од одговорите) и Оценување и 

сертификација на вештини (2,09% од одговорите). 

За предметните наставници во основно и средно најприоритени им се 

промените во Учебници и опрема/дидактички средства (12.77% од одговорите) и 

Квалитет во наставата (11.16% од одговорите), а најмалку значајни промените во 

Управување на факултетот (1.45% од одговорите) и Образование на возрасни (2.19% од 

одговорите). 

Од збирните податоци може да се утврди дека најголем број на одговорите 

припаѓа на промените во Учебници и опрема/дидактички средства 1004 или 12.22% и 

Квалитет во наставата 831 или 10.11%. (Види табела бр. 15 од прилог А) 

 

Вредни за споменување се и образложенијата на испитаниците по одговорите 

на прашањето Според Вас, кои се приоритетни промени кои треба да се извршат во 

образованието на наставниците во нашата земја во наредниот период? 

 

Во однос на интернационализација на наставничката професија во 

Македонија искажан е став за интегрирање на  образованието со современиот 

европски образовен модел во рамките на сите образовни инстанци. 

Од потребните промени во образованието на наставниците испитаниците 

се фокусирале на потребата од приемен испит на факултетите за образование на 

наставници, подобрување на студиските програми во делот на зголемена практична 

компонента, образување на поширока лепеза на различен образован кадар, 

унифицирање на програмите за образование на наставници, поврзување на 

теорискиот и практичниот дел од образованието на наставниците, учество на 

студентите на семинари, курсеви кои се вон предавањата на факултетот и др. 

Мислењата на испитаниците во однос на дидактичко-методички промени во 

работата на наставниците ни се предмет на секундарна анализа заради 

евентуалниот импакт на промените на образованието на наставниците врз 

надминување на наведените проблеми.  Во овој дел испитаниците истакнуваат дека 

постои потреба од промени во: 

 наставните планови и програми (преобемни, несоодветни на возраста на 

учениците, изобилуваат со фактографија, пишувани без консултација на 

домашни експерти и искусни наставници од праксата, преголем фонд на 
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часови; 

 условите за работа (потребни повеќе дидактички средства кои би биле 

ресурс во успешната реализација на наставата) 

 посветеноста на наставникот на воспитно образовниот процес 

(намалување на работните задачи на наставникот во административните 

работи- е дневник, непотребни планирања,  

 Континуираното следење на наставникот (наместо екстерната евалуација 

да се развие процесна евалуација на наставникот преку постојните или нови 

педагошки служби) 

 Бројот на наставници кои ја реализираат наставната програма 

(недоволен е еден наставник на 34 ученици во едно одделение) 

За јакнење на наставничката професија мислењата на испитаниците се 

движат во насока на зголемување на примањата на наставниците, подобрување на 

статусот на наставниците во општеството и заштитата на правата на наставникот. 

Во однос на Академијата за наставници, која е дел од Законските решенија 

во Република Македонија кои се во мирување, мислењето на наставниците е 

негативно, односно сметаат дека тоа решение не би придонело за подобрување на 

наставничката професија. Некои од нив предлагаат и решение кое би го подобрило 

постоечкото, преку додавање уште еден семестар на наставничките факултети во кои 

би се полагале испитите за лиценциран наставник т.е да се добие покрај соодветното 

звањето и лиценца за наставник/ професор. 

Испитаниците имаат позитивен став кон перманентното професионално 

оспособување на наставниците. Притоа истакнуваат дека е потребно да се следат 

иновациите во образованието, да е организирано во согласност со индивидуалните и 

училишни потреби, да е фокусирано на вештините на наставниците и да се реализира 

преку повеќе форми на учење, како семинари, обуки, конференции и др.  
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Т Р Е Т  Д Е Л 

 

3. АНАЛИЗА НА СОСТОЈБИТЕ И ТРЕНДОВИТЕ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 

НА НАСТАВНИЦИТЕ ВО ДРУГИ ДРЖАВИ 
 

Странските искуства на образовните системи во поглед на образованието на 

наставниците се еден од двигателите на процесите на унапредување на наставничката 

професија во Република Македонија. Од тие причини, правиме пресек и компарација 

на најзначајните белези на системите за образование на наставници во некои 

европски држави.   

 

3.1 Циклуси на образование на наставниците во Европа 
 

Образованието на наставниците во Европските земји е организирано на 

академско ниво. Тоа подразбира организација на образованието на наставниците во 

три циклуси според Болоњската декларација. 

Постојат различни варијанти за должината на првиот циклус за образование на 

наставници. Во најголем број европски држави иницијалното образование на 

наставниците за одделенска настава и воспитувачите е истоветно со првиот циклус и 

најчесто трае 4 години или 240 кредити, преку т.н Истовремен модел на студирање80. 

Ист е случајот и со предметните наставници за основни и средни училишта, со таа 

разлика што најчесто тоа се реализира преку т.н. Последователен модел на 

студирање81 Во најголем број држави по завршување на првиот циклус студии и се 

смета дека наставниците се стекнале со наставничките компетенции и се оспособени 

за реализација на наставничката професија.  

Вториот циклус исто така има извесни варијации во различни држави. 

Варијациите се претставени во однос на квалификациите со кои се стекнуваат 

кандидатите по завршување на истиот. Така, во делот на континуираното перманентно 

образование, постојат курсеви на кои дипломираните наставници специјализираат на 

една од широкиот спектар области и истите водат до научен степен Мастер на 

дадената област (Истовремен модел). Одредени теми кои се специфични за овој начин 

на студии се: Образование за лица со посебни потреби, Образование на медицински 

                                                           
80 Истовремен модел е објаснет подолу во текстот 
81 Последователен модел е објаснет подолу во текстот 
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сестри, Дидактика на одреден предмет во курикулумот, Учење и поучување во 

високото образование, Учење на возрасни, Советување и ориентација и др.82 

Постојат и случаи кога преку вториот циклус кандидатите кои студирале на 

одредена академска област во првиот циклус се определуваат за наставничка 

професија и своето наставничко образование го стекнуваат во вториот циклус на 

студии. Во таквите случаи тие кандидати се стекнуваат со наставничко звање по 

избраната област, но не и со научен степен Мастер.  

Најголемиот дел од програмите на втор циклус се однесуваат на емпириски 

и/или теориски базирани истражувања преточени во тези или дисертации. Вториот 

циклус е истражувачки ориентиран и најчесто вклучува примена на истражувачки 

методи за продлабочување и проширување на знаењата. 

Образованието на наставниците на втор циклус студии најчесто трае од една 

или две години, односно 60 до 120 кредити.83 

Третиот циклус на студии во образованието на наставниците се одвива преку 

полагање на испити и изработка и одбрана на оригинално и современо истражување 

од меѓународен карактер.84 

 

3.2 Иницијалното образование на наставниците во Европа- 

организација и нивоа на квалификации 
 

Во делот на структуралната поставеност на иницијалното образование на 

наставниците85, постојат разлики помеѓу државите во Европа.  

Генерално, во Европските држави иницијалното образование на 

наставниците трае од 4 до 6 години. Постојат многу мал број на држави во кои тоа 

трае 3 години, а мал е бројот на системи во кои се бара мастер ниво.86 

Времетраењето на процесот на образование на наставници зависи од изборот 

на: 

 моделот на кој кандидатите се одлучиле да студираат (Истовремен модел 

(concurrent model) или Последователен модел (consecutive model),  односно 

начинот на студирање редовни студенти (Full time) или вонредни студенти 

(Part time) 

 нивото на образование потребно за вклучување во работа Диплома-прв 

циклус (Bachelor degree) или Мастер ниво- втор циклус  (Master degree) 

                                                           
82 Education and Training 2010: Three studies to support School Policy Development Lot 2: Teacher Education Curricula in 
the EU- FINAL REPORT, Извадено Ноември 5, 2015 од: 
http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/teacherreport_en.pdf 
83 Ibid   
84 Ibid   
85 ИОН- Иницијално образование на наставниците (додипломско-прв циклус) 
86 Study on Policy Measures to improve the Attractiveness of the Teaching Profession in Europe, Vol. 1,  Publications Office 
of the European Union, 2013, Стр. 59-61 

http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/teacherreport_en.pdf
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Студентите кои избираат да студираат на т.н. „Истовремен модел (concurrent 

model) имаат можност во периодот на времетраење на студиите да се стекнат со 

теориски знаења за предметот/предметите на кои ќе ги поучуваат учениците и со 

професионални знаења за наставничката професија. Имено, кандидатите на овие 

програми имаат намера единствено да се оспособат за наставник и се посветени на 

подготвеност за реализација на наставничката професија и истата ја остваруваат на 

овој начин. 

Намерата да се стане наставник може да се реализира и преку студирање на 

т.н. Последователен модел (consecutive model). Во овој модел кандидатите 

започнуваат со комплетирање на нивното стручно образование за одредено поле. 

Откако го комплетира тоа образование, кандидатот се одлучува да навлезе во 

наставничката професија. Токму по завршувањето на тоа општо образование 

кандидатот продолжува со професионална обука за наставници.  

За овој модел намерата да се стане наставник и реализира наставничката 

професија може да се појави пред, во текот и по завршувањето на основните стручни 

студии, додека кандидатите на претходниот модел единствено се одлучни да се 

образуваат за наставници и со комплетирањето на образование единствено можат да 

ја практикуваат наставничката професија. 

Европски искуства во иницијалното образование на наставниците постојат и во 

начинот на студирање на кандидатите – идни наставници. Имено, постојат два 

вида на студирање: редовни студенти (Full time) или вонредни студенти (Part time). 

Студенти кои се единствено посветени на процесот на студирање го имаат 

статусот редовни студенти (Full time). Тоа се кандидати кои покрај студирање немаат 

други обврски. 

На вонредни студии (Part time) можат да студираат кандидати кои се спречени 

делумно или целосно во редовното следење на наставата и активностите поврзани со 

професионалното оспособување на наставниците (вработеност, здравствени причини, 

економски причини,...). Вообичаено периодот на нивното школување и доаѓање до 

звањето наставник трае подолго од студентите кои редовно студираат.  

 

3.3 Атрактивност и услови за прием/ влез на студенти во 

иницијалното образование на наставничките факултети  
 

Во образовните системи во Европа и САД селекцијата на кандидати за влез на 

наставничките факултети и наставничката професија главно е условена од: 

 интересот за наставничката професија, 

 бенефициите кои таа професија му ги обезбедува на кандидатот-иден 

наставник, 

 демографските фактори, 

 висината на примањата (платите) на наставниците, 
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 натпреварување за позициите на училишно ниво,  

 возрасната структура на наставничките кадри и др.87 

Овие фактори од една страна се одразуваат врз генерален недостаток на 

наставници во целата држава, односно недостаток на наставници во одредени 

региони од државите или недостаток на наставници по одредени предмети. Од 

Европската комисија забележуваат „...криза во наставничката професија и искривена 

слика за истата во општеството...“, „...работните услови и платите на наставниците се 

недоволни...“ и „иницијалното образование на наставниците се смета дека е 

недоволно за подготовка за професијата“88.  

Во такви услови на атрактивност на наставничката професија во системите се 

практикуваат следниве критериуми за селекција и прием на кандидати како студенти 

во инцијалното образование на наставници: мотивација на кандидатот за вклучување 

во наставничката професија, познавање на мајчиниот јазик и/или јазикот на 

програмата на која студира, психолошки профил на кандидатот за наставник, 

поседување уверение за неосудуван и др. 

 

3.4 Карактеристики на курикулумите за иницијално образование 

на наставници (странски искуства) 
 

Курикулумите за образование на наставници и одлуките за структурата на 

курикулумите, начиниот на реализација на истите и компетенциите кон кои истите 

водат се прашања кои се дефинирани со законски решенија и одлуки на државно 

ниво. Тоа имплицира поставеност која е различна во одредени детали за секоја од 

државите. Во однос на тоа, може да се воочи постоење на две групи на држави кои на 

сличен начин го регулираат образованието на наставниците:  

 во 24 земји членки на Унијата Министерствата за образование или 

компатибилни авторитети носат закони, правилници и водичи за сопствената 

држава според кои универзитетите и другите институции за иницијално 

образование на наставници независно и автономно го креираат курикулумот 

за образование на наставници, се разбира водени од претходно донесените 

документи. Државите, односно министерствата само пропишуваат генерални 

насоки кои најчесто се однесуваат на дефинирање на академските нивоа, број 

на часови на некој од модулите и слично.89 

                                                           
87 Повеќе во: Study on Policy Measures to improve the Attractiveness of the Teaching Profession in Europe,Vol.1, 
Publications Office of the European Union, 2013, Стр. 51-53 
88 Study on Policy Measures to improve the Attractiveness of the Teaching Profession in Europe,Vol.1, Publications Office of 
the European Union, 2013, Стр. 51-53 
89 Повеќе во: Education and Training 2010: Three studies to support School Policy Development Lot 2: Teacher Education 
Curricula in the EU- FINAL REPORT, Извадено Ноември 5, 2015 од: 
http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/teacherreport_en.pdf  Стр 87-89 

http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/teacherreport_en.pdf
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 Во некои држави Универзитетите и институциите за иницијално образование 

на наставниците се независни во креирањето и реализацијата на курикулумот 

за образование на наставници, но истите мора да добијат акредитација 

(одобрување) од страна на државата.90 

 

3.5 Структура на курикулумите за иницијално образование на 

наставници 
 

Иницијалното образование на наставниците е фокусирано на развој на 

компетенции кај кандидатите кои ќе обезбедат основни предуслови за квалитетна 

реализација на наставните програми за предметот/тите во подситемите за кои се 

оспособуваат. Голем дел од курикулумите за иницијално образование на наставници 

одговараат и ги покриваат курикулумите на предметите за учениците, кои ќе се 

поучуваат. 

Структурата на „знаењето“ и вештините со кои треба да го стекнат кандидатите 

за наставници се состои од т.н. општа компонента и т.н. професионална 

компонента, кои се изразени преку: 

 Општо академско образование за предметот/ предметите 

 Професионална обука (Professional training) 

 Практична обука во училиште (In-school placement) 

 

3.6 Општо академско образование за предметот/ предметите 

  

Општото академско образование се однесува на проучување на теориските 

аспекти на предметите кои во иднина ќе се поучуваат од страна на наставникот.  

Во т.н. Истовремен модел, знаењето на предметот, односно предметите кои се 

избрани од кандидатот да ги предава во иднина, се изучуваат истовремено, преку 

различни модели на нивна поврзаност и испреплетеност.  

Во т.н. Последователен модел овој вид на образование се стекнува во првиот 

циклус на студии и кандидатите ги изучуваат предметите како дел на некоја друга 

професија која избрале да ја студираат.  

Според Европската комисија потенцијалните наставници треба „...да имаат 

доволно академско знаење на предметот(ите) кои ќе ги предаваат.“91 

 

                                                           
90 Ibid  
91 European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. The Teaching Profession in Europe: Practices, 
Perceptions, and Policies. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union, Извадено Јуни 25, 2015 од: 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/184EN.pdf 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/184EN.pdf


66 

 

3.7 Професионално образование на наставниците 
 

Професионалната компонента во образованиете на наставниците се состои од 

професионална обука и практична обука во училиште. „Професионалната компонента 

на идните наставници им обезбедува теориски и практични вештини потребни да се 

биде наставник...“92 

Професионалната обука во иницијалното образование на наставниците на 

наставниците се однесува на изучување на предмети и дисциплини кои теориски ги 

развиваат наставничките компетенции, а најчесто се однесуваат на тн. компетенции 

кои во Фраскатиевата класификација се наоѓаат во подрачјето Општествени науки, 

поле Образование. Европската комисија овој дел го нарекува „Теорија на поучување 

(педагогија)“ или го дефинира како дел кој теориски го подготвува наставникот да го 

предава својот предмет, да ги поддржува учениците во учењето и да ги раководи 

часовите.93 Во овој дел влегуваат и психолошките компетенции на идните наставници. 

Практичната обука во училиште има значаен дел во иницијалното 

образование на наставниците во Европските заемји. Практичната обука е важна за 

идните наставници „...да се здобијат со конкретно искуство на реални часови што е 

можно поскоро, што вклучува учење како да се справат со вистински прашања што се 

составен дел од предавањето и раководење на часот во различни ситуации. 

Практичното искуство може да опфаќа набљудување на активности на час, како и 

самостојна или поделена одговорност во одржувањето на некои од часовите под 

водство на искусен наставник.“94 Според истиот документ на Европската комисија, во 

тој период кандидатот е надгледуван од наставник од училиштето, со периодично 

оценување од наставници од наставничките факултети.  

Времетраењето на практичниот дел од обуката во некои од државите е 

определен со минимум денови (120), во други со минимум часови (од 20 до 800), 

додека во трети во кредити (од 25 до 30). 

Практичниот дел од обуката во училиште во просек трае подолго во 

истовремениот модел, во однос на последователниот модел на образование на 

наставници. Посебно е значајно практичниот дел од обуката да започне што е можно 

порано при реализацијата на курикулумот за наставници.95 

                                                           
92 Key Data on Education in Europe 2009, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
P9 Eurydice, Извадено 25 Септември , 2015 од 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/105EN.pdf  
93 European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. The Teaching Profession in Europe: Practices, 
Perceptions, and Policies. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union, Извадено Јуни 25, 2015 од: 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/184EN.pdf 
94 Ibid 
95 Повеќе во: Study on Policy Measures to improve the Attractiveness of the Teaching Profession in Europe, Vol. 1,  
Publications Office of the European Union, 2013, Стр. 59-61 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/105EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/184EN.pdf


67 

 

Во одредени модели на курикулуми за образование на наставници, за 

педагошката практика, односно практичната обука за наставниците во 

Последователниот модел, нема ЕКТС еквивалентност. 

Повеќето земји утврдуваат минимален период за професионална обука. 

Просечното времетраење е 60 ЕКТС кредити, соодветно на околу една година редовна 

образование. 

Квалитетот на иницијалното образование на наставниците се огледа во 

„...поврзаноста помеѓу академските знаења и професионалните знаења и воденото 

искуство во училиштата, заедно со истражувачките сознанија.“96 

 

3.8 Компетенции на студентите- идни наставници 

 

 Компаративната анализа на искуствата на европските држави во однос на 

компетенциите и вештините кои се развиваат во институциите за образование на 

наставници укажуваат на: 

 дефинираност и детерминираност на компетенциите од страна на државата 

на ниво на водичи (упатства) и определување рамка на компетенции од една 

страна и нивна независна имплементација од страна на Универзитетите и 

останатите институции за образование на наставниците 

 голема независност и автономност на Универзитетите и институциите за 

образование на наставници во определувањето на компетенциите на 

наставничките курикулуми со зголемена контрола од страна на државата во 

начинот на реализација на тој курикулум. 

