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1 ВОВЕД  
 

Брзите промени во општеството, светот на трудот, и сложеноста на проблемите со кои се 

соочуваат вработените предизвикуваат  промени на знаењата, вештините и способностите  на 

вработените и професионалците, кои неопходно се рефлектираат и врз во стручното 

образование и обука.  

 

Се бара преминување од „знаење дека“ во „знаење како“. Но исто така „знаењето како“ не е 

доволно за успех, туку разбирањето и контролирањето на развојните процеси на стекнување 

знаења, развивање  вештини и способности и градење на ставови се чини дека се важни 

критични фактори за постигнување на успех во процесите на поучување и учење.    

 

Современите трендови во образовните политики и науки направија премин од досегашните 

бихејвиорални во социјално-конструктивни парадигми во образованието, што може да се 

илустрира преку следниве концепти присутни во стручната литература и политички документи: 

− променет концепт на знаење кој се дефинира холистички, како сложена структура од 

теоретски знаења (декларативни и метакогнитивни), вештини, процедурално знаење и 

ставови на човекот;   

− променет концепт на учење, каде што се разоткрива (повторното) градење на знаењето 

кај ученикот, а не преносот на знаењата од наставникот кон ученикот; 

− се нагласува активната улога на ученикот; 

− менторска улога на наставникот; 

− задачи кои се автентични и засновани на проблеми, проектна работа, колаборативно 

учење, рефлексија на знаењето, рефлексија на процесот на учењето, ориентација од 

содржина и резултати кон процес, оценување засновано на критериуми и 

персонализација на процесот на учењето, се најчесто прифатените концепти во 

упатствата на наставниците.  

Со цел да направат промени во процесот на учењето, наставниците треба да бидат поддржани 

и потпомогнати со промените во условите за работа на ниво на цело училиште.  Ја нагласивме 

важноста на стилот на раководење, непрекинат развој и обезбедување на квалитет, 

флексибилност на училиштето како севкупна организација во одговарање на потребите на 

пазарот на трудот, квалитетно партнерство помеѓу училиштето и социјалните партнери (го 

нагласивме партнерството со работодавачите), организирање на човечките ресурси за 

меѓусебна  соработка и стручен развој на училишниот кадар како суштинско прашање, покрај 

ограничувачките услови за квалитетна работа (како што се простор, време, материјални 

средства и финансии).   

Република Македонија се одлучи да користи фондови од твининг проектот „Поддршка за  

модернизација на системот за образование и обука“ во соработка со словенечки партнер. 

Целта на проектната активност,, Развој на анализа на потребите за обука” e да се 

идентификуваат потребите за обука на човечките ресурси во училиштата за средно стручно 
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образование  и Центарот за стручно образование и обука,  развивање на стандарди за стручно 

образование и обука и реформирање на наставни планови и програми. Преку развојот на 

анализа на потребите за обука, се врши оценка на нивото на познавање и соработка на кадрите 

во партнерските институции, на процедурите за реформa и прилагодувањена наставните 

планови и програми согласно потребите на пазарот на трудот и стандардите на ЕУ со 

дефинирани препораки за интервенции.  

 

Во овој извештај, ја искористивме прикажаната теоретска позадина и концепти за осмислување 

на истражувањето, толкување на наодите и подготовка на предлози за понатамошна развојна 

работа на училиштата за ССО и професионален развој на партнерите одговорни за квалитет на 

системот за СОО: директорите на училиштата за ССО, наставниците, менторите на работните 

места, обука на работно место, и советници од Центарот за СОО во Скопје.   

 

Извештајот е структуриран на следниов начин: 

1. Вовед 

2. Методологија на истражувањето 

3. Резултати од анализата на потребите за обука по поглавја 

3.1.  Водство и организација на работата на училиштата: 

3.1.1. Теоретски вовед 

3.1.2. Резултати – одговори на истражуваните прашања 

3.1.3. Заклучоци и препораки 

3.2. Обезбедување на квалитет: 

3.2.1. Теоретски вовед 

3.2.2. Резултати – одговори на истражуваните прашања 

3.2.3. Заклучоци и препораки 

3.3. Планирање и реализација на наставен процес  

3.3.1. Теоретски вовед 

3.3.2. Резултати – одговори на истражуваните прашања 

3.3.3. Заклучоци и препораки 

3.4.  Соработка со работодавачите: 

3.4.1. Теоретски вовед 

3.4.2. Резултати – одговори на истражуваните прашања 

3.4.3. Заклучоци и препораки 

4. Литература и извори 

5. Додатоци: 

5.1. Статистички важни разлики во истражувањето 

5.2. Инструменти на истражувањето  

5.3. Потреби за обука на советниците на Центарот за СОО на Македонија 



   

 

 

 

 

 

Твининг-проект „Поддршка за модернизација на системот за образование и обука“ компонента од ИПА инструментот 

(MK/2007/IB/SO/03), Проект финансиран од Европската унија 

6 

 

2 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 
 

2.1 Вовед 
 

Целта на анализата на потребите за обука е да ја утврди состојбата со квалификациите на 

учесниците во областа на СОО во Република Македонија. Увидувањето на состојбата ќе ни 

помогне да подготвиме стратегии за обука и акциони планови за обука. 

 

2.2 Дефиниција на истражуваното подрачје  
 

Во текот на анализата на потребите за обука се фокусиравме на четири  основни подрачја каде 

што спроведовме опширна анализа со помош на следниве истражувани прашања.  

1. Водство и организација на работата во училиштатата 

− Што е стил на раководење во училиштето и како наставниците се интегрираат во 

процесот на донесување одлуки на ниво на училиште?  (1.1, 1.2, 1.6) 

− Како и под кои услови се одвива тимската работа во училиштето? (1.4, 1.5) 

− Кои се потребите за обука во училиштата за ССО во таа област? 

− Планирање и реализација на наставен процес: 

− Како се одвива планирањето и реализацијата на наставниот процес?  

− Колку е присутна индивидуализацијата на планирањето и реализацијата на наставниот 

процес за ССО? 

− Кои се потребите за обука  во училиштата за ССО во таа област? 

2. Соработка со работодавачите 

− Значење на соработката помеѓу училиштето и работодавачите 

− Како се одвива реализацијата на практичната обука? 

− Кои се потребите од обука на работно место во училиштата за ССО во тоа подрачје? 

 

3. Обезбедување на квалитет во образовниот процес 

− Ставот на наставниците и директорите за процесот на обезбедување на квалитет. 

− Која е поврзаноста помеѓу развојната работата и обезбедување на квалитет 

(самоевалуација) во училиштето? 

− Интегрирање на наставниците во процесот на обезбедување на квалитет. 

− Кои се потребите од обука на работно место во училиштата за ССО во тоа подрачје? 

4. Во текот на истражувањето исто така прашувавме кои се потребите за обука  на советници 

во Центарот за СОО. 
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2.3 Поставеност и примерок 
 

2.3.1 Директори 

 
Сите директори на училиштата кои се опфатени со реформите во двегодишното стручно 

оспособување со траење до две години  и тригодишното стручно образование беа вклучени во 

истражувањето. Спроведовме структурирани интервјуа со сите директори или помошници 

директори (37 директори или помошници директори).  

 

Табела 1: Преглед на училиштата по струки каде е спроведено истражувањето  

Бр. Сектор/струка 

Училишта за ССО, вклучени во работни групи за 

развој на наставни планови и програми и 

стандарди за стручни квалификации 

1. Рударско-геолошка и металуршка 
1. СОУ „Таки Даскало“ Битола 

2. СОУ „Наум Наумовски Борче“ Пробиштип 

2. Градежно-геодетска 

3. СУГС „Здравко Цветковски“ Скопје 
4. СОУ „Нико Нестор“ Струга 
5. СОТУ „Гостивар“ Гостивар 

6. СОУ „Никола Карев“ Струмица 

3. Графичка 
7. СУГС „Димитар Влахов“ Скопје 

8. СОУ „Таки Даскало“ Битола 

4. Економско-правна и трговска 9. СУГС „Цветан Димов“ Скопје 

5. Електро-техничка  

10. СОУ „Ѓошо Викентиев“ Кочани  
11. СУГС „Михајло Пупин“ Скопје  
12. СОУ „Никола Карев“ Струмица 
13. СОУ „Рите Ристески Рицко“ Прилеп 
14. ССОУ „Коле Неделковски“ Прилеп  

15. СОТУ „Гостивар“ Гостивар 

6. Земјоделско-ветеринарна  

16. СУГС „Браќа Миладиновци“ Скопје 
17. СОУ „Киро Бурназ“ Куманово 
18. СОУ „Кочо Рацин“ Свети Николе 
19. ССОУ „Моша Пијаде“ Тетово 

20. СОУ „Орде Чопела“ Прилеп 

7. Лични услуги 

21. СУГС „Димитар Влахов“ Скопје 
22. СОУ „Ѓорче Петров“ Прилеп 

23. СОУ „Киро Бурназ“ Куманово 
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8. Машинска 

24. СОТУ „Гостивар“ Гостивар  
25. СОУ „Ѓорѓи Наумов“ Битола 
26. СОУ „Ѓошо Викентиев“ Кочани 
27. СОУ „Никола Карев“ Струмица 
28. АСУЦ „Боро Петрушевски“ Скопје 
29. СОУ „Коле Неделковски“ Велес 

30. СУГС „8-ми септември“ Скопје 

9. Сообраќајна 

31. АСУЦ „Боро Петрушевски“ Скопје 
32. СУГС „Владо Тасевски“ Скопје 

33. ССОУ „Моша Пијаде“ Тетово 

10. Текстилно-кожарскa 

34. СОУ „Димитар Мирасчиев“ Штип 
35. СОУ „Перо Наков“ Куманово 
36.  СОУ „Ванчо Прке“ Виница 

37. СОУ „Таки Даскало“ Битола 

11. Угостителско-туристичка 

38. СУГС „Лазар Танев“ Скопје 
39. СОУ „Вачно Питошевски“ Охрид 

40. СОУ „Јосиф Јосифовски“ Гевгелија 

12. Хемиско-технолошка 

41. СУГС „Димитар Влахов“ Скопје 
42. СОУ „Димитрија Чуповски“ Велес 
43. СОУ „Орде Чопела“ Прилеп 
44. СОУ „Ѓоше Стојчевски“ Тетово 

45. СОУ „Киро Бурназ“ Куманово 

13. Шумарско-дрвопреработувачка  
46. СУГС „Георги Димитров“ Скопје 

47. СОУ „Ѓорче Петров“ Кавадарци 

 

Од сите директори  избравме 12 кои реализираат програми за двегодишното стручно 

оспособување со траење до две години  и тригодишното стручно образование и со нив 

спроведовме неструктурирани интервјуа. Критериумите за избор на примерокот на училишта и 

примерокот на директори за спроведување на неструктурирани интервјуа беа: 

− регионален опфат, 

− застапеност на сите струки во примерокот, 

− застапеност на различни големини на училиштата (според број на запишани ученици)  

 

2.3.2 Наставници 

 

Согласно утврдените критериуми, наставниците од следниве 12 училишта, исто така, беа 

вклучени во истражувањето (види ја табелата): 

 

Табела 2: Училишта (наставници): 

 

Училиште  ф ф% 

1. СУГС „Цветан Димов“ 11 7,5 
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2. СОУ „Димитрија Чуповски“ 7 4,8 

3. СОУ „Моша Пијаде“ 13 8,8 

4. СОУ „Димитар Мирасчиев“  7 4,8 

5. СУГС „Георги Димитров“ 7 4,8 

6. СОУ „Киро Бурназ“  21 14,3 

7. СОУ „Таки Даскало“  13 8,8 

8. СУГС „Димитар Влахов“ 5 3,4 

9. СОУ „Ѓорче Петров“ 14 9,5 

10. СОТУ „Гостивар“  20 13,6 

11. СОУ „Никола Карев“  21 14,3 

12. СОУ „Вачно Питошевски“ 8 5,4 

Вкупно 147 100,0 

 

Табела 3: Струка (наставници) 

Струка ф ф% 

1.Економско- -правна и трговска 11 7,5 

2. Хемиско-технолошка 20 13,6 

3. Земјоделско-ветеринарна 20 13,6 

4.Сообраќајна  7 4,8 

5.Текстилно-кожарска  6 4,1 

6.Шумарско-дрвопреработувачка 15 10,2 

7.Лични услуги 6 4,1 

8.Рударско-геолошка и 
металуршка 

6 4,1 

9.Графичка 7 4,8 

10.Градежно-геодетска  10 6,8 

11.Електро-техничка  16 10,9 

12.Машинска  15 10,2 

13.Угостителско-туристичка  8 5,4 

Вкупно 147 100,0 

 

Табела 4: Предмети (наставници) 

Предмети ф ф% 

Општо-образовни предмети 23 17,2 

Стручно теоретски предмети 35 26,1 

Практична обука  10 7,5 

Стручно-теоретски предмети и 
практична обука  

66 49,3 

Вкупно 134 100,0 

 

Вкупно 147 наставници од 12 училишта и 13 струки, одговорија на прашалникот за 

наставниците. Според полот, наставниците беа приближно подеднакво застапени. 
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Најзастапени беа наставниците кои реализираат настава во иста струка (вкупно 82.8%).Меѓу 

наставниците од струката, најзастапени беа наставниците од стручно- теоретски предмети и 

практична обука (49.3%). 

 

Наставниците кои го одговорија прашалникот  доаѓаат од 13 струки. Во овие струки спаѓаат: 

економско-правна и трговска, хемиско-технолошка, земјоделско-ветеринарна, транспортна, 

текстилно-кожарска, шумарско-дрвопреработувачка, лични услуги, земјоделско-геолошка и 

металуршка, графичка, градежно-геодетска, електро-техничка, машинска, угостителско-

туристичка(ги има струките.  

 

Наставниците кои го одговорија прашалникот, според струки, најзастапените беа наставници 

од хемиско-технолошката и земјоделско-ветеринарната (во секоја имаше по 13.6% 

наставници), од електро-техничка струка (10.9% од наставниците) и од шумарско-дрво-

преработувачката струка (10.2% од наставниците). Најмалку застапените беа наставниците од 

рударско -геолошката и металуршката струка, личните услуги, и текстилно-кожарската струка 

(во секоја имаше по 4.1% од наставниците). 

 

2.3.3 Работодавачи 

 

Табела 5: Струки/сектори  
 

Струка ф ф% 

Земјоделско-ветеринарна 6 11,3 

Лични услуги 5 9,4 

Хемиско-технолошка 3 5,7 

Сообраќајна  5 9,4 

Електро-техничка 6 11,3 

Текстилно-кожарска 2 3,8 

Шумарско-
дрвопреработувачка 

2 3,8 

Графичка 2 3,8 

Градежно-геодетска / / 

Рударско-геолошка и 
металуршка 

3 5,7 

Машинска 5 9,4 

Угостителско-туристичка 13 24,5 

Економско -правна и трговска 1 1,9 

Вкупно 53 100,0 

 
Компании од сите струки беа вклучени во испитувањето освен од градежно-геодетската струка. 
Најголем дел од работодавачите (13 или 24.5%) беа од угостителско-туристичката струка, шест 
беа од земјоделско-ветеринарната и електро-техничката струка, пет од сообраќајната и 
машинската струка, тројца од хемиско-технолошката и геолошко-рударската и металуршката 
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струка, двајца  од текстилно-кожарската, шумарско-дрвопреработувачката и графичката струка, 
и еден од економско -правната и трговската струка. 
 

2.3.4 Советници за СОО  

 

Исто така, подготвивме анализа на потребите од обуки и за советниците од Центарот за СОО. 

Во анализата вклучивме шест советници вработени во Центарот. 

 

2.4 Инструменти 
 

Прашалник за наставници 

 

Во инструментот беа опфатени следните подрачја: 

− Општи информации (пет полуотворени прашања)  

− Водство и организација на работата во училиштата (22 затворени прашања и едно 

отворено прашање) 

− Планирање и реализација на наставен процес (41 затворено прашање) 

− Соработката со работодавачите и обука на работно место (13 затворени прашања) 

− Обезбедување на квалитет шест  затворени прашања) 

 

Структурирани интервјуа за директори 

 

Во инструментот беа вклучени следните подрачја: 

− Општи информации (пет полуотворени прашања) 

− Водство и организација на работата во училиштата (19 затворени прашања) 

− Потреби за обука (седум затворени прашања) 

− Соработката со работодавачите и обука на работно место (три затворени прашања) 

− Обезбедување на квалитет (четири затворени прашања) 

 

Неструктурирани интервјуа за директори 

 

Во инструментот беа вклучени следните подрачја: 

− Водство и организација на работата во училиштата (шест полуотворени прашања) 

− Потреби за обука (осум полуотворени прашања) 

− Реформи на наставните планови и програми (две полуотворени прашања и едно 

отворено прашање)  

− Соработката со работодавачите и обука на работно место (шест полуотворени 

прашања) 

− Обезбедување на квалитет (шест полуотворени  и отворено прашање) 
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Прашалник за работодавачи 

 

Во инструментот беа вклучени следните подрачја: 

− Општи информации (едно отворено прашање и две затворени прашања) 

− Потреби за обука (две затворени прашања) 

− Значење на соработката помеѓу училиштето и работодавачите (едно затворено 

прашање) 

− Обезбедување на квалитет на практичната обука (едно изборно затворено прашање) 

− Реализација на практичната обука (12 затворени прашања и едно отворено прашање) 

 

Неструктурирани интервјуа за советниците на Центарот за СОО 

 

Инструментот вклучуваше  осум отворени прашања согласно потребите за обуки на советници 

во Центарот за СОО. 

2.5 Дефиниција на истражувачките методи 
 

Во текот на истражувањето го користевме дескриптивниот метод и каузално-

неексперименталниот метод. Појавите ги опишуваме со помош на дескриптивниот метод и се 

обидуваме да ги најдеме причините и последиците на овие појави со помош на каузално-

неексперименталниот метод (Сагадин, 1993). 

 

Покрај квантитативната методологија, беа вклучени и некои елементи на квалитативните 

истражувачки методи, особено таму каде што спроведувавме неструктурирани интервјуа со 

директори и советници во Центарот за СОО. 

 

Податоците се обработени на ниво на дескриптивна и инференцијална статистика.  Ја 

користевме распределбата на зачестеноста на атрибутивните променливи, основна 

дескриптивна статистика на нумерички променливи (средина, променливост), χ2-тест за 

проверка на хипотезата за независност или Кулбаков 2Î-тест, каде што не беа исполнети 

условите за χ2-тест. Податоците беа статистички анализирани со помош на статистичкиот 

софтверски пакет SPSS за Windows.   
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3 РЕЗУЛТАТИ ОД АНАЛИЗАТА НА ПОТРЕБИТЕ ЗА ОБУКА ПО ПОГЛАВЈА 
 

3.1 Водство и организација на работата во училиштата 
 

3.1.1 Теоретски вовед 

 

Улогите на училиштата и нивното раководство во спроведувањето на реформите во ССО   

 

Овој твининг проект за поддршка на остварувањето на целите на реформите бара промени во 

самите парадигми.  Не зборуваме за прости технички промени или воведување на нови 

дидактички методи, туку за промени кои бараат „парадигматски пресек“ на односите, 

иницијативите и одговорностите.  Процесот на остварување на целите на реформите, не може 

да се засноваат на барањата што треба да се постигнат. Процесот треба да се заснова на реални 

потреби, иницијативи, искуства и познавање на училиштето како заедница.  Пристапот „одгоре-

надолу“ треба да се комбинира со пристапот од  ,,долу- нагоре”. Неопходно е да се комбинира-

ат потребите и целите на учесниците во овој процес, со целите на реформите и на самиот овој 

твининг проект.  

Препорачуваме процесот на реформите да се развие во насока на зајакнување на 

иницијативата на училиштето и одговорноста на училиштето при спроведување на целите 

(види ја сликата).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Слика 1: Пристапот кон училишните реформи според одговорност и иницијатива (Блед, 2008) 

 

School inspection 
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Centralised curricula 

  Обезбедување на одговорноста на државата Обезбедување на одговорноста од училиштето 

ДРЖАВА 

одговорност 
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    О Д Г О В О Р Н О С Т      /  О Т Ч Е Т Н О С Т 

  
  

 И
 Н

 И
 Ц

 И
 Ј

 А
 Т

 И
 В

 А
 

Задолжителна внатрешна 

евалуација 

Насоки или надворешни стандарди 

Барања за обезбедување на 

квалитет 

Оценување базирани во 

училиштата  

Дерегулација 

Индивидуално управување на 

училиште 

Интерна евалуација  

Индивидаулни наставен план на 

училишта   

Параметри за финансирање 

Државни испити 

Обврски за училиштата 

Надворешна оценка 
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Училиштето како заедница на учењето и неговото раководство како предводници на 

воведувањето на промените мора да располагаат со можности да влијаат врз иднината на 

училиштата, по пат на насочување и ко-креирање.  

 

Во реформите на училиштата, директорите треба да се појават во три улоги: 

− улога на упатување:Се фокусира врз спроведувањето на предложените национални/-

проектни цели и новите наставни планови и програми; 

− улога на менување: Се фокусира на тековните практики во своето училиште и на 

„внатрешните“ развојни цели; 

− улога на управување: Се фокусира на постигнување на административните барања, 

изготвува буџет за реализација на наставните планови и програми и на поднесување 

извештаи 

 

Било која од горенаведените улоги на директорите може да се најде на прво место. Ние 

посакуваме директорите да делуваат како менаџери кои главно ја спроведуваат улогата на 

промени. Истражувањето покажа дека училишните раководители може да предизвикаат про-

мени во работата на училиштето и на учениците доколку им се додели автономија во 

донесувањето на важните одлуки.  Но, автономијата сама по себе не води автоматски кон 

подобрувања, ако сето тоа, добро не се поддржи.  Покрај тоа, важно е суштинските 

одговорности на училишните раководители да бидат јасно дефинирани и разграничени. 

Одговорностите на училишното раководство треба да се дефинираат со разбирање на 

практиките кои со најголема веројатност би го подобриле наставниот процес.  Во тој контекст 

нивните одговорностите се:  

− Поставување на целите, оценување и одговорност: училишните раководители ја 

поставуваат стратешката насока и го оптимизираат училишниот капацитет за развој на 

училиштето и/или спроведување на наставните планови, програми и цели, и го следат 

напредокот.  

− Поддржување, оценување и развивање на квалитетот на наставниот процес: 

училишните раководители треба да го предводат процесот на приспособување на 

наставните планови и програми кон локалните потреби со цел да ја подобрат 

поврзаноста помеѓу програмите за практична обука и барањата на пазарот на трудот, 

да ја промовираат тимската работа кај наставниците, и да се вклучат во следењето на 

наставниците, нивно оценување и професионален и стручен развој. 

− Соработување со локалните претпријатија, локалната заедница и другите училишта: 

Димензијата на раководствата на конкретните училишта за ССО треба да се препознае 

како конкретна улога на раководителите на училиштата за ССО.  Ние се залагаме за 

„пристап заснован на клиентот“: Апсолутно е неопходно,  училиштето за ССО да се 

ориентира кон стопанството и работодавачитесо други зборови, да биде способно да 

развие партнерства со стопанските субјекти, а воедно и да осмисли  практични обуки за 

учениците.  
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Стилови на водство  
Во следниов дел би сакале да разгледаме неколку стилови на водство  во однос на капацитетот 
на предводените лица како поединци, во однос нa предводените тимови, и во однос на 
сложеноста на задачите.  

Стилот на водство e  начинот и пристапот во давањето насоки, спроведувањето планови, и 
мотивирањето на луѓето.  Стилот на раководење е стилот на водење на луѓето низ задачите и 
урамнотежување на односите во една група.  

Курт Левин (1939) предводеше група на истражувачи со задача да ги утврдат различните 
стилови на водство .  Оваа дамнешна студија извршила големо влијание, и востановила три 
главни стилови на водство. Трите главни стилови на водство се: авторитарен или автократски, 
партиципативен или демократски, делегиран или слободно владеење.  После тоа следеа голем 
број на теоретичари кои што ги опишуваа стиловите на водство и одговараа на прашањето кој 
стил е најсоодветен во која ситуација. Во најголем дел сите тие ја задржуваат димензијата 
контрола-автономија во односот помеѓу раководителот и групата при опишување на стиловите 
на водство, и се разликуваат во користење на дополнителни димензии за опишување на 
различните стилови, како и во предложувањето според кои фактори одреден стил е 
најсоодветен.    

Слика 2: Стилови на водство според димензијата од контрола на раководството кон автономија 

на вработениот.  

Херси и Бланшард ги окарактеризираа стиловите на водство според обемот на однесувањето 

водено од задачите и однесувањето водено од односите коишто раководителот им го 

обезбедува на своите следбеници. Сите стилови на водство тие ги категоризираа во четири 

вида: 

• Укажување – се карактеризира со еднонасочна комуникација каде што раководителот 

ги дефинира улогите на поединецот или групата и определува „што“, „како“, „кога“ и 

„каде“ во извршувањето на задачата.  

Стилови на водство 

Автократски    Патерналистички    Партиципативен      Делегирачки       Слободен 

       стил                         стил                            стил                            стил                    стил 

Менаџментот поседува 

најголем дел од знаењето и 

вештините 

Вработените поседуваат 

најголем дел од знаењето и 

вештините 

Менаџментот 

контролира 
Вработените 

контролираат 
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• Продавање– иако раководителот се’ уште ја дава насоката, тој или таа сега користи 

двонасочна комуникација и дава социо-емоционална поддршка со којашто се влијае 

врз поединецот или групата да се навлече на процесот. 

• Учествување – овдека станува збор за споделено донесување на одлуките за 

различните аспекти на тоа како да се оствари задачата и раководителот покажува 

помалку однесување водено од задачата, а одржува висок обем на однесување водено 

од односите. 

• Делегирање – раководителот е се’ уште вклучен во одлучувањето; но, процесот и 

одговорноста сега се пренесува врз поединецот или групата. Стиловите на водство 

подразбираат и следење на напредокот. 

Правилниот стил на водство зависи од лицето или групата што се предводи – следбениците. 

Секој од горенаведените четири стилови на водство би бил најсоодветен за секое од нивоата 

на зрелост на предводеното лице/група, по редоследот како што се наведени. Четирите нивоа 

на зрелост се: 

• М1 – Општо земено им недостигаат конкретните вештини потребни за зададената 

работа и се неспособни или неволни да ја завршат или да преземат одговорност за 

дадената работа или задача.  

• М2 – Се’ уште се неспособни да преземат одговорноста за задачата што треба да се 

заврши; но, волни се да работат на задачата. 

• М3 – Искусни се и способни да ја извршат задачата, но им недостига самодовербата за 

да ја преземат одговорноста. 

• М4 – Искусни се во задачата, и убедени се во својата способност добро да ја завршат.  

Способни се и волни не само да ја извршат задачата, туку и да ја преземат одговорноста 

за таа задача. 

 

Нивоата на зрелост исто така се специфични за секоја задача. Едно лице може да биде општо 

способно, да има самодоверба и да биде мотивирано за својата работа, но сепак ќе покаже 

ниво на зрелост М2 кога од него ќе се побара да изврши задача за која се потребни 

способности кои што тоа лице не ги поседува.  

 

Но, не станува збор само за зрелоста на лицето, туку и за зрелоста на целата група. 

Теоретичарите како Такман и Бион, на пример, за секоја група дефинирале фази на развој на 

зрелоста. Секоја група мора да ги помине сите, тоа е природен процес, но постои разлика во 

брзината на напредувањето. Една група исто така може да се заглави во некоја подолна фаза и 

да не продолжи понатаму, или пак може да се уназади во поранешна фаза кога се соочува со 

некоја стресна ситуација. Обајцата дефинирале четири (Такман подоцна пет фази) на развој на 

групна динамика, при што последната може да се опише со карактеристики коишто обично се 

користат за тимската работа.  Фазите на Такман се: основање, јуришање, нормирање, и 

изведување, додека пак, слично, кај Бион се: фаза на зависна група, фаза на група и 
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меѓучовечки конфликти/ група на паритети, фаза на развој на групната структура, и фаза на 

работна група.  

 

Најзрелата фаза на развојот на една група може да се нарече тим.  Тимот претставува група со 

добри односи меѓу членовите и помеѓу секој поединечен член и раководителот. Луѓето се 

чувствуваат удобно, вклучено, разликите меѓу членовите се прифаќаат. Членовите се созависни 

и автономни кога се справуваат со задачите. Улогите се различни при решавањето на задачите.  

Членовите се способни за преземање на различни улогите во различни ситуации, доколку е 

потребно, и групата ги поддржува при извршувањето на различните улоги.   Членовите се 

поистоветуваат себеси со групата и нејзините постигнувања, и преземаат одговорност за 

постигнувањата на целата група.  

 

Белбин го разгледувал прашањето на можните улоги во тимовите, кои член во еден тим може 

да ги преземе во рамките на тимот, дури решава некоја задача и ги урамнотежува односите во 

групата. Еден член може да игра повеќе улоги, или пак може да ги менува улогите во текот на 

процесот. Ефикасноста на тимот како целина, според мислењето на Белбин, не зависи толку 

многу од способностите на еден член при извршувањето на задачите, туку повеќе од 

рамнотежата во распределбата на улогите во тимот. Во ефективниот тим треба да се застапени 

сите улоги, и не треба премногу членови да ја играат истата улога, за да се избегнат можните 

конфликти.  Белбин опишува осум, подоцна девет улоги. Познавањето на тимските улоги треба 

да се земате предвид при формирање на група луѓе на која треба да им се додели некаква 

мисија, доверба и задача, доколку раководството сака групата да биде ефикасна како тим. 

Луѓето може да се развијат во одредена улога, и може да ги научат улогите до одреден степен. 

Но, исто така, личните карактеристики, кои се попостојани, може да го поттикнат или ограничат 

напредокот во созревањето во поединечните улоги. Деветте улоги се: иноватор (ркулецот), 

евалуатор, координатор, истражувач на извори, имплементатор, извршувач на задачите, 

тимски работници, фасилитатор (олеснувач), специјалисти (види повеќе во другите извори).   

 

Распределено раководство и концепт на тимот во училишните организации како услов за успех 

на реформите 

 

Современите трендови во теоријата за стилот на водство ја нагласува потребата од 

распределено водство како поддршка за успешен процес на реформи во образованието.  

Распределеното водство е вид на партиципативно раководство, каде што водството се 

распределува во училиштето согласно способностите за справување со поединечни проблеми. 