Од сознанијата со кои располагаме може недвојбено да се констатира дека во 

курикулумите за наставници:  

 „педагошките компетенции се многу значајни во образованието на 

наставници за основни училишта и предметни наставници, 

 на компетенциите кои се однесуваат на мобилноста, лидерството и 

перманентното и доживотното учење им се дава многу малку простор и во 

образованието на наставници за основните училишта и предметните 

наставници, 

 една од педагошките компетенции (поучување во хетерогени средини) е 

недоволно застапена,  

 интегрирањето на теоријата и практиката базирано на  истражување станува 

се позастапено во курикулумите за образование на наставниците, 

 треба да се промовираат вештините и компетенциите на наставниците за 

комуникација и соработка со колегите, родителите, различни интересенти и 

авторитети надвор од училиштето, 

                                                           
96 Study on Policy Measures to improve the Attractiveness of the Teaching Profession in Europe, Vol. 1,  Publications Office 
of the European Union, 2013, Стр. 59-61 
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 компетенциите за тимска работа во училиштата, 

 вештините и компетенциите за обезбедување квалитет не се доволно 

застапени во образованието на наставниците, 

 компетенциите за мобилност мора да добијат поголема поддршка во 

курикулумот за наставници.97 

Исто така значајно е да се истакне развојот на суштинските професионални 

интереси кај студентите- идни наставници: 

 „преземање професионална одговорност за оспособување на младите да 

станат доверливи поединци, одговорни граѓани, успешни ученици и 

ефективни чинители; 

 располагање со знаења и разбирање на предметот кој се предава; 

 менаџирање со однесувањето на учениците и училницата..., 

 свесен за придонесот на образованбието за ученикот во целост и преземање 

професионална одговорност за развој на неговата личност, талент, психа, 

духовни и физички карактеристики; 

 ангажирање во тековни образовни прашања и давање придонес во 

процесите на истражување на курикулумот и развојот, развојот на кадарот и 

училиштето; 

 примена на различни стратегии во поучувањето со кои се помага учењето на 

учениците, вклучувајки и користење на ИКТ; 

 Учествување во поддршката и заштитата на децата...; 

 Разбирање на законот и професионалните аспекти на наставничката 

професија во однос на ученици; 

 Промовирање еднаквост помеѓу лугето во инклузивна заедница..., 

 Промовирање на учењто на учениците со пречки во учењето, вклучувајќи ги 

оние на кои им треба посебна поддршка во одредени делови од 

курикулумот, со емоционални и проблеми во однесувањето; 

 Известување на родителите и другите засегнати за успехот и развојот на 

ученикот; 

 Превзема одговорност и е посветен својот професионален развој кој 

произлегува од професионално истражување и рефлексија врз сопствената 

професионална практика и да се учествува во професионалниот развој на 

колегите; 

 Користи истражувања и други форми на соодветна евиденција да информира 

за изборот, промената и приоритетите..., 

 Реализира административни обврски кои се бараат во училиштето“98 

                                                           
97 Повеќе во: Education and Training 2010: Three studies to support School Policy Development Lot 2: Teacher Education 
Curricula in the EU- FINAL REPORT, Извадено Ноември 5, 2015 од: 
http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/teacherreport_en.pdf  Стр 81 
98 Standard for Initial Teacher Education, Driving forward professional standards for teachers, Извадено Ноември 10, 2015 
од : http://www.gtcs.org.uk/web/FILES/the-standards/the-standard-for-initial-teacher-education.pdf  

http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/teacherreport_en.pdf
http://www.gtcs.org.uk/web/FILES/the-standards/the-standard-for-initial-teacher-education.pdf
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3.9 Менторството во иницијалното образование на наставниците  
 

Менторството е процес на „запознавање и зреење“ на студентот иден 

наставник во практикување на професионалните наставнички компетенции. 

Менторството е симбиоза на искуство со неискуство, теорија со практика, 

универзитетско и училишно. Значајни аспекти на разгледување на менторството се: 

дефинирање на улогите, задачите и односите, определување на процесот, договарање 

на соодносот и подготовката за менторирање.  

Во однос на улогите, задачите и односите помеѓу вклучените во процесот на 

менторирање, современите системи познаваат постоење на голем број инволвирани 

лица со соодветни и прецизно определени улоги. Многу е значајна координацијата 

меѓу нив за успешна реализација на процесот.   

Во однос на задачите на менторите, се наведуваат: „обезбедување водство, 

набљудување на поучувањето и управувањето со училницата од страна на студентот, 

давање повратна информација, придонес во разбирањето на студентите,  моделирање 

на добро поучување и управување со училницата, дозволување на студентите да 

набљудуваат помалку успешни учелници, советување за управување со училницата, 

помош во управување со времето, давање поддршка и воведување на студентот во 

целокупниот живот на училиштето.“99 

Определување на процесот, договарање на соодносот и подготовката за 

менторирање се дел од договорите за партнерство помеѓу факултетите за иницијално 

образование на наставници и менторските училишта. 

 

3.10 Партнерството во иницијалното образование на 

наставниците 
 

Односите во менторирањето се регулираат со партнерски договори за градење 

партнерски меѓуинситуционални односи. Партнерството е форма на дефинирање на 

меѓусебните односи на универзитетите- како места каде се изведува теориската 

подготовка на идните наставници и  училиштата- како места каде се реализира 

практичната подготовка на истите. Со успешното партнерство добиваат сите вклучени: 

„студентите- идни наставници, вработените во училиштето, универзитетскиот 

координатор на практичната настава во училиштата и сите универзитетски наставници 

вклучени во иницијалното образование, училиштата и Универзитетот.“ ...„ 

наставниците не само што им помагаат на студентите, туку и имаат можност да учат за 

комплетирање на проширени квалификации преку акредитирани програми за 

                                                           
99 Jones L., Reid D. &Bevans S. (1997). Teachers’ Perceptions of Mentoring  in a Collaborative Model of Initial Teacher 
Training, Journal of Education for Teaching, Vol. 23, No. 3, 1997,  Извадено Август 19, 2015 од: 
https://www.academia.edu/195319/Teachers_Perceptions_of_Mentoring_in_a_Collaborative_Model_of_Initial_Teacher_
Training  

https://www.academia.edu/195319/Teachers_Perceptions_of_Mentoring_in_a_Collaborative_Model_of_Initial_Teacher_Training
https://www.academia.edu/195319/Teachers_Perceptions_of_Mentoring_in_a_Collaborative_Model_of_Initial_Teacher_Training
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професионален развој или со вклучување во истражување.“100 Исто така некои од 

Универзитетите во селекцијата на студентите при прием на факултет вклучуваат 

ментори. 

 

3.11 Континуирано-перманентно професионално оспособување 

на наставниците 
 

 Основни облици за професионален развој на наставниците во современите 

системи за образование на наставници се: приправничкиот период или почетен 

период и учењето покрај работа, односно перманентниот професионален развој. 

 

Наставник почетник, приправнички период- воведен дел (induction period) 

Воведниот период на наставниците во наставничката професија е значаен дел 

од развојот на наставничките кадри, и истовремено претставува мост помеѓу 

иницијалното образование на наставниците и континуираниот професионален развој. 

Тоа го констатира и  Европската комисија која нема дилеми дека „има широк 

консензус дека станување наставник треба да се гледа како постепен процес, 

вклучувајќи почетно образование, фаза на воведување и непрекинат професионален 

развој. Стадиумот во кој новоквалификуваните наставници преминуваат од ИТЕ и 

продолжуваат во професионалниот живот се гледа како клучен за понатамошна 

посветеност и развој, и за намалување на бројот на наставници кои ја напуштаат 

својата професија”101 

Од анализата на многубројните истражувања направени во насока на 

откривање на состојбите и односите за воведниот период на наставниците доаѓаме до 

следниве констатации: 

 во дел од системите училиштата се одговорни за реализзација на почетниот 

период,102 

 во дел од државите воведниот период е задолжителен, во дел само 

препорачан,  

 во дел од државите е ограничен на менторството,  

 обично завршува со оцена, 

 покрај на државно, воведувачките активности може да се организирани на 

локално или училишно ниво. 

                                                           
100 School partnership agreement, Извадено Мај 18, 2015, од: 
http://www.herts.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0007/75157/Schedule-and-appendices-1.pdf  
101 European Commission Staff Working Document SEC (2010) 538 final. Developing coherent and system-wide Induction 
Programmes for beginning Teachers. A Handbook for policymakers, p. 9. The document is available online at: 
http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/handbook0410_en.pdf[Accessed 15 June 2015]. 
102 Teachers’ Professional Development Europe in international comparison, An analysis of teachers’ professional 
development based on the OECD’s Teaching and Learning International Survey (TALIS), стр: 47 

http://www.herts.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0007/75157/Schedule-and-appendices-1.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/handbook0410_en.pdf
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 должината на времетраење на воведниот период е различна и трае од 

неколку месеци до две години. 103 

Покрај формалните програми кои се погоре опишани, воведниот период треба 

да се реализира и преку неформални програми кои имаат професионална, социјална и 

персонална димензија.  

„Професионалната димензија се однесува на поддршка на почетниците во 

развој на самодовербата при користење на основните наставнички компетенции, 

вклучувајќи ги педагошките знаења и вештини. Преку социјалната димензија му се 

овозможува поддршка на наставникот почетник за влез во училишната заедница, 

разбирање и прифаќање на квалитетите, нормите  и видот и организациската 

структура во училиштето. Персоналната димензија го покрива делот на развој на 

професионалниот идентитет на наставникот (развој на лични норми кон учениците и 

колегите, елаборација на личната перцепција на учењето и поучувањето, ставовите 

кон доживотното учење,..., емоциите...   “104 

Во воведниот дел значаен удел имаат училиштата кои нудат „менторство и 

закажани средби со директорот на училиштето и/или други колеги, курсеви и 

семинари, тимско предавање, мрежно поврзување/ виртуелни заедници, оценување 

од рамноправен, соработка со други училишта и дневници/журнали.„105 

Квалитетот на менторството во воведниот период придонесува за 

подобрување на наставничките квалитети на наставникот почетник, но и на 

наставникот ментор. Од тие причини потребно е менторите да се селектираат по 

ригорозни критериуми преку проверка на интер-персоналните компетенции, 

комуникациски вештини и знаење и да поминуваат низ обука за ментори, која се 

реализира на наставничките факултети. Обуката за ментори се состои од лично 

педагошко подобрување, свест за значењето на професионалното споделување со 

колегите и подобро разбирање на управувањето (Според Хулинг и Реста- Huling and 

Resta, 2001).106 Менторите треба да ги исполнуваат следниве карактеристики: 

„наставниците да имаат учествувано во програми за воведување како почетници во 

поучувањето, да имаат статус на работник со постојан работен однос, над десет години 

искуство како наставник и над пет години искуство во нивното училиште” 

 

 

                                                           
103 Developing coherent and system-wide induction programmesfor beginning teachers: 
a handbook for policymakers, European Commission Staff Working Document SEC (2010) 538 final, Извадено Октомври 
11, 2015 од http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/handbook0410_en.pdf  
104 Ibid 
105 European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. The Teaching Profession in Europe: Practices, 
Perceptions, and Policies. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union, Извадено Јуни 25, 2015 од: 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/184EN.pdf 
106 Во: Developing coherent and system-wide induction programmesfor beginning teachers: 
a handbook for policymakers, European Commission Staff Working Document SEC (2010) 538 final, Извадено Октомври 
11, 2015 од http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/handbook0410_en.pdf 

http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/handbook0410_en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/184EN.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/handbook0410_en.pdf
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3.12 Перманентно професионално оспособување на 

наставниците (in-service) 
 

Перманентното образование или т.н. професионален развој на наставниците е 

суштинскиот и егзистенцијалниот дел за наставничката професија. Успешноста во 

идентификувањето на потребата за професионален развој, квалитетот на изборот на 

моделот и формата на професионален развој, времето посветено на професионален 

развој и рефлексивниот пристап во евалуацијата на професионалниот развој се 

значајни компетенциите на современиот наставник. Актуелното сфаќање на 

континуираниот професионален учење на наставниците се разгледува како 

„...динамичен, тековен, континуиран и е дел од секојдневниот живот на наставниците- 

вграден во контекст на училницата и создаден преку искуство и практика, во одржливи 

чести циклуси  на поставување цели, планирање, примена и рефлексија.“107 

Искуствата на другите држави во однос на професионалниот развој на 

наставниците упатуваат на постоење индивидуален професионален развој и 

соработнички (collaborative) професионален развој кој може да се реализира во 

индивидуално, во училиштата и на ниво на држава.  

Индивидуалниот професионален развој на наставниците се темели на лична 

перцепција за потребата од професионално учење, иницијатива и преземање акција за 

професионално учење и развој, евалуација и рефлексија на сопствениот 

професионалниот развој. 

Соработничкиот (collaborative) професионален развој на наставниците: ги 

промовира промените во наставничката практика, ставови и верувања; го менува 

однесувањето на наставникот во училницата и неговиот однос кон професионалниот 

развој; обезбедува основа за истражување и рефлексија; отвара патишта за 

деприватизација на наставната практика, развива заедници на практики кои ја 

промовираат училишната промена надвор од училницата и др.108 

Професионалниот развој во најголем дел од државите во Европа е 

задолжителна обврска за наставниците, додека во дел од нив истото е опционално. 

(European Commission, 2009; Eurydice, 2008).109 Во истиот извор се вели дека 

„„специфичниот“ професионален развој на наставниците поврзан со нови образовни 

реформи“ е организиран од страна на соодветните власти. Се констатира и дека 

финансирањето на перманентното професионално образование на наставниците се 

одвива на неколку начини: со директно управување од државата, со префрлање на 

средства на локалната самоуправа и со префрлање на средства дирактно на 

училиштата. Постојат и системи каде наставниците добиваат и грантови, односно се 

                                                           
107 Caena F.  (2011), Literature review Quality in Teachers’ continuing professional development, Извадено Септември 12, 
2015 од: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/doc/teacher-development_en.pdf  
108 Ibid 
109 Во: Teachers’ Professional Development Europe in international comparison, An analysis of teachers’ professional 
development based on the OECD’s Teaching and Learning International Survey (TALIS), стр: 44 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/doc/teacher-development_en.pdf
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спонзорирани од страна на некои образовни провајдери110 Некои од најчестите 

„структурирани“ форми на перманентно професионално образование на наставниците 

се: информален дијалог за унапредување на поучувањето, читање професионална 

литература, курсеви и работилници, квалификациски програми, набљудувачки посети 

на други училишта, образовни конференции и семинари, професионални развојни 

мрежи, индивидуални и соработнички истражувања, менторирање и набљудување на 

колегите и др.111  

                                                           
110 Ibid, стр: 50 
111 Ibid 
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ЧЕТВРТ ДЕЛ 

4. ПРЕДИЗВИЦИ И НАСОКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

НАСТАВНИЧКАТА ПРОФЕСИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

4.1 ПРЕДИЗВИЦИ НА НАСТАВНИЧКАТА ПРОФЕСИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Образовните системи во Европа112 и светот своите образовни системи и 

системите за образование на наставници ги темелат на промените во општествата, 

економските движења, компаративните анализи и размена на искуства од другите, 

новите научни сознанија и практичните искуства.  

Искуствата на другите држава, се од особена важност за развојот на 

образовниот систем во Република Македонија и посебно системот за образование на 

наставниците, од причини што тоа ќе придонесе кон: 

 Препознавање на системот на образование на наставници; 

 Изедначен квалитет на процесот на образование на наставници во 

европскиот образовен простор; 

 Препознавање на компетенциите на наставниците на европскиот пазар на 

труд за наставници и нивна валидација; 

 Подобрување на квалитетот на образованието на наставниците; 

 Развиени релевантни компетенции на наставниците за соодветниот 

образовен систем; 

 Развој на квалитетен наставник;  

 Подобрување на мобилноста на наставниот кадар. 

  

Во САБЕР анализата на образовните системи кои се однесуваат на политиките за 

квалитетот на наставничките политики се следат следните области: „барања за упис и 

останување во наставничката професија, иницијално образование на наставниците, 

селекција на кандидати при прием и вработување, оптоварување на наставниците и 

автономија, професионален развој, компензација: плата и неплатени придобивки, 

услови за пензионирање и бенефиции, мониторинг и евалуација на квалитетот на 

наставниците, претставување на наставниците и нивниот глас и училишно 

                                                           
112 European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. The Teaching Profession in Europe: Practices, 
Perceptions, and Policies. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union, Извадено Јуни 25, 2015 од: 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/184EN.pdf  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/184EN.pdf


75 

 

лидерство.“113 Сепак како најзначајни за рангирање на квалитетот на наставничката 

професија во една држава се следат следниве 8 цели на образовни политики за 

наставен кадар: 

 „поставување на јасни очекувања од наставниците; 

 привлекување квалитетен кадар во образованието; 

 подготовка на наставниот кадар преку квалитетна обука и практично 

искуство; 

 поврзување на вештините на наставниците со потребите на учениците; 

 раководење со наставниот кадар од страна на високо професионални 

директори; 

 следење на наставата и учењето; 

 поддршка на професионалниот развој на наставниците и 

 мотивација на наставниците за работа.“114 

Според Европската Комисија, која постојано ги следи образовните системи во 

Европа преку реализација на релевантни истражувања за поединечни и компаративни 

состојби на образовните системи, „квалитетот на иницијалното образованние на 

наставници е пресуден за развојот на одличното поучување (excellence in teaching).“115 

Комисијата истакнува потреба од „...обезбедување балансиран и доследен пристап 

кон теоретското знаење на одредениот училишниот предмет, умешно поучување на 

предметот и наставничко искуство од прва рака. Дипломците од ИТЕ треба да можат 

да ја применат теоријата во пракса и постојано да преиспитуваат како поучуваат.“116 Во 

документот Комисијата истакнува дека т.н. „инструменти“117 како што се Европската 

рамка за квалификации (European Qualifications Framework (EQF)), Еуропас (Europass), 

Европскиот кредит трансфер систем (European credit transfer systems (ECTS and ECVET)), 

Повеќејазичната класификација на Европските способности/квалификации (Тhe 

multilingual classification of European Skills/Competences), Квалификациите и Работните 

места (Qualifications and Occupations (ESCO)) и Рамката за обезбедување квалитет 

(Quality assurance frameworks), претставуваат заедништво- целина од мерки кои водат 

кон „Европска мобилност каде знаењето, вештините и компетенциите на поединецот 

можат да бидат јасно разбрани и брзо препознати.“118 

 

                                                           
113 Vegas Е., Alejandro J. Ganimian Ј. А. And Kaufman L. (2012). How Can We Classify Education Systems According to Their 
Performance on Core Teacher Policy Goals?, SABER-Teachers Background Paper No. 4, Извадено Септември 18, 2015 од: 
http://wbgfiles.worldbank.org/documents/hdn/ed/saber/supporting_doc/Background/TCH/How_Can_We_Classify_Educa
tion.pdf  
114 Повеќе во: Анализа на политиките и праксата на професионалниот и кариерниот развој на наставниците во 
Република Македонија, (2013). Проект на УСАИД за професионален и кариерен развој на наставниците, МЦГО и 
УСАИД 
115 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions of 20 November 2012, on Rethinking Education: Investing in skills for better 
socio-economic outcomes, COM/2012/0669 final. 
116 Ibid  
117 Ibid 
118 Ibid 

http://wbgfiles.worldbank.org/documents/hdn/ed/saber/supporting_doc/Background/TCH/How_Can_We_Classify_Education.pdf
http://wbgfiles.worldbank.org/documents/hdn/ed/saber/supporting_doc/Background/TCH/How_Can_We_Classify_Education.pdf
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Со цел странските искуства да ги преточиме во адаптирани и оригинални 

решенија за развој на наставничката професија во Република Македонија кои ќе се 

потпираат на условите, состојбите, развиеноста и тенденциите автентични за нашето 

поднебје, предвид ги земаме сознанијата добиени од реализираното емпириско 

истражување. 

Од крајот на минатиот век и почетокот на овој век се случија значајни реформи 

во системот на образование на наставници во нашата земја. Но, реално може да се 

констатира дека пристапот секогаш бил парцијален, секогаш се базирал на одредени 

решенија кои биле во насока на внатрешни краткорочни поместувања, скоро секогаш 

бил под политизација со компромиси и задоволувања на одредени парцијални 

гледишта и погледи, без долгорочни погледи и визија за тоа каков треба да биде 

наставникот во 21 век во Република Македонија. Затоа и сите засегнати страни не се 

задоволни од моменталните состојби со наставничката професија. Повеќе од 

очигледно е дека: 

 Постои слаба подготвеност на наставниците за современ концепт на настава 

и учење;  

 Постои негативна селекција за избор на наставниците; 

 Постои нерамнотежа и неинтегрираност на стручното и педагошкото 

образование во предметната настава.  

 Не е стандардизиран концептот за образование на наставниците на 

наставничките и ненаставничките факултети; 

 Системот за образование на наставници и системот за професионален развој 

не се дефинирани согласно новите тенденции, не се функционални и може 

да се каже дека не обезбедуваат соодветно ниво на квалитет; 

 Студиските програми на институциите кои подготвуваат наставнички кадар 

не ги исполнуваат во целост барањата на современиот систем на воспитание 

и образование; се забележува (не)усогласеност во програмите, неповрзаност 

и некоординираност меѓу овие институции; едукацијата на воспитно 

образовниот кадар е заснована на традиционалниот педагошки систем; 

 Недоволна материјална поддршка во детските градинки и училиштата; 

 Формализирање на менторскиот систем во текот на иницијалното 

образование на наставниците; 

 Формализирање на менторскиот систем во текот на приправничкиот период; 

 Формализирање на процесот на полагање на приправнички испит; 

 Формалност во следењето на принципите на Болоњската декларација и ЕКТС 

системот 

 Обемни студиски програми за образование на наставници 

 Слаб квалитет на новопримените кандидати 

 Нерамномерен развој и недостаток од материјалните, кадровските и 

просторните ресурси на наставничките факултети.  
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 Разлики во степенот на развиеност на компетенциите на наставничките 

кадри 

 Разлики во развиеноста на видот на компетенции на наставничките кадри 

 Чести промени во курикулумите за основно и средно образование 

 Проблеми со учебниците во делот на целната соодветност, содржинската 

конзистентност, развиеноста и соодветноста на дидактичко-методичката 

апаратура, дизајнот, рецензирањето 

 Доминација на енциклопедизам, меморирање и фактографија во наставата 

 Оценување само знаењето на студентите, но не и способноста за негова 

примена 

 Слаба понуда на програми за континуиран професионален развој на 

наставниците 

 Инцидентна проектна понуда на дополнителни обуки во текот на работата на 

наставникот 

 Не функционирање на здруженија на поранешни студенти 

 Не водење грижа за мислењето на студентите за квалитетот на иницијалното 

образование на наставниците 

 Проблеми со честите законски промени во сферата на образованието и 

воспитанието 

 Непартиципативност во начинот на носење на одлуки во сферата на 

образованието и воспитанието 

 Проблеми со образованието на директорите 

 Невоедначена педагошка практика на наставничките факултети 

 Несоодветна покриеност на компетенциите во студиските програми за 

наставници 

 Преголем број на предмети и број на часови кои постојано се менуваат 

 Доминација на образовната (когнитивната компонента) во однос на 

воспитната (афективна компонента) и психомоторна компонента во 

наставата и учењето 

 Неизедначени услови за работа во училиштата 

 Мониторинг и евалуација на наставниците врз основа на принципот (награди 

и казни) 

 Евалуација на наставниците врз основа на секундарна реакција 

 Недоволна оспособеност на наставниците за справување и работа на 

предизвиците во современата настава (мултикултура, талентирани, со 

посебни потреби, иновации, билингвизам,...) 

 Недоречености на педагошката доквалификација 

 Негативна перцепција или инфериорност кон статусот на наставничката 

професија 

 Медиумска изолација на наставничката професија, ... 
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Подобрување на квалитетот на работата, особено квалитетот на наставниот 

процес и ефективноста на образовните установи може да се постигне само доколку се 

воспостават нови упатства и стандарди за образовните политики во нашата земја кои 

се однесуваат на наставничката професија.  

Целиот училишен кадар е директно вклучен во напорите на општеството за 

зајакнување на квалитетот на образовниот процес и подобрување на ефективноста на 

образовните установи. Местото и улогата на персоналот ја нагласуваат потребата за 

нивна квалификуваност, односно способност да препознаат, почитуваат и применуваат 

современи трендови и развојни елементи во областа на образовната теорија и 

практика.  

Анализата на наставата и учењето открива низа недоследности, 

карактеристични за сите образовни потсистеми, кои ги попречуваат напорите за 

модернизација или ги забавуваат иницијативите за нивно иновирање.  

Студиските програми за иницијално образование на наставници треба да бидат 

динамични, флексибилни и постојано да се развиваат.119 

Тие треба да ги оспособат идните наставници прогресивно и проактивно да ги 

извршуваат професионалните обврски кои од нив се очекуваат и постојано да 

размислуваат за природата на образовниот систем, не само за да можат да одговорат 

на предизвиците на професионалниот контекст, туку и самите да можат да придонесат 

во процесот на промени.  

Така, студиските програми за иницијално образование на наставниците мора да ги 

земат предвид следниве аспекти: 

 професионализмот, 

 педагошките компетенции, 

 компетенцијата за применување образовна технологија, првенствено ИКТ, 

 организациските компетенции и способноста за тимска работа, 

 флексибилноста и 

 отвореноста.120 

Во 2010 година, универзитетите развија Рамка на високообразовни 

квалификации (МОН, 2010), која беше потоа усвоена од Министерството за 

образование и наука.121 Таа ги дефинира профилот, целите и основата за обликување 

на студиските програми од првиот, вториот и третиот студиски циклус, како и 

студиските програми за високо стручно образование со траење пократко од три 

години. Националната рамка претставува задолжителен национален стандард кој го 

регулира начинот на стекнување и користење високообразовни квалификации во 

Република Македонија. 

                                                           
119 According to the National Programme for Development of Education in the Republic of Macedonia 2005-2015, MoES, 
2005 
120 ibid. 
121 MoES (2010): REGULATION on the National Framework of Higher Education Qualifications, Skopje 
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Националната рамка содржи општи дескриптори на квалификациите за секој 

циклус студии кои ги одразуваат вообичаените вештини и постигања на студентот, а се 

однесуваат на квалификациите кои го означуваат комплетирањето на соодветниот 

циклус студии. Описот на резултатите од учењето за определено ниво на 

квалификација е изразен со следниве дескриптори на квалификации: 

 знаења и разбирање, 

 примена на знаењата и разбирањето, 

 способност за евалуирање/оценување/просудување, 

 комуникациски вештини и 

 вештини за учење. 

Врз основа на таквата дефиниција на општите категории компетенции може да 

се развие цел спектар клучни професионални наставнички компетенции кои секоја 

установа за образование на наставници треба да ги задоволи: 

 врвна експертиза во еден или повеќе специфични предмети (академско 

образование); 

 стабилни знаења и разбирање на предметното подрачје или подрачја за 

кое/кои наставникот е одговорен; 

 владеење на барем еден странски јазик; 

 способност за надополнување на предметната стручност со педагошки 

способности, вклучувајќи мотивација за учење, креативност, соработка, 

разбирање на социјалниот контекст на образованието (ова особено се 

однесува на предметните наставници); 

 разбирање на педагошкиот потенцијал на технологијата (особено на ИКТ) 

заради интегрирање на развојот на вештините во процесите на настава и 

учење; 

 способност да се интегрираат начелата за доживотно учење во процесите на 

настава и учење; 

 способност за достигање меѓународни (европски) стандарди во наставата; 

 поседување широки и избалансирани знаења и разбирање на основните 

карактеристики на образованието во различни, особено европски и 

интеркултурни контексти; 

 способност за воспоставување и одржување разумна аргументација за 

основни образовни прашања на јасен, луциден и кохерентен начин; 

 отчетност за својот придонес кон образованието на детето и младата личност 

и преземање професионална одговорност за развојот на личноста, талентот и 

менталните, духовните и физичките атрибути на секое дете и млада личност; 

 поседување знаења, разбирање и подготвеност за учество во актуелни 

образовни прашања и придонесување кон процесите на развивање на 

курикулумот (особено на локално ниво) и професионалниот развој на 

персоналот, како и кон развојот на целото училиште; 
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 способност за примена на широк спектар различни наставни стратегии за да 

се овозможи учењето кај децата, вклучувајќи соодветна примена на ИКТ; 

 способност и посветеност кон унапредување на еднаквоста на можности за 

сите луѓе во едно инклузивно општество и преземање активни чекори за 

елиминација на дискриминацијата; 

 интелектуална независност и докажана критичка акција; 

 знаења и способности за унапредување на учењето кај ученици со проблеми 

и/или бариери во учењето, вклучувајќи ги и оние на кои им е потребна 

дополнителна помош во определени наставни подрачја, како и оние со 

емоционални тешкотии и проблеми со однесувањето; 

 вештини за информирање на родителите и другите заинтересирани страни за 

успехот и напредокот на учениците; 

 способност за примена на истражувања и други видови валидни практики за 

евидентирање со цел да се обезбедат информации со чија помош ќе се 

спроведат селекцијата, промените и приоритетите во унапредувањето на 

образовните практики; 

 соодветно однесување како професионална личност кон други наставници и 

колеги од други професии, парапрофесионалци и агенции кои учествуваат во 

обезбедувањето поддршка на учениците, стекнување искуства од 

соработката со нив; 

 вршење административни задачи според барањата на училиштето; и 

 преземање одговорност и посветеност кон сопствениот персонален и 

професионален развој, врз основа на професионална саморефлексија и на 

самоевалуација на сопствената практика и практиката на другите. 

Мора да се нагласи дека овие клучни компетенциите можат да се применуваат 

во различни социјални, културни, јазични и образовни окружувања. 
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4.2 НАНСОКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАСТАВНИЧКАТА 

ПРОФЕСИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Наведеното упатува на сериозна акција и разработка на општи и специфични 

насоки за унапредување на наставничката професија во Република Македонија.  

Општите насоки за унапредување на наставничката професија се 

однесуваат на системот во целина и градење на вредности кои ќе создадат предуслови 

за зајакнување на специфичните насоки за унапредување на наставничката професија. 

Специфичните насоки за унапредување на наставничката професија се 

однесуваат на секој подсистем од воспитно-образовниот систем и секој сегмент од 

наставничката професија. Специфичните насоки на делување треба да ги постават 

темелите за понапредна, поуспешна и поквалитетна реализација на наставата и 

учењето од една страна, развој на наставничките компетенции од друга страна и на 

крајот, професионализација и подобар општествен статус на наставничката професија. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛОВИТОСТ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ 

Актуелната состојба со одвоеност на подсистемот предучилишно воспитание и 

образование од останатиот дел на воспитно-образовниот простор е неодржлива. 

Потребно е да се овозможи единственост на системот која ќе обезбеди кохезија во 

воспитно-образовниот простор, интеграција на мерки и активности за унапредување 

на воспитно-образовната работа, ќе ги унапреди процесите на учење на децата. Како 

дел од еден систем ќе се зголеми партиципативноста на предучилишното воспитание 

и образование во развојот на детето и ќе се олесни и забрза вертикалната проодност 

на децата во системот. 

 

2. ПОДИГАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ СТАТУС НА ПРОФЕСИЈАТА НАСТАВНИК 

Професијата наставник е во лоша општествено-економска положба, со загубен 

општествен статус, со релативно слаби и незаинтересирани кандидати за наставници, 

со слаба образовна политика за мотивираност на постојните и идни наставници, со 

релативно слаби материјално технички услови, со несистематски пристап во 

планирањето и продукцијата на кадри во областите на предучилишното, основното и 

средното образование. 

Затоа се потребни политики за подигање на општествено-економската положба 

на наставничката професија и статусот на наставникот во општеството. И тоа треба да 

започне уште од селекцијата на кандидати за прием на студиските програми за 

ОПШТИ НАСОКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАСТАВНИЧКАТА 

ПРОФЕСИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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образование на наставници преку конкретни форми на стипеднирање/ 

кофинансирање на студентите на студиските програми за иницијално образование на 

наставниците. 

 

3. РАЗВОЈ НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА ИНИЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 

НАСТАВНИЦИТЕ БАЗИРАНИ НА РАЗВОЈ НА КОМПЕТЕНЦИИ КАЈ НАСТАВНИЦИТЕ 

Студиските програми за иницијално образование на наставници често се плод 

на „персонални решенија“ и „затекнати состојби“. Не ретко се случува дел од 

предметните  програми да ги реализираат наставници и соработници со несоодветни 

квалификации (звања и дипломи) според Фраскатиевата класификација. Истовремено, 

постојат ситуации кога предметите и модулите настанале како производ и обврска на 

моментални решенија и на проектни активности. Потребно е развој на програми кои 

се темелат на компетенциите на наставничката професија. Тоа се компетенции на кои 

доста е работено во последниве неколку години во Република Македонија, и како 

плод на тоа се создадени, но не и вградени во актуелните студиски програми рамки на 

компетенции122. Во таа смисла треба да се усогласат веќе развиените компетенциите и 

врз основа на нив, да се изработат нови студиски програми на наставничките 

факултети.  

 

4. ИЗРАБОТКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ВОСПИТУВАЧИТЕ И СТРУЧНИТЕ 

РАБОТНИЦИ/СОРАБОТНИЦИ ВО ПРЕДУЧИЛИШНОТО ВОСПИТАНИЕ 

Воспитувачката дејност и дејноста на стручните работници/ соработници во 

предучилишното воспитание е специфична со фактот што развојните карактеристики 

на возрасната група со која се работи, бројот на деца, формата на работа, условите за 

работа и др. Од тие причини, потребно е терминолошко и суштинско усогласување на 

професионалните компетенции на воспитувачите и стручните работници/ соработници 

во предучилишното воспитание со преходно споменатите, за компетенции за 

наставниците. Тоа ќе помогне во нивно препознавање на пазарот на трудот, но и ќе 

даде можност за нивен стручен професионален развој. Врз основа на нив, би се 

изработиле и усогласиле студиските програми на наставничките факултети кои 

подготвуваат воспитувачи. 

 

5. ИЗРАБОТКА НА НАЦИОНАЛНА РАМКА НА НАСТАВНИЧКИ КОМПЕТЕНЦИИ И 

КРЕИРАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА НАСТАВНИЦИ 

Изработката на Национална рамка на наставнички компетенции (НРНК), би 

обезбедила изедначување на компетенциите на наставниците кои произлегуваат од 

различните високообразовни установи кои продуцираат наставници, а од друга страна 

                                                           
122 Проект на УСАИД за професионален и кариерен развој на наставниците- Основни професионални компетенции 
на наставниците) Извадено септември 20, 2015 од:    http://mk.mcgo.org.mk/wp-
content/uploads/2015/02/Nacrt_Osnovni-profesionalni_kompetencii_na_nastavnici.pdf и Видовиќ В.В и Велковски З. 
(Ед.)  (2013).  Наставничка професија за 21 век Извадено септември 22, 2015 од:  
http://www.cep.edu.rs/public/Nastavnicka_profesija_za_21_vek.pdf  

http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2015/02/Nacrt_Osnovni-profesionalni_kompetencii_na_nastavnici.pdf
http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2015/02/Nacrt_Osnovni-profesionalni_kompetencii_na_nastavnici.pdf
http://www.cep.edu.rs/public/Nastavnicka_profesija_za_21_vek.pdf
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би ги направиле компарабилни и компатибилни овие кадри со останатите наставници 

во Европа. На тој начин се задоволуваат критериумите за Европско високо 

образование на наставниците и би се зголемила мобилноста на воспитно-образовниот 

кадар, како и можностите за професионален и кариерен развој во и надвор од 

државата. 

Оваа рамка на наставнички компетенции би претставувала референтното јадро 

околу кое би се надоградиле и специфичните компетенции потребни за одредени 

профили во воспитно-образовниот процес: воспитувач, наставник во одделенска 

настава, наставник по предметна настава, наставник за образование на возрасни), а 

кои исто така треба да бидат изедначени според компетенции. 

Врз основа на Националната рамка на квалификации за наставници би се 

изработил и професионалните стандарди на занимања за наставниците кои би 

овозможиле јасно да се прецизираат знаењата, вештините и ставовите за занимањето 

наставник, со цел да се стандардизира оваа професија и да се унапреди социо-

економскиот статус на наставникот, како професионалец - креатор на целокупниот 

општествениот прогрес. Во рамките на постоечката Национална класификација на 

занимањата, наставничките занимања според видот, спаѓаат во Категоријата 

занимања со број 2 наречена Стручњаци и научници каде се наведува дека најниско 

ниво на образование е VI, а највисоко VIII, според Националната рамка на 

квалификации. Преку изработката на стандардите занимања за сите категории 

наставници, во голема мера ќе се избегнат проблемите кои се однесуваат на 

прашањето кои треба да бидат основните генерички, како и специфичните 

компетенции на наставниците. 