Целите и процесите на реформите се премногу сложени за да може да ги извршува само едно 

лице, а исто така поистоветувањето со и сопственоста на реформските промени од страна на 

целокупниот вклучен училишен кадар е прашање кое може да го изведе само добро 

координирано распределено раководство.  
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Одговорностите на средниот менаџмент се суштински за училишното раководство, но на луѓето 

кои се вклучени во него не секогаш им се оддава признание за нивните задачи.  

Распределувањето на водство меѓу различни луѓе и организациските структури може да 

помогнат во справувањето со предизвиците со кои се соочуваат училиштата за ССО и во 

подобрувањето на ефективноста на училиштата.  Ова може да се оствари на формален начин, 

по пат на тимски структури и други тела или понеформално, по пат на основање на ад хок групи 

засновани на експертизата и тековните потреби. 

 

За координирано спроведување на промените потпомогнати со реформите и за координирано 

непрекинато учење во заедница, улогата на развојниот тим може да биде од суштинско 

значење.  Развојниот тим не претставува ад хок група, туку тим со долгорочни планирани 

задачи и визија. Тоа е тим, кој има улога непрекинато да ги поддржува развојните процеси на 

ниво на училиште со цел непрекинато подобрување на квалитетот на наставата. Развојниот тим 

има улога да ги поддржува развојните промени и откако ќе заврши некој конкретен проект.  

 

Развојниот тим развива (децентрализирана) мрежна структура согласно проценките за 

сложеноста и променливоста на задачите, како и согласно степенот на автономија што им е 

даден на тимовите. Наставниот кадар кој работи исклучиво во тимови од наставници ја менува 

училишната структура.    

Училишниот раководител го зајакнува ангажманот на наставниците во развојната работа на 

училиштето по пат на:  

− Поддржување на развојот на наставниците,  

− Тимската работа 

Три главни сили ги мотивираат наставниците да ги спроведат реформските процеси:  

− Автономија:т.е. прашањето до кој степен одлуките може да ги донесе учесникот сам/а и 

до кој степен одлуките се доживуваат како самоопределувачки. 

− Самоефикасност: до кој степен системот може да даде повратна информација - 

повратна информација од самата работа и од учесниците, и до кој степен учесникот 

чувствува дека неговите/нејзините дела даваат ефект.  И конечно:  

− Социјална вклученост:  до кој степен чувствувам социјална близина, поддршка и почит, 

и се чувствувам дека му припаѓам на тимот. 

Овие три услови се услови на контекстот: дали е возможна автономијата, дали 

самоефикасноста може да се почувствува, и дали постои каква било социјална вклученост. 

Слободата на одлучувањето е ограничена, ретко се дава повратна информација, и кадарот е 

разединет. Треба да се создадат услови кои ќе овозможат посветена работа, или пак треба да 

се отстранат демотивирачките фактори. Почетната точка на реформскиот процес веројатно би 

била социјалната вклученост, која потоа би дала можност за повратна информација, и ќе 

создаде основа на доверба за повеќе автономија.  

Без взаемно разбирање, без познавање на причините за одбивање или одобрување, без 

дијалог, учеството не е можно; а без учество нема основи за професионални аргументи за тоа 

зошто и како е возможен развој во наставниот процес.  
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Создавање на услови на училишно ниво за вклучување на сите вработени (наставници) во 

развојниот процес на училишно ниво:  

− мотивирање на вработените давајќи им автономија, повратни информации за нивната 

ефикасност и обезбедување на социјална инклузија на секој поединец,  

− тимски концепт на училишната организација,  

− справување со ставовите и отпорот кон развојните промени.  

 

Елмор вели дека историската парадигма – во која наставата е делокруг само на наставникот,  

што ги исклучува администраторите, надзорниците, и создавачите на политиките – е препрека 

во постигнувањето на академските цели за учениците. Тој верува дека главниот фокус на 

раководството треба да биде врз водењето на подобрувањето на наставата, при што се’ друго е 

секундарно. 

Најдобар начин да се смени фокусот е преку повеќекратни извори на водење и насочување.  

Таквото распределено водство, Елмор веднаш укажува, не значи дека „никој не е одговорен за 

севкупната изведба на организацијата“ – туку раководителите мора да создатдат „заедничка 

култура на очекувања“ во однос на вештините и знаењата, при што поединците се сметаат за 

„одговорни за својот придонес кон колективниот резултат“.   

Елмор цитира едно истражување коешто открило „длабоко различни можности за стекнување 

на вештини кај наставниците“ во училишните култури кои се карактеризираат со соработка и 

непрекинато подобрување наспроти оние кои се карактеризираат со автономија.  Училиштата 

кои силно се фокусираат врз наставните целите, пишува тој, „промовираат гледиште на 

почување како збир од вештини и знаења кои може да се научат и развијат со тек на време, а 

не идиосинкретски и мистериозен процес кој се разликува кај секој наставник.“   

Кога училишната политика дава „јасни очекувања за опсегот на прифатлив квалитет во 

реализираните наставни програми, поголем број на ученици учат на повисоко ниво.“ 

Елмор предлага пет темелни начела како модел за успешно распределено водство: 

1. Сите раководители, без оглед на улогата, треба да работат на подобрување на 

целокупниот наставен процес наместо да работат на штитење на своите институции од 

надворешното мешање.   

2. Сите воспитно-образовни работници треба да земат учество во непрекинато учење, и 

да бидат отворени нивните идеи и практики и да подлежат на проверка од страна на 

колегите. 

3. Раководителите мора да бидат способни да постават модел на однесување, учење, и 

познавање на наставните приоди,  коишто го бараат од своите наставници.  
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4. Улогите и активностите на водство треба да потекнуваат од разликите во експертизата 

на вклучените поединци, а не од формалните наредби на институцијата.   

5. Креаторите на политиките мора да ги идентифицираат  и ги земат во предвид условите 

кои се неоходни за извршување на работата, и да ги обезбедат неопходните ресурси за 

подобрување на работата.  

 

 

Прашања на истражувањето:  

 

1. Каков е стилот на раководење на училишните директори?  

2. Дали наставниците се вклучени во процесот на донесување на одлуките кога се носат 

одлуки за развојните процеси на училишно ниво?  

3. Какви се условите за тимска работа во училиштата? Како може наодите за условите за 

тимска работа да се употребат како почетна точка за зајакнување на вклученоста на 

наставниците во развојните процеси на училишно ниво?  

Областа на водство и организирање на работата во училиштата е многу широка, и може да се 

истражува во повеќе детали. Но, ние се обидовме да добиеме еден општ впечаток за стиловите 

на водство и капацитетите за тимската работа кај училиштата со цел да изготвиме стратегија за 

обука на раководството, за зајакнување на вклученоста на кадарот во развојните процеси на 

училишно ниво. 

 

3.1.2 Резултати – одговори на истражуваните прашања 

 

1. Стилот на водство  на училишните директори 

 

a.) Реална состојба  

 

Табела 6:Мислењето на директорите за нивниот стил на раководење (реална состојба) 
 

Раководење 

Целосно 

се согласувам 

4 

Делумно се 

согласувам 

3 

Делумно не се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Вкупно 

директо

риф 
ф% 

директор

иф 
ф% 

директор

иф 
ф% 

директор

иф 
ф% 

директор

иф 

ф% 

1. Им верувам 

на 

наставниците 

при 

автономно 

справување 

со стручните 

прашања?  

29 78,4 8 21,6 / / / / 37 100,0 
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2. Го земам 

предвид 

мислењето на 

наставниците 

кога 

донесувам 

одлуки.  

28 75,7 9 24,3 / / / / 37 100,0 

3. Мојот стил 

на 

раководење е 

соодветен.  

29 78,4 8 21,6 / / / / 37 100,0 

 

 

Табела 7: Мислењето на директорите за нивниот стил на раководење (реална состојба)  

Раководење  С 

1. Им верувам на наставниците при автономно справување со стручните прашања?  3,78 

3. Мојот стил на раководење е соодветен.  3,78 

2. Го земам предвид мислењето на наставниците кога донесувам одлуки.  3,76 
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Табела 8: Мислењето на наставниците за стилот на раководење на нивните директори (реална 
состојба) 

Раководење на 

училиштето/педагошко 

раководство 

Целосно 

се 

согласувам 

4 

Делумно се 

согласувам 

3 

Делумно не 

се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Вкупно 

Настав 

Ници 

ф 

ф% 
Настав 

нициф 
ф% 

Настав 

нициф 
ф% 

Настав 

нициф 
ф% 

Настав 

Ници 

ф 

ф% 

1. Директорот ми верува кога 

самостојно се справувам со 

стручните проблеми.  

122 83,6 20 13,6 4 2,7 / / 146 100,0 

2. Директорот го зема предвид 

мислењето на наставниците кога 

донесува одлуки.  

83 56,5 54 36,7 5 3,4 5 3,4 147 100,0 

3. Го сметам стилот на раководење 

на нашиот директор за соодветен.  
88 60,7 45 31,0 9 6,2 3 2,1 145 100,0 

 

Табела 9: Мислењето на наставниците за стилот на раководење на нивните директори (реална 
состојба) 

Раководење на училиштето/ педагошко раководство С 

1. Директорот ми верува кога самостојно се справувам со стручните проблеми.  3,81 

3. Го сметам стилот на раководење на нашиот директор за соодветен.  3,50 

2. Директорот го зема предвид мислењето на наставниците кога донесува одлуки.  3,46 

 

Директори Наставници 

Директорите високо ја ценат својата сопствена 
работа за сите три изјави. Секој го цени сопст-
вениот стил на управување како соодветен, го 
земаат мислењето на наставниците кога 
донесуваат одлуки и им веруваат на наставни-
ците при самостојното решавање на нивните 
стручни проблеми.  
 

Поголемиот дел од наставници позитивно го 
ценат стилот на управување на своите 
директори во сите три изјави, бидејќи 
просечниот износ на скалата од 1 до 4 е 
помеѓу 3,45 и 3,81. 
Повеќе од половина од наставниците 
целосно се согласуваат за секоја од трите 
изјави кои го опишуваат стилот на 
управувањето на нивниот директор. 83,6% од 
наставниците се согласуваат дека директори-
те им веруваат при самостојно решавање на 
нивните стручни проблеми; 7% од наставни-
ците целосно се согласуваат дека стилот на 
управувањето на нивните директори е 
соодветен; 56,5% од наставниците целосно се 
согласуваат дека нивните мислења се земаат 
предвид при донесувањето на одлуки.      
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b.) Стилот на раководење на училишните директори – посакувана состојба 

 
Табела 10: За да се постигне квалитет во наставниот  процес важно е (директори) 

За да се 

постигне 

квалитет во 

наставниот 

процес, важно 

е: 

Целосно 

се согласувам 

4 

Делумно се 

согласувам 

3 

Делумно не се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Вкупно 

Дирек

тори ф 
ф% 

Директо

ри ф 
ф% 

Директо

ри ф 

ф

% 

Директо

ри ф 

ф

% 

Директ

ори ф 

ф% 

1. ... директорот 

да ги сослушува 

и прифаќа 

предлозите на 

наставниците. 

21 56,8 16 43,2 / / / / 37 100,0 

2. ... директорот 

да ја олеснува 

професионалнат

а автономија на 

наставниците. 

33 89,2 4 10,8 / / / / 37 100,0 

3. ... директорот 

да им верува на 

своите 

наставници. 

28 75,7 9 24,3 / / / / 37 100,0 

4. ... директорот 

редовно да ги 

информира 

наставниците за 

новините. 

32 86,5 4 10,8 1 
2,

7 
/ / 37 100,0 

 

Табела 11: За да се постигне квалитет во наставниот процес процесот на почување и учење, 
важно е (директори) 

За да се постигне квалитет во наставниот процес, важно е: С 

2. ... директорот да ја олеснува професионалната автономија на наставниците. 3,89 

4. ... директорот редовно да ги информира наставниците за новините. 3,84 

3. ... директорот да им верува на своите наставници. 3,76 

1. ... директорот да ги сослушува и прифаќа предлозите на наставниците. 3,57 

 

Табела 12: За да се постигне квалитет во наставниот процес важно е (наставници) 

За да се 

постигне 

квалитет во 

наставниот 

процес, 

важно е: 

Целосно 

се согласувам 

4 

Делумно се 

согласувам 

3 

Делумно не се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Вкупно 

Настав

ници ф 
ф% 

Настав

ници ф 
ф% 

Настав

ници ф 
ф% 

Наставни

ци ф 

ф

% 

Наставн

ици ф 

ф% 

1. ... 

директорот да 

ги сослушува 

и прифаќа 

предлозите на 

119 81,0 27 18,4 1 0,7 / / 147 100,0 
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наставниците. 

2. ... 

директорот да 

ја олеснува 

професионалн

ата 

автономија на 

наставниците. 

128 87,7 16 11,0 2 1,4 / / 146 100,0 

3. ... 

директорот да 

им верува на 

своите 

наставници. 

126 86,3 17 11,6 3 2,1 / / 146 100,0 

4. ... 

директорот 

редовно да ги 

информира 

наставниците 

за новините. 

137 93,8 8 5,5 1 0,7 / / 146 100,0 

 

Табела 13: За да се постигне квалитет во наставниот процес важно е (наставници) 

За да се постигне квалитет во наставниот процес, важно е: С 

4. ... директорот редовно да ги информира наставниците за новините. 3,93 

2. ... директорот да ја олеснува професионалната автономија на наставниците. 3,86 

3. ... директорот да им верува на своите наставници. 3,84 

1. ... директорот да ги сослушува и прифаќа предлозите на наставниците. 3,80 

Директори на училишта  Наставници 

Директорите ги ценат сите четири изјави како 
многу значајни за постигнување на квалитетот 
во наставниот процес. Најважните изјави кои 
помагаат во постигнување на квалитет во 
наставниот процес се олеснување на 
професионалната автономија на наставниците 
и нивно информирање за новините. 
За да се постигне квалитет во наставниот 
процес директорите исто така ја сметаат како 
важна нивната доверба во наставниците.  

Повеќе од 80% од наставниците целосно се 
согласуваат дека сите четири изјави што го 
опишуваат стилот на управување на нивните 
директори се важен фактор во 
постигнувањето на квалитет во наставниот 
процес. Тие целосно се согласни дека важни 
работи се: 

- информирање за новините од страна 

на директорите, 

- олеснување на професионалната 

автономија на наставниците, 

- довербата во нив, и 

- земањето предвид на нивните 

предлози во донесувањето одлуки.  

 

2. Капацитет за тимска работа 
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a.) Тековна пракса во училиштата  

Табела 14: Групна/ тимска работа  
 

Групна/тимск

а работа  

Целосно 

се согласувам 

4 

Делумно се 

согласувам 

3 

Делумно не 

се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Не сум 

вклучен во 

ниту еден 

тим 

0 

Вкупно 

Директ

ори ф 
ф% 

Директ

ори ф 
ф% 

Дирек

тори ф 
ф% 

Директ

ори ф 
ф% 

Директ

ори ф 

ф

% 
ф ф% 

1. 

Групите/тимо

вите се 

значаен 

елемент во 

нашата 

училишна 

организација 

19 51,4 18 48,6 / / / / / / 37 100,0 

2. 

Групите/тимо

вите на 

наставници во 

нашето 

училиште 

имаат јасно 

разбирање за 

заедничките 

цели во  

наставниот 

процесот на 

почување и 

учење. 

20 54,1 15 40,5 2 5,4 / / / / 37 100,0 

3. Секоја 

група/тим 

подготвува 

работни 

планови со 

планирани 

задачи на 

тимот. 

18 48,6 19 51,4 / / / / / / 37 100,0 

4. 

Групите/тимо

вите имаат 

редовни 

состаноци.  

30 81,1 5 13,5 1 2,7 1 2,7 / / 37 100,0 

5. 

Атмосферата 

помеѓу 

членовите во 

групите/тимов

ите е во цел 

28 75,7 8 21,6 1 2,7 / / / / 37 100,0 
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на 

соработката. 

 

Табела 15: Групна/ тимска работа (директори) 
Групна/тимска работа  С 

4. Групите/тимовите имаат редовни состаноци.  3,73 

5. Атмосферата помеѓу членовите во групите/тимовите е во цел на соработката. 3,73 

1. Групите/тимовите се значаен елемент во нашата училишна организација. 3,51 

2. Групите/тимовите на наставници во нашето училиште имаат јасно разбирање за 

заедничките цели во наставниот процес 
3,49 

3. Секоја група/тим подготвува работни планови со планирани задачи на тимот. 3,49 

 

Табела 16: Кога работиме во група/тим (наставници) 

Кога 

работим

е во 

група/ти

м:  

Целосно 

се 

согласувам 

4 

Делумно се 

согласувам 

3 

Делумно не 

се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Не сум 

вклучен во 

ниту еден 

тим 

0 

Вкупно 

Настав

ници 

ф 

ф% 

Наст

авни

ци ф 

ф% 

Наст

авни

ци ф 

ф% 
Наставн

ици ф 

ф

% 

Наст

авни

ци ф 

ф% 

Наст

авни

ци ф 

ф% 

1. ... 

нашиот 

тим има 

јасно 

разбира

ње за 

заедничк

ите цели. 

110 75,3 32 21,9 1 0,7 / / 3 2,1 146 100,0 

2. ... како 

тим 

подготву

ваме 

работен 

план со 

планиран

и задачи 

за тимот. 

99 67,8 42 28,8 2 1,4 / / 3 2,1 146 100,0 

3. ... 

имаме 

редовни 

состаноц

и на 

тимот.  

78 53,4 53 36,3 10 6,8 2 
1,

4 
3 2,0 146 100,0 

4. ... 

отворено 

можам 

да 

дискутир

ам за 

128 87,1 16 10,9 / / / / 3 2,0 147 100,0 
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проблем

ите и 

потешкот

иите со 

моите 

партнери 

во тимот. 

5. ... 

атмосфер

ата 

помеѓу 

членовит

е во 

тимот е 

во цел на 

соработк

а 

103 70,1 39 26,5 1 0,7 1 
0,

7 
3 2,0 147 100,0 

 

Табела 17: Кога работиме во група/тим (наставници) 
Кога работиме во група/тим: С 

1. ... нашиот тим има јасно разбирање за заедничките цели. 3,68 

4. ... отворено можам да дискутирам за проблемите и потешкотиите со моите партнери во 

тимот. 
3,62 

5. ... атмосферата помеѓу членовите во тимот е во цел на соработката. 3,62 

2. ... како тим подготвуваме работен план со планирани задачи за тимот. 3,60 

3. ... имаме редовни состаноци на тимот.  3,38 

Директори  Наставници 

Директорите ги ценат сите изјави што го 
опишуваат квалитетот на тимската работа 
во нивното училиште со висока оценка 
помеѓу 3,49 и 3,73. 
Најважното во областа на тимската 
работа се редовните состаноци на тимот 
и атмосферата на соработка помеѓу сите 
членови на тимот.  
Помалку важно е јасното разбирање на 
заедничките цели за наставниот процес и 
учењето и подготовка на работен план со 
планирани задачи на тимот. 

Побаравме од наставниците да изберат еден од 
тимовите каде што учествуваат и да го оценат 
квалитетот на тимска работа на скала од 5 пет 
изјави. Се прашувавме за потенцијалот на 
тимската работа што постои во училиштето, така 
што побаравме од наставниците да изберат една 
со најдобар потенцијал за тимот каде што 
учествуваат.  
 
Три наставници одговорија дека не се членови на 
ниту еден тим во училиштето. Останатите ја 
оценуваат тимската работа во нивниот тим помеѓу 
3,38 и 3,68 на скала од 1 до 4, така што ја ценат 
мошне високо.  
 
Поголемиот дел од наставниците (87%) целосно се 
согласни за отворени разговори со колегите во 
тимот, така што можат да разговараат за своите 
проблеми и потешкотии. Не постои наставник што 
не би се сложил со тоа.  
 
Поголемиот дел од наставниците (75%) целосно се 
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согласни дека имаат јасно разбирање за 
заедничките цели. 70% од наставниците целосно 
се согласни дека постои атмосфера на соработка 
помеѓу сите членови на тимот.  
 
Процентот на наставници кои целосно се согласни 
со тврдењето дека подготвуваат работен план со 
планирани тимски задачи е понизок. Но, 
процентот на наставниците кои се целосно 
согласни со тоа тврдење е сè уште висок (67,8%). 
Не постои наставник кој целосно не се согласува и 
има два наставника кои делумно не се согласни со 
тоа, така што можеме да видиме дека во секој тим 
постои одреден вид на работен план со планирани 
тимски задачи.  
 
Најниските стапки се однесуваат на изјавата за 
редовните состаноци на тимот. 8,2% од 
наставниците делумно или целосно се согласуваат 
со тврдењето дека тимот има редовни состаноци 
на тимот, 53% од наставниците целосно не се 
согласуваат.  

 
 

б). Способност за тимска работа  

 
  

Групна/тимска 

работа – 

способност/знаењ

е 

Целосно 

се согласувам 

4 

Делумно се 

согласувам 

3 

Делумно не се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се согласувам 

1 

Вкупно 

Настав

ници ф 
ф% 

Наставн

ици ф 
ф% 

Наставн

ици ф 
ф% 

Настав

ници ф 
ф% Наставници ф 

1. Способен/на сум 

да делувам целно 

ориентирано со 

луѓе од различни 

подрачја во нашето 

училиште  

 

83 56,5 62 42,2 1 0,7 1 0,7 147 

2. Способен/на сум 

да водам тим од 

наставници. 

87 59,6 53 36,3 4 2,7 2 1,4 146 

3. Способен/на сум 

да имам различни 

улоги во тимот 

(раководител/ 

координатор или 

член) во зависност 

101 68,7 43 29,3 2 1,4 1 0,7 147 
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од нашиот почетен 

договор. 

4. Потребно ми е 

дополнително 

знаење/искуство за 

тимска работа. 

61 41,8 67 45,9 13 8,9 5 3,4 146 

 

Табела 19: Групна/тимска работа – способност/знаење (наставници) 
Групна/тимска работа – способност/знаење С 

3. Способен/на сум да имам различни улоги во тимот (раководител/ координатор или 

член) во зависност од нашиот почетен договор. 
3,66 

1. Способен/на сум да делувам целно ориентирано со луѓе од различни области во нашето 

училиште  
3,54 

2. Способен/на сум да водам тим од наставници. 3,54 

4. Потребно ми е дополнително знаење/искуство за тимска работа. 3,26 

 
Квалитативни резултати за тимската работа добиени во интервјуата со директорите на 

училиштата  

 

Во дванаесет училишта спроведовме попродлабочени интервјуа со  директорите на  

училиштата со цел да добиеме одреден впечаток за културата на раководење, развојната 

работа и тимската работа во училиштата. Покрај тоа, ги резимиравме наодите за тимската 

работа во училиштата добиено во интервјуата.  

 

Кај пет училишта постои некаков вид на управно-развојни тимови. Се состои од следниве 

членови: директор на училиште, помошник директор, раководители на училишните тимови 

и/или училишните советници.  Кај три од петте училишта тимот има развојна функција, 

работејќи на планирањето на стручниот развој на наставниците и само-оценување на работата 

во училиштето.  

 

Во другите случаи, наставниците се вклучени во тимовите според нивната област на експертиза 

(таканаречени „наставнички актив“). Постои добра соработка помеѓу наставниците во овие 

тимови. Нивната улога е планирање и координирање на наставниот процес и решавање на 

професионални и педагошки прашања, по потреба.   Постојат тимови на наставници за општо-

образовните предмети посебно (тим на наставници по мајчините јазици, тим на наставници по 

странски јазик, тим на наставници по математика, тим на наставници по природни науки, и тим 

на наставници по општествени науки), а постојат и тимови на наставници за стручните 

предмети, каде што наставниците од стручно-теоретските предмети и практичната обука 

претставуваат подгрупи во тимот.  

Покрај овие горенаведените тимови, некои директори споменаа и некои други тимови, како 

што е тим за проектна работа. Некаде го воочивме постоењето на ад хок групи за различни 

цели кои се одобрени од директорот на училиштето.  

Три од дванаесетте директори на училиштата не гледаат проблем во работата изведбата на 

наставничките тимови. Другите директори зборуваат за потешкотии во тимската работа, како 
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што се: недостиг на доследен и систематски пристап, недостиг на реализација согласно 

договорите и роковите, некои наставници се повеќе индивидуалисти, проблеми со 

комуникација во самите тимови и проблеми со комуникација меѓу тимовите. Двајца директори 

спомнаа потешкотии поради недостиг од простор за тимската работа и недостиг од финансиска 

награда.  

 

Одговорите од интервјуата ни овозможија увид во тоа дека веќе постојат функционални 

тимови во училиштата, што е добра почетна точка за искористување на таа структура за 

спроведување на целите на реформите. 

 

3. Вклученоста на наставниците во развојните процеси на училишно ниво  

Табела 20: Наставниците се вклучени во дискусии за ... (директори) 
Наставници

те се 

вклучени во 

дискусии 

за: 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 
Вкупно 

Директо

ри ф 
ф% 

директо

риф 
ф% 

директор

иф 
ф% 

директор

иф 

ф

% 

директор

иф 
ф% 

1. ... 

Годишната 

програма за 

работа на 

училиштето.  

25 67,6 10 27,0 2 5,4 / / 37 
100,

0 

2. ... 

развојни 

проекти за 

училиштето. 

19 51,4 16 43,2 2 5,4 / / 37 
100,

0 

3. ... новини 

во 

политиката 

на 

училиштето.  

20 54,1 17 45,9 / / / / 37 
100,

0 

4. ... само-

оценување 

на работата 

на 

училиштето. 

27 73,0 10 27,0 / / / / 37 
100,

0 

5. ... 

подготовка 

на 

стратегијата 

за развој на 

училиштето. 

18 48,6 15 40,5 4 
10,

8 
/ / 37 

100,

0 

6. ... 

подготовка 

на планот за 

професиона

лен развој 

на ниво на 

16 43,2 17 45,9 4 
10,

8 
/ / 37 

100,

0 
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училиштето. 

 

Табела 21: Наставниците се вклучени во дискусии за ... (директори) 

Раководење  С 

4. ... само-оценување на работата на училиштето. 3,73 

1. ... годишната програма за работа на училиштето.  3,62 

3. ... новини во политиката на училиштето.  3,54 

2. ... развојни проекти за училиштето. 3,46 

5. ... подготовка на стратегијата за развој на училиштето. 3,38 

6. ... подготовка на планот за професионален развој на ниво на училиштето. 3,32 

 

Табела 22: Јас сум вклучен во дискусии за ... (наставници) 

Јас сум 

вклучен/а 

во: 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 
Вкупно 

Наставн

ици ф 
ф% 

Наставн

ици ф 
ф% 

Настав

ници ф 
ф% 

Настав

ници 

ф 

ф% 
Наставн

ици ф 
ф% 

1. ... 

подготовка 

на 

Годишната 

програма 

за работа 

на 

училиштето  

35 23,8 32 21,8 26 17,7 54 36,7 147 100,0 

2. ... 

подготовка 

на проекти 

за развој на 

училиштето 

24 16,7 40 27,8 53 36,8 27 18,8 144 100,0 

3. ... 

дискусии за 

новини во 

политиката 

на 

училиштето  

29 19,7 52 35,4 45 30,6 21 14,3 147 100,0 

4. ... само-

оценување 

на работата 

на 

училиштето 

43 29,5 45 30,8 36 24,7 22 15 146 100,0 

5. ... 

подготовка 

на 

стратегијата 

за развој на 

училиштето 

25 17,2 35 24,1 53 36,6 32 22,1 145 100,0 

6. ... 

подготовка 

на планот 

25 17,0 38 25,9 42 28,6 42 28,6 147 100,0 
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за 

професиона

лен развој 

на ниво на 

училиштето 

 

Табела 23: Јас сум вклучени во дискусии за ... (наставници) 
Јас сум вклучен/а во: С 

4. ... само-оценување на работата на училиштето. 2,66 

3. ... дискусии за новини во политиката на училиштето.  2,54 

2. ... подготовка на проекти за развој на училиштето. 2,30 

5. ... подготовка на стратегијата за развој на училиштето. 2,23 

6. ... подготовка на планот за професионален развој на ниво на училиштето. 2,17 

1. ... подготовка на годишниот работен план на училиштето.  2,06 

 

Директори  Наставници 

Директорите одговорија дека 

наставниците во училиштата се 

вклучени во само-оценувањето 

на работата на училиштето. 

Подготовката на Годишната 

програма за работа на 

училиштето  го зазема второто 

место. Повеќе од половина 

директори одговорија дека 

наставниците се секогаш 

вклучени во дискусиите за 

новините во политиката на 

училиштето и проектите за 

развој на училиштето.  

Наставниците, помалку од 

половина се вклучени во 

дискусиите за подготовка на 

стратегијата за развој на 

училиштето што треба да се 

подготви на ниво на училиште. 

10,8% од наставниците,многу 

ретко се дел од дискусијата во 

училиштата  

Во тој дел од прашалникот прашавме за вклученоста на наставниците 

во дискусиите за процесот на донесување одлуки во доменот на 

директорите. Тоа значи дека одговорите можат да ни помогнат да 

најдеме подоминантен стил на управување на директорите (на 

демократко-автократска димензија). 

 

Поголемиот дел од наставниците се вклучени во дискусии за само-

оценување на работата на училиштата. Повеќе од половина 

наставници одговорија дека се секогаш или честопати вклучени во 

дискусиите за новините во политиката на училиштето.  

 

Поголемиот дел од наставниците одговорија „ретко“ и „често“ за 

останатите четири  изјави, така што повеќе од половина од 

наставниците честопати или никогаш не учествуваат во: подготовката 

на Годишната програма за работа на училиштето; во подготовката на 

планот за професионален развој на ниво на училиште; во 

подготовката на проектите за развој на училиштето. 

  

Најчестиот одговор за наставниците кои никогаш не биле вклучени во 

подготовка на годишниот работен план за училиштето е „никогаш“ 

(36,7%), 28,6% од наставниците никогаш не биле вклучени во 

подготовка на план за професионален развој на ниво на училиште, 

22,1% од наставниците никогаш не биле вклучени во подготовка на 

стратегијата за развој на училиштето, 18,8% од наставниците никогаш 

не биле вклучени во подготовка на проекти за развој на училиштето.  