 

6. ПОДДРШКА НА НАСТАВНИОТ И СОРАБОТНИЧКИОТ КАДАР, ВОСПИТУВАЧИТЕ И 

НАСТАВНИЦИТЕ ВО ПРЕДУЧИЛИШНО, ОСНОВНО, СРЕДНО, ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВОЗРАСНИ ЗА ИЗРАБОТКА, АПЛИЦИРАЊЕ, УПРАВУВАЊЕ И 

ЕВАЛУАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ ПРОЕКТИ 

Поддршката е неопходна и потребна за интернационализација на 

наставничката професија со користење на механизмите за аплицирање на Европски 

проекти. Поддршката би се состоела Од обуки за изработка на проекти во 

образованието, учењето и наставата, обуки за изработка на проекти за индивидуални 

мобилности, обуки за проектен менаџмент, обуки за мониторин и пишување извештаи 

од реализирани активности. 

Со тоа на директен начин ќе се изврши импакт врз искуството на наставниците и 

подобрување на нивната наставна практика. Истовремено ќе се подобри принципот на 

споделено учење од рамноправен (peer learning). 

 

7. РЕВИЗИЈА ЗА ПОЛИЊАТА И ОБЛАСТИТЕ ВО ФРАСКАТИЕВАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

После ставањето на Фраскатиевата класификација на научно-истражувачките 

подрачја, полиња и области дојде до слободна интерпретација на истите од страна на 
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научните работници и вработените на наставничките факултети. Таа слободна 

интерпретација се одрази врз погрешна употреба на категоријата „друго“ во областите 

од дадено поле, погрешна интерпретација на затекнатите наставници и соодветноста 

на нивните докторати на наведените научни подрачја, полиња и области, но и 

слободна интерпретација на припадноста на докторската дисертација. Тоа се одразува 

на квалитетот на реализација на предметните програми, студиските програми, но и 

соодветната покриеност на компетенциите на студентите-идни наставници. Од тие 

причини, потребно е усогласување на постојните дипломи за научен степен, со 

соодветната дисциплинарана припадност на темата на докторатот со категориите во 

Фраскатиевата класификација. 

  

8. ПОДДРШКА  НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИ НАСТАВНИЦИ И 

СОРАБОТНИЦИ 

Вербата во наставничката професија и дигнитетот на наставниците во многу 

зависи од тоа поддршката и промоцијата на нивното искуство, знаење и експертиза да 

биде ставено на увид на стручната и научната јавност во земјата и странство. Преку 

ваквата поддршка, веќе етаблирани експерти во образованието, наставата, учењето и 

поучувањето од Македонија би биле препознаени од страна на странски издавачки 

куќи, спонзори и донатори. Истовремено студентите на наставничките факултети, 

стручната јавност, родителите и децата и учениците во Македонија ќе користат 

учебници кои, покрај другите, ќе содржат автентични, соодветни, адаптирани на 

условите и се разбира прифатени материјали за учење.  

 

9. КАДРОВСКО ЕКИПИРАЊЕ НА НАСТАВНИЧКИТЕ ФАКУЛТЕТИ СО НАСТАВНИЧКИ И 

СОРАБОТНИЧКИ КАДАР 

Системот на кариерно напредување на наставничките факултети долго време е 

пасивен. Имено, приемот на млад, соработнички кадар изостанува и работните задачи 

на соработниците, не ретко ги извршуваат доцентите, вонредните и редовните 

професори, со што се попречува нивниот творечки потенцијал од една страна, а од 

друга страна нема трансфер на искуства и знаење од постарите и поискусни 

наставници на помладите наставници и соработници. Приемот на наставнички  и 

соработнички кадар ќе обезбеди и поголема и посоодветна покриеност на 

реализацијата на компетенциите во студиските и предметните програми на 

наставничките факултети.   

 

10. ФИНАНСИРАЊЕ И ПОДДРШКА ЗА ОТВОРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА 

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБРАЗОВНИ ЛАБОРАТОРИИ ПРИ НАСТАВНИЧКИТЕ ФАКУЛТЕТИ  

За унапредување на наставничката професија неопходно е отварање на 

образовни истражувачки лаборатории во кои на соодветен начин би се дизајнирале, 

тестирале и унапредувале дидактичко-методички решенија, промени и иновации, би 
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се креирале современи стратегии за учење и поучување, би се унапредувал процесот 

на учење на децата и учениците, и др. 

Истовремено, таквите лаборатории би биле место за дизајн, изработка и 

производство на наставни средства и помагала (медии), со што на соодветен начин би 

се унапредувала и соработката со менторските училишта.    

 

11. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СЛОБОДЕН И БЕСПЛАТЕН ПРИСТАП ДО БАЗИ НА ПОДАТОЦИ ЗА 

НАСТАВНИЧКАТА ПРОФЕСИЈА 

Базите на податоци се непресушен извор на идеи, знаења и искуства од кои 

секој наставник би имал лична, стручна и професионална корист. Тие се основа на 

професионалниот и кариерниот развој на секој наставник и обезбедуваат пристапност 

и побрз проток на стручни и научни информации. Преку слободниот пристап до базите 

на податоци ќе се намали потребата од преведување на стручна литература, книги и 

учебници, а ќе се покрие и празнината во недостаток од работни листови, збирки, 

тетратки и материјали за учење.  

 

12. ФИНАНСИРАЊЕ И ПОДДРШКА ЗА ИЗДАВАЊЕ МЕЃУНАРОДНИ СПИСАНИЕ ОД 

ОБЛАСТА НА НАСТАВНИЧКАТА ПРОФЕСИЈА 

Поддршката за издавање меѓународни списанија за образование и воспитание 

е во насока на зголемена размената на искуства, промоција на образовните вредности 

на воспитно-образовниот систем во Република Македонија, истакнување на личниот и 

колективен напор на наставничките кадри во Република Македонија за промени во 

воспитно-образовната работа и учењето на децата и учениците. 

 

13. ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ВОСПИТУВАЧКИОТ И 

НАСТАВНИЧКИОТ КАДАР ВО РЕПУБЛИКА МЕКЕДОНИЈА 

Моменталната состојба со суфицитарноста на воспитувачкиот и наставничкиот 

кадар во Република Македонија, се наложува потребата за изнаоѓање решение за 

нивен соодветен пласман на пазарот на трудот. Едно од можните решенија е 

легислативна регулатива за задолжување или препорака на фирмите од приватниот 

сектор да вработуваат дипломирани воспитувачи и наставници во приватни и државни 

јавни установи и фирми кои се занимаваат со дејности како: Училишта за јазици, 

Училишта за образование, Игротеки, Продавници за играчки, Центри за учење, и сл. Со 

тоа ќе се подигне квалитетот на услугите во овие фирми, но и ќе се намали бројот на 

невработен наставен кадар. 

 

14. СОЗДАВАЊЕ НА СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗДРУЖЕНИЈА НА НАСТАВНИЦИ 

Потребно е да се создадат услови и да се поддржи развој на професионално 

здружение на наставници кои ќе се занимаваат со специфични аспекти на воспитно-

образовната работа. Во таа насока, тие професионални здруженија би реализирале 

истражувања, би давале препораки и сугестии, би биле партнери на државните 
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институции во развојот на квалитетот на курикулумот, квалитетот на учењето и 

поучувањето, професионалната ориентација на учениците, улогата на родителите во 

воспитно-образовниот процес и сл. Имајќи ги предвид спецификите и значењето на 

наставничката професија за унапредување на целокупниот општествен развој, 

неопходно е да се формираат стручни тела/ асоцијации/ комори кои би работеле на 

унапредување, развој и заштита на интересите и компетенциите на воспитно-

образовниот кадар вклучен вообразовните подсистеми. 

 

15. УЛОГАТА НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

ВО УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА НАСТАВНИЦИТЕ И ВОСПИТУВАЧИТЕ 

Стручните соработници во воспитно-образовните институции мора да ја 

реафирмираат својата стручна и професионална улога во развојот на целокупниот 

воспитно образовен процес. Нивното активно вклучување и помош во градењето на 

компетентен наставник е од круцијално значење.  

Од особено значење е редефинирање и конкретизирање на улогите и 

работните задачи на педагогот, психологот, социјалниот работник, социологот и 

дефектологот во институциите во кои работат. Нивниот придонес треба да е насочен 

кон непосредно следење на воспитно-образовната работа во училиштето; 

советодавно-консултативна работа со наставниците; аналитичко-истражувачка работа; 

стручно усовршување на воспитно-образовниот кадар; работата на педагошка 

евиденција и документација, работа со деца и ученици, работа со родители и др. 

 

16. УЛОГАТА НА МЕДИУМИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВО РАЗВОЈОТ НА 

ПОЗИТИВНА ПЕРЦЕПЦИЈА ЗА НАСТАВНИЧКАТА ПРОФЕСИЈА 

Медиумите се значаен креатор на перцепцијата за одредена професија од 

страна на граѓаните. На целокупниот воспитно-образовен систем потребна му е 

подршка од институциите на културата и медиумите. Затоа треба да се промени 

односот на медиумите кон образованието со мерки за развивање на позитивен 

пристап и поддршка од медиумите за образовниот систем. Потребна е стратегија за 

подигање на свеста за значењето на квалитетното образование. Потребна е поголема 

промоција на учењето, знаењето, книгите, вештините. Добивање поголем простор за 

воспитно-образовни програми на локалните и националните медиуми. Вработувања 

за специјално образовани лица за програми од образование во медиумите. Поддршка 

во промовирањето на вредностите и услугите наменети за децата, учениците, 

родителите, наставниците. Развивање и поддршка на медиумски програми (РТВ, 

издавачка дејност, други медиуми). Поголема продукција на воспитни, образовни, 

научни, културни, уметнички содржини, програми за деца и родители, воспитувачи, 

учители. 
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17. ПОГОЛЕМО ПОВРЗУВАЊЕ НА НАСТАВНИЧКИТЕ ФАКУЛТЕТИ СО ДРУГИТЕ 

ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ 

Потребно е дефинирање на односите помеѓу институциите чија основна дејност 

е унапредување на воспитно-образовниот процес. На тој начин институциите како  

Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието, Државен 

просветен инспекторат, Педагошката служба, Центарот за стручно образование и 

обука, Државен испитен центар ќе ја координираат својата дејност, ќе придонесат во 

создавање законски решенија, ќе влијаат на подобрување на учебниците и 

материјалите за учење, ќе влијаат на освежување и обновување на новите знаења во 

образовната теорија и практика.  Пожелно е учество на универзитетските кадри од 

наставничките факултети во стручниот и професионален развој на вработените во 

останатите образовни институции, но и учество на вработените во наведените 

институции во споделување на практичните искуства при реализацијата на 

курикулумот за наставници. 

 

18. ПОГОЛЕМО ПОВРЗУВАЊЕ НА НАСТАВНИЧКИТЕ ФАКУЛТЕТИ И ВОСПИТНО-

ОБРАЗОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ СО КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ЛОКАЛНАТА 

САМОУПРАВА  И НЕВЛАДИНИОТ СЕКТОР 

Поврзувањето на наставничките факултети и воспитно-образовните институции 

со институциите и установите од локалната самоуправа може да придонесе до 

создавање на квалитетен локален курикулум, курикулум базиран на условите на живот 

и потребите на локалната заедница. образовните институции можат да придонесат до 

креирање на локални образовни политики, развој на специфични потреби на децата и 

учениците во одредена средина и др. Можни начини за практикување на соработката 

се: давање експертски услуги, развој на проектни партнерства, учества во заеднички 

истражувања и сл. 

 

19. РАЗВОЈ НА СИСТЕМ ЗА УЧЕЊЕ ОД РАМНОПРАВЕН (Peer learning) И 

ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА ПРОДУКТОТ ОД ТАКВОТО УЧЕЊЕ  

Современа тенденција во образованието на наставниците на сите нивоа е 

учење од рамноправен. Секој наставник има што да сподели со своите колеги од 

неговото искуствено учење, од неговото формално и неформално учење. 

Споделувањето, без разлика на формата, треба да биде препознаено, валидирано и 

вреднувано од страна на државата, како начин на учење и усовршување на 

наставниците.   

 

20. ВОЕДНАЧЕНОСТ ВО МОДЕЛИТЕ НА ИНИЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 

НАСТАВНИЧКИТЕ КАДРИ 

Образованието на воспитувачите треба да го следи академскиот модел на 

образование на наставници (4+1+3), кој воедно е застапен во Законот за високо 

образование на Република Македонија.  
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Образованието на наставниците во одделенска настава треба да го следи 

академскиот модел на образование на наставници (4+1+3). 

Образованието на двопредметни наставници во основно образование треба да 

го следи академскиот модел на образование на наставници (4+1+3). 

Образованието на наставниците во предметна настава на наставни студиски 

програми треба да го следи академскиот модел на образование на наставници 

(4+1+3). 

 Образованието на наставниците во предметна настава на ненаставни студиски 

програми треба да го следи академскиот модел на образование на наставници 

(4+1+1+3), односно во годината по дипломирањето треба да следи задолжително 

минимално наставничко професионално образование, сегашна педагошка 

доквалификација. 

Може да се овозможи развој и акредитација на стручни студиски програми на 

втор и трет циклус наставнички студии. 

 

21. ВОВЕДУВАЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО МИНИМАЛНО НАСТАВНИЧКО ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ ВО ТРАЕЊЕ ОД 60 КРЕДИТИ НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

КОИ НУДАТ СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ИНИЦИЈАЛНО ОБРАЗОВОНИЕ НА  

НАСТАВНИЦИ 

Современите тенденции и препораки во образованието бараат на 

високошколските институции кои реализираат четиригодишно иницијално 

образование на наставници, да се воведе задолжително минимално наставничко 

професионално образование во траење од 60 кредити. Истото се однесува и на 

иницијалното образование на наставниците кое се одвива по завршување 

ненаставнички факултет, за оние кои сакаат да се вработат како предметни 

наставници.  

Со тоа ќе се изедначат професионалните компетенции на наставниците на сите 

нивоа и тоа во поглед на планирање на наставата, реализација на наставата, социјална 

и образовна инклузија, професионален развој и професионална соработка, 

истражување во наставата, оценување во наставата, соработка со семејството и 

средината, педагошката практика и др.   

 

22. ПОДИГАЊЕ НА ОБРАЗОВНОТО НИВО НА НЕГУВАТЕЛИТЕ ВО ПРЕДУЧИЛИШНИТЕ 

УСТАНОВИ 

Согласно со комплексноста  на раното детско образование, како и согласно со 

сензитивноста на периодот на раниот детски развој, неопходно е зајакнување на 

квалитетот на воспитно-образовната дејност во предучилишното воспитание и 

образование. Тоа бара високообразовните институции кои реализираат 

четиригодишни академски студии за  воспитувачи да обезбдат и акредитирани  

едногодишни студиски програми (60 кредити) за задолжителна педагошка едукација 
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на негуватели во предучилишните установи со што образовното ниво на негувателите 

би се подигнало на  V2 степен.  

Со подигањето на образовниот статус, звањето негувател треба целосно да се 

трансформира  во стручно звање помошник воспитувач, кој ќе помага во секојдневите 

воспитно-образовни активности на воспитувачот. Согласно со големиот број на деца во 

градинките, овој чекор би  му обезбедил на воспитувачот  непречена реалзација на 

европските трендови за  хуманистички и холистички дискурс  во воспитанието и 

образованието на предучилишните деца. 

 

23. РЕОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА И ПРОМЕНИ ВО НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ВО 

КОМБИНИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА  

Потребна е реорганизација на работата во комбинираните паралелки која ќе 

придонесе воедначување на условите за работа со учениците, подеднаков пристап во 

третманот на учениците од страна на државата, сличен квалитет на постигања на 

учениците, поголема социјализација на учениците и откривање и развој на нивните 

потенцијали. На почеток од овој процес потребна е изработка на соодветни наставни 

програми за работа во овие паралелки, поддржани со материјално-техничка поддршка 

на училиштата каде се реализира овој вид настава, поддршка на наставниците во 

планирањето, реализацијата, истражувањето и евалуацијата на наставата и учењето. 

 

24. ВОЕДНАЧЕНОСТ НА НАСТАВНИЧКИТЕ ЗВАЊА ПО ДИПЛОМИРАЊЕТО 

Заедничко за сите воспитувачи и наставници во Република Македонија е што 

после завршувањето на високото  образование на наставничките факултети се 

стекнуваат со различни звања за исти подсистеми на образование. Имено, звањето 

дипломиран воспитувач потребно е да се воедначи на секоја од институциите кои 

образуваат воспитувачи, звањето наставник за одделенска настава треба да се 

воедначи исто така, што треба да е случај и со звањето наставник во предметна 

настава. Така ќе се препознаат и истоветно толкуваат наставничките звања. 

 

25. РЕОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОЦЕСОТ НА ИЗДАВАЊЕ УЧЕБНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА 

УЧЕЊЕ 

Учебниците и материјалите за учење се основна алатка која му помага на 

воспитувачот и наставникот во реализацијата на целите на програмата за работа, 

односно наставната програма. Од нивниот квалитетот зависи односот на учениците 

кон наставниот предмет, улогата на родителите во учењето на сопственото дете, но и 

успешноста на планирањето, реализацијата и евалуацијата на воспитно-образоавниот 

процес и постигањата на учениците. Се предлага унапредување на постапките и 

процедурите за издавање учебници и материјали за учење, регулирање на 

авторството, унапредување на процесот на рецензирање, спроведување на постапка 

за пробна/експериментална примена на учебниците и материјалите за учење.  
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Прв циклус  

 

26. ВОВЕДУВАЊЕ И  УНАПРЕДУВАЊЕ НА СЕЛЕКЦИЈА НА КАНДИДАТИТЕ ПРИ ПРИЕМ 

НА НАСТАВНИЧКИТЕ ФАКУЛТЕТИ ВО ПРВ ЦИКЛУС (НАСТАВНИЧКИ)  СТУДИИ 

Еден од факторите за унапредување на наставничката професија е селекцијата 

на кандидатите за наставници при упис на високообразовните иснтитуции за 

иницијално образование на наставници и во текот на студиите на останатите 

наставнички факултети (пред да се избере насоката за наставник). Потребно е 

воведување на задолжителна селекција при прием на кандидати за наставници и на 

ненаставничките факултети, при упис на наставничкото професионално образование. 

Покрај успехот од средното образование, кој не треба да е елиминаторен и трајно да 

го дистанцира потенцијалниот кандидат од наставничката професија, потребно е 

определување на содржината на проверката, членовите на комисијата составена од 

(педагог, психолог, методичар, мајчин јазик и двајца наставници- ментори од 

партнерските училишта, односно предучилишни установи) 

Со Упатство за спроведување на приемот на кандидати на наставничките 

факултети би се стандардизирал и олеснил процесот на селекција, но и начинот на 

подготовка на кандидатите за прием на факултет. 

 

27. ВОВЕДУВАЊЕ СИСТЕМ НА ПЕДАГОШКА ПРАКТИКА СООДВЕТНА НА ПРОФИЛОТ 

НА НАСТАВНИК И ЕВРОПСКИТЕ ДИРЕКТИВИ 

Значајни прашања кои ќе придонесат за унапредување на наставничката 

професија во делот на иницијалното образование на наставниците се прашањата кои 

се однесуваат на педагошпката практика. Потребно е зголемување на времетраењето 

на педагошката практика за наставничките кадри во иницијалното образование, 

воедначување на времетраењето на педагошката практика на студиските програми на 

наставничките факултети, воведување на педагошка практика од првата учебна година 

на наставничките факултети, оведување и развој на партнерство со училиштата за 

реализација на педагошпката практика (дефинирање на односи, договори,...), развој 

на менторскиот систем за регрутирање и развој на ментори, дефинирање на улогите 

во процесот на менторирање, изработка на програма за менторирање на 

институционално ниво, изработка на програма за факултетскиот координатор на 

педагошката практика, изработка на програма за училишниот/ предучилишниот  

СПЕЦИФИЧНИ НАСОКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАСТАВНИЧКАТА 

ПРОФЕСИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

НАСОКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ  НА ВОСПИТУВАЧИТЕ И НАСТАВНИЦИТЕ 
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координатор на педагошката практика, изработка на програма за работа на менторот, 

изработка на програма за работа на студентот-иден наставник/воспитувач, изработка 

на упатство за мониторинг и евалуација на квалитетот на ангажманот на  студентот при 

реализација на педагошката практика.  

 

28. УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА НАСТАВНИЦИТЕ МЕНТОРИ  И ПАРТНЕРСКИТЕ 

УЧИЛИШТА ВО ЦЕЛИНА ОД СТРАНА НА НАСТАВНИЧКИТЕ ФАКУЛТЕТИ 

Наставничката професија ќе добие многу со редефинирање на односите помеѓу 

менторските и партнерските институции на наставничките факултети. Имено, 

сегашната поставеност се темели на желби и потреби на едната, односно друга страна 

и персонални одлуки за партиципирање во процесот на менторирање на студентите- 

идни наставници. Потребно е активностите да се движат во насока на дефинирање на 

меѓусебните односи во процесот на менторирање во чиј фокус би бил квалитетот на 

наставниот кадар во менторските училишта и севкупно унапредување на работата на 

менторските училишта, но и квалитетот на студентот- иден наставник.  

 

29. ВОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТНА СПЕЦИЈАЛНОСТ ВО ИНИЦИЈАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ НА ПРЕДУЧИЛИШНИТЕ ВОСПИТУВАЧИ И ОДДЕЛЕНСКИ НАСТАВНИЦИ 

Предметната специјалност е потреба на образовниот систем, потреба на 

наставниците и потреба на државата. Предметната специјалност се однесува 

студиските програми за предучилишни воспитувачи и наставници за одделенска 

настава. Студиските програми се дизајнираат на начин што кандидатите за наставници, 

покрај компетенциите за работа со цело одделение, се специјализира за работа со 

еден предмет. Таквата специјалност се воведува од прва година на студии и тоа со по 

два предмети годишно. Тие два предмети продолжуваат да се проучуваат во текот на 

сите четири години од студиите во сооднос 50% теорија и 50% практична настава. 

Предметните специјалности се однесуваат на: 

o Предмети кои се во курикулумот за подциклусот или предметот за кој се 

оспособува наставникот (математика, ликовно, музичко, физичко, мајчин 

јазик,...) и 

o Актуелни и современи теми и области кои се од интерес за студентите 

(интркултурно образование123, работа со надарени и талентирани, работа со 

родители, работа со деца со посебни потреби, јазик на заедниците, ...  

По дипломирањето воспитувачите ќе имаат звање дипломиран воспитувач со 

специјалност...(таа што ќе ја избере), а  наставниците во одделенска настава ќе имаат 

звање дипломиран наставник со предметна специјалност...(таа што ќе ја избере). 

 

 

 

                                                           
123 Идеја за развој на предметна специјалност по интеркултурно образование (Види прилог Б) 
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30. ВОВЕДУВАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЧКА ДИПЛОМСКА РАБОТА ОД ОБЛАСТИТЕ 

НЕПОСРЕДНО ПОВРЗАНИ СО НАСТАВНИЧКАТА ПРОФЕСИЈА 

Со воведување на дипломска работа од ваков карактер ќе се конкретизира 

наставничкиот интерес на студентите, ќе се заокружи процесот на образование во 

професионален стил и ќе се поентира со заокружување на иницијалното образование 

на педагошки начин. За успешно реализирање на целиот процес потребно е:   

 Подготовка на упатство за изработка на дипломска работа 

 Изработка на база на податоци со дипломски работи на наставничките 

факултети 

 За областите непосредно поврзани со наставничката професија се сметаат 

сите наведени во полето образование во Фраскатиевата класификација и 

полето на психолошки науки 

 Изработка на база на податоци со дипломирани студенти 

 Изработка на документација и календар за спроведување на процесот на 

пријавување, изработка и одбрана на дипломската работа на студентот 

 Одбраната на дипломската работа да биде пред комисија од тројца 

членови, кај кои кандидатот има полагано испит во текот на студиите, од 

кои двајца со избор во полето образование од Фраскатиевата 

класификација и еден од супстратната основа на специјалноста. 

 

31. СОЗДАВАЊЕ, РАЗВОЈ И ПОДДРШКА НА АЛУМНИ ГРУПИ НА СТУДЕНТИТЕ 

Грижата за дипломираните студенти од страна на наставничките факултети, 

според странските искуства, повеќекратно вродува со плод. Имено, користа од 

создавање и одржување на односите со таква група на интересенти ги храни 

наставничките факултети со податоци за состојбата на наставничката професија, 

вработливост на кадарот, повратна информација за квалитетот на процесот на 

иницијално образование на наставници, услуги на лобирање за одредени прашања од 

струката, односно професијата и др. Добро би било кога тие алумни групи би 

соработувале меѓу себе во една заедничка мрежа на алумни групи, со што би се 

подобрила меѓусебната перцепција за квалитетот и положбата на наставникот во 

општеството.  

 

Втор циклус  

 

32. РАЗВОЈ НА ПРОГРАМИ ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА ЕДЕН ОД СТРАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ 

(ЗАРАДИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ФАКУЛТЕТИТЕ) 

 

 

33. РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЧКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ И МОЖНОСТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ЗАЕДНИЧКИ ДИПЛОМИ (JOIN DEGREES) 
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34. РАЗВОЈ НА ДУАЛЕН СИСТЕМ НА СТУДИИ НА ВТОР ЦИКЛУС 

 Наставничките факултети да организираат академски студии на втор 

циклус која води до (Master of Philosophy- MPhil.) 

 Наставничките факултети да организираат стручни студии на втор циклус 

која води до (Master of Education- MEd. или MA) 

 

Трет циклус  

 

35. РАЗВОЈ НА ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС НА ЕДЕН ОД СТРАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ 

(ЗАРАДИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ФАКУЛТЕТИТЕ) 

 

36. РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЧКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ И МОЖНОСТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ЗАЕДНИЧКИ ДИПЛОМИ (JOIN DEGREES) 

 

37. РАЗВОЈ НА ДУАЛЕН СИСТЕМ НА СТУДИИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС 

 Наставничките факултети да организираат академски студии на втор 

циклус кој води до Доктор по филозофија (Doctor of Philosophy- PhD.) 

 Наставничките факултети да организираат стручни студии на втор циклус 

кој води до Доктор по образование (Doctor of Education- PhD. Ed.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. УНАПРЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА РАБОТА СО ДИПЛОМИРАНИОТ НАСТАВНИКОТ 

И ВОСПИТУВАЧОТ ВО ПРИПРАВНИЧКИОТ ПЕРИОД (ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД- 

ВОВЕДЕН ДЕЛ (INDUCTION PERIOD FOR NEWLY QUALIFIED TEACHERS) 

 Изедначување на времетраењето на приправничкиот период  

 Развој на менторскиот систем за регрутирање и развој на ментори за 

наставниците почетник 

 Дефинирање на улогите во процесот на менторирање на наставникот 

почетник 

 Изработка на програма за менторирање на училишно ниво 

 Изработка на програма за училишниот/предучилишниот  приправничкиот 

период наставникот почетник  

 Изработка на програма за работа на менторот 

 Изработка на програма за работа на наставникот почетник 

НАСОКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КОНТИНУИРАНОТО- 

ПЕРМАНЕНТНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА 

НАСТАВНИЧКИТЕ И СОРАБОТНИЧКИТЕ КАДРИ И 

ВРАБОТЕНИТЕ ВО СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ 
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 Изработка на упатство за мониторинг и евалуација на квалитетот на 

ангажманот на  наставникот почетник 

 

39. УНАПРЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА РАБОТА ВО ПРИПРАВНИЧКИОТ ПЕРИОД СО 

СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ 

 Изедначување на времетраењето на приправничкиот период за стручните 

соработници 

 Развој на менторскиот систем за регрутирање и развој на ментори на 

стручните соработници почетници 

 Дефинирање на улогите во процесот на менторирање на стручниот 

соработник- почетник 

 Изработка на програма за менторирање на стручните соработници на 

училишно ниво 

 Изработка на програма за работа на менторот 

 Изработка на програма за менторирање на стручен соработник 

 Изработка на упатство за мониторинг и евалуација на квалитетот на 

ангажманот на  стручен соработник 

 

40. УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, СОДРЖИНАТА И ПОСТАПКАТА ЗА 

ПОЛАГАЊЕ НА ПРИПРАВНИЧКИ ИСПИТ (ДОБИВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА 

НАСТАВНИК/ВОСПИТУВАЧ) 

Со полагање на приправничкиот испит, дипломираниот наставник, осносно 

воспитувач се стекнува со лиценца за работа во воспитно-образовна институција. 

Институциите за иницијално образование на наставници, заедно со училиштата и 

предучилишните установи, треба да изградат систем на соработка која ќе му овозможи 

соодветна помош на наставникот во неговиот почетен период на работа. Тие треба да 

работат кон постигања на стандардите за лиценциран наставник во приправничкиот 

период. 

 

41. УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВА, СЛУЖБИ, 

АГЕНЦИИ И ТЕЛА КОИ РАБОТАТ НА КВАЛИТЕТОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

Предлагаме вработените во Министертсвото на образование и наука, Бирото за 

развој на образованието, Центарот за средно стручно образование, Државниот 

испитен центар, Државниот просветен инпекторат и други, континуирано стручно и 

професионално да се усовршуваат во подрачјето на својата дејност и надлежност, 

преку соработка со наставничките факултети, студиски патувања во странство, размена 

на искуства од странски колеги, следење предавања на домашни и странски експерти, 

користење на соодветна современа стручна литература и др. 
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42. УНАПРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКАТА НАСТАВА 

Универзитетските наставнички и соработнички кадри се обврзани за постојано 

и континуирано усовршување во рамките на својата област. Покрај знаењата од 

својата област, тие треба да поседуваат соодветни педагошки, андрагошки и 

дидактичко-методички компетенции за реализација на настава во високо-образовни 

институции. Со цел, подобрување на оваа стихијна состојба која подолго време се 

провлекува во високото образование се препорачува:  

 Реализација на интерни обуки за стручно усовршување од областа на 

педагогијата, психологијата, андрагогијата, дидактиката, методиката и 

докимологијата, преку изработка на Програма за професионално оспособување 

на универзитетските наставници и соработници (развој на наставнички 

компетенции) и Правилник за професионално оспособување на 

универзитетските наставници и соработници (развој на наставнички 

компетенции) 

 Формирање на тело (Канцеларија) за обезбедување на квалитет во високото 

образование во рамките на Универзитетите 
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ПРИЛОЗИ КОН КОНЦЕПЦИЈАТА 
 

ПРИЛОГ А 
 

Детална обработка и анализа на емпириските сознанија од реализираното 

истражување 

 

Мислења и ставови на испитаниците 

 

На прашањето за квалитетот на студиските програми одговараа студентите, 

воспитувачите и одделенските наставници, предметните наставници од основно и средно 

образование. Испитаниците имаа можност да се определат за една од пет понудени вредности 

за секој од наведените искази. Со 1 се обележува негативниот став кон исказот, со 5 

најпозитивен став кон наведениот исказ, а не знам, доколку испитаникот не е запознат со 

состојбата.  По обработката на ставовите и мислењата на секоја категорија испитаници, во 

табелата се претставени податоците во компаративен однос. 

 
Табела бр.1 Мислење на испитаниците за 

квалитетот на студиските програми 

Мислење на 

студенти 

Мислење на 

воспитувачите и 

наставниците од 

одделенска 

настава 

Мислење на 

предметни 

наставници во 

основно и 

средно 

Ар.ср. Ст.дев Ар.ср. Ст.дев Ар.ср. Ст.дев 

Студискиот програм беше современ 3.64 1.20 3.66 0.96 3.39 1.07 

Студиските програми беа усогласени со европските 

трендови 

3.25 1.21 3.35 1.06 3.18 1.14 

Студиските програми беа усогласени со 

Европската рамка на квалификации 

3.26 1.17 3.31 1.06 3.16 1.14 

Материјалот за учење беше преобемен 3.13 1.19 3.41 1.06 3.22 1.14 

Доминираше енциклопедизам, меморирање и 

фактографија во наставата 

2.97 1.16 3.10 1.10 2.95 1.13 

Студиските програми беа соодветни за кандидатите 

кои се запишуваат 
3.88 1.12 3.77 1.03 3.64 1.16 

Имаше рамнотежа  меѓу општото и стручното 

образование 

3.72 1.17 3.62 1.09 3.42 1.19 

Имаше добра практична обука 3.53 1.34 3.56 1.22 3.12 1.34 

Се оценуваше само знаењето на студентите, но не и 

способноста за негова примена 

3.24 1.15 3.20 1.12 3.11 1.23 

Студискиот програм беше преобемен 3.15 1.23 3.23 1.05 3.05 1.14 

Успешно завршување на оваа програма може да се 

постигне и преку вонредно студирање? 
2.93 1.47 3.13 1.31 3.50 1.50 

Потребно е воведување на приемни испити и 

селекција при упис на идните наставници? 

3.55 1.48 3.94 1.28 3.21 1.15 

 
Од табелата бр 1 се гледа дека разликата во аритметичките средини помеѓу одговорите 

на испитаниците за секој од исказите во најголемиот број искази не изнесува повеќе од 0,5. 

Најголема разлика во ставовите на испитаниците постои во исказот Потребно е воведување на 

приемни испити и селекција при упис на идните наставници, каде мислењето на предметните 

наставници од основно и средно за 0,73 се разликува од мислењето на нивните колеги 

воспитувачи и одделенски наставници и студентите. Најголема усогласеност помеѓу 

испитаниците според вредностите на аритметичката средина постои во исказите Доминираше 

енциклопедизам, меморирање и фактографија во наставата и Се оценуваше само знаењето 

на студентите, но не и способноста за негова примена и Студискиот програм беше 

преобемен.  
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Од вредностите на стандардната девијација може да се види дека студентите се 

најединствени во одговорите по однос на исказот Студиските програми беа соодветни за 

кандидатите кои се запишуваат, додека воспитувачите и наставниците од одделенска настава 

и предметните наставници во основно и средно во исказот Студискиот програм беше 

современ.  

Од вредностите на стандардната девијација се гледа дека студентите најмногу се 

разликуваат во однос на мислењето по исказот Потребно е воведување на приемни испити и 

селекција при упис на идните наставници, воспитувачите и наставниците од одделенска 

настава и предметните наставници во основно и средно во исказот Успешно завршување на 

оваа програма може да се постигне и преку вонредно студирање. Од разликата на вредностите 

на стандардната девијација (не надминува вредност од 0,5 за секоја категорија испитаници) се 

гледа дека испитаниците се единствени во оценката на студиската програма за образование на 

наставници која покажува просечност вредности во однос на понудената скала од 1 до 5.  

 

 

На прашањето за квалитетот на профилот  наставник кој е производ на 

актуелната поставеност на студиските програми одговараа само универзитетските 

професори. Испитаниците имаа можност да се определат за една од четирите понудени 

вредности за секој од наведените искази. Со „да“ се означува постоење и потврден одговор, 

„делумно“ би значело дека истото постои, но недоволно, додека значењето на опцијата „не“ е 

дека не постои или не се применува. За опцијата „не знам“ можеа да се определат 

испитаниците кои немаат свое мислење или не ја познаваат појавата претставена со исказот. 

Резултатите од обработката на ставовите на универзитетските професори се поместени 

во табела бр. 2. 

 
Табела бр_2_ Мислење на универзитетските 

професори за квалитетот на профилот 

наставник кој е производ на актуелната 

поставеност  на студиските програми 

1(да) 2(делумно) 3(не) не знам    

f % f % f % f % В

к. 

Aр.

ср 

Ст.

д 

Студиските програми од прв циклус на студии 

беа воспоставени на јасен и сеопфатен начин? 

21 52,50 17 42,50 2 5,00 0 0,00 40 1,53 0,59 

При воспоставувањето на студиските програми 

се водевме од меѓународните искуства? 

21 48,84 20 46,51 1 2,33 1 2,33 43 1,52 0,55 

При воспоставувањето на студиските програми 

се водевме од потребите на националниот пазар 

на труд? 

19 44,19 17 39,53 5 11,63 2 4,65 43 1,66 0,68 

При изработка на програмите имаше 

консултации со засегнатите страни? 

16 37,21 11 25,58 14 32,56 2 4,65 43 1,95 0,85 

Заинтересираните страни ја идентификуваа 

потребата од програмите? 

14 32,56 14 32,56 11 25,58 4 9,30 43 1,92 0,80 

Дефиницијата на профилот, идентификувањето 

на целните групи што ќе бидат опфатени и 

нејзиното место во националното и 

меѓународното опкружување се јасни? 

28 68,29 11 26,83 2 4,88 0 0,00 41 1,37 0,57 

Постојат докази што потврдуваат дека 

профилите ќе бидат признаени во однос на 

идното вработување? 

25 60,98 9 21,95 3 7,32 4 9,76 41 1,41 0,64 

Овој профил претставува академски предизвик за 

кадарот и за студентите? 