 

 

Квалитативни резултати за развојните процеси во училиштето и вклученоста на наставниците 

во развојните процеси, добиени во интервјуата со директорите на училиштата  

 

Сите дванаесет директори на училиштата опишаа опсежни развојни активности, кои се 

документираат во развојните планови (подготвени за три години), годишни работни планови и 
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извештаи за развојните цели.  Развојните цели и теми можеме да ги категоризираме на 

следниов начин: 

− Професионален и стручен развој на наставниците, дополнителна обука на кадарот 

(шест  училишта), 

− Подобрување на инфраструктурата ( пет училишта), 

− Развој на партнерства, соработката со родителите и локалната заедница, соработката со 

работодавачите/пазарот на трудот (пет  училишта), 

− Дидактички, подобрување на процесот на поучување, оценување на учениците (четири 

училишта) 

− Материјално-технички ресурси, опрема (три училишта) 

− Нови наставни планови и програми (три училишта), 

− Атмосфера во училиштето, поддршка на учениците (три училишта) 

− Меѓународна соработка (две  училишта), 

− Образование за возрасни (две училишта) 

− Еко-училиште (две училишта), 

− Упис на ученици (едно училиште), 

− Подобрување на резултатите од воспитно-образовната работа (едно1 училиште), 

Врз основа на планираните подрачја за развој на училиштата ги спроведуваат следниве 

конкретни активности или училишни развојни проекти, како што е опишано во интервјуата: 

− Стручна обука за наставниците (шестучилишта), обука за наставниците во областа на 

управување во училницата и нови дидактички техники (едно  училиште), во областа на 

оценување на учениците (три  училишта),  

− Градење доверба меѓу наставниците и учениците, следење на интеракцијата наставник-

ученик (едно  училиште),   

− Осовременување на процесот на поучување: нови форми и методи на работа, подобра 

комуникација со учениците (две  училишта),  

− Изградба на простории за практична обука (едно училиште), подобрување на 

просториите за реализација на теоретските предмети (едно училиште), изградба на 

спортска сала (две училишта), изградба на нова училницата и други простории (едно 

училиште),  

− Имплементација на нови образовни профили (две училишта), 

− Соработката со локалната заедница (три училишта), средби со работодавците и заводот 

за вработување секоја година (едно училиште), подобрување на соработката со 

родителите (четири училишта), соработка со компании за обезбедување на работни 

места за практична обука (две училишта), штанд на пазар – претставување на 

училишните производи (едно училиште), 

− Имплементација  на системот на награди за наставниците и учениците (1 едно 

училиште), 

− Воведување на нови показатели за следење на квалитетот на наставниот процес (едно 

училиште),  
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− Зголемување на вонучилишни активности на полето на култура, драма, театар (едно 

училиште), 

− Меѓународни активности: соработката со училишта во БиХ (едно училиште), соработка 

со училишта во Словенија (две училишта), 

 

Во изминатите години училиштата биле вклучени во повеќе развојни проекти на во 

училиштето, на национално и меѓународно ниво, како што се:   

− Подобрување на педагошките вештини за наставниците (едно училиште) 

− Мултикултурен дијалог (едно училиште) 

− Програмата Леонардо за размена на ученици и наставници (едно училиште)  

− Подготовка на програма за образование на возрасни (четири училишта) 

− Вклучување на Ромите во образованието (СОРОС) (две училишта) 

− Интердисциплинарност (едно училиште) 

− Мобилност (програма АЦЕС) (едно училиште) 

− Посебни потреби – инклузивно образование (едно училиште) 

− ЈЕС проект – развој на училишни центри за кариера (УСАИД) (три училишта) 

− БОСЦХ центар за обука 

− УСАИД – опрема за текстилната струка  

− Текстилна работилница и реална вистинска компанија што произведува текстилни 

производи (едно училиште) 

− Интегрирани часови (со поддршка на норвешката влада) (едно училиште) 

− Соработката со Училишниот центар Грм од Словенија (едно училиште) 

− ГТЗ проект за 3-годишни профили 2003-2008 (едно училиште) 

− Културконтакт (едно училиште) 

− ФАРЕ проект (едно училиште) 

− Стручно образование – чекор кон подобра економија (едно училиште) 

− Развој и имплементација на програми за обука за долгорочно невработени лица (едно 

училиште) 

3.1.3 Заклучоци и препораки 

 

Заклучоци  

 

1. Наставниците се чувствуваат автономни при справување со стручни прашања и се 

поддржани од директорите на училиштата  

 
Директорите и наставниците општо го делат мислењето за висока доверба во професионалната 
автономијата на наставниците, што им е дадена од нивното раководство. Наставниците, стилот 
на раководење на своите директори,  генерално го сметаат за соодветен. Но, наоѓаме 
статистички значајни разлики меѓу училиштата (види во додаток).   
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2. Условите и способностите на наставниците за тимската работа се добри, наставниот процес 

е поддржан со доброто функционирање на тимовите од наставници  

 
Наставниците и директорите го делат мислењето за добри услови и способност на 
наставниците за тимска работа. Тимската работа постои, а квалитетот на работата во тимови се 
оценува на високо ниво, како од наставниците така и од директорите.  
 
Соработката на наставниците се фокусира врз размена и координација во однос на 
поучувањето, активности како што се размена на наставни материјали, дискусија за развој на 
некои ученици, присуство на состаноци на тимови  на наставници,  подготовка за подготовки за 
час со цел да се остварат заеднички стандарди.  Овој вид на координација е типичен за групи 
на наставници кои се составени од наставници по ист предмет или стручно подрачје.   
Наставниците помалку се вклучени во стручна соработка во активности како што се планирање 
и спроведување на на развојот на училиштето.  
 
Во некои училишта постои поразвиена структура на тимската работа, како што откривме со 
интервјуата.  Може да забележиме случаи каде што развојниот тим веќе постои и 
функционира.  
 
 
3. Развојните активности во најголем број на училишта се ограничени само на управниот тим 

и/или развојниот тим, а останатите наставници општо земено не се вклучени во развојните 

активности 

 

Постојат значителни разлики помеѓу директорите и наставниците во оценување на вклученоста 
на наставниците во процесот на одлучување на ниво на училиште. Според перцепцијата на 
директорите, наставниците се значително повеќе вклучени во процесот на одлучување на ниво 
на училиште во споредба со перцепцијата на наставниците. Но и двете групи се согласни дека 
наставниците главно се вклучени во дискусиите за процесот на само-оценување. Повеќе од 
половина наставници,тврдат дека ретко  или никогаш не се вклучени во дискусиите на ниво на 
училиштето во однос на подготовка на планот за стручен развој, подготовка на проекти за 
развој на училиштето, подготовка на стратегија за развој на училиштето, подготовка на 
годишен работен план на училиштето. 
 
Постои голем простор за вклучување на наставниците во развојните процеси на училишно ниво 
со цел да се зајакне размената на целите, идеите и визиите за развој на квалитетот на 
наставата.   
 
Со интервјуата откривме дека постојат и стратешки планира за училиштата, за период од три 
години, што се поврзува со процесот на само-оценување, а се конкретизира во годишниот 
работен план, што е многу напреднато.    
 

 
Препораки 

 

1. Директорите на  училиштата заедно со управните/развојните тимови треба да бидат 

учесници актери во промените за спроведување на реформските цели 
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Директорите на  училиштата треба да бидат видливи иницијатори на промените и треба да 
бидат подготвени да ги преземат одговорностите на учесници во промените заедно со 
поддршка од управниот/развојниот тим. Во проектите треба да им се даде посебна и засилена 
грижа.  
 
Потребна е јасна стратегија за комуникација помеѓу училиштата и Центарот за СОО. Во 
процесот на реформите потребна им е постојана поддршка, јасно раководство, а особено 
непрекинати можности за размена на искуства, иновативни решенија и начини на решавање на 
проблеми. Неопходно е да се изнајдат механизми за воспоставување на поддршка одгоре-
надолу од Министерството и Центарот за СОО до директорите на училиштата и наставници, 
како и иницијативи оддолу-нагоре каде што ќе биде можно да се земат најдобрите и/или 
успешните практики за да послужат како погонска сила во спроведувањето на новите наставни 
планови и програми.   
 
 

2. Партнерство помеѓу училиштата, креаторите на политиките и надворешните 

институции кои даваат поддршка, треба да се олесни во реформскиот процес   

Во имплементацијата на на промените во наставните планови и програми училиштата мора да 
играат партнерска улога и мора да бидат вклучени во планирањето на промените.  Целата 
училишна заедница, сите наставници и другиот ненаставнички кадар мора да поминат низ 
процес на спроведувањето на промените. Резултатот од овој процес треба да биде зајакнување 
на сите тие учесници во процесот. 

 

3. Тимскиот концепт во организациската структура на училиштата треба да се поттикне 

за да се поддржи процесот на реформите 

Треба да се посвети посебно внимание на воспоставување и/или зајакнување на развојните 

тимови. Во реформскиот процес, училишните развојни тимови претставуваат група која го 
промовира процесот на заемно учење и процесот на трансформација, при што истовремено  ги 
координира развојните активности. Неопходно е да се вклучат сите учесници заедно и да го 
промовираат учењето и развојот. Училишните развојни тимови имаат потреба од добра обука, 
со цел да се стекнат со добра основа за предлозите и одлуките за воведување на промени, и за 
процесот на воведување и спроведување на новите наставни планови и програми.   На 
училишните развојни тимови, исто така, им требаат практични решенија, водење и искуство од 
оние кои го планираат процесот. Зајакнувањето на развојните тимови ги охрабрува да 
преземат ризици и нови улоги.  

Организациските структури треба да се и прилагодат (по потреба) така што да го поддржат 
спроведувањето на новитетите. Веќе постојните тимови треба да се искористат и мобилизираат 
за спроведување на реформските цели, но може да биде потребно и од повторно осмислување 
на нивната улога, положба, задачи.   Утврдувањето на структурата на развојни тимови 
(наставнички и ненаставнички) треба да се засноваат на стратешките цели на училиштето, 
особено за успешно спроведување на новите наставни планови и програми. При создавање на 
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најефективни организации на тимови, потребно е да се воспостави рамнотежа помеѓу 
потребите на наставниците и реформските цели.  

Спроведувањето на реформите, исто така, треба да се поврзе и да се постави во нови рамки 
заедно со веќе постојните развојни процеси и документи на училиштата.  

 

4. При спроведувањето на реформите, во предвид треба да се земат и разликите помеѓу 

училиштата и специфичностите на училиштата  

Процесот на реформите е долг процес и вообичаено се потребни најмалку три до пет години за 
да се постигне видлива позитивна промена и да има одредени ефекти врз квалитетот на 
наставата.  
 

 

5. Обуката на директорите и развојните тимови треба да се фокусира на: 

- Вештини за мотивирање 

- Вештини за развој на човечките ресурси 

- Вештини за управување со промените 

- Стилови на раководење во однос на раководни ситуации  

- Вештини за развој на тимовите 

3.2 Обезбедување на квалитет 
 

3.2.1 Теоретски вовед 

 

Дефиниција на обезбедувањето на квалитет во системот за СОО во Македонија 

 

Во Македонија, обезбедувањето на квалитет во образованието на национално ниво е во 

надлежност на просветниот инспекторат (член 8 од ,,Законот за просветна инспекција”). Во 

првиот став од член 2 од ,,Законот за просветна инспекција”, работата на просветниот 

инспекторат се одредува како: „Просветната инспекција врши надзор на квалитетот на 

образовниот процес и неговата ефективност по пат на оценување на работата на основните и 

средните училишта, како и надзор на примената на законот, другите прописи и општите правни 

акти кои го регулираат полето на образованието.„Еден од елементите на обезбедување на 

квалитет е оценувањето” (член 28. од ,,Законот за просветна инспекција”). 
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Интегралното оценување на образовниот процес е една од основните активности на 

просветниот инспекторат, а другите се инспекции по потреба (случајни) и контролна 

инспекција (член 19).  

 

Од секое  училиште за ССО се бара да работи на обезбедување на квалитет согласно ,,Законот 

за просветна инспекција”. Член 29 од споменатиот закон вели дека училиштето мора да води 

грижа за квалитетот со помош на развивање на План за развој на училиштето секои четири  

години. Планот се ревидира при училишното само-оценување кое се спроведува секоја година 

од страна на училиштето.  Областите на само-оценувањето и методот на спроведување ги дава 

Министерот за образование и наука, но извештајот од резултатите од само-оценувањето 

училиштето го поднесува до Националниот испитен центар  (член 29 од ,,Законот за средно 

образование”). Министерството за образование и наука и Државниот просветен инспекторат 

развија индикатори за квалитет на изведбата на училиштата, кои се објавени во публикацијата   

„Индикатори за квалитет на работата на училиштата“ (2011). Овие индикатори се поделени во 

седум клучни области (во однос на рамката за само-оценување и интегрално оценување):  

1. Наставен план и програма  

2. Постигнувања на учениците 

3. Учење и поучување  

4. Поддршка на учениците 

5. Климата во училиштето и односите во рамките на училиштето 

6. Ресурси  

7. Раководење, управување и создавање на политики. 

Споменатата публикација е подготвена како упатство, и се анализира и системски и по 

содржина.  

Сите клучни области содржат извесен број на индикатори за квалитет. Секој индикатори има 

извесен број на теми кои се однесуваат на конкретна активност којашто се следи во 

училиштето „Индикатори за квалитет на работата на училиштата“, 2011, стр. 6). Училиштето 

тогаш веќе има изготвено план и само-оценувањето може да се спроведе.  

 

Во рамките на Проектот за осовременување на образованието во Македонија, беше изработен 

,,Прирачник за подобрување на училиштата” (2008) чијашто цел е да пружи насоки за развој и 

подобрување на училиштата.  Во овој прирачник во детали се анализира процесот на 

обезбедување на квалитет и ги поврзува интегралното оценување, само-оценувањето и 

училишната развојна работа.  Процесот на обезбедување на квалитет, треба да биде цикличен 

процес во кој се подготвува ,,План за развој на училиштето”. Планот за развој на училиштето 

има за цел да прикаже реалистична визија за школото во тек на тригодишен период, а 

основата за подобрувањето треба да се заснова на приоритетни области утврдени со наодите 

од Прирачникот за подобрување на училиштата, 2008, стр. 22. Во прирачникот, покрај Планот 

за развој на училиштето, се наоѓа и Годишна програма за работа на училиштето, којашто се 

однесува на оперативното спроведување на развојните цели коишто училиштето сака да ги 
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постигне во тековната учебна година или пак се продолжеток на спроведувањето од 

претходната учебнагодина (исто, стр.  28). 

 

Професионалниот развој на наставниот кадар е исто така составен дел на спроведувањето на 

Циклусот за подобрување на училиштата. Оттука, важно е училиштата да воспостават јасна 

стратегија за професионалниот развој и да зацртаат годишни програми кои ќе бидат вклучени 

во Годишната програма за работа на училиштето. Програмите за професионалниот развој треба 

да вклучат надворешни активности за обука, активности во училиштето за поддршка на 

подобрувањето на поучувањето и учењето во училиштето, и стратегии за следење и оценување 

на успехот на активностите за професионалниот развој преземени во текот на годината. Овие 

треба директно да се однесуваат на целите на Планот за развој на училиштето и Годишната 

програма за работа на училиштето, (исто, стр. 40). 

 

Работите околу следењето и оценувањето на напредокот на иницијативите за подобрување на 

училиштето се составен дел од Циклусот за подобрување на училиштето. Показателите за успех 

се важна алатка за следење и оценување како на процесот така и на исходот од подобрување 

на училиштето.  Показателите за успех се очекува да бидат поврзани со клучните области на 

работата на училиштето т.е. седумте области на рамката на само-оценувањето на училиштата. 

Се очекува да ги оценат различните аспекти на изведба, на пр. развојните и специфичните цели 

во Планот за развој на училиштето и Годишната програма за работа на училиштето, (исто, стр. 

51). 

 

Дефиниција на оценувањето во методологијата на педагошки истражувања 

 

Развојот на методологијата може да се подели на четири фази (Кумп, 1989). Првата генерација 

на оценување се поврзувала со социјалното планирање и следење, по пат на давање на 

повратна информација кое придонесувало за одржување на општеството. Било засновано на 

психометрички методи (мерење на поединечните разлики и тестови).  

Втората генерација на оценувањето започнала на почетокот на минатиот век под водството на 

Тајлер.  Било насочено кон поединечните разлики како основа за утврдување на ефикасноста 

на училиштето или наставниците да го разгледаат остварувањето на целите и намените на 

наставниот план и програма. Концептите на оценувањето се разликувале. Кај авторите се 

јавувале разлики во тоа дали главната улога на оценувањето е во конечната оценка или 

претставува назадно влијание врз практиката во основата на следењето на процесот, и оттука 

кој би бил „предметот“ на оценување.  Се’ погласни биле предупредувањата дека целта и 

рационалниот модел на оценување не е единствениот и најефективниот механизам за 

обезбедување на реформите на наставните планови и програми. Стратегии коишто 

произлегуваат од самиот наставник како истражувач на сопствената пракса (рефлективен и 

ретроспективен работник) (исто.). 

Третата генерација на оценување која започна во втората половина на минатиот век, направи 

поместување од нумеричко оценување кон описно, оправдано во хуманистичките 
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истражувачки традиции. Оценувањето не претставувало само опишување туку и разгледување 

(исто).  

Четвртата генерација го разоткри значењето на персонализација и хуманизација. Стејк го 

дефинирал оценувањето како „интерактивен процес на преговарање во кој се вклучени сите 

засегнати страни“ (исто, стр.  16). 

 

За дефинирање на оценувањето исто така важна е и нивната парадигматска позадина. Накусо 

кажано, станува збор за разликите помеѓу квантитативните методи кои произлегуваат од 

позитивниот пристап во истражувањето и квалитативните методи кои произлегуваат од 

конструктивниот пристап. Современите оценувања претставуваат комбинација од двете но 

важно е она што ги дефинира. Позитивниот пристап го третира предметот на оценување како 

што се следи објективно и независно, но пак конструктивниот пристап преставува важно 

интегрирање на засегнатите страни и влијае врз нив во текот на процесот на оценувањето. 

Оттука е оправдана и промената на првобитните цели и истражувања. Конструктивниот 

пристап ги зема предвид сите специфичности и го расветлува секој пример (помага во 

илустрирање на „генерализациите“ кои се помалку крути одошто во позитивниот пристап).  

 

Главната цел на современото оценување во образованието е да се добијат информации за 

воведување и спроведување на елементите на образовниот процес, така што недостатоците да 

може навремено да се увидат и поправат. Важно е и методолошката остварена и разнообразна 

структура на инструментите и пристапите, а истовремено и многуте разновидни, но сепак во 

една кохерентна целина заокружени области на оценувањето, ставени во една доследна 

„приказна“ за развојот и унапредувањето. Оценувањето им овозможува на планерите и на 

изведувачите да размисла т за погодни решенија за развој и одразување на добрите практики. 

Главните цели на оценувањето се: 

- откривање и анализа на условите каде што се воведува педагошкиот концепт, 

- редовно откривање на доблести и недостатоци,  

- навремено поправање на грешките и недостатоците,  

- можно изменување на планот на оценување земајќи ги предвид наодите од секој дел 

од оценувањето,  

- ширење на ефикасните решенија. 

 

Дефиниција на истражуваните прашања за обезбедување на квалитет во системот за СОО во 

Македонија 

 

Процесот на обезбедување на квалитет е област која во системот за СОО во Република 

Македонија се дефинира систематски.  Сите документи се доследни и испреплетени, што 

претставува добра основа за промовирање на процесот на квалитетно образование. 

Системските решенија се содржани во упатства коишто служат како поддршка за поврзување 

на развојната работа и оценувањето. Процесот на обезбедување на квалитет на нивото на 

училиштето има за цел да ги поврзе Планот за развој на училиштето, Годишната програма за 
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работа на училиштето,, Програмата за професионален развој и Само-оценувањето.  На 

национално ниво постои просветен инспекторат кој користи интегрално оценување и е 

одговорен за обезбедување на квалитет.  Во извештајот од интегралното оценување 

просветниот инспекторат ги разгледува и резултатите од само-оценувањето на секое училиште.  

 

При истражувањето во областа на обезбедување на квалитет се интересиравме за: 

1) Какви се размислувањата на наставниците и директорите за обезбедување на квалитет на 

ниво на училиште? 

a) Кои се потребите од обука во училиштата за ССО во таа област? 

2) Која е поврзаноста помеѓу развојната работата и обезбедување на квалитет во училиштето? 

a) Какво е интегрирањето на наставниците во процесот на обезбедување на квалитет? 

b) Какво е спроведувањето на процесот на обезбедување на квалитет? 

 

3.2.2 Резултати – одговори на истражуваните прашања 

 

1. Мислења на наставниците и директорите за процесот на обезбедување на квалитет 

  

1.1. Мислења на наставниците за процесот на обезбедување на квалитет. 

  

Најпрвин, на наставниците им поставивме три основни прашања каде што се покажа нивното 

размислување за добивање на повратна информација од засегнатите страни во образовниот 

процес (директор, наставник, и ученик). 

 

Табела 24: Водење грижа за добивање на повратна информација – зачестеност (наставници)  
Водење 

грижа за 

добивање на 

повратна 

информација 

Целосно 

се согласувам 

4 

Делумно се 

согласувам 

3 

Делумно не се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се согласувам 

1 

Вкупно 

Наставници 

ф 
Ф% 

Наставници 

ф 
Ф% 

Наставници 

ф 
Ф% 

Наставници 

ф 
Ф% 

Наставници 

ф 
Ф% 

1. Се грижам 

да добијам 

повратна 

информација 

за мојата 

педагошка 

работа од 

директорот.  

95 65,1 44 30,1 4 2,7 3 2,1 146 100,0 

2. Се грижам 

да добијам 

повратна 

информација 

за мојата 

педагошка 

работа од 

колеги, 

84 57,5 54 37,0 6 4,1 2 1,4 146 100,0 
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наставници.  

3. Се грижам 

да добијам 

повратна 

информација 

за мојата 

педагошка 

работа од 

учениците. 

121 82,9 21 14,4 2 1,4 2 1,4 146 100,0 

 

Најголем дел од наставниците одговорија дека добивањето повратна информација за нивната 

педагошка работа од директорот е важно (95,2% од наставниците целосно или делумно се 

согласни дека водат грижа да добијат повратна информација за својата педагошка работа од 

директорите, од колегите наставници (94,5% од наставниците целосно или делумно се 

согласни дека водат грижа да добијат повратна информација за својата педагошка работа од 

колегите наставници) и од учениците (97,3% од наставниците целосно или делумно се согласни 

дека водат грижа да добијат повратна информација за својата педагошка работа од учениците). 

Овие резултати може да ги протолкуваме како волност за тимската и соработка помеѓу секоја 

клучна засегната страна во педагошкиот процес. 

 

Табела 25: Водење грижа за добивање на повратна информација – показател (наставници)  

Водење грижа за добивање на повратна информација С 

3. Се грижам да добијам повратна информација за мојата педагошка работа од учениците. 3,79 

1. Се грижам да добијам повратна информација за мојата педагошка работа од 

директорот.  
3,58 

2. Се грижам да добијам повратна информација за мојата педагошка работа од колеги 

наставници.  
3,51 

 

Ако ги разгледаме показателите ќе видиме дека најважната повратна информација за 

наставниците е таа што доаѓа од нивните ученици (на скала од 1 до 4 показателот на 

одговорите на наставниците изнесува 3,79). Резултатот е стимулирачки зашто во прв план 

образовниот процес е наменет за учениците, за здобивање со знаења и способностите за 

идната кариера и живот. Во случај кога се зема предвид повратната информација која доаѓа од 

учениците, се презема важен чекор во обезбедувањето на квалитет на училишната клима. Ако 

ги разгледаме одговорите на наставниците може да заклучиме дека се дава голема поддршка 

на индивидуализација на педагошкиот процес.  Вториот најважен начин за добивање на 

повратна информација е повратната информација од директорите (С=3,58), а третиот најважен 

е од колегите наставници.  Важно е да се нагласи дека вредноста 3,5 е висока зашто се наоѓа 

меѓу 4 – целосно се согласувам, и 3 – делумно се согласувам. 

 

Од резултатите од прашалникот и од интервјуата со директорите, како и од контактите со 

наставниците во училиштата, ја увидовме волноста и подготвеноста за соработка, тимска 

работа. Ова е еден од поважните сигнали во планирањето на обуките при воведување на нови 

програми. Кога, при воведувањето на нови наставни планови и програми, акцентот се става врз 
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поврзаноста на предметите, особено меѓу стручно-теоретските и практичната обука, 

соработката и повратната информација на наставниците при спроведувањето на новите 

содржини  ќе биде од најголема важност. 

 

Вториот дел од прашањата се однесува на размислувањата околу само-оценувањето кое 

училиштето е должно да го спроведува годишно. 
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Табела 26: Само-оценување – фреквентност (наставници) 

Само-оценување 

Целосно 

се согласувам 

4 

Делумно се 

согласувам 

3 

Делумно не 

се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Вкупно 

Настав 

ф 
Ф% 

Наст

ав ф 
Ф% 

Наст

авни

ци ф 

Ф% 

Наст

авни

ци ф 

Ф% 

Нас

тав

ниц

и ф 

Ф% 

1.Го сметам само-

оценувањето на 

училиштето од суштинско 

значење за неговиот 

развој.  

120 82,2 24 16,4 2 1,4 / / 146 100,0 

2. Го сметам само-

оценувањето на мојата 

работа од суштинско 

значење за мојот 

професионален  развој.  

122 84,1 19 13,1 4 2,8 / / 145 100,0 

3. Потребно ми е 

дополнително знаење во 

областа на само-

оценување. 

82 56,2 42 28,8 20 13,7 2 1,4 146 100,0 

 

Големо мнозинство (помеѓу 82,2% и 84,1%) од наставниците, целосно се согласни дека само-

оценувањето е суштинско за развој, имено за развој на училиштето и за професионален развој 

(ако ги обединиме оценките 4 и 3 процентот изнесува помеѓу 97,2% и 98,6%). Прашањето кое 

се јавува (и може да биде појдовната точка за идни истражувања) е во колкава мера фактот 

што законот го наметнува само-оценувањето и фактот што само-оценувањето е дел од 

интегралното оценување (во Македонија е особено важно за јавните училишта) влијае врз 

мислењето на наставниците. 

Малку повеќе од половината, целосно се согласни дека имаат потреба од дополнителни 

познавања во областа на само-оценувањето. 85% од наставниците целосно или делумно се 

согласни дека имаат потреба од дополнителни познавања во областа на само-оценувањето. 

 

Табела 27: Само-оценување – показатели (наставници) 

Само-оценување С 

1. Го сметам само-оценувањето на училиштето од суштинско значење за неговиот развој.  3,81 

2. Го сметам само-оценувањето на мојата работа од суштинско значење за мојот 

професионален развој.  
3,81 

3. Потребно ми е дополнително знаење во областа на само-оценување. 3,40 

 

Разгледувајќи ги аритметичките  инструменти гледаме дека наставниците високо го ценат 

значењето на само-оценувањето за развој на училиштето и за професионален  развој (во двата 

случаи показателот изнесува 3,81). Показателот на потребата за обука во таа област изнесува 

3,40. Потребата за обука е пониска од вредноста на значењето на само-оценувањето. Ова може 
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да се објасни со фактот што наставниците веќе располагаат со материјали поделени по 

содржина и детални упатства за работа (на пр. Прирачникот за подобрување на само-

оценувањето на училиштето, види го воведот во тоа поглавје). Не откривме никакви 

информации дека во училиштата за ССОО ќе се спроведе систематска обука за само-

оценување.  Од интервјуата со директорите и од дискусиите со некои од наставниците 

дознавме дека е потребно дополнително знаење за создавање на инструментите, 

анализирање на податоците и подготвување на извештајот. 

 

Мислења на директорите за процесот на обезбедување на квалитет. 

 

И директорите исто така, ги замоливме да ја оценат важноста на некои размислувања за само-

оценувањето. 

 

Табела 28: Само-оценување – зачестеност (директори) 

Само-

оценување 

Целосно 

се согласувам 

4 

Делумно се 

согласувам 

3 

Делумно не се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Вкупно 

Директори 

ф 
Ф% 

Директори 

ф 
Ф% 

Директори 

ф 
Ф% 

Директори 

ф 
Ф% 

Директори 

ф 
Ф% 

1. Го сметам 

само-

оценувањето 

на училиштето 

од суштинско 

значење за 

неговиот 

развој.  

34 91,9 3 8,1 / / / / 37 100,0 

2. Го сметам 

само-

оценувањето 

на работата на 

наставниците 

од суштинско 

значење за 

нивниот 

професионален 

развој.  

33 89,2 3 8,1 1 2,7 / / 37 100,0 

3. Го сметам 

само-

оценувањето 

на мојата 

работа како 

директор од 

суштинско 

значење за 

мојот 

професионален 

развој. 

29 78,4 8 21,6 / / / / 37 100,0 
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4. Потребно ми 

е 

дополнително 

знаење во 

областа на 

само-

оценување. 

21 56,8 14 37,8 1 2,7 1 2,7 37 100,0 

 

Директорите, повеќе од наставниците, целосно се согласуваат дека само-оценувањето на 

училиштата е од суштинско значење за нивниот професионален развој (91,9%), а истото е 

важно за професионален развој на наставниците (89,2%), и за нивниот (на директорите) 

сопствен професионален развој (78,4%). Одговорите се стимулирачки, но исто така и го 

утврдивме фактот колку законот влијае врз спроведувањето на само-оценувањето (влијание, 

ефектите од само-оценувањето врз планирањето на развојот, врз квалитетот на педагошкиот 

процес би можеле да бидат од интерес за идните истражувања).  

Тестот за статистички значајна разлика помеѓу мислењето на директорите и наставниците за 

само-оценувањето ни покажува дека не постојат статистички значајни разлики помеѓу нивните 

одговори. 

 

Табела 29: Само-оценување – показатели (директори) 
Само-оценување С 

1. Го сметам само-оценувањето на училиштето од суштинско значење за неговиот развој.  3,92 

2. Го сметам само-оценувањето на работата на наставниците од суштинско значење за 

нивниот професионален развој.  
3,86 

3. Го сметам само-оценувањето на мојата работа како директор од суштинско значење за 

мојот професионален развој. 
3,78 

4. Потребно ми е дополнително знаење во областа на само-оценување. 3,49 

 

Ако ги разгледаме показателите може да видиме дека директорите го сметаат само-

оценувањето на училиштето најважно за развојот на училиштето (С=3,92), потоа за 

професионалниот развој на наставниците (С=3,86), а потоа и за нивниот сопствен 

професионален  развој (С=3,78). 

Исто како и наставниците, директорите најниско ја оценуваат потребата од дополнителни 

знаења во областа на само-оценувањето (С=3,49). Важно е да се нагласи дека показателот е 

помеѓу највисоките оценки – 4 (целосно се согласувам) и 3 (делумно се согласувам). 

 

2. Која е поврзаноста помеѓу развојната работата и обезбедување на квалитет во 

училиштето? 

 

Веќе ја утврдивме дефиницијата за циклусот на квалитет во училиштата за ССО во Македонија. 

Училиштето треба да изготви План за развој на училиштето на секои четири години, каде што 

исто треба да се вклучат програмите за професионален развој. Планот за развој на училиштето 

треба да се операционализира со Годишната програма за работа на училиштето. Неговото 

спроведување треба да биде придружено со само-оценувањето. Резултатите од само-
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оценувањето треба да помогнат во ревидирањето на Планот за развој на училиштето и во 

планирањето на Годишната програма за работа за наредната учебна година. Во истражувањето 

се прашувавме колку наставниците се интегрирани во таквите процеси и ги прашавме 

директорите да објаснат како ги поврзуваат и спроведуваат споменатите активности. 

 

2.1 Вклученост во обезбедување на квалитет 

 

Циклусот на обезбедувањето на квалитет во Македонија е добро осмислен.  Законот тврди 

дека училиштата ги изготвуваат сите потребни документи и формално ја исполнуваат својата 

обврска, но постои сомнеж дека училиштата нема да се поистоветат со нив. План од било каков 

вид може да биде формално завршена обврска, може да биде упатство, прирачник, потсетник 

за изработка на добро обмислен работен план. Законитоста на развојниот план и активната 

интеграција на кои било засегнати страни во педагошкиот процес во планирањето и идното 

спроведување е од суштинско значење за успех, така што, активноста исто така треба да 

заживее и во педагошката пракса.  Во истражувањето се прашувавме колку се наставниците 

интегрирани во процесот на обезбедување на квалитет: во планирањето на развојот, само-

оценувањето, планирањето на професионален развој... Истите прашања им ги поставивме и на 

директорите и на наставниците.  

 

Табела 30: Вклученост на наставниците во процесот на развој – (С-директори, С-наставници) 

Раководење  
С-

директори 

С-

наставници 

4. ... само-оценување на работата на училиштето. 3,73 2,66 

1. ... подготовка на Годишната програма за работата на училиштето  3,62 2,06 

3. ... дискусии за новини во политиката на училиштето.  3,54 2,54 

2. ... подготовка на проекти за развој на училиштето. 3,46 2,30 

5. ... подготовка на стратегијата за развој на училиштето. 3,38 2,23 

6. ... подготовка на планот за професионален развој на ниво на училиштето. 3,32 2,17 

 

Споредбата на одговорите помеѓу директорите и наставниците за вклученоста во активностите 

кои се поврзани со обезбедување на квалитет покажува големи разлики – сите разлики се 

статистички значајни (види поглавје 1). Како што може да видиме од табелата, директорите ја 

оценуваат вклученоста на наставниците во развојниот процес за околу една оценка повисоко 

од наставниците. 

Имајќи ја предвид важноста на само-оценувањето во системот, не не’ изненадува што 

наставниците (С=2,66) и директорите (С=3,73) највисоко ја оценуваат вклученоста во само-

оценувањето на училишната работа. Показателите покажуваат дека директорите на второ 

место ја ставаат подготовката на Годишната програма за работата на училиштето – наставниците 

оваа активност ја оценуваат како најмалку важна (С=2,06). Наставниците на второ место ја 

ставаат вклученоста во дискусиите за новитетите во училишната политика (С=2,54), 

директорите оваа активност ја оценуваат како трета најважна (С=54). 
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Имајќи ги предвид резултатите, може да ја видиме една од насоките за спроведување на 

обуките при воведувањето на новите наставни планови и  програми. Во текот на образованието 

за директорите е важно да се нагласи вклученоста на наставниците (соработка и активно 

учество) во секој процес на воведување на нови наставни планови и  програми.  Искуствата од 

реформите на СОО во Словенија покажуваат дека реформите заживеале во оние училишта 

каде што директорите како педагошки раководители ги вклучувале наставниците во секоја 

фаза на воведување на новитетите.   Наставниците мора да добијат прилика да се запознаат со 

новитетите, да ги сфатат и, според нивните искуства, да влијаат врз одредени делови од 

воведувањето.  Само ваквите мудри наставници ќе ги прифатат промените и ќе ги применат во 

образовниот процес. Гледајќи од таа перспектива, резултатот на наставниците, ставајќи ги 

дискусиите за новитетите во училишната политика на второ место, е стимулирачки.  

Резултатите покажуваат дека наставниците се чувствуваат помалку вклучени во стратешката и 

развојната работа. Како што може да видиме од неструктурираните интервјуа со директорите, 

тој дел е резултат на тимската работа каде што се застапени и наставниците. Земајќи ги 

предвид резултатите од истражувањето, може да видиме дека протокот на информациите од 

развојниот тим до сите наставници се’ уште не е оптимален. При спроведувањето на обуките 

важно е да се нагласи организацијата на работата, работните тимови и протокот на 

информации до секој наставник.  

 

2.2. Спроведување на обезбедување на квалитет 

 

Спроведувањето на обезбедување на квалитет е очигледно од информациите што ги добивме 

од неструктурираните интервјуа со директорите. Сите интервјуирани директори го претставија 

само-оценувањето на училиштето како активност која се спроведува повремено (еднаш 

годишно). Само-оценувањето се спроведува според надворешни упатства (просветниот 

инспекторат, заедницата); упатствата произлегуваат од  седум основни подрачја  кои се 

утврдени со Законот за просветна инспекција. Земајќи ги предвид наводите од директорите, 

процесот на само-оценувањето е поврзан со планирањето на развојот. Наодите коишто се 

добиваат од само-оценувањето се користат за изработка на Планот за развој на училиштето 

(што се подготвува согласно системско упатство на секои  три години) како и за Годишната 

програма за работата на училиштето. Шест училишта (50%) коишто беа вклучени во интервјуата 

имале надворешна оценка пред една или две години и биле добро оценети. 

 

Само-оценувањето го предводи надворешен или избран тим со помош на инструменти коишто 

се спремаат во училиштето. Во овие тимови земаат учество и надворешното управување на 

училиштето со раководителите на работните групи. Во некои училишта ова е задача на 

постојаните развојни тимови. 

Еден од директорите ни претстави работен систем со кој секој наставник се вклучува во само-

оценувањето и планирањето на развојот. Тие организираат годишен дводневен „развоен 

состанок“ каде што се разгледуваат резултатите од само-оценувањето и се планираат идните 
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развојни активности. Овие примери се примери на добра практика и би било логично да се 

претстават и во другите училишта. 

 

Подрачјето коешто е најмалку застапено во циклусот за квалитет е, професионалниот  развој на 

наставниот кадар. Според наводите на директорите, ова е така поради недостиг на финансии. 

Шест од 12 директорите рекоа дека професионалниот  развој на наставниот кадар се планира 

во рамките на Годишната програма за работата на училиштето. Некои училишта самите 

организираат и спроведуваат обука за наставниците (на пр. еден наставник по информатика 

организирал обука за ИКТ за колегите наставници).  Учеството на наставниците зависи од 

годишните обуки коишто ги спроведуваат македонските државни установи за образование 

(Биро за развој на образованието, Центарот за СОО) или со меѓународни проекти. Број на 

наставниците кои учествувале во обуките организирани од страна на споменатите засегнати 

страни е мал (двајца или тројца наставници), но, овие учесници понатаму извршиле 

дисеминација на содржината од обуките во своите матични училишта.   
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3.2.3 Заклучоци и препораки 

 

Заклучоци  

 

Процесот на обезбедување на квалитет во системот за СОО е дефиниран на обмислен и 

систематски начин. Обезбедувањето на квалитет е првенствено во надлежност на просветната 

инспекција (Закон за просветен инспекција).  Законот бара од училиштата да обезбедат 

квалитет со годишното само-оценување. Во документите кои даваат насоки (Прирачник за 

подобрување на работата на училиштата и индикатори за квалитетот на работата на 

училиштата) пишува дека училиштата дефинирале и оперативно анализирале седум 

индикатори. Според овие индикатори се спроведува надворешното оценување и само-

оценувањето. Индикаторите се: наставните планови, постигнувањата на учениците, учење и 

настава, поддршка на учениците, училишна клима и односите во училиштето, ресурсите и 

раководството, управувањето и креирањето на политики. Согласно Прирачникот за 

подобрување на училиштата, Планот за развој на училиштето, треба да се подготвува на секои 

четири години. Планот треба да вклучи исто така и Програми за професионален развој. 

Училиштата треба да го операционализираат Планот за развој на училиштето со Годишната 

програма за работата на училиштето и да ја испитаат преку само-оценувањето. Резултатите од 

само-оценувањето треба да помогнат во ревидирањето на Планот за развој на училиштето и во 

планирањето на Годишната програма за работата на училиштето за наредната учебна година. 

 

Имајќи ги предвид резултатите, гледаме дека во училиштата е воспоставена култура на само-

оценување. Сите интервјуирани директори го претставија само-оценувањето како активност 

која се спроведува повремено (еднаш годишно). Со помош на прашалниците и интервјуата 

откривме дека директорите и наставниците ја препознаваат важноста на само-оценувањето 

како поддршка за планирање и реализирање на развој на целото училиште како и нивниот 

сопствен професионален развој. Општо земено, вработените во интервјуираните училишта го 

поврзуваат само-оценувањето со развојниот план, што е добро. Наодите што ги добиваат со 

само-оценувањето ги вклучуваат во Планот за развој на училиштето (секое училиште го 

подготвува на секои  три години со помош на основите дадени во системските насоки) како и 

во Годишната програма за работа. 

 

Прашањето е, како спроведувањето на само-оценувањето, што се бара со закон, влијае врз 

присуството и степенот на важност на само-оценувањето (подрачјата како што се влијание, 

ефектите од само-оценувањето врз развојниот план, врз квалитетот на педагошките процеси 

итн. би биле интересни за некое идно истражување). Една од замките при подготвувањето на 

документацијата и спроведувањето на процесите што ги бара законот би бил фактот што 

училиштата формално си ги исполнуваат своите обврски, но постои сомнеж дека училиштата 

нема да се поистоветат со нив и нема да ги користат како работни насоки. План од било каков 

вид може да биде формално завршена обврска, може да биде упатство, прирачник, потсетник 
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за изработка на добро обмислен работен план. Добивањето на само-оценувањето како 

повратна информација за сопствената работа, можноста да се употреби за некоја идна работа, 

неговото спроведување во педагошката практика итн. покажува дека само-оценувањето 

всушност заживеало во училиштата. Предуслов за ова е активното вклучување на секоја 

засегната страна во само-оценувањето, во секоја фаза од планирање до спроведување, 

оценување на резултатите во директната педагошка работа.  

 

Само-оценувањето е важен дел од обезбедувањето на квалитет и неопходно е да му се даде 

прилика во процесот на воведување на нови наставни планови и програми и да се обучат 

наставниците во тоа подрачје (ја измеривме потребата од обука во тоа подрачје со 

прашалниците и интервјуата). Од интервјуата со директорите, дискусиите со наставниците и 

советниците од Центарот за СОО можеме да видиме дека во обуките ќе биде неопходно да се 

стави поголем акцент врз дефинирањето на индикаторите за секое подрачје на следење и врз 

подготовка на инструменти за мерење.    Наставниците, исто така, треба да знаат како да ги 

анализираат податоците и како да ги искористат за подобрување на квалитетот на образовниот 

процес.  

 

Во дискусиите со фокусните групи со советниците од Центарот за СОО дојдовме до мислење 

дека само-оценувањето е во делокруг на просветниот инспекторат, исто и обуките за 

самооценување. Би било логично да се размисли за следењето на воведувањето на новите 

наставни планови и програми. Прашањето е дали следењето се планира како и само-

оценувањето. Следењето на воведувањето на новите наставни планови и програми би се 

совпаднало со веќе дефинираните седум подрачја коишто се изработени за оценувањето и 

само-оценувањето. Во случај следењето да се одвива во рамките на само-оценувањето, важно 

е само-оценувањето да биде во функција на поддршка на училиштето во текот на 

воведувањето на новите наставни планови и програми и во функција на комуникација помеѓу 

училиштето и советниците на Центарот за СОО. Резултатите кои покажуваат успех во 

воведување на реформите во стручно оспособување со траење до две години и тригодишното 

стручно образование  во училишта за ССО, како и резултатите кои покажуваат одредени 

недостатоци, треба да бидат прифатливи за следењето. Информациите треба да се користат 

како основа за обезбедување дополнителна поддршка во подрачјето кое нема да може 

целосно да се совлада.   

 

Резултатите од истражувањето покажаа разлики помеѓу директорите и наставниците, особено 

во тоа колку наставниците се вклучени во процесот на обезбедување на квалитет (види 

поглавје 2.1. – Вклученост во обезбедување на квалитет). Тука гледаме една насока за 

спроведувањето и воведувањето на нови наставни планови и програми. Во текот на 

образованието за директорите е важно да се стави поголем акцент врз вклученоста на 

наставниците (соработка и активно учество) во секој процес на воведување на нови наставни 

планови и програми.  Искуствата од реформирањето на СОО во Словенија покажуваат дека 

реформите заживеале во оние училишта каде што директорите како педагошки раководители 
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ги вклучувале наставниците во секоја фаза на воведување на новитетите.  Наставниците мора 

да добијат прилика да се запознаат со новитетите, да ги сфатат и, според нивните искуства, да 

влијаат врз одредени делови од воведувањето.  Само ваквите мудри наставници ќе ги 

прифатат промените и ќе ги применат во образовниот процес. Во текот на воведувањето на 

нови наставни планови и програми важно е да се размислува за протокот на информации за 

обуките. Од резултатите од истражувањето (како и од дискусиите со наставниците при посетата 

на училиштата за ССО) гледаме дека протокот на информациите кај секое училиште (на пр. 

протокот на информации за работата на развојниот тим или тимот за само-оценувањето до 

секој наставник) сеуште не е оптимален.  При спроведувањето на обуките за директорите и 

наставниците како и при воведувањето на сосема нови наставни планови и програми акцентот 

треба да се стави врз организација на работата, тимската работа и протокот на информации до 

секој наставник. Важно е да се биде особено внимателен при планирањето и спроведувањето 

на обуките за директорите. 

 

Од резултатите од истражувањето можеме да видиме дека постои подготвеност за соработка 

помеѓу наставниците во училиштата. Тоа се огледа од интервјуата со директорите и дискусиите 

со наставниците. Многу е важно да се нагласи дека наставниците покажуваат висок степен на 

подготвеност за вклучување на учениците во процесите кои директно влијаат врз климата во 

училиштето. Доколку ги следиме современите педагошки концепти, ќе биде важно 

промовирањето на соработката и протокот на информации помеѓу секоја засегната страна во 

педагошкиот процес (помеѓу директорите и училишниот кадар, помеѓу самите вработените во 

училиштето, помеѓу училишниот кадар и учениците) при воведувањето на нови наставни 

планови и програми и обуки. Ова би требало да стане основно начело во планирањето на 

воведувањето во училиштата за ССО на стручното оспособување со траење до две години и 

тригодишното стручно образование, како и за севкупното планирање на обуките. 

 

Препораки 

 

1. Следењето на воведувањето на новитетите во образовниот процес, во нашиот случај 

воведување на нови наставни планови и програми во ССО, е важна фаза од обезбедување 

на квалитет во образовниот систем. Следењето (како и оценувањето, само-оценувањето, и 

други процеси) мора да биде во функција на поддршка на училиштата при воведување на 

новитетите. Советници од Центарот за СОО може да ги следат начините, фазите и 

напредокот во воведувањето на новите наставни планови и програми, земајќи ги предвид 

резултатите од следењето, да дадат погодна поддршка за училиштата. Имајќи го предвид 

твининг проектот „Поддршка за осовременувањето на стручното образование и обука“, 

обуките за советници во Центарот за СОО се многу важни за обезбедувањето на квалитет 

во образовниот процес. Обуките треба да покријат: 

a. подготовка на методологија за следење: дефинирање на подрачјата и 

индикаторите, истражувани прашања за дефинираните подрачја, избор на пристап 

во истражувањето, создавање на инструменти. 
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б. спроведување на следењето: прибирање на податоци и анализа на резултати 

в. подготовка на извештај за резултатите од следењето и мерки за подобрувањето во 

работата на  училиштата: структура на извештајот, неговата функција, подготовка и 

спроведување на мерките за подобрување на работата на  училиштата. 

 

2. Логично е подоцна процесот на следењето на воведувањето на новите наставни планови и 

програми да се пренесе на ниво на училиште – училиштето да преземе самоиницијатива за 

само-оценување во областа на воведување на нови наставни планови и програми. 

Средното ниво би можело да биде методот на врсничко оценување, каде што училиштата  

и Центарот се во процес на само-оценување и соработка како партнери... И дури 

долгорочниот квалитет на само-оценувањето се развива и училиштата преземаат поголеми 

иницијативи, улогата на следењето ќе остане надвор, зашто постојат две гледишта што се 

надополнуваат едно со друго и секое од нив придонесува за своја сопствена перспектива за 

квалитативен развој на училиштето.   

 

3. При воведувањето на промените во образовниот процес најважно е наставниците да ги 

прифатат истите како свои, да ги вклучат во своите педагошки концепти и во секојдневната 

практика. Предуслов за ова е активното вклучување на наставниците во секоја фаза од 

воведувањето на новитетите. Искуствата од реформирањето на СОО во Словенија 

покажуваат дека реформите заживеале во оние училишта каде што директорите како 

педагошки раководители ги вклучувале наставниците во секоја фаза на воведување на 

новитетите.  Наставниците мора да добијат прилика да се запознаат со новитетите, да ги 

сфатат и, според нивните искуства, да влијаат врз одредени делови од воведувањето – 

само-оценувањето би можело да биде еден од начините на кој наставниците би можеле да 

влијаат врз процесот на воведување на нови наставни планови и програми. Во текот на 

обуките за директорите и наставниците (и во текот на воведувањето на нови наставни 

планови и програми воопшто), многу е важно да се размисли како да се испланира 

воведувањето и обучувањето, со цел да се осигура состојба на информираност и 

вклученост на педагошкиот кадар во сите фази.    Во однос на обезбедување на квалитет, 

обуката треба да покрие неколку начела: состојба на информираност, вклученост и 

соработка – во концептот на обуката што ќе може да се поврзе си конкретни групи на 

наставници важно е да се предвиди колку секоја од групите наставници ќе ги пренесе 

стекнатите информации, знаења и способности на останатиот педагошки кадар во 

училиштето. Важно е да се осигура дека директорите како педагошки раководители се 

запознаени со содржината на сите обуки и дека ќе водат грижа за протокот на 

информации. Важно е новиот начин на развој на вработените (наставниците и другите) да 

се совпаѓа со визијата и стратегијата за развој на училиштето. Новите концепти на учење не 

може да заживеат доколку не се поддржани со стил на раководење кој може да ги 

овозможи, поддржи и промовира. Тука мислиме на стил на раководење кој промовира 

професионална автономија на наставниците, интеракција меѓу наставниците, вклученост на 
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наставникот во процесот на донесување одлуки на ниво на училиште (не само во 

училницата) и тимски организирана училишна структура. 
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3.3 Планирање и реализација на нaставниот процес  
 

3.3.1 Теоретски вовед 

 

Брзите промени во работниот живот и општеството и сложеноста на проблемите со кои се 

соочуваат професионалците во нивниот работен живот и животот воопшто бараат промени во 

вештините и знаењата на работниците и професионалците, што понатаму бара промени во 

стручното образование и обука, што пак понатаму бара промени во компетентноста на 

наставниците по стручно образование.   

 

Се бара преминување од „знаење дека“ во „знаење како“ Но исто така „знаењето како“ не е 

доволно за успех, туку разбирањето и контролирањето на развојните процеси на градењето 

вештини се чини дека е критичниот фактор за успех во процесите на настава и учење.  

 

Затоа мора да дефинираме што знаењето значи за нас и како го разбираме процесот на учење 

и, следствено, улогата на наставникот и улогата на ученикот во него.  

 

Современото образование користи когнитивни, искуствени и општествено-ситуациони сфаќања 

за учењето и хуманистички концепти за човековото битие, кои заедно може да се сместат во 

една сеопфатна категорија, наречена „конструктивизам“:  

− Џон Дјуи ја нагласува потребата учењето да се втемели во искуството 

− Курт Левин во своите дела ја нагласува важноста лицето да биде активно во учењето 

− Жан Пијаже со својата теорија за интелигенција како резултат на интеракција меѓу 

лицето и средината.  

− Колб со неговиот циклус на учење, кој се состои од четири фази на учењето: конкретно 

искуство, рефлективно набљудување, апстрактна концептуализација, активно 

искуствено делување. Идеалната средина на учење ги вклучува сите тие. 

Во однос на бихејвиоралните парадигми, кои учењето го сфаќале како промена во 

однесувањето, а ученикот како пасивен примач на готово знаење, конструктивистите 

првенствено го сфаќаат учењето преку темите како што се перцепција, решавање проблеми, 

обработка на информации, разбирање, рефлексија на процесот на учење... Поранешни 

искуства и интеракцијата со средината, личните искуствата и емоциите се важни за учењето.  

Ученикот е насочен кон целта, и е активен во барањето, обработката и оценката на 

информациите. Човечката индивидуалност и особеност би требало да се зема предвид во 

процесот на учењето.  

 

Концептот на знаење 
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Когнитивно-конструктивните концепти ја нагласуваат важноста на когнитивните структури, кои 

се наредени во вмрежени системи, а расположливото знаење се складира во долгорочната 

меморија.Во структурите на знаењето во човековата долгорочна меморија постојат 

декларативно знаење (знаење за податоците, концептите) како и процедурално знаење 

(знаење како да се направи нешто, познавање на методите, стратегиите, стекнување на 

знаење, ракување со податоците) и мета когнитивно знаење (знаење кога да се употреби кое 

знаење, свесност за својата генерација, когнитивни процеси, улоги, ограничувања...)  

 

Концептот на компетентност се сфаќа холистички и се дефинира како нечија способност да се 

справува со проблеми во работниот живот и во самиот живот, структуриран со добро 

организирано декларативно знаење, метакогнитивно знаење, вештини или процедурално 

знаење и ставот кон работните задачи, себеси, работната и општествената средината итн.    

 

Дефиницијата на Поимникот на ЦЕДЕФОП (Glossary Cedefop)  (2004) за компетентност гласи: 

„Способност да се применат исходите од учењето соодветно во дефиниран контекст 

(образование, работа, личен или професионален развој).  

Способноста не се ограничува на когнитивните елементи (што подразбира употреба на теорија, 

концепти или имплицитно/скриено знаење); таа исто така покрива функционални аспекти (што 

подразбира технички вештини) како и меѓучовечки својства (на пр. социјални или 

организациски вештини) и етички вредности.« 

 

Конструктивистичкото гледање на компетентноста е пошироко и посеопфатно одошто 

дефинициите кои произлегуваат од бихејвиористички насочените пристапи, каде што 

компетентноста се сфаќа како „способност да се изведе конкретна активност според пропишан 

стандард (Работна група за стручни квалификации 1986). УДАЦЕ(UDACE) изјави дека 

„компетентноста се засега со она што луѓето може да го направат, а не што знаат“.  Отидоа и 

понатаму: компетентноста не е исход. Таа опишува што некој може да направи, не го опишува 

процесот на учењето низ кој поминал поединецот. Со цел да се измери веродостојно нечија 

способност да направи нешто, мора да постојат јасно дефинирани и широко прифатени 

стандарди со кои ќе се мери и акредитира изведбата (УДАЦЕ/UDACE 1989: цитирано од Тајт/ 

Tight   1996/ во Смит/Smith, 1996). 

). 

 

Концептот на процесот на поучување и учење 

 

Постојат три основни модели на процесот на поучување и учење, во кои што концептот на 

процесот на поучување и учење и следствено улогата на наставникот и ученикот различно се 

разбираат.  

 

Бихејвиористичкиот модел го наложува слушањето и пасивното примање на информациите 

од страна на учениците во процесот на поучување и учење.  Сета контрола во процесот на 
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поучување и учење е во рацете на наставникот. Наставникот го пренесува знаењето до 

учениците, кои би требало да слушаат, паметат и одговараат на прашањата од наставникот.  

Наставникот ги поправа и оценува одговорите на учениците. Врз основа на „квалитетот на 

знаењето на учениците“ наставникот го осмислува понатамошниот процес на почување. 

Останува малку простор за иновации и креативност од страна на учениците, најчесто се 

поттикнува конвергентен начин на размислување.   

 

Во конструктивистичкиот модел наставникот и ученикот однапред се договараат за 

активностите во процесот на учењето.  Наставникот создава средина за учење во која секој 

ученик добива можност да истражува и да се стекне со искуства.  Врз основа на искуствата 

учениците создаваат разбирање, коешто потем наставникот го оценува. Останува голем 

простор за активности и креативност од страна на учениците. Но, постои можност да се збрка 

процесот на учењето и целите на процесот на учењето може да се промашат.   

 

Двата модели имаа свои силни и слаби страни. Слабоста на бихејвиористичкиот модел е во тоа 

што знаењето помалку може да се интернализира, а со тоа и помалку да се задржи. Слабоста 

на конструктивистичкиот модел се состои во тоа што процесот на учењето може да биде 

помалку систематичен, а целите и намерата на наставникот во процесот на учењето (делумно) 

да се промашат.  

 

Оптималниот модел создава процес на учење од заемна соработка на наставникот и ученикот, 

што претставува социјално-конструктивистички модел, каде што се разменуваат можностите за 

креативност и контрола. Наставниците подготвуваат некои насоки за активности. Иако 

активностите ги извршуваат учениците, наставникот стои во позадина, но е присутен целото 

време за поддршка и дополнително објаснување на учениците, по потреба. Кога ќе се завршат 

активностите, и наставникот и ученикот ги разгледуваат резултатите од процесот на учењето. 

Врз основа на тоа, се договараат понатамошните активности во процесот на учењето. Се 

разменуваат активностите, насочувањето и размислувањето. Улогата на наставникот е 

менторска. Теоретичарот кој стои зад социјално-конструктивниот модел е Виготски.  

 

Иако социјално-конструктивистичкиот модел повеќе одговара на современите барања во 

светот на трудот и општеството во целина, нема потреба да се претпочита или да се исклучи 

една или друга парадигма или модел во процесот на поучување и учење. Некои модели и 

методи се посоодветни за едни ситуации, намени или поединеци, а пак другите за други.  

Па така, кога сакаме да поттикнеме модел на учење со паметење, вежбање на меморијата, 

повтотрување... може да осмислиме процес на учењето според филозофијата на 

бихејвиористичкиот модел. Од друга страна, кога сакаме да поттикнеме развој на креативно 

размислување, иновации, (ре)конструкција на знаењето, истражување, решавање на проблеми 

помеѓу учениците, тогаш го избираме социјално-конструктивистичкиот модел.  
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Бидејќи наставниците се повеќе навикнати да поучуваат во рамките на пренесување на 

знаењето и бихејвиористичкиот модел, постои потреба нашето внимание да го фокусираме врз 

планирање и спроведување на процесот на поучување и учење во рамките на социјално-

конструктивистичкиот модел.  

 

Наставникот има голема автономија при избор на методите на учење. Само доколку тој/таа е 

способен да користи концепти, модели, стратегиите на учење (проектна работа, учење 

засновано на проблеми и сл.), нивните фази и спектарот на методите на учење, доколку тој/таа 

ги знае последиците, силните и слабите страни за секоја од нив, доколку тој/таа ја знае 

природата на содржината на почувањето, карактеристиките на групата или поединците, тој/таа 

го поседува клучот за обезбедување на квалитет во процесот на поучување и учење,  а со тоа и 

обезбедува квалитет во знаењето на учениците.  Важно е да се избере модел на учење и 

методи на учење според намерите и целите на процесот на учењето, карактеристиките на 

поединците и природата на содржина што се учи. Потребно е наставникот да ги знае силните и 

слабите страни на различните модели, стратегии и методи на учење според нивните 

структурни елементи (цели, содржина, ресурсите за учење) и динамичките димензии (видови 

на активности за учење, улогата на ученикот).  

 

Овој извештај за потребите од обука за наставниците е напишан во дух на поттикнување на 

социјално-конструктивниот модел на учење. 

 

 

Улогата на наставникот и улогата на ученикот во социјално-конструктивниот модел на учење 

 

Во филозофијата на социјално-конструктивниот модел на учењето наставникот претставува 

ментор за учениците, ги поддржува учениците во нивните активностите, ги насочува 

учениците, и ја помага нивната активна улога и одговорност во учењето.   Создава средина на 

учење на начин на кој ќе може на учениците да им даде можности за автентично учење 

согласно целите на учењето, мотивацијата за успех на учениците.  

Наставникот размислува за својата сопствена практика и ја развива својата сопствена работа, 

соработува со колегите наставници, се консултира со нив итн.  

 

Процесот на учењето се индивидуализира, што значи дека поединечните карактеристики на 

учениците, како што се различните склоности кон стиловите на учење, способности, претходно 

знаење, различни интереси и сл. се земаат предвид во планирањето и спроведувањето на 

процесот на поучување и учење.  

 

Автентично учење 

Во социјално-конструктивниот модел на учење, наставникот создава средина на учење со 

помош на автентични задачи и активности за учениците.  
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Карактеристиките на автентичните задачи се: 

− Тие се реалистични, што значи дека задачите и активностите стимулираат контекст во 

кој експертите или работниците на работните места и во реалниот живот го користат 

своето знаење и ја докажуваат својата експертиза.   Постојат одредени потешкотии и 

препреки. Контекстот дава можности за критично расудување, донесување на одлуки, 

додека учениците се справуваат со оптимални можности во решавањето на 

проблемите. Проблемите треба да се сложени, така што учениците мора да употребат 

холистичко и структурирано знаење наместо да користат елементарни делчиња од 

знаењето. Учениците се ставаат во улога на експерт и се справуваат со слични 

проблеми со коишто експертите се справуваат при извршувањето на нивната стручна 

улога.  

− На учениците им се дава можност за изградат сопствено знаење преку искуствата и 

размислувањата. Независно трагаат по извори, истражуваат, собираат податоци, 

анализираат, создаваат и проверуваат хипотези и сл. 