24 57,14 15 35,71 2 4,76 1 2,38 42 1,46 0,59 

Постои свест за образовниот контекст во кој се 

нуди програмата? 

20 48,78 20 48,78 0 0,00 1 2,44 41 1,5 0,50 

Програмите за воспитувачи треба да траат 

помалку од 4 години? 

9 21,43 0 0,00 30 71,43 3 7,14 42 2,54 0,84 

Успешно стекнување со овој профил може да се 

постигне и преку вонредно студирање? 

7 16,67 12 28,57 21 50,00 2 4,76 42 2,35 0,76 

Потребно е воведување на приемни испити и 

селекција при упис на идните наставници? 

34 82,93 3 7,32 3 7,32 1 2,44 41 1,23 0,57 

Постои успешна соработка на установата со 

институциите каде се спроведува педагошката 

практика на студентите (градинки, основни 

училишта, средни училишта...) 

22 53,66 15 36,59 4 9,76 0 0,00 41 1,56 0,66 



102 

 

На нашите завршни профили (дипломирани) им е 

потребна дополнителна обука за работно место? 

8 20,00 10 25,00 20 50,00 2 5,00 40 2,32 0,80 

 

Од табелата бр 2 се гледа дека сите универзитетски професори не се изјасниле за секој 

од наведените искази. Се забележува дека во најголемиот број на искази одговорите на 

универзитетските наставници се позитивни. Универзитетските професори се најсогласни во 

Потребно е воведување на приемни испити и селекција при упис на идните наставници 

(82,93%), Дефиницијата на профилот, идентификувањето на целните групи што ќе бидат 

опфатени и нејзиното место во националното и меѓународното опкружување се јасни 

(68,29%), Постојат докази што потврдуваат дека профилите ќе бидат признаени во однос 

на идното вработување (60,98%) и дека Овој профил претставува академски предизвик за 

кадарот и за студентите (57,14%). 

Најголем број негативни одговори универзитетските наставници дале за исказите 

Програмите за воспитувачи треба да траат помалку од 4 години. (71,43%), Успешно 

стекнување со овој профил може да се постигне и преку вонредно студирање, (50%) и На 

нашите завршни профили (дипломирани) им е потребна дополнителна обука за работно 

место? (50%). 

Тоа упатува на мислења кои се насочени кон потреба од зајакнување на критериумите 

за прием на студенти на наставничките факултети и верба во добрата и светла иднина на 

профилот наставник. Истовремено, се нагласува дека универзитетските наставници имаат 

дилеми за успешното градење на профилот наставник преку вонредно студирање, односно 

постоењето на дополнително образование за работното место на дипломираните кадри.  

 

 

На прашањето за квалитетот на компетенциите на  профилот наставник кој е 

производ на актуелната поставеност на студиските програми одговараа само 

универзитетските професори. Испитаниците одговараа на истиот начин како и на претходното 

прашање со тоа што суштината на одговорите е во нивната целосна или делумна потврда, 

односно неточност. 

Резултатите од обработката на ставовите на универзитетските професори се поместени 

во табела бр. 3. 

 
Табела бр. 3 Мислење на универзитетските 

професори за квалитетот на компетенциите на  

профилот наставник кој е производ на актуелната 

поставеност на студиските програми 

1 2 3 не знам    

f % f % f % f % Вк. Aр.ср Ст.д 

Дали компетенциите што студентите треба да ги стекнат 

се јасно дефинирани и формулирани? 

29 72,50 9 22,50 2 5,00 0 0,00 40 1,33 0,57 

Дали нивото на компетенциите што треба да се стекнат е 

соодветно на секоја конкретна програма? 

23 57,50 16 40,00 1 2,50 0 0,00 40 1,45 0,55 

Дали компетенциите што треба да се стекнат се изразени 

на начин на кој тие навистина можат да се измерат? 

21 52,50 14 35,00 5 12,50 0 0,00 40 1,6 0,70 

Дали се гарантира напредок во развојот на 

компетенциите? 

24 60,00 8 20,00 6 15,00 2 5,00 40 1,53 0,75 

Дали стекнатите компетенции можат соодветно да се 

оценат? 

23 57,50 16 40,00 1 2,50 0 0,00 40 1,45 0,55 

Дали методологијата за оценување на компетенциите е 

јасно конкретизирана и соодветна на изразените 

очекувани резултати од учењето? 

18 46,15 13 33,33 5 12,82 3 7,69 39 1,64 0,71 

Дали приодите избрани за учење и предавање на 

компетенциите се јасно конкретизирани? 

24 61,54 9 23,08 6 15,38 0 0,00 39 1,54 0,75 

Постојат ли докази за да се гарантира дека ќе се 

постигнат резултатите? 

22 55,00 8 20,00 5 12,50 5 12,50 40 1,51 0,73 

Дали избраните приоди се доволно различни и 

иновативни/креативни? 

20 52,63 14 36,84 4 10,53 0 0,00 38 1,58 0,67 

Дали идентификуваните компетенции се споредливи и 

компатибилни со европските референтни точки сродни 

на предметната област? 

19 47,50 17 42,50 2 5,00 2 5,00 40 1,55 0,59 
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Од табелата бр. 3 се гледа дека сите универзитетски професори не се изјасниле за секој 

од наведените искази. Се забележува дека во најголемиот број на искази одговорите на 

универзитетските наставници се позитивни. Најголем процент Универзитетските професори 

потврдуваат дека: Компетенциите што студентите треба да ги стекнат се јасно 

дефинирани и формулирани во студиските програми (72,50%), Приодите избрани за учење и 

предавање на компетенциите се јасно конкретизирани (61,54%), Се гарантира напредок во 

развојот на компетенциите (60,00%). Во споредба со позитивните одговори, многу мал е 

процентот на негативни одговори за наведените прашања, што, имајќи ги предвид вредностите 

на аритметичката средина, покажува генерално позитивна перцепција за наведените прашања. 

Истовремено резултатите покажуваат дека постои простор за подобрување на секоја од 

наведените подрачја, што произлегува од значителниот процент на испитаници кои одговориле 

делумно.  

 

 

На прашањето за состојбата со примената на Болоњската декларација во 

образованието на наставниците во Република Македонија одговараа само универзитетските 

професори. Испитаниците одговараа на истиот начин како и на претходното прашање со тоа 

што суштината на одговорите е во нивната целосна или делумна потврда, односно неточност. 

Резултатите од обработката на ставовите на универзитетските професори се поместени 

во табела бр. 4. 

 
Табела бр. 4 Мислење на универзитетските 

професори за состојбата со примената на 

Болоњската декларација во образованието на 

наставниците во Република Македонија 

1 2 3 не знам    

f % f % f % f % Вк. Ар.ср Ст.д 

Дали програмите се базирани на ЕКТС? 37 97,37 1 2,63 0 0,00 0 0,00 38 1,03 0,16 

Дали тие се во согласност со клучните 

карактеристики на ЕКТС? 

24 63,16 14 36,84 0 0,00 0 0,00 38 1,37 0,48 

Дали се распределени кредити на програмите? 33 89,19 3 8,11 0 0,00 1 2,70 37 1,08 0,28 

Дали кредитите се соодветно распоредени? 25 65,79 9 23,68 3 7,89 1 2,63 38 1,41 0,64 

Дали кредитите се поврзани со очекуваните 

резултати од учењето? 

20 52,63 13 34,21 4 10,53 1 2,63 38 1,57 0,68 

Дали постои корелација меѓу оптоварувањето и 

распределбата на кредитите? 

18 47,37 13 34,21 7 18,42 0 0,00 38 1,71 0,76 

Дали се гарантира балансирано оптоварување на 

студентот во текот на секој период од учењето од 

аспект на учење, настава и активности што се 

оценуваат? 

18 47,37 13 34,21 7 18,42 0 0,00 38 1,71 0,76 

Дали при распределбата на кредитите беа 

вклучени студентите во овој процес? 

6 15,79 8 21,05 22 57,89 2 5,26 38 2,44 0,76 

Дали информациите за програмата (модули и/или 

делови од програмите) се презентирани онака 

како што е опишани во ЕКТС прирачникот за 

корисници? 

24 63,16 6 15,79 4 10,53 4 10,53 38 1,41 0,69 

Дали се олеснува мобилноста на студентите во 

програмите? 

21 55,26 12 31,58 5 13,16 0 0,00 38 1,58 0,71 

Дали се советуваат студентите во однос на 

мобилноста? 

23 60,53 7 18,42 6 15,79 2 5,26 38 1,53 0,76 

Дали се користат клучните документи на ЕКТС 

за мобилноста? 

22 57,89 9 23,68 3 7,89 4 10,53 38 1,44 0,65 

 

Од табелата бр. 4 се гледа дека сите универзитетски професори не се изјасниле за секој 

од наведените искази. Се забележува дека во најголемиот број на искази одговорите на 

универзитетските наставници се позитивни. Најголем процент Универзитетските професори 

потврдуваат дека: програмите се базирани на ЕКТС (97,37%), кредити се распределени на 

програмите (89,19%), кредитите се соодветно распоредени (65,79%), студиските програми 

се во согласност со клучните карактеристики на ЕКТС (63,16%) и дека информациите за 

програмата (модули и/или делови од програмите) се презентирани онака како што е опишани 

во ЕКТС прирачникот за корисници (63,16%).  
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Изразено негативен е одговорот од најголем процент универзитетски професори за 

прашањето Дали при распределбата на кредитите беа вклучени студентите во овој процес 

(57,89%).  

Од изнесеното се насетува позитивната перцепција на универзитетските професори за 

усогласеноста на студиските програми на наставничките факултети со Болоњската декларација 

и ЕКТС системот, но и се идентификува простор за унапредување на примената на овој систем 

во процесот на образование на наставници во Република Македонија. 

 

 

На прашањето за квалитетот на работата на универзитетските наставници 

одговараа студентите, воспитувачите и наставниците од одделенска настава и 

универзитетските професори. Испитаниците имаа можност да се определат за една од пет 

понудени вредности за секој од наведените искази. Со 1 се обележува негативниот став кон 

исказот, со 5 најпозитивен став кон наведениот исказ, а не знам, доколку испитаникот не е 

запознат со состојбата. По обработката на ставовите и мислењата на секоја категорија 

испитаници, во табелата бр. 5 се претставени податоците во компаративен однос. 

 
Табела бр_5__ Мислење на испитаниците за 

квалитетот на работата на универзитетските 

наставници 

Мислење на 

студенти 

Мислење на 

воспитувачите и 

наставниците од 

одделенска настава 

Мислење на 

универзитетски 

професори 

Ар. ср. Ст.дев Ар. ср. Ст.дев Ар. ср. Ст.дев 

Кај наставниците постоеше висока мотивација за работа 3,69 1,15 3,69 0,99 3,64 1,25 

Наставниците беа обучени за примена на современи 

модели на настава и учење 

3,79 1,08 3,55 1,06 4,14 1,25 

Наставниците применуваа интерактивни модели на 

настава и учење 
3,81 1,13 3,41 1,10 4,25 0,95 

Наставниците ги почитуваа правата на студентите 3,78 1,22 3,64 1,07 4,25 1,06 

Наставниците го почитуваа мислењето на студентите при  

одлучувањето 

3,76 1,20 3,47 1,07 4,19 0,97 

Наставниците беа добри стручњаци 3,98 1,03 3,88 0,97 4,3 1,01 

Наставниците имаа пријателски однос кон студентите 3,8 1,15 3,69 1,00 4,3 0,90 

Студентите се оценуваа според квалитетот на знаењата 

кои ги поседуваат 

3,66 1,17 3,7 1,00 4,33 1,00 

Постоеше ред и организација на часот 3,93 1,12 3,94 0,96 4,51 0,95 

Се почитуваа интересите и потребите на студентите 3,6 1,25 3,58 1,03 4,24 1,15 

Се развиваа индивидуалните потенцијали на студентите 3,49 1,22 3,42 1,12 4,05 1,27 

Наставниците ги насочуваа и поттикнуваа способностите 

на талентираните студенти 

3,56 1,20 3,45 1,13 4,22 1,14 

 

Од табелата бр 5, според вредностите на аритметичката средина, се гледа дека 

студентите највисоко ги  проценуваат стручноста на наставниците (3,98), редот и 

организацијата на часот (3,93), применувата на интерактивни модели во наставата и учењето 

од страна на наставниците (3,81) и обученоста на универзитетските професори за примена на 

современи модели на настава и учење (3,79). Со приближно исти вредности на аритметичката 

средина, односно мислење се и воспитувачите и наставниците од одделенска настава кои исто 

сметаат дека  редот и организацијата на часот (3,94) и стручноста на наставниците (3,88) се 

одлики кои го красат универзитетскиот наставник. Значително повисоки се вредностите на 

аритметичката средина на одговорите на универзитетските професори кои сметаат дека 

безмалку во секој исказ се на нивото на задачата, што се гледа од просечната вредност на 

аритметичката средина (од над 4) за секој од исказите.  

Табелата 5 покажува дека постои позитивен став кон работата на универзитетските 

професори при реализација на студиските програми на наставничките факултети.  

 

 

На прашањето за ресурсите со кои се реализираат студиските програми на 

наставничките факултети во Република Македонија одговараа само универзитетските 
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професори. Испитаниците одговараа на истиот начин како и на претходното прашање со тоа 

што суштината на одговорите е во нивната целосна или делумна потврда, односно неточност. 

Резултатите од обработката на ставовите на универзитетските професори се поместени 

во табела бр. 6. 

 
Табела бр. 6 Мислење на универзитетските 

професори за ресурсите со кои се реализираат 

студиските програми на наставничките 

факултети во Република Македонија 

1 2 3 не знам    

f % f % f % f % Вк. Ар.ср Ст.д 

Дали е гарантиран персоналот (академскиот и 

персоналот за поддршка и надзорниците на 

работните места) за испорака на програмите? 

20 54,05% 13 35,14% 3 8,11% 1 2,70% 37 1,53 0,64 

Дали просечното оптоварување на академскиот 

кадар надминува 8 часа неделно? 

17 44,74% 9 23,68% 10 26,32% 2 5,26% 38 1,81 0,84 

Дали постои недостаток од академски кадар? 17 44,74% 8 21,05% 13 34,21% 0 0,00% 38 1,89 0,88 

Дали во реализацијата на 

методиките/дидактиките вклучувавте лица од 

праксата- (наставници, воспитувачи) како 

постојани соработници на факултетот т.е. 

програмата? 

18 46,15% 12 30,77% 9 23,08% 0 0,00% 39 1,77 0,80 

Во реализација на програмите се користи 

наставен кадар надвор од Вашата установа. 

18 47,37% 11 28,95% 9 23,68% 0 0,00% 38 1,76 0,81 

Дали е предвиден развој на персоналот од аспект 

на (нови) приоди кон учењето, наставата и 

оценувањето? 

17 44,74% 11 28,95% 6 15,79% 4 10,53% 38 1,68 0,76 

Дали постојат задоволителни структурни, 

финансиски и технички средства (училници, 

опрема, постапки за здравје и безбедност, итн.)? 

21 55,26% 11 28,95% 6 15,79% 0 0,00% 38 1,61 0,74 

 

 

Од табелата бр. 6 се гледа дека сите универзитетски професори не се изјасниле за секој 

од наведените искази. Се забележува дека во најголемиот број на искази одговорите на 

универзитетските наставници се балансирани и крајно умерени. Имено, само на две прашања 

повече од половината испитаници одговориле позитивно:  Дали постојат задоволителни 

структурни, финансиски и технички средства (училници, опрема, постапки за здравје и 

безбедност, итн.)?( 55,26%) и Дали е гарантиран персоналот (академскиот и персоналот за 

поддршка и надзорниците на работните места) за испорака на програмите? (54,05%).  

Изразено негативен одговор на прашањето Дали постои недостаток од академски кадар? дале 

34,21% од испитаниците кои одговориле на прашањето. 

Тоа покажува дека ресурсите кои се неопходни за успешна реализација на студиските 

програми на наставничките факултети се недоволни и постои потреба од инвестирање во 

материјалните, кадровските и просторните ресурси на наставничките факултети.  

 

 

 

На прашањето за положбата на студентите- идни наставници во процесот на 

образование на наставници одговараа студентите, воспитувачите и наставниците од 

одделенска настава и универзитетските професори. Испитаниците имаа можност да се 

определат за една од пет понудени вредности за секој од наведените искази. Со 1 се обележува 

негативниот став кон исказот, со 5 најпозитивен став кон наведениот исказ, а не знам, доколку 

испитаникот не е запознат со состојбата. По обработката на ставовите и мислењата на секоја 

категорија испитаници, во табелата бр. 7 се претставени податоците во компаративен однос. 

 
Табела бр. 7 Мислење на испитаниците за 

положбата на студентите- идни наставници во 

процесот на образование на наставници 

 

Мислење на 

студенти 

Мислење на 

воспитувачите и 

наставниците од 

одделенска настава 

Мислење на 

универзитетски 

професори 

 Ар.ср. Ст.дев Ар.ср. Ст.дев Ар.ср. Ст.дев 

Се почитуваат правата на студентите 3.54 1.24 3.49 1.08 4.14 1.23 
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Се почитува мислењето на студентите при  

одлучувањето 

3.46 1.23 3.34 1.10 4.03 1.34 

Се почитуваат интересите и потребите на студентите 3.38 1.26 3.35 1.10 4.03 1.38 

Студентите учествуваат во креирањето на 

факултетскиот живот и работа 

3.18 1.33 3.21 1.15 3.80 1.28 

Студентите се оценуваат според квалитетот на 

знаењата кои ги поседуваат 

3.44 1.21 3.53 1.05 4.06 1.27 

Се развиваат индивидуалните потенцијали на 

студентите 

3.34 1.22 3.36 1.10 3.92 1.23 

Владее натпреварувачки дух во учењето 3.42 1.24 3.53 1.11 3.67 1.27 

 
Од табелата бр. 7, според вредностите на аритметичката средина кои се во распон од 

3.18 до 3,54, се гледа дека студентите перцепираат просечен однос и статус при реализацијата 

на студиските програми на кои студираат. На ист став се и воспитувачите и наставниците од 

одделенска настава, што се гледа од распонот на вредностите на аритметичката средина (од 

3.21 до 3,53). Само кај универзитетските професори може да се воочи нешто попозитивно 

перцепирање на улогата и статусот на студентите во процесот на наставничко образование. Тоа 

дава простор за унапредување на партиципативноста и статусот на студентот- иден наставник 

во процесот на сопствено образование.  