− Во автентичните задачи на учениците им се дава можност за критичко расудување и 

размислување за сопствената изведба, резултатите, нивните производи и за самите 

себеси како ученици.  Критериумите за квалитетот на изведбата и резултати однапред 

им се јасни на учениците.  Производите и изведбата треба да се издигнат над условите 

во училницата и да се прикажат јавно (пред некоја публика), доколку е можност. На 

учениците треба да им се даде можност да подготват и изберат сопствен начин на јавно 

прикажување.  Додека размислуваат за изведбата и процесот на учењето учениците 

имаат прилика да се запознаат себеси, сопствените силни и слаби страни, и врз основа 

на тоа да се развијат себеси.   

− При планирањето на автентичното учење од страна на наставниците, важно е да се 

испланира и рамката што значи еден вид на поддршка за учениците при справување со 

проблемите од кои учат.  На пример: прашања, пишани насоки, јасни очекувања, опис 

на критериуми, предлози за справување со проблеми, предлози за подобрување на 

изведбата. Поддршката исто така се дава и со интервенција на лице место. Во тој 

контекст, на учениците им се дава можност да бидат вистински активни и независни, и 

кога работат, а не само кога се изведувачи на активностите подготвени од страна на 

нивните наставници.  Рамката води сметка учениците и самиот процес на учењето да не 

ја промашат целта на активностите.  

− Автентичните задачи бараат холистичко знаење од страна на учениците.  Не е доволно 

делчињата од проблемот да се земат од работниот живот и стават во процесот на 

учењето, туку треба да се задржи целиот контекст. Затоа автентичните задачи обично се 

пошироки од само еден наставен предмет. Истите се интердисциплинарни и често 

бараат меѓупредметно поврзување,  соработка и тимска работа од страна на 

наставниците од различни наставни предмети  и струки.   

Ситуации на учење како начин на автентично учење  
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Автентичното учење е обично добро воспоставено во стручното образование. Овој концепт 

може да го најдеме во литературата на различни јазици. Во словенечката литература 

наидуваме на поимот „ситуација на учење“ како начин на автентично учење. Се опишува на 

следниов начин:„Кога сакаме да ги научиме учениците да извршат некоја услуга, кога ги 

поврзуваме менталните и психофизичките вештини со различни форми на знаењето, со цел да 

ги научиме учениците да станат способни да работат“,  тогаш користиме „ситуација на учење.    

 

Ситуацијата на учење, потекнува од реалните работни задачи и работни проблеми од 

одредено подрачје на занимање или чиешто извршување е цел на конкретниот образовен 

процес.  

Планирањето на „ситуација на учење“ може да се опише на следниов начин: 

− избор на работна задача; 

− анализа на избраната работна задача, кои компетенции се потребни за да се справиме 

со неа;  

− изворот за планирање на компетенциите за ,,ситуација на учење“ може да биде 

стандардот на занимањето  

− анализа на поединечните компетенции од гледна точка на нивните компоненти 

(стручно- теоретско знаење, вештини и процедурално знаење се потребни за да се биде 

компетентен)  

− врз основа на избраните компетенции, ги избираме целите на учењето од образовната 

програма 

− избор на клучните компетенции, коишто треба да се интегрираат во избраната 

,,ситуација на учење“, и планирање на целите од клучните компетенции, коишто треба 

да ги постигне ученикот. 

Овие чекори нудат одговор на прашањето што би требало учениците да знаат, да можат да 

направат, да станат компетентни по  завршувањето на учењето во процесот на ,,ситуација на 

учење“   Примери за ,,ситуација на учење“ може да бидат: служење на појадок, менување на 

автомобилска гума... 

 

Автентичните задачи како ,,ситуација на учење“ се впрочем примери на начини на учење 

коишто во основната педагошка литература се познати како учење засновано на проблеми.  

 

Проектна работа  

 

Учењето засновано на проблеми може да се оствари и преку проектна работа како метод на 

стратегија на учење. Проектната работа ја избираме според намената и целите на процесот на 

учењето како најсоодветен метод за остварување на процесот на учењето и целите на учењето, 

а не само затоа што од нас се очекува да спроведеме некоја проектна работа. Проектната 

работа обично го води ученикот низ сите фази кои се слични со фазите од реалната средина на 

работното место, а тоа се:  запознавање со проблемот, барање на извори и облици на можни 
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начини за справување со проблемот, планирање на процес за решавање, решавање на 

проблемот, оценување – размислување за процесот и резултатите, спроведување на 

подобрувањата, а понекогаш и претставување на изведбата и резултати пред некоја публика.  

Колаборативно учење 

 

Бидејќи во автентичната средината луѓето живеат и работат во соработка едни со други, и ние 

исто така се обидуваме да ги земеме предвид тој аспект во автентичните задачи преку 

колаборативно учење. 

 

Колаборативното учење е начин на учење кога учениците работат во помали групи или парови 

со намера да постигнат заедничка цел.  

 

Во добро организираното колаборативно учење на учениците им се дава прилика да играат 

различни улоги, да разменуваат знаења меѓу себе, да развијат социјални вештини (да се биде 

емпатичен, да се слуша другиот, да се контролира импулсивноста и др.), да развијат 

флексибилност на размислување преку размена на различните начини на размислување, преку 

вербализирање на мислењето и идеите, да се поткрепи сопственото размислување итн. Во 

добро организираното колаборативно учење секој ученик добива прилика и помош да 

придонесе за заедничката цел. Добро е учениците да добијат можност да размислат за 

поединечното искуство при работење во група еден со друг и исто така со наставникот. 

 

Како и за проектната работа, и за колаборативно учење може да кажеме дека не треба да се 

користи само за тоа што ни е предложено така во пишаните упатства или при обука на 

наставникот, туку првенствено според намерата на учењето и во согласност со целите на 

учењето.   

 

Рефлексија и учење да се учи 

 

Современата педагошка литература ја нагласува свесноста на учениците за нивниот сопствен 

процес на учење, неговите цели, намери, да го разберат својот сопствен напредок во однос на 

целта во процесот на учењето.  Учениците, во процесот на размислување, се вклучуваат и 

стануваат одговорни за нивниот сопствен развој. Па така, учењето само по себе станува 

компетенција, којашто се учи по пат на редовна рефлексија.   

 

Атмосфера во училницата  

 

Современите знаења за ефикасен процес на учење ја нагласуваат важноста на личните емоции, 

коишто се чувствуваат во текот на процесот на учењето, како и важноста на перцепцијата на 

ученикот за сопствениот успех.  За една таква позитивна атмосфера, важат следниве 

карактеристики: чувство на вклученост; структура; почитување на индивидуалните  разлики; 

верба во сопствен напредок; верба дека секој може да успее со соодветна поддршка; 
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позитивно поттикнување; повратна информација ориентирана кон поединецот, обмислена и 

позитивно структурирана; можност за учениците да ја подобрат сопствената изведба и 

производи согласно повратната информација пред да се оценат; земање предвид на 

поединечните карактеристики на учениците при планирањето и создавањето на (дидактичка) 

средина на учење; јасни очекувања и др.  

 

Стратегии за планирање на наставната програма од оние засновани на содржината, до оние 

насочени кон целта и процесот 

 

При создавањето на наставната програма на национално ниво, како и при планирањето на 

наставната програма на ниво на училиште и на ниво на наставникот, треба да се донесе стручна 

одлука за избор на една од најразновидните стратегии за планирање на наставната програма, 

кои последователно водат кон различни концепти на знаење, концепти на учење, улогата на 

наставникот и улогата на ученикот во процесот на учењето.  

 

Важно е да се нагласи дека секоја парадигма во планирањето на наставните програми води 

кон планирање (имплицитно или експлицитно) на сите претпоставени структурни елементи на 

наставните програми (целите, содржината, методите или процедурите за почување, 

оценувањето), но за секоја техника постои различна појдовна точка.  

Во основа постојат две парадигми во планирањето на наставната програма, едната е стратегија 

на планирање насочена кон учење на содржината, а другата е насочена кон учење на целите.  

 

Ако при планирање на наставната програма,се користи стратегијата насочена  кон учење на 

содржината, од суштинско значење е прашањето „што да се предава“, а додека пак ако се 

користи стратегијата насочена кон учење на целите, суштинското прашање е „кој би требало да 

биде ефектот од учењето“, за што треба да се оспособат учениците после учењето, кои цели би 

требало да се постигнат, кои промени наставникот сака да ги направи во однесувањето и 

знаењето на учениците. Репрезентативен труд за стратегија на планирање на наставната 

програма насочена кон целите е, на пример, Блумовата таксономија на целите на учењето.   

 

Критичарите за двете техники велат дека имаат бихејвиористички пристап каде целата 

контрола ја ставаат  во рацете на наставникот, и го сфаќаат учењето како еднонасочен 

линеарен процес, пренос на знаења од наставникот на учениците, а улогите на наставникот и 

на учениците се инструментални.  

 

Како логичен продолжеток, дојдовме до планирање на наставната програма насочено кон 

процесот, коешто ги задржува сите добри идеи на техниката насочена кон целите, но се 

фокусира на процес на градење на разбирање кај учениците, а не пренос на одредена 

содржина кон учениците или постигнување на однапред утврдени промени во однесувањето 

на ученикот. На тој начин планирањето е повеќе фокусирано на планирање на водечките 

начела, кои се интегрираат во процесот на учењето постојано, а не се јавуваат само како 
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резултат на процесот на учењето. Ученикот е во активна улога, во двонасочна комуникација, 

добива контрола и поголема одговорност во процесот на учењето (при што наставникот се’ 

уште ја има главната улога), и чекор по чекор се интегрира во процесот на планирање на 

наставната програма (да избере меѓу изборните предмети, наставникот ги зема предвид 

интересите на ученикот при планирањето на проблемите и примерите за  учење; се земаат 

предвид и поединечните разлики меѓу самите ученици). Учењето не се согледува како 

инструмент на однапред дефинирани целите, туку самото по себе претставува цел. Како што 

рекол Дјуи: „Порастот не е резултат, зашто може да има крај, туку е цел сам по себе.“ 

(цитирано во Крофлич, 2002, стр. 158).  

Доколку ја избереме техниката за планирање на наставната програма насочено кон процесот 

во неа ќе може да ги интегрираме добрите страни на двете  претходно спомнати техники во 

помали делови од наставната програма, согласно целите на помалите единици. Ако целта на 

некоја единица е повеќе да информира, може да се употреби техниката насочена кон 

содржината, доколку пак целта е да искористи некое знаење за справување со некој стручен 

проблем, може да се употреби стратегија на учење насочена кон целите; некои единици 

можеби ја претпочитаат целта, со цел да ги мотивираат учениците, а пак некои имаат намера 

да развијат некој стил на учење – во тој случај најсоодветно е планирањето на наставната 

програма насочено кон процесот.  

 

Од нормативно оценување до оценување насочено кон критериуми  

 

Во современата образовна политика доаѓа до премин од нормативно оценување кон 

оценување насочено кон критериуми.  

 

Бидејќи оценувањето претставува преобразување на одлуката за знаењето на учениците во 

оценка со нумерички или дескриптивен облик според некоја конкретна референтна точка, 

избраната референтна точка се разликува од нормативното до оценувањето насочено кон 

критериуми.    

 

Во нормативното оценување референтна точка е просечното постигнување на групата (на 

пример, одделението) на кое ученикот припаѓа. Ученикот се оценува со помош на споредба со 

групата и откако ќе се дознае распределбата и просечното знаење во групата.  Според 

позиционирањето во нормалната распределба на резултати, ученикот добива оценка. Постои 

претпоставка дека знаењето на учениците се распределува нормално.   

 

Во оценувањето насочено кон критериуми референтната точка – стандардот на знаењето – е 

позната однапред.  Оценката на ученикот се дефинира според споредба помеѓу 

постигнувањето на ученикот од една страна и стандардот на знаењето од друга страна, којшто 

се дефинира однапред,.  
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Стандардот претставува квантитет и квалитет на знаење на одредено ниво. Постојат 

операционализирани цели (на знаењето и вештините) коишто би требало да се постигнат за 

учениците да добијат конкретна оценка.  Минимум стандардите претставуваат 

операционализирани цели, коишто би требало да се постигнат за да се добие најмалата 

позитивна оценка и претставуваат претходно знаење, коешто е неопходно за понатамошно 

напредување по конкретен предмет или модул или за правилна изведба при справување со 

конкретен работен проблем или задача.  

Според таа филозофија ученикот добива конкретна оценка според однапред пропишан 

стандард и независно од постигнувањата на групата ученици на којашто и’ припаѓа.  

 

Ресурси на учењето  

 

Извештајот на Европската Комисија од 2008 година за Автономијата на училиштата за СОО 

(Блед, 2008), во кој беа вклучени седум земји (Австрија, Германија, Исланд, Ирска, Италија, 

Португалија и Романија), покажа дека во развојот на материјалите за учење и поучување 

автономијата на секој поединечен наставник беше опишана како изразито силна во повеќето 

вклучени држави.  Степенот на автономија се движи од состојбата во Австрија каде што 

училиштата и наставниците имаат одредена слобода на избор од дадени листи, до примерот 

на Исланд и Ирска, каде што е вообичаена практика на наставниците да изработат свои 

сопствени материјали или да ги прилагодат постојните ресурси.    

 

Со делегирање на поголема автономија на наставниците во националните наставни планови и 

програми, со поттикнување на иновативноста на наставниците во планирањето на автентични 

задачи засновани на проблеми, и со помагање на соработката помеѓу наставниците од 

различните подрачја/струки, се отвора простор за иновации во создавањето и изборот на 

наставните материјали.  

 

Наставникот треба да го поддржи процесот на учење со наставните материјали.  Па така, 

доколку процесот на учењето е меѓупредметен, заснован на проблеми, персонализиран, и 

вклучува колаборативно учење итн. наставникот ќе има потреба да го поткрепи со слични 

наставни материјали (засновани на проблеми, меѓупредметни, персонализирани...). Постои 

можност да се вклучат учениците во наоѓањето и изборот на наставните материјали, при што се 

справуваат со проблемите на учењето и по пат развиваат сопствена компетенција да научат 

како да учат.   

 

 

 

 

Индивидуализација на процесот на учењето 
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На ова место би сакале да ја нагласиме дидактичко-методолошката индивидуализација на 

учењето, со која наставникот ги зема предвид разликите помеѓу учениците и го спроведува 

процесот на учењето со цел да го поддржи секој поединечен ученик ,да ги постигне целите на 

процесот на учењето и да ги развие своите потенцијали.   

Повеќето ученици би постигнале повеќе доколку наставникот го прилагоди процесот на 

учењето според нивните потреби, разликите во перцепцијата, обработката, сфаќањето, 

разликите во нивниот потенцијал, интереси и сл.  

На различни ученици им се блиски различни пристапи кон учењето. Наставникот којшто е 

доволно компетентен за дидактика, располага со можности да ја изнајде оптималната 

комбинација на стратегии на учење, методи и форми за сите (или барем за поголемиот дел од) 

учениците.   

 

Постојат познати теории за различните стилови на учење, различните когнитивни стилови и 

различните видови на интелигенција кои на свој сопствен начин и до сопствен степен се 

комбинираат од еден ученик до друг. Да ги разгледаме накратко:  

 

Колбовите четири фази на искуствено учење (Колб 1984) 

Колбовата теорија за четирите фази на искуствено учење се темели на следниве претпоставки: 

− Сопственото искуство е суштинско, но тоа не гарантира дека ќе дојде до учење  

− Учењето е цикличен процес; сопственото искуство, рефлексија, концептуализација и 

активен експеримент ќе доведат до непрекинат развоен процес  

− За да може да научиме од искуството потребни се следниве вештини и способности: 

o Отвореност и волност, посветеност кон новите искуства – конкретни искуства. 

o Способност за набљудување и размислување. Искуствата може да се согледаат 

од најразновидни аспекти.   

o Аналитички вештини, преку кои набљудувањата се преточуваат во идеи и 

концепти – апстрактна концептуализација.  

o Способност за донесување на одлуки и вештини за решавање на проблеми, со 

кои новите концепти се применуваат во практика—активен експеримент 

Искуственото учење вклучува четири фази:? 

1) искуство;  

моментално, интуитивно, отворено, емоционално и креативно учење 

2) рефлективно набљудување; 

Размислување за различните аспекти на појавите и на сопственото учење  

3) концептуализација; 

Систематско размислување, кое тежнее кон разбирање на решенијата на проблемите и 

формулирање на погодни теории  

4) активно искуствено делување; 

Изнаоѓање на практични решенија, влијание врз луѓето, изнаоѓање на решенија и 

менување на нештата  
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Помеѓу овие фази постојат две димензии 

А) Учењето од една страна претставува интуитивно искуство, а од друга свесен обид за 

сфаќање на апстрактните концепти и апстрактните анализи на појавата  

Б) Учењето е од една страна активно, ризикува да премине во делување, а од друга страна 

ризикува да го избегне рефлективното набљудување  

Ние, како ученици ги користиме сите четири пристапи, но претпочитаме еден од нив. 

Идеалната средина на учењето ги вклучува сите четири фази или процеси.  

 

Слика 3: Циклусот на експериментално учење на Колб 

 

 

 

 

Стилови на учење  

 

Стиловите на учење ги групираат вообичаените начини на кои учат учениците. Секој располага 

со мешавина на стилови на учење. Кај некои ученици можеби постои доминантен стил на 

учење, со многу помала употреба на другите стилови. Другите можеби користат различни 

стилови во различни околности. Постојат различни мешавини, а и стиловите не се нужно 

фиксни. Некој може да развие способности во помалку доминантните стилови, но и понатаму 

да ги развие стиловите коишто веќе добро ги користи. Традиционално, наставниците најмногу 

ги користат вербалните и логичните методи на почување, кои најмногу им одговараат на 

учениците со добро развиени вербален и логичен стил на учење.    Наставникот може да увиди 

Експериментален стил на 

учење на Колб 

Конкретно и искуство 

(запазување/чувствување) 

Апстракција и 

генерализација 

(мислење/заклучување) 

Рефлексија и 

набљудување 

(ревидирање и гледање) 

Тест-хипотеза и нова 

ситуација 

(правење/планирање) 

конкретно, 

активно 

(активисти) 

конкретно, 

рефлективно 

(рефлектичари) 

апстрактно, 

активно 

(прагматисти) 

апстрактно, 

рефлексивно 

(теоретичари) 
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дека претпочита да предава на својот доминантен стил на учење. Користењето на повеќе 

стилови на учење е релативно нов пристап.  

Со препознавањето и разбирањето на стиловите на учење на поединечните ученици, 

наставникот може да користи методи и техники кои подобро им одговараат. Исто така, 

поддржувањето на учениците да го истражат својот сопствен стил, учењето како да учат во 

својот претпочитан стил, помагањето да ги развијат помалку доминантните стилови на учење, 

може да им помогне на учениците да ја подобрат брзината и квалитетот на нивното учење.  

Секој стил на учење користи различни делови од мозокот. Со вклучување на поголем дел од 

мозокот во учењето, помниме повеќе од она што сме го научиле. Доминантните стилови на 

учење не само што влијаат врз брзината и ефективноста на учењето, туку и врз начинот на 

внатрешното доживување на искуствата, и начин на присетување на информациите, итн.  

 

Понекогаш во литература се среќаваат три стилови на учење (визуелно, аудиторно, 

кинестетичко), а понекогаш и повеќе, на пример, седум стилови на учење: визуелно 

(просторно), аурално (аудиторно – музичко), вербално (лингвистичко), физичко (кинестетичко), 

логичко (математичко), социјално (интерперсонално), солитарно (интраперсонално). 

− Визуелно (просторно): се претпочита користење на слики, претстави, и просторно 

разбирање 

− Аурално (аудиторно – музичко): се претпочита користење на звук и музика 

− Вербално (лингвистичко): се претпочита користење на зборови во говорење и 

пишување  

− Физичко (кинестетичко): се претпочита користење на телото, рацете и осетот за допир 

− Логичко (математичко): се претпочита користење на логиката, разумот и системите 

− Социјално (интерперсонално): се претпочита учење во група или со други луѓе 

− Солитарно (интраперсонално): се претпочита работа на само, и се користи самоучење  

Гарднеровата теорија за седумте интелигенции:  

 

На сличен начин Гарднер ја следел логиката на поединечните разлики во потенцијалот за 

учење во својата теорија за седумте интелигенции (потоа девет), кои се засновале на критика 

на претходните теории за интелигенција.   Гарднер тврдел дека претходните теории биле 

добри за прогнозирање на постигањата од учењето, но не биле толку добри за прогнозирање 

на успешноста во животот општо. Гарднер ја опишал интелигенцијата како способност да се 

справиме со секојдневните проблеми, создавајќи корисни производи и учејќи од претходните 

искуства. Најпрвин, тој опишал седум вида на интелигенција, потоа девет: лингвистичка, 

логичко-математичката, телесно-кинестетичка, просторна, музичка, интерперсонална, 

интраперсонална.   Подоцна ги додал и натуралистичка и егзистенцијална.  

 

Но, постојат и други теории за поединечните разлики, претпочитања и способности во 

перцепцијата и размислувањето, кои влијаат врз процесот на учењето. Главната идеја е, 

доколку наставникот ја земе предвиде свесноста за поединечните разлики кога го планира и 
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спроведува процесот на учењето, учењето може да стане поуспешно и попријатно, со помалку 

потешкотии во учењето.  

 

Алатки за индивидуализација на процесот на учењето  

 

Постојат неколку алатки за индивидуализација на процесот на учењето, кои следат слични 

концепти и ориентација во учењето, како што се: индивидуален план за учењето, портфолио за 

развој и напредок на поединецот, портфолио на нечии постигнувања.  

Ученикот е тој кој го создава сопствениот индивидуален план за учењето и портфолио, но 

наставникот е тој кој е ментор во овој процес. Намерата на портфолиото е да се следи 

напредокот на ученикот и исто така, да се оцени ученикот. Со портфолиото ученикот станува 

свесен за својот сопствен процес на учење, го разбира во однос на своите цели, станува повеќе 

активен, одговорен, вклучен во процесот на учењето, повеќе самонасочен, има одредена 

контрола врз она што се случува со него во неговото време посветено на учењето; неговите 

напори стануваат повеќе видливи и оправдани. Портфолиото е исто така место и прилика за 

саморефлексија за сопственото учење и напредокот, како и прилика за комуникација помеѓу 

наставникот и ученикот за целите на учењето, користа од методите, напредокот според целите 

и процесите. Портфолио е исто така прилика за рефлексија за процесот на учењето со 

врсниците и другите лица вклучени во процесот на учењето (ментори на работно место). 

Зајакнувањето на самодовербата кај ученикот е уште една причина за користење на 

портфолио. Кога учениците ги претставуваат своите најдобри дела во своите портфолија, може 

да се гордеат со себеси и својот напредок.  

 

Секое портфолио треба да има физичка и концептуална структура. Физичката структура е 

редоследот на материјалите коишто го покажуваат напредокот на ученикот. Материјалите 

може да се соберат според хронолошки редослед или стилот на материјалот. 

Концептуалната структура ја следи намената на портфолиото. Намената може да биде 

процесно портфолио, коешто го опишува процесот на учење и ги содржи сите вежби, работни 

планови, размислувања, забелешки, и постигнувања.  Второ, портфолиото може да биде 

показно (производно портфолио), каде што се прикажани само најдобрите дела и само-

оценувањето на ученикот.  

 

Создавањето на портфолиото не би требало да претставува дополнителна работа за 

наставниците и учениците, туку како дел од редовните часови, и да се користи како дидактичка 

алатка; алатка којашто го поддржува целиот процес на учење и методите на учење кои се негов 

дел (како автентичното учење, задачи засновани на проблем, проектна работата и сл.).  

 

Индивидуализација на системско ниво 

 

Индивидуализација на нивото наставник-ученик може да се засили со индивидуализација на 

системско ниво, кога државните наставни планови и програми  се отвораат и пренесуваат 
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голем дел од автономијата врз училиштето. По ова прашање постојат разлики помеѓу 

различните земји. Можевме да најдеме случаи на наставни планови и програми  за СОО каде 

што имаше решенија во насока на „давање поголема автономија на училиштето“, ако 

зборуваме за опции во спроведување на наставните планови и програми  . Во словенечкиот 

случај наставните планови и програми  за СОО се 80% пропишани, а 20% отворени за 

училиштата самите да одлучат врз основа на сопствените потреби и интереси на учениците од 

една страна, и потребите на локалната средина од друга страна. Исто така, во 80% пропишан 

наставен план и програми  постои одредено ниво на опционални модули во стручниот дел од 

наставните планови и програми  од кои ученикот може да избира. Подготвеноста за 

признавање и проверка на неформалното и неформалното стекнато знаење на учениците исто 

така се разликува помеѓу националните системи и училишта.  

Паралелно со отворање на наставните планови и програми  на национално ниво оди и 

востановувањето на инструменти и практики за поддршка на учениците во изборот од опциите 

кон квалификациите и пренос помеѓу системите, како што е воспоставување на кредити, 

практики на признавање на неформално и неформално знаење, Еуропас, додаток на уверение 

и сл.   

 

Прашања на истражувањето:   
 

− Како се одвива планирањето и спроведувањето на процесот на поучување  и учење? 

− Дали постојат начини на индивидуализација  на процесот на поучување и учење и до 

кој степен? 

− Кои се потребите од обуки  на наставниците во областа на планирање и спроведување 

на процесот на поучување и учење?  

Би сакале да нагласиме дека областа на планирањето и спроведување на процесот на 

поучување и учење е многу сложена. Во ова истражување се обидовме да добиеме еден 

општ впечаток за процесот со цел да подготвиме стратегија за спроведување на 

современите концепти на начин на кој нивото на предложените промени ќе се усогласи со 

упатствата за реформите во СОО од една страна, а од друга страна училиштата ќе го кажат 

својот став. Или, поинаку кажано – да ја фатиме „зоната на проксимален развој“ (Виготски) 

на учесниците и училиштата, така што обуката да понуди предизвик за наредниот чекор на 

стручен развој, но и да не бара премногу.  

Инаку, секој сегмент од ова истражување може пошироко и попрецизно да се истражи во свое 

посебно истражување, но тоа не беше целта на извештајот за оценка на потребите од обука.  

 

3.3.2 Резултати – одговори на истражуваните прашања 

 
A.) ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ПОУЧУВАЊЕ И УЧЕЊЕ (општо)  

Во ова поглавје ги претставуваме резултатите од процесот на планирање и спроведување на 

процесот на поучување и учење општо. Земавме предвид неколку општи карактеристиките на 
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следниве сегменти на планирањето и спроведувањето на процесот на поучување и учење: 

елементи на планирање, соработка помеѓу групите наставници во текот на планирањето, 

присуство на некои современи ориентации во уредувањето на процесот на поучување и учење, 

расположливоста на ресурсите за учење и капацитетот за изработка на наставните материјали.  

 

Сите прашања дадени во ова поглавје им беа поставени на наставниците.  

 

Некои слични прашања беа осмисленио за сегашната состојба како и за посакуваната (во 

облик: „За да се постигне квалитет во процесот на поучување и учење, важно е да се...“). Така 

што можевме да ја споредиме сличноста – разликата помеѓу сегашната  и посакуваната 

состојба во однос на планирањето и  спроведувањето на процесот на поучување и учење 

според мислењето на наставниците.  

 

Исто така најдовме некои статистички важни разлики во одговорите според стручното подрачје 

на наставниците и според училиштата. Разликите излегуваат од доменот на овој извештај за 

потребата од обука така што се дадени во Додаток. Оние кои се повеќе заинтересирани и кои 

што работат на конкретни области во училиштата на долгорочна основа, би им биле од помош. 

Во овој документ се прикажани само неколку статистички важни разлики (расположливоста на 

ресурсите за учење), а другите се споменати накратко.  

 

− Мислењето на наставниците за реалната состојба со планирањето и спроведувањето на 

процесот на поучување  

Табела 31: При планирање на процесот на поучување 

При планирање на процесот на 

поучување  

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 
Вкупно 

Наст. 

ф 
Ф% 

Наст. 

ф 
Ф% ф Ф% ф Ф% ф Ф% 

1. ... ги планирам целите на 

учењето. 
136 92,5 11 7,5 / / / / 147 100,0 

2. ...ја планирам содржината што 

се учи. 
137 93,2 10 6,8 / / / / 147 100,0 

3. ... ги планирам методите на 

поучување /учење (на пр. 

демонстрација, дискусија, учење 

засновано на проблеми, 

почување и сл.)  

119 81,0 26 17,7 2 1,4 / / 147 100,0 

4. ... ја планирам употребата на 

ресурсите за учење (учебници, 

прирачници, електронски 

ресурси, итн.). 

106 72,1 40 27,2 1 0,7 / / 147 100,0 

5. ... ги планирам фазите на 

наставната единица за учење 

(мотивација, нови теми, 

вежбање, повторување и 

консолидирање, оценување). 

104 70,7 41 27,9 2 1,4 / / 147 100,0 
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6. ... соработувам со наставници 

по стручно- теоретски предмети.  
69 47,3 59 40,4 18 12,3 / / 146 100,0 

7. ... соработувам со наставници 

по практична настава. 
76 52,1 48 32,9 17 11,6 5 3,4 146 100,0 

8. ... соработувам со наставници 

по општо- образовни предмети. 
52 35,4 49 33,3 41 27,9 5 3,4 147 100,0 
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Табела 32: При планирање на процесот на поучување  

При планирање на процесот на поучување: С 

1. ... ги планирам целите на учењето. 3,93 

2. ...ја планирам содржината што се учи. 3,93 

3. ... ги планирам методите на поучување /учење (на пр. демонстрација, дискусија, учење 

засновано на проблеми, почување и сл.)  
3,80 

4. ... ја планирам употребата на ресурсите за учење (учебници, прирачници, електронски 

ресурси, итн.). 
3,71 

5. ... ги планирам фазите на наставната единица за учење (мотивација, нови теми, 

вежбање, повторување и консолидирање, оценување). 
3,69 

6. ... соработувам со наставници по стручно- теоретски предмети.  3,35 

7. ... соработувам со наставници по практична настава. 3,34 

8. ... соработувам со наставници по општо- образовни предмети. 3,01 

 

Графикон 1: При планирање на процесот на поучување 
(редни броеви на хоризонтална оска согласно табелата погоре) 

 

Речиси сите наставници при планирањето на процесот на поучување  и учење секогаш ги 

планираат целите и содржината (92,5%, 93,2%). 

Најголемиот дел од наставниците исто така секогаш ги планираат методите на учење, изворите 

на учење и фазите на процесот на учењето (помеѓу 70 и 81%).   