 

 

На прашањето за влијанието на студиската програма врз развојот на 

наставничките компетенции- квалитети одговараа студентите, воспитувачите и 

наставниците од одделенска настава, универзитетските професори и предметните наставници 

во основно и средно. Испитаниците имаа можност да се определат за една од пет понудени 

вредности за секој од наведените искази. Со 1 се обележува негативниот став кон исказот, со 5 

најпозитивен став кон наведениот исказ, а не знам, доколку испитаникот не е запознат со 

состојбата. По обработката на ставовите и мислењата на секоја категорија испитаници, во 

табелата бр. 8 се претставени податоците во компаративен однос. 

 
Табела бр. 8 Мислење на испитаниците за влијанието на 

студиската програма врз развојот на наставничките 

компетенции- квалитети 

 

Мислење на 

студенти 

Мислење на 

воспитувачите 

и наставниците 

од одделенска 

настава 

Мислење 

на 

универзите

тски 

професори 

Мислење на 

предметни 

наставници 

во основно и 

средно 

 Ар. 

ср. 

Ст. 

дев 

Ар. 

ср. 

Ст. дев Ар. 

ср. 

Ст. 

дев 

Ар. 

ср. 

Ст. 

дев 

Познавање и разбирање на социјалните системи (посебно во 

процесот на воспитување и образование). 

2.27 0.53 2.32 0.55 2.79 0.41 2.20 0.63 

Чувствителност/отвореност за луѓе и социјални ситуации. 2.24 0.66 2.30 0.61 2.79 0.41 2.23 0.67 

Познавање и разбирање на развојните законитости, разлики и 

потреби на поединците. 

2.32 0.63 2.23 0.61 2.79 0.41 2.19 0.65 

Знаење за воспитните и образовните концепти, нивните 

филозофски и историски основи. 

2.26 0.66 2.38 0.62 2.67 0.47 2.22 0.68 

Познавање и разбирање на институционалните рамки на 

работата (молби, закони, документациски потреби, правни 

аспекти на воспитно-образовната работа). 

2.25 0.64 2.15 0.65 2.79 0.41 2.12 0.70 

Подготовка за истражување на воспитувањето и 

образованието. 

2.34 0.61 2.29 0.67 2.52 0.66 2.20 0.65 

Способност за работа во интеркултурен контекст 2.32 0.66 2.22 0.66 2.55 0.61 2.17 0.66 

Организациски и раководни способности при воспитувањето 

и образованието, менторство на студенти и приправници. 

2.23 0.65 2.21 0.68 2.64 0.64 2.15 0.69 

Користење на информациско – комуникациските технологии 

при воспитувањето и образованието. 

2.30 0.67 2.10 0.70 2.61 0.60 2.15 0.72 

Разбирање на индивидуалните вреднувања и системите на 

вреднување, совладување на професионално-етичките 

прашања. 

2.33 0.63 2.23 0.62 2.67 0.47 2.19 0.65 

Познавање, разбирање, насочување кон активна, 

недискриминирачка работа, мултикултура. 

2.36 0.67 2.33 0.65 2.72 0.45 2.25 0.70 

Познавање на содржината на методологијата на областа. 2.40 0.63 2.47 0.60 2.72 0.51 2.38 0.65 
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Разбирање и користење на наставно-програмските теории 

како и општото и дидактичкото знаење од предметната 

област. 

2.33 0.67 2.51 0.59 2.73 0.45 2.42 0.66 

Интердисциплинарно поврзување на содржините. 2.35 0.63 2.35 0.61 2.70 0.52 2.28 0.69 

Користење на специјалното педагошко знаење за работа со 

деца со посебни потреби. 

2.12 0.76 1.86 0.72 2.61 0.65 1.90 0.75 

Педагошко водење на класот и/или групата. 2.35 0.71 2.30 0.66 2.15 0.74 2.29 0.73 

Организирање на активно и самостојно учење, подготвување 

на учениците за ефикасно учење. 

2.41 0.67 2.31 0.64 2.61 0.60 2.34 0.70 

Подготовка за проверка и оценување на знаењето и 

достигнувања на учениците, како и оформување  повратни 

информации. 

2.32 0.66 2.29 0.68 2.59 0.65 2.34 0.71 

Комуницирање со експертите од различни воспитно- 

образовни области. 

2.09 0.68 2.02 0.69 2.70 0.46 2.03 0.73 

Соработка со родителите. 2.23 0.78 2.09 0.73 2.42 0.70 2.23 0.75 

Разбирање на релациите меѓу воспитно- образовната 

институција и социјалното опкружување – системско 

гледање и работа. 

2.15 0.70 2.14 0.63 2.61 0.60 2.16 0.68 

Познавање и разбирање на теоретските основи на 

советничката работа. 

2.20 0.69 2.08 0.68 2.42 0.78 2.09 0.70 

Оформување на целокупната процена на потребите на 

поединците, односно групата, нивните јаки и слаби области, 

почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички, 

социјални, културни), со соодветни постапки и инструменти. 

2.19 0.63 2.14 0.66 2.50 0.71 2.12 0.66 

Совладување на постапките и принципите на советничката 

работа и планирањето, како и изведување на 

интервенциските програми. 

2.11 0.66 2.01 0.65 2.30 0.67 2.02 0.68 

Можност за воспоставување и одржување на партнерски 

односи со други корисници, односно групи (родители, 

локална заедница, советодавни служби, стопанство итн.). 

2.17 0.70 2.05 0.65 2.48 0.70 2.10 0.71 

Заземање за промени во системот што обезбедуваат основни 

права и потреби на корисниците, односно групата. 

2.18 0.67 2.04 0.63 2.18 0.72 2.03 0.68 

 
Од табелата бр 8, според вредностите на аритметичката средина, се гледа дека сите 

категории испитаници имаат сомнеж односно незадоволство од степенот на развиеност на 

наставничките компетенции на студиските програми за наставници. Тоа се потврдува со 

дијапазонот на вредности на аритметичката средина на одговорите на студентите (од 2,09 до 

2,4), на воспитувачите и наставниците од одделенска настава (од 1,86 до 2,51), универзитетски 

професори (од 2,15 до 2,79), и предметните наставници во основно и средно (од 2,15 до 2,79). 

Истовремено и просечните вредности на стандардната девијација го потврдуваат единството на 

секоја од категориите во мислењето за незадоволително влијание врз наставничките 

компетенции преку реализација на постоечките програми за образование на наставници. 

 

 

На прашањето за излезните квалитети на студентите кои студираат на 

студиските програми на нивните факултети одговараа само универзитетските професори. 

Испитаниците имаа можност да се определат за една од трите понудени вредности за секој од 

наведените искази. Со избор на една од понудените опции „воопшто не“, „малку“ и „многу“ 

испитаниците го определуваа степенот на развиеност на секоја наведена компетенција. 

Резултатите од обработката на ставовите на универзитетските професори се поместени 

во табела бр. 9. 

 
Табела бр. 9 Мислење на универзитетските професори за излезните 

квалитети на студентите кои студираат на студиските програми на 

нивните факултети 

1 2 3    

f % f % f % Вк. ар.ср Ст.д 

Ја познава предметната материја на која треба да ги поучува учениците и знае 

како таа е поврзана со другите предмети 

0 0,00 7 21,21 26 78,79 33 2,79 0,41 

Познавање и разбирање на социјалните системи (посебно во процесот на 

воспитување и образование). 

0 0,00 7 21,21 26 78,79 33 2,79 0,41 

Чувствителност/отвореност за луѓе и социјални ситуации. 0 0,00 7 21,21 26 78,79 33 2,79 0,41 
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Познавање и разбирање на развојните законитости, разлики и потреби на 

поединците. 

0 0,00 11 33,33 22 66,67 33 2,67 0,47 

Знаење за воспитните и образовните концепти, нивните филозофски и 

историски основи. 

0 0,00 7 21,21 26 78,79 33 2,79 0,41 

Познавање и разбирање на институционалните рамки на работата (молби, 

закони, документациски потреби, правни аспекти на воспитно-образовната 

работа). 

3 9,09 10 30,30 20 60,61 33 2,52 0,66 

Подготовка за истражување на воспитувањето и образованието. 2 6,06 11 33,33 20 60,61 33 2,55 0,61 

Способност за работа во интеркултурен контекст 3 9,09 6 18,18 24 72,73 33 2,64 0,64 

Организациски и раководни способности при воспитувањето и образованието, 

менторство на студенти и приправници. 

2 6,06 9 27,27 22 66,67 33 2,61 0,60 

Користење на информациско – комуникациските технологии при 

воспитувањето и образованието. 

0 0,00 11 33,33 22 66,67 33 2,67 0,47 

Разбирање на индивидуалните вреднувања и системите на вреднување, 

совладување на професионално-етичките прашања. 

0 0,00 9 28,13 23 71,88 32 2,72 0,45 

Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа, 

мултикултура. 

1 3,13 7 21,88 24 75,00 32 2,72 0,51 

Познавање на содржината на методологијата на областа. 0 0,00 9 27,27 24 72,73 33 2,73 0,45 

Разбирање и користење на наставно-програмските теории како и општото и 

дидактичкото знаење од предметната област. 

1 3,03 8 24,24 24 72,73 33 2,7 0,52 

Интердисциплинарно поврзување на содржините. 3 9,09 7 21,21 23 69,70 33 2,61 0,65 

Користење на специјалното педагошко знаење за работа со деца со посебни 

потреби. 

7 21,21 14 42,42 12 36,36 33 2,15 0,74 

Педагошко водење на класот и/или групата. 2 6,06 9 27,27 22 66,67 33 2,61 0,60 

Организирање на активно и самостојно учење, подготвување на учениците за 

ефикасно учење. 

3 9,38 7 21,88 22 68,75 32 2,59 0,65 

Подготовка за проверка и оценување на знаењето и достигнувања на учениците, 

како и оформување  повратни информации. 

0 0,00 10 30,30 23 69,70 33 2,7 0,46 

Комуницирање со експертите од различни воспитно- образовни области. 4 12,12 11 33,33 18 54,55 33 2,42 0,70 

Знаења и вештини од областа на стручната дидактика 2 6,06 9 27,27 22 66,67 33 2,61 0,60 

Соработка со родителите. 6 18,18 7 21,21 20 60,61 33 2,42 0,78 

Разбирање на релациите меѓу воспитно- образовната институција и социјалното 

опкружување – системско гледање и работа. 

4 12,50 8 25,00 20 62,50 32 2,5 0,71 

Познавање и разбирање на теоретските основи на советничката работа. 4 12,12 15 45,45 14 42,42 33 2,3 0,67 

Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно 

групата, нивните јаки и слаби области, почитувајќи ги факторите на 

опкружувањето (физички, социјални, културни), со соодветни постапки и 

инструменти. 

4 12,12 9 27,27 20 60,61 33 2,48 0,70 

Совладување на постапките и принципите на советничката работа и 

планирањето, како и изведување на интервенциските програми. 

6 18,18 15 45,45 12 36,36 33 2,18 0,72 

Можност за воспоставување и одржување на партнерски односи со други 

корисници, односно групи (родители, локална заедница, советодавни служби, 

стопанство итн.). 

5 15,15 12 36,36 16 48,48 33 2,33 0,72 

Заземање за промени во системот што обезбедуваат основни права и потреби на 

корисниците, односно групата. 

4 12,50 12 37,50 16 50,00 32 2,38 0,70 

 

 

Од табелата бр. 9 се гледа дека сите универзитетски професори не се изјасниле за секој 

од наведените искази. Значително голем е процентот на универзитетски професори кои се 

изјасниле дека многу се развиени наведените компетенции на студентите. Имено, од 

вредностите на аритметичката средина (2,79) се гледа дека за најголем број од нив најмногу 

развиени се компетенциите: Ја познава предметната материја на која треба да ги поучува 

учениците и знае како таа е поврзана со другите предмети, Познавање и разбирање на 

социјалните системи (посебно во процесот на воспитување и образование)., 

Чувствителност/отвореност за луѓе и социјални ситуации, Знаење за воспитните и 

образовните концепти, нивните филозофски и историски основи. (ар. сред. 2,79). 

Според испитаниците најмалку се развиени компетенциите Користење на 

специјалното педагошко знаење за работа со деца со посебни потреби  (ар. сред. 2,15) и 

Совладување на постапките и принципите на советничката работа и планирањето, како и 

изведување на интервенциските програми. (ар. сред. 2,18) 
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Од табелата се гледа дека, според универзитетските професори, не постои 

компетенција која не е барем малку развиена. Оваа констатација е посилна со фактот што и 

вредностите на стандардната девијација покажуваат единство во искажаните ставови.  

 

 

На прашањето за оценка на карактеристиките на установата на која студирале, 

односно студираат и работат, одговараа студентите, воспитувачите и наставниците од 

одделенска настава и универзитетските професори. Испитаниците имаа можност да се 

определат за една од пет понудени вредности за секој од наведените искази. Со 1 се обележува 

негативниот став кон исказот, со 5 најпозитивен став кон наведениот исказ, а не знам, доколку 

испитаникот не е запознат со состојбата. По обработката на ставовите и мислењата на секоја 

категорија испитаници, во табелата бр. 10 се претставени податоците во компаративен однос. 

 

Табела бр. 10  Мислење на испитаниците за 

карактеристиките на установата на која 

студирале, односно студираат и работат 

  

Мислење на 

студенти 

Мислење на 

воспитувачите 

и наставниците 

од одделенска 

настава 

Мислење на 

универзитетск

и професори 

Ар. 

ср. 

Ст. 

дев 

Ар. 

ср. Ст. дев 

Ар. 

ср. 

Ст. 

дев 

Добри физички услови за учење 3.56 1.27 3.53 1.02 4.00 1.21 

Доволен број на наставни средства и помагала/ 

компјутери 3.11 1.37 2.92 1.21 3.70 1.43 

Мал број на студенти во група 3.52 1.29 3.3 1.25 3.94 1.27 

Доволен број на училници 3.93 1.15 3.81 1.10 4.20 1.28 

Опремена библиотека 3.64 1.31 3.44 1.22 3.50 1.61 

Добар интернет пристап 2.92 1.65 2.71 1.43 4.14 1.26 

Добра хигиена 3.38 1.52 3.59 1.10 3.92 1.34 

Добар наставен кадар 4.03 1.05 3.97 0.97 4.36 0.92 

Добра организација на факултетот 3.53 1.29 3.66 1.05 3.97 1.32 

Добро управување со факултетот 3.65 1.24 3.66 1.06 4.06 1.27 

Добра соработка со заинтересираните страни 3.67 1.33 3.56 1.03 4.03 1.24 

Добри меѓучовечки односи 3.81 1.18 3.77 1.05 3.97 1.13 

Работи центар за кариера 3.02 1.49 2.85 1.19 3.32 1.49 

Се спроведува кариерен развој на студентите 3.17 1.44 2.89 1.21 2.86 1.51 

 
Од табелата 10 се гледа дека и кај студенти и кај воспитувачите и наставниците од 

одделенска настава кои се изјасниле за оваа прашање карактеристиките на нивната воспитно-

образовна установа се нешто малку над просечно добри. Во позитивна смисла и кај едните и 

кај другите се квалитетот на наставниот кадар 4,03 и 3,97, додека најниска вредност за истите 

испитаници има добиено постоењето на добар интернет пристап (2.92 и 2.71) и работата на 

центарот за кариера (3.02 и 2,85). 

Универзитетските професори перцепираат нешто подобри услови од другите две 

категории испитаници, притоа истакнувајќи го сопствениот квалитет (4,36) и бројот на 

училници (4.20).   

 

 

На прашањето за квалитетот на профилот наставник кој е производ на 

актуелната поставеност  на студиските програми одговараа само универзитетските 

професори. Испитаниците имаа можност да се определат за една од четирите понудени 

вредности за секој од наведените искази. Со „да“ се означува постоење и потврден одговор, 

„делумно“ би значело дека истото постои, но недоволно, додека значењето на опцијата „не“ е 

дека не постои или не се применува. За опцијата „не знам“ можеа да се определат 

испитаниците кои немаат свое мислење или не ја познаваат појавата претставена со исказот. 

Резултатите од обработката на ставовите на универзитетските професори се поместени 

во табела бр. 11. 
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Табела бр. 11 Мислење на 

универзитетските професори за 

описот на нивоата на постигнување во 

студиските програми на 

наставничките факултети 

1 2 3 не знам    

f % f % f % f % Вк. Ар.ср Ст.д 

Дали нивото на очекуваните резултати 

од учењето и компетенциите 

соодветствува со нивото (нивоата) на 

степенот (циклусот) предвиден во 

Европската рамка на квалификации? 

23 60,53 10 26,32 1 2,63 4 10,53 38 1,35 0,54 

Стекнување знаење, разбирање, вештини 

и способности 

30 81,08 6 16,22 0 0,00 1 2,70 37 1,17 0,37 

Примена на знаење, разбирање, вештини и 

способности во практика 

29 78,38 7 18,92 1 2,70 0 0,00 37 1,24 0,49 

Донесување информирани судови и 

избори 

22 61,11 11 30,56 2 5,56 1 2,78 36 1,43 0,60 

Пренесување знаење и разбирање 27 72,97 8 21,62 1 2,70 1 2,70 37 1,28 0,51 

Капацитети за продолжување на учењето 22 59,46 12 32,43 3 8,11 0 0,00 37 1,49 0,64 

 

Најголем процент од универзитетските професори кои одговориле на прашањето 

истакнуваат дека студиските програмите обезбедуваат стекнување знаење, разбирање, 

вештини и способности (81,08%), Примена на знаење, разбирање, вештини и способности во 

практика (78,38) и Пренесување знаење и разбирање (72,97%). Најмал процент испитаници 

одговориле дека програмите обезбедуваат Капацитети за продолжување на учењето 

(59,46%). Тоа би значело дека постои простор за развој на трансферзалните вештини кај 

наставниците преку студиските програми за образование на наставници.  

 

 

На прашањето за вработливоста на дипломираните наставници одговараа 

студентите, воспитувачите и наставниците од одделенска настава, универзитетските 

професори и предметни наставници во основно и средно. Испитаниците имаа можност да се 

определат за една од пет понудени вредности за секој од наведените искази. Со 1 се обележува 

негативниот став кон исказот, со 5 најпозитивен став кон наведениот исказ, а не знам, доколку 

испитаникот не е запознат со состојбата. По обработката на ставовите и мислењата на секоја 

категорија испитаници, во табелата бр. 12 се претставени податоците во компаративен однос. 