Нема наставници кои никогаш не би ги планирале гореспоменатите елементи на процесот на 

поучување и учење, а само неколкумина ретко ги планираат.   

Секогаш % 

Често % 

Ретко% 

Никогаш % 
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Мнозинството од наставниците соработуваат со другите наставници во текот на планирањето 

на процесот на поучување и учење. Помалку изразена е соработката со наставниците од 

општо-образовните предмети, но сепак е висока. Процентот на наставниците кои ретко 

соработуваат со наставниците по општо-образовните предмети изнесува 27,9%.  

 

Постои статистички значајна разлика помеѓу наставниците од различните струки и помеѓу 

наставниците од различните училишта во оценувањето на соработката едни со други при 

планирањето на процесот на поучување и учење (види го Додатокот).  

 

Табела 33: Уредување (организирање) на процесот на поучување и учење 

Уредување на процесот на 

поучување и учење 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 
Вкупно 

ф Ф% ф Ф% ф Ф% ф Ф% ф Ф% 

1. 1. Го организирам процесот на 

поучување и учење на начин 

на кој ги предизвикувам 

учениците (да следат, да 

размислуваат за учењето, да 

придонесуваат...). 

107 72,8 39 26,5 / / 1 0,7 147 100,0 

2. Постои добра рамнотежа 

помеѓу теорија и пракса на 

моите часови.  

94 63,9 48 32,7 3 2,0 2 1,4 147 100,0 

3. Користам проектна работа во 

мојот процес на поучување и 
учење.  

60 41,4 61 42,1 22 15,2 2 1,4 145 100,0 

4. Го организирам процесот на 

поучување (настава) и учење 

на начин на кој учениците 

решаваат задачи засновани на 

проблеми. 

50 34,0 76 51,7 20 13,6 1 0,7 147 100,0 

 

Табела 34: Уредување (организирање)  на процесот на почување и учење 

Уредување на процесот на почување и учење С 

1. Го организирам процесот на поучување и учење на начин на кој ги предизвикувам 

учениците (да следат, да размислуваат за учењето, да придонесуваат...). 
3,71 

2. Постои добра рамнотежа помеѓу теорија и пракса на моите часови.  3,59 

3. Користам проектна работа во мојот процес на поучување и учење.  3,23 

4. Го организирам процесот на поучување  и учење на начин на кој учениците решаваат 

задачи засновани на проблеми. 
3,19 
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Графикон 2: Уредување (организирање) на процесот на поучување и учење 

(редни броеви на хоризонтална оска согласно табелата погоре) 

 

Најголемиот дел секогаш успешно го организираат процесот на поучување и учење на начин на 

кој ги предизвикуваат учениците (да следат, да размислуваат за учењето, да придонесуваат...) – 

72,8% и ја урамнотежуваат теоријата и практиката на часовите – 63,9%.  

Помал број на наставници си дале висока самооценка за користење на проектна работа и 

задачи засновани на проблеми. 16,6% од наставниците ретко ја користат или никогаш не ја 

користат проектната работа, а 14,3% од наставниците ретко даваат или никогаш не даваат 

задачи засновани на проблеми.  

 

Табела 35: Ресурси за учење (материјали, интернет) и опрема за учење 

Ресурси за учење (материјали, 

интернет) и опрема за учење 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 
Вкупно 

ф Ф% ф Ф% ф Ф% ф Ф% ф Ф% 

1. Имам доволно соодветни 

ресурси за учење. 
63 43,2 56 38,4 25 17,1 2 1,4 146 100,0 

2. Подготвувам материјали за 

учење прилагоди кон актуелниот 

процес на учење. 

74 50,7 65 44,5 7 4,8 / / 146 100,0 

 

Табела 36: Ресурси за учење (материјали, интернет) и опрема за учење 
Ресурси за учење (материјали, интернет) и опрема за учење С 

2. Подготвувам материјали за учење прилагоди кон актуелниот процес на учење. 3,46 

1. Имам доволно соодветни ресурси за учење. 3,23 

Секогаш % 
Често % 
Ретко% 
Никогаш % 
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Графикон 3: Ресурси за учење (материјали, интернет) и опрема за учење 
(редни броеви на хоризонтална оска согласно табелата погоре) 

 

Најголем дел од наставниците секогаш или често подготвуваат материјали за учење прилагоди 

кон актуелниот процес на учење. Мал е процентот на оние кои ова го прават ретко (4,8%).  

Од друга страна, постои значителен процент на наставници кои ретко или дури никогаш не 

располагаат со соодветни ресурси за учење (18,5%).   

 

Табела 37: Ресурси за учење (материјали, интернет) и опрема за учење според струката на 
наставниците  

Имам доволно соодветни 

ресурси за учење (материјали, 

интернет) и опрема за учење 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

 

Вкупно 

Струка на наставниците ф Ф% ф Ф% ф Ф% ф Ф% ф Ф% 

Економско-правна и трговска 0 63,6 1 27,3 3 9,1 7 0,0 11 100,0 

Хемиско-технолошка 0 30,0 2 60,0 12 10,0 6 0,0 20 100,0 

Земјоделско-ветеринарна 0 31,6 2 57,9 11 10,5 6 0,0 19 100,0 

Сообраќајна  0 14,3 5 14,3 1 71,4 1 0,0 7 100,0 

Текстилно-кожарска  1 50,0 1 16,7 1 16,7 3 16,7 6 100,0 

Шумарско-дрвопреработувачка 0 40,0 3 40,0 6 20,0 6 0,0 15 100,0 

Лични услуги 0 50,0 2 16,7 1 33,3 3 0,0 6 100,0 

Рударско-геолошка и 

металуршка 
0 83,3 0 16,7 1 0,0 5 0,0 6 100,0 

Графичка 0 71,4 2 0,0 0 28,6 5 0,0 7 100,0 

Градежно-геодетска  0 20,0 0 80,0 8 0,0 2 0,0 10 100,0 

Електро-техничка  1 50,0 2 31,3 5 12,5 8 6,3 16 100,0 

Машинска  0 46,7 3 33,3 5 20,0 7 0,0 15 100,0 

Угостителско-туристичка  0 50,0 2 25,0 2 25,0 4 0,0 8 100,0 

Просек  2 1,4 25 17,1 56 38,4 63 43,2 146 100,0 

 

Секогаш % 

Често % 

Ретко% 

Никогаш % 
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Графикон 4: Ресурси за учење (материјали, интернет) и опрема за учење според струката на 

наставниците  
(струки на хоризонтална оска согласно редоследот во табелата погоре) 

 
 

 

Постои статистички значајна разлика во имањето на доволно соодветни ресурси за учење 

според струката на наставниците.   

 

Доволно соодветни ресурси за учење имаат наставниците од рударско-геолошката и 

металуршката струка, економско -правна и трговска и градежно-геодетската.  

Висок процент на наставниците кои ретко имаат доволно соодветни ресурси за учење има во 

сообраќајната струка (71,4% од наставниците). Исто така висок е процентот на наставниците од 

текстилно-кожарската струка кои никогаш немаат (16,7%) или ретко имаат (16,7%) соодветни 

ресурси за учење.   

Постојат некои струки каде што од една страна, има натпросечен процент на наставници кои 

секогаш имаат соодветни ресурси за учење, а од друга страна има и натпросечен процент на 

наставници кои ретко имаат соодветни ресурси за учење.  Тие струки се лични услуги, 

графичка, угостителско-туристичка и машинска. Процентот на наставниците во наведените 

струки кои ретко имаат соодветни наставните материјали изнесува помеѓу 20% и 33%. Нема 

податоци кои предмети ги предаваат тие наставници. Тоа треба дополнително да се истражи, 

доколку е потребно.  

 

Секогаш % 

Често % 

Ретко% 

Никогаш % 
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− Мислењето на наставниците за посакуваната состојба со планирањето и спроведувањето 

на процесот на поучување и учење 

 

Табела 38: За да се постигне квалитет во процесот на на поучување и учење, важно е да се 

За да се постигне квалитет во 

процесот на на поучување и 
учење, важно е да се: 

Целосно 

се 

согласувам 

4 

Делумно се 

согласувам 

3 

Делумно не 

се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Вкупно 

ф Ф% ф Ф% ф Ф% ф Ф% ф Ф% 

1. ... планираат целите на учењето. 132 91,0 13 8,8 / / / / 145 100,0 

2. ... планира содржината што се учи. 134 91,8 11 7,5 1 0,7 / / 146 100,0 

3. ... се планираат методите на 

почување/учење (на пр. 

демонстрација, дискусија, учење 

засновано на проблеми, почување и 

сл.) 

123 84,2 22 15,1 1 0,7 / / 146 100,0 

4. ... планира употребата на ресурсите 

за учење (учебници, упатства, 

електронски ресурси, итн.). 

117 80,1 28 19,2 1 0,7 / / 146 100,0 

5. ... планираат фази на наставна 

единица за учење (мотивација, нови 

теми, вежбање, повторување и 

консолидација, оценување). 

114 78,6 28 19,3 3 2,1 / / 145 100,0 

6. ... соработува со наставници по 

стручнои- теоретски предмети. 
84 58,3 49 34,0 11 7,6 / / 144 100,0 

7. ... соработува со наставници по 

практична настава. 
103 70,1 32 22,2 9 6,3 / / 144 100,0 

8. ... соработува со наставници по 

општои-образовни предмети. 
55 37,4 83 56,5 9 6,1 / / 147 100,0 

9. ... предизвикуваат учениците (да 

следат, да размислуваат за учењето, 

да придонесуваат...). 

120 81,6 26 17,7 1 0,7 / / 147 100,0 

10. ... има добра рамнотежа помеѓу 

теорија и пракса.  
124 85,5 20 13,8 1 0,7 / / 145 100,0 

11. ... прилагоди процесот на на 

поучување и учење кон потребите на 

учениците. 

100 69,0 42 29,0 2 1,4 1 0,7 145 100,0 

 

Табела 39: За да се постигне квалитет во процесот на на поучување и учење, важно е да се 

За да се постигне квалитет во процесот на на поучување и учење, важно е да се: С 

1. ... планираат целите на учењето. 3,91 

2. ... планира содржината што се учи. 3,91 

10. ... има добра рамнотежа помеѓу теорија и пракса.  3,85 

3. ... се планираат методите на почување/учење (на пр. демонстрација, дискусија, учење 

засновано на проблеми, почување и сл.) 
3,84 

9. ... предизвикуваат учениците (да следат, да размислуваат за учењето, да 

придонесуваат...). 
3,81 

4. ... планира употребата на ресурсите за учење (учебници, упатства, електронски ресурси, 

итн.). 
3,79 

5. ... планираат фазите на наставната единицаза учење (мотивација, нови теми, вежбање, 

повторување и консолидација, оценување). 
3,77 

11. ... прилагоди процесот на на поучување и учење кон потребите на учениците. 3,66 

7. ... соработува со наставници по практична настава. 3,65 
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6. ... соработува со наставниците на стручно- теоретски предмети. 3,51 

8. ... соработува со наставници по општо- образовни предмети. 3,31 

 

Најголем дел од наставниците оценуваат дека сите елементи на планирање на процесот  на 

поучување и учење треба да се земат предвид со цел да се постигне квалитет во процесот на на 

поучување и учење.  

Тие исто така, високо ја оценуваат важноста од предизвикување на учениците (да следат, да 

размислуваат за учењето, да придонесуваат...)  и прилагодување на процесот на поучување и 

учење кон потребите на учениците. 

Исто така, високо ја оценуваат важноста на соработката едни со други при планирањето на 

процесот на поучување и учење. Важноста од соработката е најважна во однос на наставниците 

по практична настава (70% од наставниците целосно се согласни со ова). Помалку важно од 

нивна гледна точка е соработката со наставниците по општо-образовните предмети (37,4% 

целосно се согласни), но мнозинството сепак ја смета соработката со наставниците по општо- 

образовните како многу важна (се’ на се’ 93,9% од наставниците кои целосно или делумно се 

согласни со изјавата).   

 

− Споредба помеѓу сегашната и посакуваната состојба со планирањето и спроведувањето 

на процесот на поучување и учење (наставници)  

Графикон 5: Споредба помеѓу сегашната и посакуваната состојба со планирањето и 

спроведувањето на процесот на поучување и учење (проценти)  

(редни броеви на хоризонтална оска согласно табела 38 (1-8)) 

 

4 – Целосно се согласувам 

3- Делумно се согласувам 

2 – Делумно не се согласувам 

1 – Целосно не се согласувам 

Секогаш % 

Често % 

Ретко% 

Никогаш % 
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Графикон 6: Споредба помеѓу сегашната и посакуваната состојба со планирањето и 

спроведувањето на процесот на поучување и учење (показатели) 
(редни броеви на хоризонтална оска согласно табела 39) 

 

Во однос на планирањето на елементите во процесот  на почување и учење, не постојат 

значителни разлики помеѓу сегашната и посакуваната состојба во одговорите на наставниците. 

Наставниците ги планираат сите елементи на планирањето онолку редовно колку што треба да 

планираат според нивното мислење.  

Постојат извесни разлики во соработката помеѓу наставниците за време на планирањето на 

процесот на поучување и учење помеѓу сегашната и посакуваната состојба. Тие оценуваат дека 

треба да соработуваат повеќе со наставниците по практична настава (најголема разлика) и со 

наставниците по стручнои- теоретски предмети.  

 

Б) ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕТО И СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРОЦЕСОТ НА 

ПОУЧУВАЊЕ И УЧЕЊЕ 

Во следново поглавје ќе прикажеме некои аспекти на индивидуализација на процесот на 

поучување и учење.   Се инетересиравме до кој степен наставниците според нивното мислење 

ги земаат предвид разликите помеѓу учениците при планирањето и спроведувањето на 

процесот на поучување и учење. Избравме некои разлики според нашето расудување 

(претходно знаење, различни стилови на учење, способностите, силни страни, потешкотии во 

учењето).  

 

Исто така беше нагласена и ситуацијата со оценувањето. Ги осмисливме прашањата од аспект 

на некои современи трендови во оценување на процесите, како што е оценување засновано на 

критериуми (однапред да се постават критериумите), и рефлексија за процесот на оценување 

заедно со учениците – персонализација на процесот на оценување (на учениците да им се дава 

постојана повратна информација, да им се претстават критериумите однапред, постојано да се 

следи напредокот на учениците – формативно оценување). Може да се каже дека 

персонализацијата на процесот на оценување ја разгледавме во намера да добиеме општ 

впечаток, а не во детали.  

 

важно е да се ... (М) 

да ги ... (М) 
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Се јавија некои статистички важни разлики помеѓу наставниците за индивидуализација на 

процесот на поучување и учење според нивните струки и училишта (види во Додатокот).  

 

Табела 40: Индивидуализација  

Индивидуализација: 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 
Вкупно 

ф Ф% ф Ф% ф Ф% ф Ф% ф Ф% 

1. Го прилагодувам процесот на 

поучување и учење на 

претходното знаење на моите 

ученици. 

103 70,1 44 29,9 / / / / 147 100,0 

2. Го прилагодувам процесот на 

поучување и учење на 

различните стилови на учење на 

моите ученици. 

67 45,6 74 50,3 6 4,1 / / 147 100,0 

3. Го прилагодувам процесот на 

поучување и учење на 

способностите на моите 

ученици. 

77 52,4 68 46,3 2 1,4 / / 147 100,0 

4. Го поддржувам развивањето 

на силните страни на секој 

поединечен ученик. 

91 62,3 48 32,9 7 4,8 / / 147 100,0 

5. Им помагам на учениците во 

справувањето со потешкотиите 

во учењето. 

108 73,5 38 25,9 1 0,7 / / 147 100,0 

 

Табела 41: Индивидуализација  

Индивидуализација  С 

5. Им помагам на учениците во справувањето со потешкотиите во учењето. 3,73 

1. Го прилагодувам процесот на почување и учење на претходното знаење на моите 

ученици. 
3,70 

4. Го поддржувам развивањето на силните страни на секој поединечен ученик. 3,58 

3. Го прилагодувам процесот на поучување и учење на способностите на моите ученици. 3,51 

2. Го прилагодувам процесот на поучување и учење на различните стилови на учење на 

моите ученици. 
3,41 
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Графикон 7:  Индивидуализација  

(редни броеви на хоризонтална оска согласно табела 40)  

 
 

Наставниците високо ја оценуваат својата успешност во контекст на индивидуализација на 

процесот на поучување и учење. Според нивно мислење, тие се најмногу чувствителни кон 

поддршката на учениците во справувањето со потешкотиите при учењето, а помалку 

чувствителни кон прилагодувањето на процесот на почување и учење на различните стилови 

на учење, но сите просечни стапки се високи.  

 

Постојат статистички значајни разлики помеѓу наставниците од различните струки и помеѓу 

наставниците од различните училишта за прилагодувањето на процесот на поучување и учење 

кон различните стилови на учење на учениците.  (види во Додатокот).  

 

Табела 42: Оценување 

Оценување  

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 
Вкупно 

ф Ф% ф Ф% ф Ф% ф Ф% ф Ф% 

1. Постојано го следам 

напредокот на учениците.  
123 84,2 22 15,1 1 0,7 / / 146 100,0 

2. Ги поставувам индикаторите 

за оценување пред 

оценувањето. 

102 69,4 41 27,9 3 2,0 1 0,7 147 100,0 

3. Им ги претставувам 

индикаторите  за оценување на 

учениците пред оценувањето. 

99 67,3 42 28,6 5 3,4 1 0,7 147 100,0 

4. Постојан им давам на своите 

ученици повратни информации 

за нивната успешност во 

согласност со индикаторите за 

оценување.  

112 76,2 32 21,8 2 1,4 1 0,7 147 100,0 

 

Табела 43: Оценување 
Оценување  С 

Секогаш % 

Често % 

Ретко% 

Никогаш % 
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1. Постојано го следам напредокот на учениците.  3,84 

4. Постојан им давам на своите ученици повратни информации за нивната успешност во 

согласност со индикаторите за оценување.  
3,73 

2. Ги поставувам индикаторите  за оценување пред оценувањето. 3,66 

3. Им ги претставувам индикаторите за оценување на учениците пред оценувањето. 3,63 

 

Графикон 8: Оценување 

(редни броеви на хоризонтална оска согласно табела 42) 

Исто така, и во областа на оценување на учениците наставниците високо ја оценуваат својата 

успешност. За попрецизни наоди за индивидуализација  на процесот на оценување треба да 

направиме подетално истражување, каде би можело да се вклучи анализа на планирачките 

документи, тестови, примери на алатки за индивидуализација на процесот на учење (доколку 

постојат) итн... Наредниот чекор во истражувањето на процесот на оценување би можел да 

биде: 

− Да се открие компатибилноста помеѓу планираните цели и начела на процесот на 

поучување и учење од една страна, и критериумите и стандардите за оценувањето. До кој 

степен постои усогласеност на обете. Дали наставниците го оценуваат истото знаење, 

вештини и клучни компетенции на учениците како што е планирано во подготовката на 

наставата и до кој степен. 

− Квалитетот на рефлексијата и саморефлексијата во процесот на оценување, дали учениците 

ги разбираат критериумите и стандардите на оценување согласно целите на учењето и 

колку добро и др. 

 

B. ПОТРЕБИТЕ ОД ОБУКИ ЗА ПОНАТАМОШНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ ВО ОБЛАСТА 

ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ПОУЧУВАЊЕ И УЧЕЊЕ  

Поставивме неколку директни прашања за потребите од понатамошен професионален развој 

на наставниците. Прашањата им беа поставени и на наставниците и училишните директори. Се 

фокусираа на неопходното знаење, вештини и практики што наставникот треба да ги има за 

Секогаш % 

Често % 

Ретко% 

Никогаш % 
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спроведувањето на начелата и концептите од материјалите за ориентација, претставени во 

теоретската позадина. Во понатамошниот дел ги прикажуваме одговорите и од наставниците и 

од директорите, како и споредба помеѓу нив.  

 

− Според мислењето на директорите  

Табела 44: На наставниците од нашето училиште им е потребно дополнително знаење за 

На наставниците од нашето 

училиште им е потребно 

дополнително знаење за: 

Целосно 

се 

согласувам 

4 

Делумно се 

согласувам 

3 

Делумно не 

се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Вкупно 

ф Ф% ф Ф% ф Ф% ф Ф% ф Ф% 

1. ... планирање на целите на 

процесот на почување и учење. 
15 40,5 19 51,4 3 8,1 / / 37 100,0 

2. ... соработка со други наставници 

со цел да се поврзат целите и темите 

на различни предмети. 

21 56,8 15 40,5 1 2,7 / / 37 100,0 

3. ... спроведување на учење 

засновано на проблеми. 
24 66,7 11 30,6 1 2,8 / / 36 100,0 

4. ... формулирање на индикатори за 

оценување. 
15 40,5 18 48,6 2 5,4 2 5,4 37 100,0 

5. ... поддржување на учениците во 

справување со нивните потешкотии 

при учењето. 

19 51,4 16 43,2 2 5,4 / / 37 100,0 

6. ... поддржување на развојот на 

индивидуалните таленти на 

учениците. 

24 64,9 13 35,1 / / / / 37 100,0 

7. ... подготвување на современи и 

ажурирани материјали за учење за 

учениците. 

22 59,5 14 37,8 1 2,7 / / 37 100,0 

 
Табела 45: На наставниците од нашето училиште им е потребно дополнително знаење за 

На наставниците од нашето училиште им е потребно дополнително знаење за: С 

6. ... поддржување на развојот на индивидуалните таленти на учениците. 3,65 

3. ... спроведување на учење засновано на проблеми. 3,64 

7. ... подготвување на современи и ажурирани материјали за учење за учениците. 3,57 

2. ... соработка со други наставници со цел да се поврзат целите и темите на различни 

предмети. 
3,54 

5. ... поддржување на учениците во справување со нивните потешкотии при учењето. 3,46 

1. ... планирање на целите на процесот на почување и учење. 3,32 

4. ... формулирање на критериуми за оценување. 3,24 

 

Директорите оценуваат дека на наставниците им треба дополнително знаење за сите наведени 

опции. Според мислењето на директорите, на наставниците најмногу им треба дополнително 

знаење за поддршка на развојот на индивидуалните таленти на учениците и за спроведување 

на учењето засновано на проблеми. Најмалку дополнително знаење на наставниците им треба 

во планирањето на целите на процесот на поучување и учење и во формулација на 

индикаторите за оценување.  
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− Според мислење на наставниците  

Табела 46: Потребно ми е дополнително знаење за 

Потребно ми е дополнително 

знаење за: 

Целосно 

се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Вкупно 

ф Ф% ф Ф% ф Ф% ф Ф% ф Ф% 

1. ... планирање на целите на 

процесот на почување и учење. 
58 39,7 52 35,6 27 18,5 9 6,2 146 100,0 

2. ... соработка со други 

наставници со цел да се поврзат 

целите и темите на различни 

предмети. 

63 43,2 52 35,6 22 15,1 9 6,2 146 100,0 

3. ... спроведување на учење 

засновано на проблеми. 
65 44,2 51 34,7 25 17,0 6 4,1 147 100,0 

4. ... формулирање на 

индикатори за оценување. 
61 41,8 50 34,2 23 15,8 12 8,2 146 100,0 

5. ... поддржување на учениците 

во справување со нивните 

потешкотии при учењето. 

72 49,3 37 25,3 19 13,0 18 12,3 146 100,0 

6. ... поддржување на развојот 

на индивидуалните таленти на 

учениците. 

76 51,7 41 27,9 15 10,2 15 10,2 147 100,0 

7. ... подготвување на современи 

и ажурирани материјали за 

учење за учениците. 

66 44,9 47 32,0 25 17,0 9 6,1 147 100,0 

 

Табела 47: Потребно ми е дополнително знаење за 

Потребно ми е дополнително знаење за: С 

6. ... поддржување на развојот на индивидуалните таленти на учениците. 3,21 

3. ... спроведување на учење засновано на проблеми. 3,19 

2. ... соработка со други наставници со цел да се поврзат целите и темите на различни 

предмети. 
3,16 

7. ... подготвување на современи и ажурирани материјали за учење за учениците. 3,16 

5. ... поддржување на учениците во справување со нивните потешкотии при учењето. 3,12 

4. ... формулирање на индикатори  за оценување. 3,10 

1. ... планирање на целите на процесот на почување и учење. 3,09 

 

Според мислењето на наставниците, потребно им е дополнително знаење за сите засегнати 

опции. Во најголема мерка потребно им е дополнително знаење за поддршка на развојот на 

индивидуалните таленти на учениците и за спроведување на учењето базирано на проблеми, а 

во најмала мерка за формулирање на индикаторите за оценување и за планирање на целите на 

процесот на поучување  и учење. 
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Графикон 9: Споредба на мислењата за потребите од понатамошен професионален развој на 

наставниците во областа планирање и спроведување на процесот на поучување и учење 

(наставници-директори)  

(редни броеви на хоризонтална оска согласно табелата погоре) 

Наставниците и директорите го делат мислењето каде на наставниците им е најмногу и 

најмалку потребно дополнително знаење. Според мислењето и на едните и на другите, на 

наставниците во најголема мерка потребно им е дополнително знаење за поддршка на 

развојот на индивидуалните таленти на учениците и за спроведување на учењето базирано на 

проблеми, а во најмала мерка за планирање на целите на процесот на поучување и учење и за 

формулирање на индикаторите за оценување. 

Сите седум засегнати опции кои се однесуваат на потреби од обуки на наставниците беа високо 

оценети и од директорите и од наставниците.  Немаше значајни разлики помеѓу оценката за 

различните потреби од обуки. Но, се јавија статистички важни разлики помеѓу оценките на 

директорите во споредба со оценките на наставниците. Директорите поинтензивно ги 

препознаваат потреби од обуки на наставниците одошто самите наставници го препознаваат 

тоа. Разликите се статистички важни за шест засегнати опции, но не се значајни за 

формулирање на индикаторите за оценување.   

 

Потреби од обуки за понатамошен професионален развој на наставниците во областа 

планирање и спроведување на процесот на почување и учење според струка и училиште  

 

Постојат статистички значајни разлики во оценувањето на потреби од обуки на наставниците 

според струката на наставниците и според училиштето од кое доаѓаат наставниците.  

Статистички значајни разлики според струката се јавуваат во потреби од обуки за наставниците 

за планирање на наставна програма насочена кон целите, за соработка помеѓу наставниците во 

директори (М) 

наставници (М) 
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планирањето на наставната програма, и за формулирање на показатели/индикатори  за 

оценување.  

Исто така има статистички значајни разлики за потреби од обуки на наставниците помеѓу 

училиштата за четирите подрачја на планирање и спроведување на процесот на поучување  и 

учење, а тие се: планирање на наставна програма насочена кон целите, соработка со други 

наставници со цел да се поврзат целите и темите на различните предмети, формулирање на 

показатели/идникатори  за оценување, и подготовка на современи и ажурирани наставни 

материјали за учениците (види Додаток).  

 

3.3.3 Заклучоци и препораки 

 

Заклучоци  

 

Нашето истражување се засноваше на прашалници во кои прашавме за: 

− мислењето на наставниците за нивниот тековен капацитет во областа на планирањето и 

спроведувањето на процесот на поучување и учење. 

− мислењето на наставниците за нивните Потреби од обуки во областа на планирањето и 

спроведувањето на процесот на поучување и учење. 

− мислењето на директорите за потреби од обуки за понатамошен професионален развој 

на наставниците во областа планирање и спроведување на процесот на поучување и 

учење 

Истражувањето засновано на мислењето на наставниците и директорите може да даде 

некаков општ впечаток за потреби од обуки на наставниците во оваа област.  Наодите може да 

претставуваат еден извор за донесување на одлуките за развивање на стратегија за обучување 

во овој твининг проект.  

 

Наодите од истражувањето ги надополнивме со мислењето на советници за СОО од Центарот 

за СОО во Скопје. Беа организирани фокусни групи со нив за да се нагласат резултатите и да се 

вклучат размислувањата во толкувањата.    

 

1. Потреби од обуки на наставниците во областа на планирање и спроведување на 

процесот на поучување и учење  

Се добива општ впечаток дека наставниците се чувствуваат прилично компетентни во областа 

на планирање и спроведување на процесот на поучување и учење од една страна, и од друга 

страна високо ги оценуваат своите потреби од обуки за понатамошен професионален развој во 

таа област. Директорите исто така високо ги оценуваат потребите од обуки на наставниците за 

понатамошен професионален развој во областа планирање и спроведување на процесот на 

поучување и учење. Според мислењето на директорите потреби од обуки на наставниците во 

оваа област се дури и поголеми од мислењето на самите наставници за нивните потреби од 
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обуки. Се јавуваат статистички важни разлики при споредба на одговорите на наставниците за 

нивните  потреби од обуки и одговорите на директорите за потреби од обуки на наставниците.  

Но мора да нагласиме дека и едните и другите ги оценија како високи потреби од обуки на 

наставниците. Просечните оценки (средините) се движеа од 3,09 до 3,21 во одговорите на 

наставниците и од 3,24 до 3,65 според мислењето на директорите на скала од 1 до 4 (еден  

дека целосно не се согласни дека им е потребно некое знаење, два  значи дека делумно не се 

согласни, три значи дека делумно се согласни, и четири значи дека целосно се согласни). Може 

да заклучиме дека наставниците и директорите делумно се согласни или целосно се согласни 

дека наставниците имаат потреба од дополнително знаење во областа на планирање и 

спроведување на процесот на поучување и учење.  

 

Според мислењата на наставниците и директорите презентирани се високи потреби од обуки 

во сите области од прашањето. Поконкретно, наставниците и директорите тврдат дека на 

наставниците им е потребно дополнително знаење за индивидуализација на процесот на 

учење (конкретно за поддршка на развој на индивидуалните таленти на учениците), за 

спроведување на учење засновано на проблеми, за подготовка на современи и ажурирани 

материјали за учење, за соработка со другите наставници со цел да се поврзат целите и темите 

од различни предмети, за поддршка на учениците при справувањето со потешкотиите во 

учењето, за планирање на наставната програма насочена кон целите и за формулирање на 

показатели/индикатори  за оценување. 

 

Наставниците и директорите се согласни дека најголемата потреба за дополнително знаење на 

наставниците во областа на планирање и спроведување на процесот на поучување и учење е 

во индивидуализација на процесот на поучување и учење (конкретно за поддршка при 

развивањето на индивидуалните таленти на учениците), како и знаење за спроведување на 

учењето засновано на проблеми.  