 
Табела бр. 12 Мислење на 

испитаниците за вработливоста на 

дипломираните наставници  

 

Мислење на 

студенти 

Мислење на 

воспитувачите и 

наставниците од 

одделенска 

настава 

Мислење на 

универзитетски 

професори 

Мислење на 

предметни 

наставници во 

основно и 

средно 

Ар.ср. Ст.дев Ар. ср. Ст.дев Ар.ср. Ст.дев Ар.ср. Ст.дев 

Студентите успешно се оспособуваа за 

учење и работа 

4.07 1.08 3.82 1.00 4.31 1.04 3.56 1.14 

Дипломираните студенти беа оптимално 

подготвени за работното место 

4.14 1.06 3.79 1.03 4.37 0.90 3.46 1.22 

На дипломираните студенти им е 

потребна дополнителна обука за работно 

место 

3.49 1.41 3.31 1.31 2.26 1.46 3.39 1.41 

Идните наставници треба да се 

лиценцираат 

3.20 1.62 2.45 1.50 2.66 1.73 2.29 1.50 

 
Од обработката на податоците, според вредностите на аритметичката средина, се гледа 

дека првите два искази Дипломираните студенти беа оптимално подготвени за работното 

место и Студентите успешно се оспособуваа за учење и работа се најпозитивно оценети од 

страна на секоја категорија испитаници. Просечните вредности на аритметичката средина (од 

2.26 до 3.49) за исказот На дипломираните студенти им е потребна дополнителна обука за 

работно место и (од 2,29 до 3,20) на исказот Идните наставници треба да се лиценцираат 

упатуваат дека испитаниците делумно се согласуваат, односно не се согласуваат со содржината 
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на исказите. За издвојување е дека негативниот став кај универзитетските професори за овие 

искази е поистакнат од останатите категории испитаници. 

  

 

  На прашањето кое се однесува на организирање на процесот на образование на 

наставниците по завршување на иницијалното образование на наставниците одговараа 

воспитувачите и наставниците од одделенска настава, универзитетските професори и 

предметни наставници во основно и средно училиште. Испитаниците имаа можност да се 

определат за една од пет понудени вредности за секој од наведените искази. Со 1 се обележува 

негативниот став кон исказот, со 5 најпозитивен став кон наведениот исказ, а не знам, доколку 

испитаникот не е запознат со состојбата. По обработката на ставовите и мислењата на секоја 

категорија испитаници, во табелата бр. 13 се претставени податоците во компаративен однос. 

 
Табела бр. 13Мислење на испитаниците за организирање на 

процесот на образование на наставниците по завршување 

на иницијалното образование на наставниците 

 

Мислење на 

воспитувачите и 

наставниците од 

одделенска 

настава 

Мислење на 

универзитетски 

професори 

Мислење на 

предметни 

наставници во 

основно и средно 

Ар.ср. Ст.дев Ар.ср. Ст.дев Ар.ср. Ст.дев 

Има потреба од Академија за наставници 2.07 1.43 1.32 0.84 2.22 1.53 

Академијата треба да ги издава лиценците за наставниците 2.09 1.46 1.29 0.76 2.26 1.60 

Академијата треба да се бави со професионалното усовршување 

на наставниците (In service teacher training) 

2.41 1.58 1.36 0.88 2.71 1.66 

Педагошката доквалификација треба да ја изведуваат 

факултетите 

3.47 1.57 / / 3.94 1.42 

Програмата за педагошка доквалификација е современа 3.13 1.46 1.63 1.90 3.21 1.41 

Програмата за педагошка доквалификација ги задоволува 

потребите за оспособување на наставници 

3.06 1.46 1.52 1.18 3.17 1.39 

Програмата за педагошка доквалификација треба да биде 

различна за идните општообразовни и стручни наставници 

3.17 1.49 1.34 0.86 3.43 1.43 

Професионалното усовршување треба да го вршат факултетите 3.59 1.50 1.28 0.66 3.90 1.37 

Акредитацијата на програмите и лиценцирањето на 

институциите за професионално усовршување на наставниците 

треба да ја врши специјализирано тело 

2.94 1.59 1.42 1.19 3.15 1.61 

Акредитацијата на програмите и лиценцирањето на 

институциите за професионално усовршување на општо-

образовните наставници треба да го врши Бирото за развој на 

образованието 

3.06 1.50 1.35 0.91 3.25 1.53 

Акредитацијата на програмите и лиценцирањето на 

институциите за професионално усовршување на стручните 

наставници треба да го врши Центарот за стручно образование 

и обука 

2.75 1.47 1.37 0.93 3.10 1.53 

Акредитацијата на сите програми и лиценцирањето на сите 

институциите за професионално усовршување на наставниците 

треба да го врши Академијата за наставници 

2.35 1.50 1.23 0.62 2.48 1.56 

 

Од табелата бр 13 се гледа дека вредностите на аритметичката средина на одговорите 

на универзитетските професори се значително пониски од истите вредности кај воспитувачите 

и наставниците од одделенска настава и предметни наставници во основно и средно. Кај 

универзитетските професори тие вредности се движат во распон од 1,23 до 1,63, кај 

воспитувачите и наставниците од одделенска настава од 2,07 до 3,59, додека кај предметни 

наставници во основно и средно, од 2,22 до 3,90. 

Најниски вредности кај сите категории испитаници има во аритметичката средина на 

исказите поврзани со Академијата на наставници, Има потреба од Академија за наставници и 

Академијата треба да ги издава лиценците за наставниците, а блиску до овие вредности е и 

аритметичката средина на исказот Академијата треба да се бави со професионалното 

усовршување на наставниците (In service teacher training).  

Највисоки вредности на аритметичката средина на одговорите на  воспитувачите и 

наставниците од одделенска настава има кај исказите Професионалното усовршување треба да 

го вршат факултетите (3.59) и  Педагошката доквалификација треба да ја изведуваат 
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факултетите (3.47), додека кај предметните наставници во основно и средно постои истата 

комбинација, само во обратен редослед (3.94 и 3.90). Највисоки вредности на аритметичката 

средина кај одговорите на универзитетските наставници има во однос на современоста (1.63) и 

задоволувањето на  потребите за оспособување на наставници со програмата за педагошка 

доквалификација (1.52). 

Резултатите покажуваат дека испитаниците имаат негативен став кон Академијата за 

наставници, генерално сметаат дека професионалниот развој на наставниците треба да го 

реализираат наставничките факултети и дека се двоумат во поглед на акредитациите на 

програмите и лиценцирањето на институциите за професионално усовршување на 

наставниците и улогата на Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно 

образование и обука во тој процес на учење покрај работа (in-service). 

 

 

 

На прашањето за процесот на обезбедување квалитет во образованието на 

наставните кадри во Република Македонија одговараа само универзитетските професори. 

Испитаниците имаа можност да се определат за една од четирите понудени вредности за секој 

од наведените искази. Со „да“ се означува постоење и потврден одговор, „делумно“ би значело 

дека истото постои, но недоволно, додека значењето на опцијата „не“ е дека не постои или не 

се применува. За опцијата „не знам“ можеа да се определат испитаниците кои немаат свое 

мислење или не ја познаваат појавата претставена со исказот. 

Резултатите од обработката на ставовите на универзитетските професори се поместени 

во табела бр. 14. 

 
Табела бр. 14 Мислење на универзитетските 

професори за процесот на обезбедување квалитет 

во образованието на наставните кадри во 

Република Македонија 

1(да) 2(делумно)) 3(не) не знам    

f % f % f % f % Вк. Ар.ср Ст.д 

Дали постои служба за осигурување на квалитетот на 

програмите и нивните компоненти? 

18 48,65 6 16,22 7 18,92 6 16,22 37 1,65 0,82 

Дали се врши мониторинг на квалитетот на кадарот и 

мотивацијата за испорака на програмата? 

19 50,00 13 34,21 4 10,53 2 5,26 38 1,58 0,68 

Дали постои систем за евалуација на квалитетот на 

средината за учење во рамките на учење на работно 

место/стажирање? 

14 36,84 13 34,21 7 18,42 4 10,53 38 1,79 0,76 

Дали е доволен квалитетот на училниците и опремата 

(вклучувајќи ги и работните средини) потребни за 

испорака на програмата? 

20 52,63 11 28,95 7 18,42 0 0,00 38 1,66 0,77 

Дали се изведува мониторинг на нивото на упис на 

потенцијалните студенти? 

17 44,74 9 23,68 9 23,68 3 7,89 38 1,77 0,83 

Дали се изведува мониторинг на учинокот на студентот 

од аспект на квалитетот на очекуваните резултати од 

учењето што треба да се стекнат/компетенции што 

треба да се постигнат и времето потребно за да се 

заврши програмата и нејзините компоненти? 

18 48,65 8 21,62 7 18,92 4 10,81 37 1,67 0,80 

Дали се изведува мониторинг на вработливоста на 

дипломците? 

5 13,16 9 23,68 18 47,37 6 15,79 38 2,41 0,74 

Дали располагате со организирана база на податоци за 

алумни? 

8 21,05 9 23,68 18 47,37 3 7,89 38 2,29 0,81 

Дали се собираат податоци за задоволството на 

дипломците од програмата? 

12 31,58 6 15,79 17 44,74 3 7,89 38 2,14 0,90 

 

Од табелата бр. 14 се гледа дека сите универзитетски професори не се изјасниле за 

секој од наведените искази. Распонот на вредностите на аритметичката средина за секој од 

наведените прашања (од 1,58 до 2,41) покажува дека во просек делумно постојат наведените 

карактеристики на организациската поставеност на наставничките факултети. Сепак, 

забележително е дека повеќе испитаници се изјасниле дека постои мониторинг на квалитетот 

на кадарот и мотивацијата за испорака на програмата (ар. сред. 1,58) служба за осигурување на 

квалитетот на програмите и нивните компоненти (1,65), и дека е доволен квалитетот на 
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училниците и опремата (вклучувајќи ги и работните средини) потребни за испорака на 

програмата? (1,66). 

Од друга страна, најголем број на испитаници се изјасниле дека не постои мониторинг 

на вработливоста на дипломците, дека не располагаат со организирана база на податоци за 

алумни (47,37%) и дека не собираат податоци за задоволството на дипломците од 

програмата (44,74). 

Ова упатува на постоење перцепција кај засегнатите за недоволно водење грижа за 

обезбедувањето квалитет во процесот на образование на наставници, посебно во  нивно 

организирање и поврзаност со факултетите по завршувањето.  

 

 

На прашањето за приоритетни промени кои треба да се извршат во образованието 

на наставниците во Република Македонија во наредниот период одговараа сите категории 

на испитаници, со можност да заокружат повеќе од наведените области или полиња на 

делување. Покрај тоа, испитаниците имаа можност квалитативно да ги образложат своите 

одговори. 

Обработката на одговорите е поместена во табела 15, додека квалитативната обработка 

следува подолу. 

 
Табела бр. 15 Мислење на 

испитаниците за приоритетни 

промени кои треба да се извршат 

во образованието на 

наставниците во Република 

Македонија во наредниот период 

Мислење на 

студенти 

Мислење на 

наставници од 

предучилишн

о и основно 

Мислење на 

универзитетск

и професори 

Мислење на 

предметни 

наставници во 

основно и средно 

Вкупно/ 

збирно 

f % f % f % f % f % 

Образовни профили 37 4.88 122 4.60 5 2.62 200 4.33 364 4.43 

Квалитет во наставата 19 2.51 283 10.66 14 7.33 515 11.16 831 10.11 

Оценување и испити 52 6.86 96 3.62 6 3.14 199 4.31 353 4.30 

Следење 31 4.09 92 3.47 3 1.57 150 3.25 276 3.36 

Акредитација и сертификација 48 6.33 67 2.52 7 3.66 116 2.51 238 2.90 

Стандарди на занимања 21 2.77 79 2.98 12 6.28 193 4.18 305 3.71 

Квалификации 39 5.15 91 3.43 6 3.14 197 4.27 333 4.05 

Клучни компетенции 91 12.01 51 1.92 11 5.76 124 2.69 277 3.37 

Наставни планови и програми 19 2.51 265 9.98 14 7.33 456 9.88 754 9.17 

Учебници и опрема/дидактички 

средства 

54 7.12 345 12.99 16 8.38 589 12.77 1004 12.22 

Наставнички вештини и 

професионален развој 

28 3.69 174 6.55 14 7.33 311 6.74 527 6.41 

Факултетски буџет 58 7.65 98 3.69 20 10.47 125 2.71 301 3.66 

Управување на факултетот 76 10.03 65 2.45 6 3.14 67 1.45 214 2.60 

Стратегии и модели за учење 29 3.83 151 5.69 6 3.14 229 4.96 415 5.05 

Практична настава/соработка со 

бизнис сектор 

41 5.41 210 7.91 12 6.28 421 9.12 684 8.32 

Оценување и сертификација на 

вештини 

45 5.94 95 3.58 4 2.09 144 3.12 288 3.50 

Образование на возрасни 24 3.17 67 2.52 9 4.71 101 2.19 201 2.45 

Управување на државно ниво 29 3.83 72 2.71 8 4.19 109 2.36 218 2.65 

Финансирање 17 2.24 232 8.74 18 9.42 368 7.98 635 7.73 

        Вкупно 8218 100 

 
Од табелата се гледа дека на студентите најприоритени им се промените во клучните 

компетенции (12,01% од одговорите), управување со факултетот (10.03% од одговорите), а 

најмалку значајни промените во финансирањето (2,24% од одговорите) и Квалитет во 

наставата и Наставни планови и програми (2,51% од одговорите). 

За наставници од предучилишно и основно најприоритени им се промените во 

Учебници и опрема/дидактички средства (12.99%) и Квалитет во наставата (10.66%), а 

најмалку значајни промените во Клучни компетенции (1,92%) и управување со факултетот 

(2.45% од одговорите) 
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За универзитетските професори најприоритени им се промените во факултетскиот 

буџет (10.47% од одговорите) и финансирањето (9.42% од одговорите), а најмалку значајни 

промените во следењето (1.57% од одговорите) и Оценување и сертификација на вештини 

(2,09% од одговорите). 

За предметните наставници во основно и средно најприоритени им се промените во 

Учебници и опрема/дидактички средства (12.77% од одговорите) и Квалитет во наставата 

(11.16% од одговорите), а најмалку значајни промените во Управување на факултетот (1.45% 

од одговорите) и Образование на возрасни (2.19% од одговорите). 

Од збирните податоци може да се утврди дека најголем број на одговорите припаѓа на 

промените во Учебници и опрема/дидактички средства 1004 или 12.22% и Квалитет во 

наставата 831 или 10.11%. 

 

 

Обработка на образложенија на испитаниците по одговорите на прашањето  

Според Вас, кои се приоритетни промени кои треба да се извршат во образованието на 

наставниците во нашата земја во наредниот период? 
 

Во однос на интернационализација на наставничката професија во Македонија искажан 

е став за интегрирање на  образованието со современиот европски образовен модел во рамките 

на сите образовни инстанци. 

 

Од потребните промени во образованието на наставниците испитаниците се 

фокусирале на потребата од приемен испит на факултетите за образование на наставници, 

подобрување на студиските програми во делот на зголемена практична компонента, 

образување на поширока лепеза на различен образован кадар, унифицирање на програмите за 

образование на наставници, поврзување на теорискиот и практичниот дел од образованието на 

наставниците, учество на студентите на семинари, курсеви кои се вон предавањата на 

факултетот и др. 

 

Мислењата на испитаниците во однос на дидактичко-методички промени во работата 

на наставниците ни се предмет на секундарна анализа заради евентуалниот импакт на 

промените на образованието на наставниците врз надминување на наведените проблеми.  Во 

овој дел испитаниците истакнуваат дека постои потреба од промени во: 
- наставните планови и програми (преобемни, несоодветни на возраста на учениците, 

изобилуваат со фактографија, пишувани без консултација на домашни експерти и искусни 

наставници од праксата, преголем фонд на часови; 

- условите за работа (потребни повеќе дидактички средства кои би биле ресурс во успешната 

реализација на наставата) 

- посветеноста на наставникот на воспитно образовниот процес (намалување на работните 

задачи на наставникот во административните работи- е дневник, непотребни планирања,  

- Континуираното следење на наставникот (наместо екстерната евалуација да се развие 

процесна евалуација на наставникот преку постојните или нови педагошки служби) 

- Бројот на наставници кои ја реализираат наставната програма (недоволен е еден наставник 

на 34 ученици во едно одделение) 

 

За јакнење на наставничката професија мислењата на испитаниците се движат во 

насока на зголемување на примањата на наставниците, подобрување на статусот на 

наставниците во општеството и заштитата на правата на наставникот. 

 

Во однос на Академијата за наставници, која е дел од Законските решенија во 

Република Македонија кои се во мирување, мислењето на наставниците е негативно, односно 

сметаат дека тоа решение не би придонело за подобрување на наставничката професија. Некои 

од нив предлагаат и решение кое би го подобрило постоечкото, преку додавање уште еден 

семестар на наставничките факултети во кои би се полагале испитите за лиценциран наставник 

т.е да се добие покрај соодветното звањето и лиценца за наставник/ професор. 
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Испитаниците имаат позитивен став кон перманентното професионално оспособување 

на наставниците. Притоа истакнуваат дека е потребно да се следат иновациите во 

образованието, да е организирано во согласност со индивидуалните и училишни потреби, да е 

фокусирано на вештините на наставниците и да се реализира преку повеќе форми на учење, 

како семинари, обуки, конференции и др.  

 

 

ПРИЛОГ Б 
 

Идеја за предметна специјалност 

 

Идеја за развој на предметна специјалност интеркултурно образование 

 

 

Со предметна специјалност интеркултурно образование дополнително и суштински ќе 

се развијат наставнички компетенции за интеркултурно поучување и учење, како начин на 

дидактичко-методичко решение во современата настава. Преку предметна специјализација за 

оваа проблематика наставникот ќе биде способен да работи на избегнување на етничкото 

оддалечување и изолирање на граѓаните предизвикано од недоволното знаење еден за друг, од 

намалената интеракција и реалните проблеми кои постојат. Затоа во овој модел треба да се 

препознае суштинската интеграција на сите граѓани и разбивањето на стереотипите и 

предрасудите. 

Потребни се системски образовни политики на квалитетно интеркултурно образование 

преку кои ќе се создаваат современи, успешни и ефективни воспитно-образовни установи кои 

ќе бидат промотори на мултиетничките вредности, позитивната клима, подобра комуникација, 

разбирање помеѓу себе, промовирање на толеранцијата и почитувањето на разликите меѓу 

децата, учениците, наставниците и родителите.  

По завршувањето на истовремениот модел, во текстот, погоре објаснет, воспитувачот 

односно наставникот ќе се здобие со знаење: дипломиран воспитувач со предметна 

специјалност интеркултурно образование, односно дипломиран наставник со предметна 

специјалност интеркултурно образование. 

 