 

Врз основа на дискусиите со советниците од Центарот СОО во Скопје и врз основа на 

проверката на материјалите од претходните обуки за наставниците од други проекти, ги 

потврдуваме нашите сознанија. Обуките во минатото биле фокусирани на планирање насочено 

кон целите, оценување засновано на критериуми и методи за учење за олеснување на 

активната улога на учениците. На тој начин на наставниците им била дадена прилика да го 

развијат или ажурираат своето педагошко знаење.  Доколку е тоа така, истото претставува 

оптимистичка основа за работа врз напредни концепти, вештини и практики во понатамошните 

обуки за наставниците.  

 

 

2. Тековен капацитет на наставниците во областа на планирање и спроведување на 

процесот на поучување и учење.  



   

 

 

 

 

 

Твининг-проект „Поддршка за модернизација на системот за образование и обука“ компонента од ИПА инструментот 

(MK/2007/IB/SO/03), Проект финансиран од Европската унија 

88 

Ги нагласивме следните сегменти од планирањето и спроведувањето на процесот на 

поучување и учење и неговата индивидуализација: 

− практиките во планирањето (кои елементи се земаат предвид при планирањето), 

− соработката помеѓу групите наставници (наставници по стручни предмети, наставници 

по практична настава, и наставници по општо-образовните предмети) при 

планирањето,    

− присуство на некои современи ориентации при уредувањето на процесот на почување 

и учење (рамнотежа помеѓу теорија и пракса, употреба на проектна работа и учење 

засновано на проблеми, и предизвикување на учениците да придонесуваат),  

− расположливоста на ресурси за учење,  

− присуство на практики за подготовка на наставните материјали, 

− присуство на практики за индивидуализација на процесот на учењето со цел да им се 

одговори на потребите на учениците (според разликите во претходните знаења, 

стилови на учење, способностите, таленти – силни страни, и потешкотии во учењето),  

− присуство на некои современи ориентации во оценувањето (присуство на оценување 

засновано на критериуми, формативно оценување и рефлексија на процесот на 

оценување во насока на целите и начелата на учењето).  

Според само-оценувањето на наставниците, тие се чувствуваат прилично компетентни за сите 

теми. Практиките, коишто беа понудени во прашалниците, според нивното мислење се добро 

поставени во секојдневието на нивната работа. Не изразија многу забележливи разлики помеѓу 

сегашна состојба и посакувана состојба на својата изведба, со исклучок на соработката помеѓу 

групите наставници (наставници по стручна теорија, практична настава и општо-образовните 

предмети).   Би сакале да соработуваат повеќе едни со други во планирањето на процесот на 

поучување и учење.  

 

Некои статистички значајни разлики неа откриени во некои понагласени сегменти од областа 

на планирање и спроведување на процесот на поучување и учење помеѓу групите наставници, 

според струката и според училиштето (во Додаток).  Наодите за разликите може да им 

помогнат на експертите кога работат со конкретни групи наставници и конкретни училишта во 

иднина.  

 

Според резултатите (под претпоставка дека резултатите се објективни) може да заклучиме 

дека наставниците се запознаени со концептите и насоките на современите образовни науки и 

политики. Врз основа на резултатите на ова истражување не може да донесеме прецизни 

заклучоци за тоа до кој степен нивните педагошки компетенции се развиени и каков е точно 

квалитетот на нивната секојдневна пракса.  Треба да се направи дополнително истражување на 

пример, анализирање на плановите за подготовка на процесот на поучување (наставата) и 

учење, анализирање на тестови, структурирано присуство во училниците, можеби интервјуа за 

современите концепти и сл.) со цел да се одговори за квалитетот и нивото на спроведување на 

современите концепти во образовните науки.  
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Иако наставниците не чувствуваат забележлива потреба да се променат во областа на 

планирање и спроведување на процесот на поучување и учење (забележливи разлики има 

само во областа на меѓусебна соработка при планирање – би сакале повеќе да соработуваат 

едни со други, особено со наставниците по практична настава), од друга страна тие се 

позитивно насочени кон понатамошниот професионален развој и би сакале да научат повеќе 

во областа на планирањето и спроведувањето на процесот на поучување и учење.   

 

Оттаму, можеме да заклучиме дека наставниците се чувствуваат компетентни по основното 

педагошко знаење. Исто така имаат позитивен став за понатамошниот професионален 

развој, што претставува добра почетна точка за обука на наставникот во овој твининг проект, 

како и за другите обуки на наставниците во иднина.  Под претпоставка дека наставниците 

објективно ги оценила своите педагошки компетенции, предлагаме обуката во овој твининг 

проект да биде на напредно ниво, да се земе предвид претходното знаење на учесниците кога 

се планираат и спроведуваат работилниците, но од друга страна работилниците не треба да 

бидат премногу напорни.  Имајќи ја во предвид таквата ориентација, предавачите ќе треба да 

спроведат дополнителни дискусии во текот на подготовката на работилниците со советниците 

за СОО во Скопје, можеби и со училишните директори и со учесниците на почетокот на 

работилниците, за да се дефинира тежината на секоја работилница пред да се спроведе. 

 

Препораки 

 

Во продолжение препорачуваме подрачја за обука на наставниците во овој твининг проект. 

Препораките беа осмислени со цел да послужат како извор за подготовка на стратегија за 

обука на наставниците. Следнава обука за наставниците ја предложивме под претпоставка 

дека целната група е веќе добро едуцирана и искусна за основите и треба да се вклучи во 

обуката заради надградба на основата, да ги види избраните случаи на добра пракса и да ги 

разгледа во смисла на современите концепти на учење.   

 

Предлагаме три подрачја на обука за наставниците како главна целна група и директорите/ 

менторите во компаниите како опционална целна група, во однос на планирањето и 

спроведувањето на процесот на поучување и учење:   

 

1. Учење базирано на проблеми, преку ситуации на учење како начин на автентично 

учење  

2. Индивидуализација на процесот на учењето  

3. Имплементација на новите наставни планови и програми за СОО на национално ниво 

Покрај ова, претставуваме и краток вовед за целта на секое подрачје. Детален (дидактички) 

план за секое подрачје е дел од стратегијата и конкретниот план за секоја работилница. Исто 
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така, нивото на тежина и сложеност треба да се детализира во согласност со повеќе наоди за 

секоја група на учесници во работилниците, како што веќе беше кажано.  

 

1. Учење засновано на проблеми преку ситуации на учење како начин на автентично 

учење  

Вовед:  

Со вклучување на ситуации на учење во планирањето и спроведувањето на процесот на учење 

и поучување можеме да ги спроведеме следниве концепти и практики на современите насоки 

во образованието (види ја и теоретската позадина на извештајот за ):  

− автентично, засновано на проблеми и проектно учење 

− колаборативно учење 

− холистичко учење, кое го поддржува развојот на компетенциите за решавање на 

реални  работни и животни проблеми, развивање на стручни и клучни компетенции 

− активна улога на учениците, менторска улога на наставникот 

− искуствено учење, учење преку делување (искуство) и рефлексија 

(концептуализација) 

− (повторно)градење на знаењето наместо пренос на знаењето 

− учење да се учи по пат на рефлексија 

− интердисциплинарна соработка помеѓу наставниците при планирање и/или 

спроведување на процесот на учењето  

− техники на планирање на наставната програма насочени кон процесот и целите 

наместо планирање на наставната програма насочено кон учење на содржина 

− повеќе автономија при избор, прилагодување и подготвување на наставните 

материјали 

− од нормативно оценување до оценување насочено кон критериуми 

− индивидуализација на процесот на учењето 

Учење со ситуации на учење е начин на автентично учење; учење засновано на проблеми и 

проектно учење, каде проблемите за учење потекнуваат од реални работни проблеми. Под 

работни проблеми подразбираме предизвици во светот на работата (компании, работни 

организации) со кои професионалците и работниците треба да се справуваат и да ги разрешат 

во реалниот живот.   

 

Горенаведените современи концепти може да се спроведат независно на ниво на автономија 

којашто ќе ја понудат националните наставни програми. Ние може да ја прилагодиме 

работилницата врз основа на конечните одлуки на ниво на училиштето и автономијата на 

наставниците во процесот на планирање на наставната програма, кое нешто се’ уште не е 

определено.  
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Целна група: главната целна група се наставниците по стручно-теоретските предмети и 

практична обука. Наставниците треба да се обединат по групи на работилниците согласно 

нивните струки, доколку е можно.  

Опционална целна група: директори на училиштата. 

 

Цели/начела:  

− Да се размисли околу различните концепти на учење (пренос на знаења или 

(повторно)градење на знаењето) и различните гледишта за улогите на наставниците 

и учениците  

− Да се мотивираат учесниците да користат автентично учење во текот на часовите  

− Да се добие поширок увид во можностите за автентично учење во стручно 

образование преку случаи на добра пракса 

− Да се постави основата за соработка помеѓу наставниците по стручно-теоретските 

предмети и практична обука во планирањето и спроведувањето на ситуациите на 

учење 

− Да се стекне искуство во разговарање и собирање на идеи за можни ситуации на 

учење 

− Да се помине низ процес на планирање на ситуација на учење во тим од неколку 

наставници и да се направи нацрт план  

− Работа заснована на проблеми и проектна работа: Проблемот е да се направи една 

мала група од наставници, да се избере една идеја за ситуација на учење, да се 

направи нацрт план и да се претстави пред групата. 

− Рефлексија за искуство преку основни теоретски концепти 

− Во помали тимови од по члетворица. 

 

2. Индивидуализација на процесот на учењето  

Вовед (види исто и теоретска позадина на извештајот за потреби од обуки): Современите 

трендови во науките за образованието  направија премин од нормативно кон оценување 

засновано на критериуми.  Критериумите, квантитативни и квалитативни стандарди на 

знаењето се поставуваат однапред. Постои и ориентација, училиштата да го доведат секој 

ученик до определен крај (ученикот да се здобие со одредена квалификација), без разлика 

какви и да се способностите и мотивацијата за учење кај нив.  

Во науките за образование  се признаваат различни стилови на учење, претпочитања и 

способности за учење помеѓу поединците. Доколку наставникот ги земе предвид при 

планирање и спроведување на процесот на учењето, процесот на учењето може да стане 

попривлечен и успешен, како за учениците така и за наставниците.  

Покрај можностите за индивидуализација на процесот на учењето во односот помеѓу 

наставникот и ученикот, постојат и можности за индивидуализација на образовниот процес на 

национално ниво. Со отворање на наставни планови и програми на национално ниво се 
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создаваат практики и алатки за поддршка на ученикот при избор на опционално- различни 

патишта за стекнување на квалификацијата.   

 

Целна група: главна целна група: наставници по стручно-теоретските предмети и практична 

обука, општо-образовните предмети и советниците  

Опционална целна група: директори на училишта 

 

Цели/начела:  

− Да се мотивираат учесниците да користат алатки за индивидуализација во текот на 

процесот на учењето и да размислат за нивната цел   

− Да станат свесни за разликите во стиловите на учење меѓу нас  

− Да анализираат и размислат случаи на планови за учење во избрани стратегии, 

методи и форми на учење според разликите во стиловите на учење  

− Да ги разберат случаите на практикување на алатки и практики за поддршка на 

ученикот во избор на различни патишта кон квалификацијата согласно отвореноста 

на македонските национални наставни планови и програми  

−  

3. Наставни планови и програми за СОО на национално ниво 

Вовед: Со реформите на СОО во Република  Македонија се направија реформи на наставните 

планови и програми на национално ниво, што беше поддржано од Компонента 1: Подготовка 

на стандарди за стручни квалификации и реформи на наставните планови и програми за 

стручно оспособување со траење до две години  и тригодишно стручно образование во 

тековниот твининг проект.  

Во текот на семинарот би сакале учесниците да се запознаат со промените на национално 

ниво, кои треба да се усогласат со промените на училишни ниво и во процесот на учењето.  

 

Целна група: главна целна група: директори на училиштата, работодавачите, наставниците 

 

Цели/начела:  

− Да се разбере целта на промените 

− Да се запознаат со конкретните промени и последиците од нив, на ниво на 

училиште, ниво на наставник и на ниво на ученик 

− Да дадат рефлексија, разговараат и мотивираат за промените 



   

 

 

 

 

 

Твининг-проект „Поддршка за модернизација на системот за образование и обука“ компонента од ИПА инструментот 

(MK/2007/IB/SO/03), Проект финансиран од Европската унија 

93 

 

3.4 Соработка со работодавачите: 
 

3.4.1 Теоретски вовед 

 

Важноста на практичната обука на работно место 

 

Соработката со работодавците во вид на практична обука е специфична за програмите на 

стручното образование и обука. Практичната обука преставува важен дел од стручниот развој 

на учениците, дел од образованата програма, каде што се стекнуваат со првото работно 

искуство и може да ги развијат своите индивидуални цели и интереси.  Иднината на 

практичната обука во голема мера зависи од тоа како различните учесници – учениците, 

училиштата и работодавците – стапуваат во меѓусебна интеракција и од соработката со другите 

засегнати страни, одговорни за спроведување и развој на стручно образование и обука.   

 

Соработката на училиштата со работодавачите е многу чувствително поле зашто целите во 

светот на работата се поинакви од целите на образованието. Тешко може да се посочи некаква 

корист од СОО за работодавачите,  каде што компанијата профитабилно е определена од 

некои други фактори, како што се организациската култура, политиките за управување со 

човечките ресурси, технолошките иновации и способноста на вработените да се справат со 

новите технологии.  Може да се каже дека постои права пропорционалност помеѓу 

продуктивноста на компанијата и вложувањето во обуката на вработените, но механизмите кои 

се инволвирани во ова прашање тешко може да се откријат.  

Улогите и одговорностите на партнерите 

 

Улогите и одговорностите на партнерите и другите засегнати страни се дефинирани со Законот 

за СОО. Во согласност со овој закон, Министерството за образование и наука е одговорно да ги 

контролира – во соработка со коморите – работодавачите дали ги исполнуваат условите за 

спроведување на практична обука и да усвои наставни програми за стручно-дидактичка обука 

од страна на работодавачите, врз основа на предлог од Центарот за СОО (член 7). 

Министерството за труд и социјална политика ги надгледува прописите за безбедносните 

услови во текот на практичната обука (член 8). Коморите се одговорни да водат и ажурираат 

Регистар на договори, склучени меѓу училишта за СОО и работодавачите кои спроведуваат 

практична обука за учениците и да подготват извештај за работодавачите кои се верифицирани 

да спроведат практична обука. Синдикатот дава предлози како да се подобрат условите за 

практичната обука во просториите на работодавачите (член 11). Јавните интереси и интересите 

на социјалните партнери се усогласени и интегрирани во Центарот за СОО.  

 

Центарот за СОО подготви Стандарди за изведување на практичната обука на учениците кај 

работодавачите, каде што се опишани целите, формите и стандардите (за опрема и кадар) за 
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спроведување на практична обука на работното место, и прецизно се дефинирани улогите и 

одговорностите на  партнерите и засегнатите страни вклучени во процес на практична обука на 

работното место. Овој документ, исто така ,вклучува и примери за потребната документација и 

затоа ја дава основата за планирање и спроведување на практична обука на работното место, 

додека пак оценувањето на практичната обука на работното место не е вклучена.   

 

Работодавачите може да спроведуваат практичната обука за учениците само доколку ги 

исполнуваат барањата во смисла на простор, опрема и соодветен кадар. Овие барања се 

дефинирани од страна на Центаротот за СОО, коморите и Министерството за образование и 

наука. Според Законот за СОО, работодавачот кој ќе земе ученици за практична обука има 

право да: - бара финансиски, царински и даночни олеснувања, како што е пропишано со закон, 

и да предложи измени и дополнувања на постојните, или да предложи нови наставни планови 

и програми (член 15).  

 

За времетраењето на практичната обука треба да се потпише договор помеѓу училиштето за 

СОО, работодавачот и ученикот. Со договорот се утврдуваат условите за обука, работата и 

надоместокот. Сите три страни се одговорни за ги исполнат обврските наведени во договорот 

за обука. Училиштата за ССО треба да го следат спроведувањето на договорите за обука и да ги 

информираат работодавачите за целите на наставните програми (член 14). Согласно 

предложените Стандарди за изведување на практичната обука на учениците кај 

работодавачите, училиштата треба да бидат одговорни исто така и за обука на менторите 

којашто се изведува во рамките на програмата подготвува од страна на Центарот за СОО.   

 

Наставните планови за стручно оспособување со траење до две години  и тригодишно стручно 

образование го утврдуваат процентот на практичната обука во севкупниот фонд на часови во 

образованите програми. Во 2-годишните програми, практичната обука зафаќа до 50% од 

вкупниот фонд на часови. Во 3-годишните програми практичната обука зафаќа до 40% од 

вкупниот фонд на часови, една третина во реален работен процес. Доколку условите за 

практичната обука во компаниите не се погодни, средината за практичната обука може да се 

создаде и во училиштето. Законот за СОО им допушта на училиштата да се впуштат и во 

комерцијални и економски активности. 

 

Истражувани прашања 

Во истражувањето во областа на соработката со работодавачите ние бевме заинтересирани за 

тоа: 

1. Колку е важна практичната обука на работното место како за училиштата така и за 

работодавачите?  

2. Како се организира практичната обука на работното место и кои се формалните 

спогодби и услови за спроведување на практичната обука? Кои улоги и одговорности на 

партнерите преовладуваат во спроведувањето на практичната обука на работното 

место?  
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3. Како се обучуваат работодавачите за спроведување на практичната обука на работното 

место и какви дополнителни обуки им се потребни на работодавачите и училиштата со 

цел подобра соработка? 

 

3.4.2 Резултати – одговори на истражуваните прашања  

 

1. Важноста на практичната обука на работно место  

Во истражувањето ги прашавме работодавачите, наставниците и директорите на  училиштата 

за нивното мислење за важноста на практичната обука на работно место. 

 

Табела 48: Обука на работно место (работодавачи) 

Обука на работно место 

Целосно 

се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Вкупно 

ф ф% ф ф% ф ф% ф ф% ф ф% 

1. Практичната обука на 

работното место е важна за 

нашата компанија за да може да 

добие квалификувана работна 

сила. 

 

44 

 

84,6 

 

8 

 

15,1 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

52 

 

100,0 

 

Сите работодавачи се согласни дека обуката на работното место е важна за нивните компании 

за да може да добијат квалификувана работна сила. 

 

Табела 49: За да се постигне квалитет во процесот на поучување и учење, важно е 
(директорите) 

За да се постигне квалитет во 

процесот на поучување и 

учење, важно е да се: 

Целосно 

се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Вкупно 

ф ф% ф ф% ф ф% ф ф% ф ф% 

1. ...соработува со 

работодавачите во планирањето 

на процесот на поучување и 

учење. 

28 75,7 9 24,3 / / / / 37 100,0 

2. ... вклучат реални примери од 

работниот живот во процесот на 

поучување и учење.  

31 83,8 6 16,2 / / / / 37 100,0 

3. ... ажурира стручното знаење 

на наставниците. 
22 59,5 13 35,1 2 5,4 / / 37 100,0 
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Табела 50: За да се постигне квалитет во процесот на поучување  и учење, важно е (наставници) 

За да се постигне квалитет во 

процесот на поучување и 

учење, важно е да се: 

Целосно 

се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Вкупно 

ф ф% ф ф% ф ф% ф ф% ф ф% 

1. ...соработува со 

работодавачите во планирањето 

на процесот на поучување и 

учење. 

86 68,3 34 27,0 6 4,8 / / 126 100,0 

2. ... вклучат реални примери од 

работниот живот во процесот на 

поучување и учење.  

97 77,6 26 20,8 2 1,6 / / 125 100,0 

3. ... ажурира стручното знаење 

на наставниците. 
96 77,4 24 19,4 4 3,2 / / 124 100,0 

 

Директорите на училиштата и наставниците се согласни дека е важно да се соработува со 

работодавачите во планирањето на процесот на поучување и учење, да се вклучат реални 

примери од работниот живот во процесот на поучување и учење и да се ажурира стручното 

знаење на наставниците. 

 

Графиконот подолу покажува дека не постои значителна разлика помеѓу директорите и 

наставниците во ова  област. Показателите за обете групи се високи (од 3,54 до 3,84 на скала од 

1 до 4). Најголемата разлика е во оценувањето на важноста на ажурирањето на стручното 

знаење на наставниците. Наставниците даваат поголема важност на оваа област одошто 

директорите.  

 

Графикон 10: За да се постигне квалитет во процесот на поучување и учење, важно е да... 
(текст на хоризонтална оска согласно табелата погоре) 

 
 

директори 

наставници 

2 1 3 
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Следната табела покажува како наставниците се обидуваат да го поврзат процесот на 

поучување и учење со светот на работата. 

 

Табела 51: Изјава (наставници) 

Изјава 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 
Вкупно 

ф ф% ф ф% ф ф% ф ф% ф ф% 

1. Во процесот на почување 
/учење вклучувам ажурирано 

знаење од мојата струка. 

60 47,6 64 50,8 2 1,6 / / 126 100,0 

2. Вклучувам стварни примери 

од работниот живот со цел да ги 

ажурирам работните проблеми.  

85 67,5 41 32,5 / / / / 126 100,0 

3. Го подобрувам процесот на 

поучување и учење врз основа 

на повратната информација од 

работодавачите. 

45 35,7 66 52,4 15 11,9 / / 126 100,0 

 
Графикон 11: Како наставниците ги оценуваат своите активности за поврзување на процесот на 
поучување и почување и учење со светот на работата? (показатели) 
(текст на хоризонтална оска согласно редоследот на табелата погоре) 

 
Наставниците оценуваат дека се многу активни во приближување на процесот на поучување и 

учење до реалниот свет на работата и до развојот на стручното знаење. Показателите се 

високи, најнискиот (3,24 на скала од 1 до 4) е кога наставниците го оценуваат влијанието на 

повратната информација од работодавaчите. Следната табела покажува дека наставниците се 

подготвени да го поврзат процесот на поучување и учење со светот на работата. Ова е 

охрабрувачки зашто главната улога во соработката со работодавачите му припаѓа на училиштето, 

а наставниците би требало да ги обучат менторите во компаниите за спроведување на 

практичната обука на работното место.  

Иако работодавачите (тие што беа вклучени во истражувањето) сите се согласни дека 

практичната обука е многу важна и дека е дел од развојот на човечките ресурси во 
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компанијата, директорите на училиштата во интервјуата се пожалија дека имале многу 

проблеми во изнаоѓање на доволно соодветни работодавачи за реализација на практичната 

обука на работното место. Овдека, се разбира, се покренува прашањето на општата свест за 

важноста на соодветни политики за човечки ресурси, дополнително мотивирање на 

работодавачите во форма на повластици, како и отвореноста и автономијата на училиштата да 

може да се прилагодат кон потребите на локалното стопанство. 

 

2. Улогите и одговорностите на партнерите 

 

За квалитетно спроведување на практична обука на работното место важно е да обезбеди 

соработката меѓу сите партнери: учениците, училиштата, работодавачите како и другите 

засегнати страни (јавни институции и социјални партнери).   

 

2.2.1 Организација, формални договори и услови  

Во истражувањето сакавме да дознаеме повеќе за организацијата на практичната обука во 

компаниите и за формалните договори и услови за спроведување на практичната обука. 

 

Табела 52: Како стапивте во контакт со училиштето? (работодавачи) 

Како стапивте во контакт со училиштето? 
Да Не Вкупно 

ф ф% ф ф% ф ф% 

1. Иницијативата потекна од нашата 

компанија. 

10 20,4 39 79,6 49 100,0 

2. Иницијативата потекна од училиштето. 42 85,7 7 13,2 49 100,0 

3. Преку лични релации. 7 14,3 42 85,7 49 100,0 

4. Не знам / / 49 100,0 49 100,0 

 

Табела 53: Колку долго соработувате со училиштето? (работодавачи) 
Колку долго соработувате со 

училиштето? 
ф ф% 

Оваа година 4 8,2 

Веќе 2 години 9 18,4 

3-5 години 11 22,4 

Повеќе од 5 години 25 51,0 

Не знам / / 

Вкупно 49 100,0 

 

Како што веќе увидовме, училиштето е одговорно за спроведување на практичната обука и во 

поголемиот број на случаи, училиштето ја презема иницијативата за соработка со 

работодавачите. Но, штом ќе се воспостави соработката, се чини дека настанува долгорочен 

однос.    Над половината од компаниите вклучени во истражувањето соработувале со 

училиштата повеќе од 5 години.  
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Табелата подолу покажува дека постојат разлики во видовите на договорите помеѓу 

партнерите. Законот за СОО налага склучување на договор помеѓу училиштето за ССО, 

работодавачот и ученикот или родителот/старателот.  

 

Табела 54: Каков вид на договор имате за практичната обука на работно место? 

(работодавачи) 

Каков вида на договор имате за практичната 

обука на работно место? 

Да Не Вкупно 

ф ф% ф ф% ф ф% 

1. Договор со училиштето 25 47,2 21 45,7 46 100,0 

2. Договор со учениците 4 8,7 42 91,3 46 100,0 

3. Договор со училиштето и учениците 10 21,7 36 78,3 46 100,0 

4. Друго / / / / / / 

5. Немаме договори 9 19,6 37 80,4 46 100,0 

20% од работодавачите вклучени во истражувањето тврдат дека немаат никаков договор за 

практичната обука на работното место. Можно е лицата кои одговараа на прашањата да не 

биле известени за договорите на нивната компанија.  

 

Доколку ја споредиме големината на компаниите кои примаат ученици за практична обука и 

бројот на учениците кои се обучуваат во компаниите годишно, може да увидиме одредени 

разидувања, поради недостиг на компании кои се подготвени да примат ученици за практична 

обука. 

  

Графикон 12: Големината на компаниите, вклучени во истражувањето 

 
Графикон 13: Бројот на учениците кои се обучуваат во компаниите, вклучени во истражувањето 

 

1 до 5 

6 до 20 

21 до 50 

повеќе од 50 

1 

2 

3 до 5 

повеќе од 5 
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Овие податоци покажуваат дека бројот на учениците во компанијата не зависи од капацитетите 

на компанијата, туку од потребите на училиштето (бројот на ученици кои треба да посетуваат 

обука на работно место). Честопати малите компании со 1-5 вработени земаат повеќе од 5 

ученици. Забелешките од прашалниците за работодавачите го потврдуваат овој расчекор.   Тие 

тврдат дека бројот на учениците треба да биде помал, а бројот на часови по практична обука 

во компанијата треба да биде поголем.  

 

2.2.2 Улогите и одговорностите на партнерите во практичната обука 

 

13% од наставниците вклучени во истражувањето доаѓаат од училишта кои немаат практична 

обука во компаниите. Тоа значи дека практичната обука се организира само во училиштето. Во 

други училишта, работодавачите играат одредена улога во реализацијата на практичната обука. 

Сакавме да дознаеме кои улоги и одговорности превладуваат. 

 

Табела 55: Нашата соработка со училиштето подразбира (работодавачи) 

Нашата соработка со 

училиштата подразбира: 

Точно 

3 

Делумно 

точно 

2 

Неточно 

1 

Не знам 

0 
Вкупно 

ф ф% ф ф% ф ф% ф ф% ф ф% 

1. Менторите во нашата 

компанија се запознаени со 

целите на наставната програма. 

18 37,5 19 39,6 2 4,2 9 18,8 48 100,0 

2. Целите и содржината на 

практичната обука ги планираме 

заедно со наставниците од 

училиштата. 

10 20,8 24 50,0 3 6,3 11 22,9 48 100,0 

3. Соработуваме за време на 

реализацијата на практичната 

обука на работно место. 

28 57,1 11 22,4 2 4,1 8 16,3 49 100,0 

4. Соработуваме кога ги 

подготвуваме извештаите од 

практичната обука. 

11 22,9 19 39,6 8 16,7 10 20,8 48 100,0 

5. Соработуваме кога ги 

оценуваме учениците. 
11 22,9 15 31,3 12 25,0 10 20,8 48 100,0 

 

Табела 56: Нашата соработка со училиштето подразбира (работодавачиците) 
Нашата соработка со училиштата подразбира: С 

3. Соработуваме за време на реализацијата на практичната обука на работно место. 2,20 

1. Менторите во нашата компанија се запознаени со целите на наставната програма. 1,96 

2. Целите и содржината на практичната обука ги планираме заедно со наставниците од 

училиштата. 
1,69 

4. Соработуваме кога ги подготвуваме извештаите од практичната обука. 1,65 

5. Соработуваме кога ги оценуваме учениците. 1,56 

 

Работодавачите оценуваат дека соработката со училиштата е најсилна во текот на реализацијата 

на практичната обука на работното место. Во другите активности (познавање на целите на 

наставната програма, планирање на целите и содржината на практичната обука, правење на 
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извештајот за практичната обука, оценување на учениците) соработката е делумна. 

Соработката во оценувањето на учениците е најслаба активност (средината изнесува 1,56 на 

скала од 1 до 3).  

 

Табела 57: Мојата работа во однос на практичната обука на работно место подразбира 
(наставници) 
Мојата работа во однос на 

практичната обука на 

работно место подразбира: 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 
Не постои Вкупно 

ф ф% ф ф% ф ф% ф ф% ф ф% ф ф% 

1. ... организирање на 

практичната обука кај 

работодавачот. 

48 39,7 37 30,6 17 14,0 3 2,5 16 13,2 121 100,0 

2. ... обезбедување на 

локации за обука на 

работно место за 

учениците. 

54 44,6 23 19,0 21 17,4 7 5,8 16 13,2 121 100,0 

3. ... запознавање на 

менторот со целите на 

наставните програми за 

практичната обука  

42 34,7 28 23,1 25 20,7 11 9,1 15 12,4 121 100,0 

4. ... следење на учениците 

кои се обучуваат во 

компаниите. 

61 50,4 27 22,3 13 10,7 5 4,1 15 12,4 121 100,0 

5. ... добивање повратни 

информации од 

работодавачите за 

квалитетот на работата на 

моите ученици за време на 

нивното учество во 

наставните програми за 

практичната обука ѓ(додека 

се на практична обука на 

работно место). 

64 52,9 26 21,5 10 8,3 6 5,0 15 12,4 121 100,0 

 

 

Табела 58: Мојата работа во однос на практичната обука на работно место подразбира 
(наставници) 
Мојата работа во однос на практичната обука на работно место подразбира: С 

5. ... добивање повратни информации од работодавачите за квалитетот на работата на 

моите ученици за време на нивното учество во наставните програми за практичната обука 

(додека се на практична обука на работно место). 

2,98 

4. ... следење на учениците кои се обучуваат во компаниите. 2,94 

1. ... организирање на практичната обука кај работодавачот. 2,81 

2. ... обезбедување на локации за обука на работно место за учениците. 2,76 

3. ... запознавање на менторот со целите на наставните програми за практичната обука  2,59 

 

Наставниците оценуваат дека соработката со работодавачите е најсилна додека добиваат 

повратна информација од работодавачите за квалитетот на работата на учениците и за време на 

следењето на учениците на практичната обука во компаниите.  Нивните активностите се во 
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извесна мера помалку поврзани со организацијата на практичната обука во компаниите, 

обезбедување на места за обука и запознавање на менторот со целите на наставните програми 

за практичната обука.. 30% од наставниците одговорија дека ретко или никогаш не го 

запознаваат менторот со целите на наставните програми за практичната обука . 

Иако прашалниците за работодавачите и наставниците не се исти, може да кажеме дека 

пораките од одговорите и од работодавачите и од наставниците се слични. И едните и другите 

оценуваат дека соработката е најсилна во текот на активностите поврзани со фазата на 

конкретна реализација на практичната обука во компанијата. За активностите поврзани со 

фазите на планирање (познавање на целите на наставната програма, планирање на целите и 

содржината на практичната обука заедно со наставниците по практична обука ) и оценување на 

практичната обука (правење на извештајот за практичната обука, оценување на учениците) 

соработката од страна на работодавачите е најчесто делумна. Се чини дека планирањето на 

практичната обука е во суштина под одговорноста на училиштето, а пак оценувањето врз 

основа на повратна информација од работодавачите. 

 

Но мора да земеме предвид дека во оваа област на истражувањето постојат значајни 

статистички разлики во одговорите на наставниците од едно до друго училиште и од една до 

друга струка. Одговорите на наставниците се разликуваат од едно училиште до друго при 

оценувањето на нивната улога во  

− добивање повратни информации од работодавачите за квалитетот на работата на 

учениците за време на нивното учество во наставната програма (додека се на 

практична обука на работно место), 

− следење на учениците кои се обучуваат во компаниите, 

− организирање на практичната обука кај работодавачот, 

− и обезбедување на локации за обука на работно место за учениците. 

Одговорите на наставниците се разликуваат од една до друга струка во однос на при на 

нивната улога оценувањето во  

− организирање на практичната обука кај работодавачот,  

− и обезбедување на локации за обука на работно место за учениците.  

Улогата на организацијата е голема во угостителско-туристичката струка, рударско-геолошката 

и металуршката, хемиско-технолошката, мала во личните услуги, електро-техничката струка, 

шумарско-дрвопреработувачката струка.  

 

Улогата на обезбедување на локации за обука е голема во угостителско-туристичката струка, 

рударско-геолошката и металуршката, хемиско-технолошката. Улогата е мала во земјоделската 

струка, електро-техничката, шумарско-дрвопреработувачката. 

 

Овие разлики се во согласност со наодите добиени од интервјуата со директорите на 

училиштата. Тие ни кажаа дека главната улога за спроведувањето на практичната обука на 
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работното место му е доделена на наставникот по практична обука: планирање, ментори за 

обука, следење, оценување. Организацијата и формалните договори се исто така одговорност 

на училишните раководители и стручните соработници (педагозите, психолозите и др.). Но 

увидовме дека распределбата на улогите и одговорностите се разликува од едно до друго 

училиште и од една до друга струка. 

 

3. Обука за соработка помеѓу училиштето и компаниите 

Законот за СОО и предлогот на Стандардите за изведување практична обука на учениците кај 

работодавачите ги утврдија условите за работодавците кои примаат учениците за практична 

обука на работното место. Еден од условите е дека треба да бидат обучени за спроведување на 

практичната обука на работно место.  

Во истражувањето сакавме да дознаеме како лицето одговорно за учениците во практичната 

обука во компанијата се обучува за спроведување на практичната обука. 

 
Графикон 14: Дали лицето одговорно за учениците е обучено за спроведување на практичната 
обука? 

 
 

Во компаниите постои одговорно лице за учениците кои посетуваат обука на работно место, но 

само 60% од овие лица се обучени за спроведување на обука на работното место. Од 

интервјуата со советниците од Центарот за СОО дознавме дека менторите се обучуваат од 

страна на наставниците по практична обука или преку проекти. Согласно предлогот 

Стандардите за изведување практична обука на учениците кај работодавачите , одговорноста 

за обука на ментори им е дадена на училиштата (наставниците по практична обука). Обуката на 

наставниците е одговорност на Центарот за СОО. Но програмата за обука на обучувачи се’ уште 

не е подготвена. 

 

Ги прашавме работодавачите за нивните потреби за обука за да можат да  ги реализираат 

целите од наставната програма и за соработка со училиштата. Потоа ги прашавме и 

Да 

Делумно 

Не 
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наставниците за нивните потреби за обука за соработка со работодавачите и за ажурирање на 

стручното знаење. 

 

 

 

 

 

Табела 59: Обука на работно место (работодавачи) 

Обука на работно место 

Целосно 

се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Вкупно 

ф ф% ф ф% ф ф% ф ф% ф ф% 

1. Практичната обука на работно 

место е важна за нашата 

компанија за да се добие обучен 

кадар.   

44 84,6 8 15,1 / / / / 52 100,00 

2. Во нашата компанија е 

потребна дополнителна обука 

за реализација на целите на 

наставната програма. 

24 46,2 23 44,2 4 7,7 1 1,9 52 100,0 

3. Во нашата компанија е 

потребна дополнителна обука 

за соработка со училиштата 

(тимска работа со наставниците 

по стручнои- теоретските 

предмети и практична обука . 

25 48,1 23 44,2 2 3,8 2 3,8 52 100,0 

 

Табела 60: Потребно ми е дополнително знаење (наставници) 

Потребно ми е дополнително 

знаење: 

Целосно 

се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Вкупно 

 ф ф% ф ф% ф ф% ф ф% ф ф% 

1. ... за соработка со 

работодавачите. 
49 38,9 58 46,0 10 7,9 9 7,1 126 100,0 

2. ... во мојата стручна област. 64 51,6 37 29,8 14 11,3 9 7,3 124 100,0 

 

Графиконот подолу ја покажува споредбата помеѓу двете целни групи. 
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Графикон 15: Наставниците и работодавачите имаат потреба од дополнително знаење... 
(редни броеви на хоризонтална оска согласно табелата погоре) 

 
Работодавачите ја изразија потребата од дополнителна обука за соработка со училиштата и 

спроведување на целите на наставната програма. На наставниците им е потребно 

дополнително знаење за соработка со работодавачите и ажурирање на нивното стручно 

знаење исто така. Во оваа област постојат статистички значајни разлики од една струка до 

друга за двата одговори, и статистички значајни разлики од едно училиште до друго за 

потребите од обука за соработка со работодавачите. (Прилог).  

 

Поголема потреба за обука во струката изразија наставниците во економско -правната и 

трговската струка, сообраќајната, земјоделската, машинската, угостителско-туристичката.  

Помала потреба за ваков вид на обука изразија во градежно-геодетската струка, електро-

техничката, графичката. Поголема потреба за обука за соработка со работодавците постои во 

хемиско-технолошката струка, , сообраќајната, личните услуги, машинската, угостителско-

туристичката. Постои помала потреба за ваков вид на обука во градежно-геодетската струка, 

рударско-геолошката и металуршката, графичката. Овие разлики се очекувани бидејќи постојат 

разлики во спроведување на практичната обука на работното место од едно до друго училиште 

и од една струка до друга.  

 

3.4.3 Заклучоци и препораки 

 

Заклучоци 

 

И наставниците и работодавачите вклучени во истражувањето ја признаваат важноста од 

практичната обука на работното место. И покрај овој факт, училиштата имаат многу проблеми 

при наоѓање на вистинските работодавач за реализација на практичната обука според целите 

наставници 

работодавачи 

... во мојата струка 

(наставници), во реализирање 

на целите на наставната 

програма (работодавачи)  

... за соработка со 

работодавачите (наставници), 

за соработка со училиштата 

(работодавачи). 
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на наставната програма. Доколку условите за практичната обука во компаниите не се погодни, 

средината за практичната обука може да се создаде и во училиштето. Некои училишта не 

соработуваат со работодавачите и тие ја организираат севкупната практична обука во рамките 

на училиштето. Но, штом ќе се воспостави соработката со работодавачите, се чини дека 

настанува долгорочен однос.  Над половината од компаниите вклучени во истражувањето 

соработувале со училиштата повеќе од  пет години.  

 

Училиштата немаат исти критериуми при избор на работодавачи и при спроведување на 

практичната обука во компанијата. Постојат разлики во процентот на часовите поминати во 

компанијата, бројот на учениците во една компанија, формалните договори помеѓу училиштето 

и работодавачите. Број на учениците во компанијата не зависи од капацитетот на компанијата 

туку од потребите на училиштето. Честопати малите компании со еден до пет вработени земаат 

повеќе од пет ученици. Забелешките од прашалниците за работодавачитего потврдуваат овој 

расчекор.  Тие тврдат дека бројот на учениците треба да биде помал, а бројот на часови по 

практична обука во компанијата треба да биде поголем.  

 

Постојат разлики исто и во распределбата на улогите и одговорностите на партнерите во 

спроведувањето на практичната обука на работното место. Наставникот по практична настава е 

клучната личност во процесот на практичната обука. Тој комуницира со работодавачот и ја 

следи реализацијата на практичната обука во компанијата. Раководителите на училиштата 

повеќе се грижат за организацијата и склучувањето на формалните договори. Соработката со 

работодавачитее најсилна во текот на активностите поврзани со фазата на конкретна 

реализација на практичната обука во компанијата. За активностите поврзани со фазите на 

планирање (познавање на целите на наставната програма, планирање на целите и содржината 

на практичната обука заедно со наставниците од училиштето) и оценување на практичната 

обука (правење на извештајот за практичната обука, оценување на учениците) соработката од 

страна на работодавачитее најчесто делумна. Овие активности во суштина се во одговорност на 

училиштето.   

 

Не се обезбедува систематска обука за менторите во компаниите. Ова подрачје се остава на 

училиштата (наставниците по практична обука) и на поединечните проекти. Постои потреба од 

дополнителна обука за сите целни групи вклучени во соработката помеѓу училиштата и 

работодавачите. Работодавачитеимаат потреба од дополнителна обука за спроведување на 

целите на наставните планови и програми, а пак наставниците изразија потреба од обука за 

ажурирање на нивното стручно знаење. 

 

Препораки 

 

Предлагаме да се подготви обука за обучувачи кои ќе ги обучуваат менторите во компаниите 
(советници на ЦСОО, наставниците по практична обука, стручните соработници од училиштата) 
согласно посебна програма за обука.  
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Програмата за обука на менторите во Словенија вклучува учење на основните развојни 

специфичности на младите лица, темелни психолошки и педагошки карактеристики на учењето 

и поучувањето, важноста на вештините за комуникација и вештините за решавање конфликти 

при работата со учениците, законот за СОО и здравствена заштита при работа. Покрај тоа, 

програмата може да ги вклучи и важноста од добра организациска култура за успешна работа и 

начини за вклучување на учениците во тимска работа и проектна работа, и подготовка на 

неопходната документација за ефективно управување, следење и оценување на практичната 

обука во компанијата.  

 

Училиштето треба да се поттикне да соработува со работодавачите. Треба да се обезбеди 

обука за воспоставување на контакти со работодавачите, обезбедување на доволно локации за 

обука на учениците и обезбедување на доволен број на часови за практична обука на 

работното место, во рамките на обуката за спроведување на нови наставни програми.   

 

Во рамките на соработката со работодавачите, постои можност за организирање на практична 

обука и за наставниците во компанијата за да може да си го ажурираат стручното знаење и да 

се приближат до реалниот свет на работата. 

 

Целта треба да биде да се усогласи спроведувањето на практичната обука на работното 

место. Препорачуваме училиштата од иста струка да соработуваат со стручните соработници и 

да ги координираат критериумите за спроведување на практичната обука во компаниите. 
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5 Прилози 
 

5.1 Статистички значајни разлики во истражувањето 

5.1.1 Водство и организација на работата во училиштата  

 

Статистички значајни разлики помеѓу наставниците во училиштето  

 

Табела 61: Директорот ми овозможува самостојно да се занимавам со професионални работи 

(Наставници) 

Директорот ми верува 

Директорот ми 

овозможува самостојно 

да се занимавам со 

професионални работи  

Целосно се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Целосно не 

се 

согласувам 

1 

Вкупно 

Име на училиштето: f f% f f% f f% f f% f f% 

Училиште 1 9 81,8 2 18,2 / / / / 11 100,0 

Училиште 2 7 100,0 / / / / / / 7 100,0 

Училиште 3 6 46,2 5 38,5 2 15,4 / / 13 100,0 

Училиште 4 6 100,0 / / / / / / 6 100,0 

Училиште 5 6 85,7 1 14,3 / / / / 7 100,0 

Училиште 6 20 95,2 1 4,8 / / / / 21 100,0 

Училиште 7 13 100,0 / / / / / / 13 100,0 

Училиште 8 5 100,0 / / / / / / 5 100,0 

Училиште 9 12 85,7 2 14,3 / / / / 14 100,0 

Училиште 10 18 90,0 2 10,0 / / / / 20 100,0 

Училиште 11 13 61,9 6 28,6 2 9,5 / / 21 100,0 

Училиште 12 7 87,5 1 12,5 / / / / 8 100,0 

Вкупно 122 83,6 20 13,7 4 2,7 / / 146 100,0 

 

Хи (χ) – квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 

(Pearson Chi-square) 

34,070
a

 22 ,048 

Сооднос на веројатност 

(Likelihood ratio) 

34,156 22 ,047 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 

(linear-by-linear association) 

,010 1 ,920 

N број на валидни случаи 146     

а. 25 ќелии (69,4%) имаат очекуван збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,14. 

 

Табела 62: Потребно ми е дополнително знаење/искуство за тимска работа (Наставници) 

Потребно ми е 

дополнително 

знаење/искуства за 

Целосно се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Делумно 

не се 

Целосно не 

се 
Вкупно 
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тимска работа 4 3 согласувам 

2 

согласувам 

1 

Име на училиштето: f f% f f% f f% f f% f f% 

Училиште 1 7 63,6 3 27,3 / / 1 9,1 11 100,0 

Училиште 2 1 14,3 6 85,7 / / / / 7 100,0 

Училиште 3 10 76,9 2 15,4 / / 1 7,7 13 100,0 

Училиште 4 2 33,3 4 66,7 / / / / 6 100,0 

Училиште 5 2 28,6 5 71,4 / / / / 7 100,0 

Училиште 6 12 57,1 8 38,1 1 4,8 / / 21 100,0 

Училиште 7 3 23,1 6 46,2 4 30,8 / / 13 100,0 

Училиште 8 2 40,0 2 40,0 / / 1 20,0 5 100,0 

Училиште 9 5 35,7 5 35,7 4 28,6 / / 14 100,0 

Училиште 10 6 30,0 12 60,0 1 5,0 1 5,0 20 100,0 

Училиште 11 6 28,6 12 57,1 3 14,3 / / 21 100,0 

Училиште 12 5 62,5 2 25,0 / / 1 12,5 8 100,0 

Вкупно 61 41,8 67 45,9 13 8,9 5 3,4 146 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 52,230
a

 33 ,018 

Сооднос на веројатност 52,071 33 ,019 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 2,905 1 ,088 

N број на валидни случаи 146     

а. 35 ќелии (72,9%) имаат очекуван збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,17. 

 

 

Табела 63: Вклучен сум во подготовката на годишниот училишен работен план (Наставници) 

Вклучен сум во 

подготовката на 

годишниот училиштен 

работен план 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

Јас не сум 

вклучен/а 
Вкупно 

Име на училиштето: f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Училиште 1 / / 4 36,4 1 9,1 2 18,2 4 36,4 11 100,0 

Училиште 2 1 14,3 2 28,6 4 57,1 / / / / 7 100,0 

Училиште 3 1 7,7 2 15,4 1 7,7 4 30,8 5 38,5 13 100,0 

Училиште 4 5 71,4 1 14,3 / / / / 1 14,3 7 100,0 

Училиште 5 4 57,1 1 14,3 2 28,6 / / / / 7 100,0 

Училиште 6 5 23,8 5 23,8 5 23,8 / / 6 28,6 21 100,0 

Училиште 7 9 69,2 2 15,4 1 7,7 / / 1 7,7 13 100,0 

Училиште 8 / / 2 40,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0 5 100,0 

Училиште 9 3 21,4 6 42,9 1 7,1 / / 4 28,6 14 100,0 

Училиште 10 5 25,0 2 10,0 5 25,0 4 20,0 4 20,0 20 100,0 

Училиште 11 1 4,8 3 14,3 4 19,0 4 19,0 9 42,9 21 100,0 

Училиште 12 1 12,0 2 25,0 1 12,5 / / 4 50,0 8 100,0 

Вкупно 35 23,8 32 21,8 26 17,7 15 10,2 39 26,5 147 100,0 
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Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 78,906
a

 44 ,001 

Сооднос на веројатност 85,519 44 ,000 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 1,381 1 ,240 

N број на валидни случаи 147     

а. 55 ќелии (91,7%) имаат очекуван збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,51. 

 

 

Табела 64: Вклучен/а сум во подготовката на проекти за развој на училиштето. (Наставници) 

Вклучен/а сум 

во подготовката на проек

ти за развој на училиштет

о. 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

Јас не сум 

вклучен/а 
Вкупно 

Име на училиштето: f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Училиште 1 / / 3 
27,

3 
3 

27,

3 
3 

27,

3 
2 

18,

2 
11 

100

,0 

Училиште 2 3 
42,

9 
3 

42,

9 
1 

14,

3 
/ / / / 7 

100

,0 

Училиште 3 1 7,7 2 
15,

4 
5 

38,

5 
2 

15,

4 
3 

23,

1 
13 

100

,0 

Училиште 4 1 
20,

0 
/ / 4 

80,

0 
/ / / / 5 

100

,0 

Училиште 5 2 
28,

6 
3 

42,

9 
2 

28,

6 
/ / / / 7 

100

,0 

Училиште 6 4 
19,

0 
5 

23,

8 
9 

42,

9 
/ / 3 

14,

3 
21 

100

,0 

Училиште 7 4 
30,

8 
7 

53,

8 
2 

15,

4 
/ / / / 13 

100

,0 

Училиште 8 / / 2 
40,

0 
3 

60,

0 
/ / / / 5 

100

,0 

Училиште 9 4 
30,

8 
4 

30,

8 
3 

23,

1 
2 

15,

4 
/ / 13 

100

,0 

Училиште 10 3 
15,

0 
4 

20,

0 
7 

35,

0 
2 

10,

0 
4 

20,

0 
20 

100

,0 

Училиште 11 / / 2 9,5 14 
66,

7 
/ / 5 

23,

8 
21 

100

,0 

Училиште 12 2 
25,

0 
5 

62,

5 
/ / / / 1 

12,

5 
8 

100

,0 

Вкупно 24 
16,

7 
40 

27,

8 
53 

36,

8 
9 6,3 18 

12,

5 
144 

100

,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 70,259
a

 44 ,007 

Сооднос на веројатност 83,807 44 ,000 
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Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,048 1 ,827 

N број на валидни случаи 144     

а. 54 ќелии (90,0%) имаат очекуван збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,31. 

 

 

Табела 65: Вклучен/а сум во дискусиите за новини во училишната политика. (Наставници) 

Вклучен/а сум 

во дискусиите за новин

и во училишната 

политика 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

Јас не сум 

вклучен/а 
Вкупно 

Име на училиштето: f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Училиште 1 / / 5 45,5 2 18,2 1 9,1 3 27,3 11 
100,

0 

Училиште 2 3 42,9 4 57,1 / / / / / / 7 
100,

0 

Училиште 3 1 7,7 5 38,5 2 15,4 4 30,8 1 7,7 13 
100,

0 

Училиште 4 2 28,6 2 28,6 2 28,6 / / 1 14,3 7 
100,

0 

Училиште 5 4 57,1 / / 2 28,6 1 14,3 / / 7 
100,

0 

Училиште 6 7 33,3 4 19,0 7 33,3 1 4,8 2 9,5 21 
100,

0 

Училиште 7 3 23,1 5 38,5 5 38,5 / / / / 13 
100,

0 

Училиште 8 / / 4 80,0 1 20,0 / / / / 5 
100,

0 

Училиште 9 4 28,6 5 35,7 3 21,4 2 14,3 / / 14 
100,

0 

Училиште 10 4 20,0 6 30,0 7 35,0 2 10,0 1 5,0 20 
100,

0 

Училиште 11 / / 5 23,8 14 66,7 1 4,8 1 4,8 21 
100,

0 

Училиште 12 1 12,5 7 87,5 / / / / / / 8 
100,

0 

Вкупно 29 19,7 52 35,4 45 30,6 12 8,2 9 6,1 147 
100,

0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 75,392
a

 44 ,002 

Сооднос на веројатност 82,364 44 ,000 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,284 1 ,594 

N број на валидни случаи 147     

а. 54 ќелии (90,0%) имаат очекуван збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,31. 

 

Табела 66: Вклучен/а сум во само-оценувањето на работата во училиштето. (Наставници) 

Вклучен/а сум во само-

оценувањето на 

работата во 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

Јас не сум 

вклучен/а 
Вкупно 
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училиштето. 

Име на училиштето: f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Училиште 1 1 9,1 4 36,4 3 27,3 1 9,1 2 18,2 11 100,0 

Училиште 2 5 71,4 2 28,6 / / / / / / 7 100,0 

Училиште 3 / / 4 33,3 4 33,3 3 25,0 1 8,3 12 100,0 

Училиште 4 3 42,9 2 28,6 1 14,3 1 14,3 / / 7 100,0 

Училиште 5 4 57,1 / / 3 42,9 / / / / 7 100,0 

Училиште 6 7 33,3 3 14,3 3 14,3 2 9,5 6 28,6 21 100,0 

Училиште 7 5 38,5 7 53,8 1 7,7 / / / / 13 100,0 

Училиште 8 / / 3 60,0 2 40,0 / / / / 5 100,0 

Училиште 9 8 57,1 5 35,7 1 7,1 / / / / 14 100,0 

Училиште 10 5 25,0 8 40,0 4 20,0 1 5,0 2 10,0 20 100,0 

Училиште 11 1 4,8 4 19,0 14 66,7 1 4,8 1 4,8 21 100,0 

Училиште 12 4 50,0 3 37,5 / / 1 12,5 / / 8 100,0 

Вкупно 43 29,5 45 30,8 36 24,7 10 6,8 12 8,2 146 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 85,144
a

 44 ,000 

Сооднос на веројатност 93,612 44 ,000 

Праволиниска-врз-праволиниска 

асоцијација 

,541 1 ,462 

N број на валидни случаи 146     

а. 52 ќелии (86,7%) имаат очекуван збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,34. 

 

Табела 67: Вклучен/а сум во подготовката на стратегиите за развој на училиштето. (Наставници) 

Вклучен/а сум во подготовката на 

стратегиите за развој на училиште

то. 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никога

ш 

1 

Јас не 

сум 

вклучен/

а 

Вкупно 

Име на училиштето: f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Училиште 1 / / 3 
27,

3 
3 

27,

3 
1 9,1 4 

36,

4 
11 

100,

0 

Училиште 2 4 
57,

1 
2 

28,

6 
1 

14,

3 
/ / / / 7 

100,

0 

Училиште 3 1 7,7 2 
15,

4 
6 

46,

2 
2 

15,

4 
2 

15,

4 
13 

100,

0 

Училиште 4 1 
16,

7 
2 

33,

3 
2 

33,

3 
/ / 1 

16,

7 
6 

100,

0 

Училиште 5 2 
28,

6 
3 

42,

9 
2 

28,

6 
/ / / / 7 

100,

0 

Училиште 6 4 
19,

0 
5 

23,

8 
6 

28,

6 
/ / 6 

28,

6 
21 

100,

0 

Училиште 7 1 7,7 6 
46,

2 
6 

46,

2 
/ / / / 13 

100,

0 

Училиште 8 1 
20,

0 
1 

20,

0 
3 

60,

0 
/ / / / 5 

100,

0 

Училиште 9 6 42, 3 21, 4 28, 1 7,1 / / 14 100,
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9 4 6 0 

Училиште 10 4 
21,

1 
5 

26,

3 
5 

26,

3 
3 

15,

8 
2 

10,

5 
19 

100,

0 

Училиште 11 / / 1 4,8 
1

1 

52,

4 
4 

19,

0 
5 

23,

8 
21 

100,

0 

Училиште 12 1 
12,

5 
2 

25,

0 
4 

50,

0 
1 

12,

5 
/ / 8 

100,

0 

Вкупно 
2

5 

17,

2 

3

5 

24,

1 

5

3 

36,

5 

1

2 
8,3 20 

13,

8 

14

5 

100,

0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 59,705
a

 44 ,057 

Сооднос на веројатност 71,158 44 ,006 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,113 1 ,737 

N број на валидни случаи 145     

а. 54 ќелии (90,0%) имаат очекуван збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,41. 

 

 

Табела 68: Вклучен/а сум во подготовката на планот за професионален развој на ниво на училиштето. 

(Наставници) 

Вклучен/а сум во 

подготовката на планот 

за професионален 

развој на ниво на 

училиштето. 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

Јас не сум 

вклучен/а 
Вкупно 

Име на училиштето: f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Училиште 1 1 9,1 3 27,3 1 9,1 3 27,3 3 27,3 11 100,0 

Училиште 2 5 71,4 2 28,6 / / / / / / 7 100,0 

Училиште 3 / / 3 23,1 4 30,8 5 38,5 1 7,7 13 100,0 

Училиште 4 3 42,9 2 28,6 / / 1 14,3 1 14,3 7 100,0 

Училиште 5 1 14,3 3 42,9 2 28,6 1 14,3 / / 7 100,0 

Училиште 6 3 14,3 5 23,8 5 23,8 2 9,5 6 28,6 21 100,0 

Училиште 7 2 15,4 3 23,1 8 61,5 / / / / 13 100,0 

Училиште 8 / / 1 20,0 4 80,0 / / / / 5 100,0 

Училиште 9 3 21,4 4 28,6 4 28,6 2 14,3 1 7,1 14 100,0 

Училиште 10 6 30,0 8 40,0 5 25,0 / / 1 5,0 20 100,0 

Училиште 11 / / 2 9,5 9 42,9 6 28,6 4 19,0 21 100,0 

Училиште 12 1 12,5 2 25,0 / / 1 12,5 4 50,0 8 100,0 

Вкупно 25 17,0 38 25,9 42 28,6 21 14,3 21 14,3 147 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 83,073
a

 44 ,000 

Сооднос на веројатност 92,511 44 ,000 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,823 1 ,364 
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N број на валидни случаи 147     

а. 54 ќелии (90,0%) имаат очекуван збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,71. 

 

Статистички значајни разлики помеѓу наставниците според стручното подрачје   

 

Табела 69: Потребно ми е дополнително знаење/искуства за тимска работа (Наставници) 

Потребно ми е дополнително 

знаење/искуства за тимска 

работа 

Целосно се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Вкупно 

Стручна област: f f% f f% f f% f f% f f% 

Економско-правна и трговска 

струка 
7 63,3 3 27,3 / / 1 9,1 11 100,0 

Хемиско-технолошка струка 7 35,0 11 55,0 1 5,0 1 5,0 20 100,0 

Земјоделско-ветеринарна 

струка 
14 70,0 4 20,0 2 10,0 / / 20 100,0 

Сообраќајна струка 6 87,5 / / / / 1 14,3 7 100,0 

Текстилно-кожарска струка 1 20,0 4 80,0 / / / / 5 100,0 

Шумарско- 

дрвопреработувачка струка 
3 20,0 10 66,7 2 13,3 / / 15 100,0 

Лични услуги 3 50,0 3 50,0 / / / / 6 100,0 

Геолошко-рударска и 

металуршка струка 
1 16,7 4 66,7 1 16,7 / /  100,0 

Графичка струка 2 28,6 2 28,6 3 42,9 / / 7 100,0 

Градежно-геодетска струка 3 30,0 7 70,0 / / / / 10 100,0 

Електротехничка струка 3 18,8 9 56,3 3 18,8 1 6,3 16 100,0 

Машинска струка 6 40,0 8 53,3 1 6,7 / / 15 100,0 

Угостителско-туристичка 

струка 
5 62,5 2 25,0 / / 1 12,5 8 100,0 

Вкупно 61 41,8 67 45,9 13 8,9 5 3,4 146 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 53,859
a

 36 ,028 

Сооднос на веројатност 57,164 36 ,014 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 2,371 1 ,124 

N број на валидни случаи 146     

а. 41 ќелии (78,8%) имаат очекуван збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,17. 

 

 

Табела 70: Вклучен/а сум во подготовката на Годишната програма за работа на училиштето 

(Наставници) 

Вклучен/а сум во 

подготовката на Годишната 

програма за работа на 

училиштето  

 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

Јас не сум 

вклучен/а 
Вкупно 

Стручна област: f f% f f% f f% f f% f f% f f% 
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Економско-правна и трговска 

струка 
/ / 4 36,4 1 9,1 2 18,2 4 36,4 11 100,0 

Хемиско-технолошка струка 1 5,0 6 30,0 8 40,0 1 5,0 4 20,0 20 100,0 

Земјоделско-ветеринарна 

струка 
5 25,0 7 35,0 2 10,0 3 15,0 3 15,0 20 100,0 

Сообраќајна струка / / / / 1 14,3 1 14,3 5 71,4 7 100,0 

Текстилно-кожарска струка 5 83,3 1 16,7 / / / / / / 6 100,0 

Шумарско-  

дрвопреработувачка струка 
7 46,7 4 26,7 2 13,3 / / 2 13,3 15 100,0 

Лични услуги 1 16,7 1 16,7 1 16,7 / / 3 50,0 6 100,0 

Геолошко-рударска и 

металуршка струка 
5 83,3 1 16,7 / / / / / / 6 100,0 

Графичка струка 4 57,1 1 14,3 1 14,3 / / 1 14,3 7 100,0 

Градежно-геодетска струка 1 10,0 2 20,0 / / 5 50,0 2 20,0 10 100,0 

Електротехничка струка 1 6,3 2 12,5 5 31,3 2 12,5 6 37,5 16 100,0 

Машинска струка 4 26,7 1 6,7 4 26,7 1 6,7 5 33,3 15 100,0 

Угостителско-туристичка 

струка 
1 12,5 2 25,0 1 12,5 / / 4 50,0 8 100,0 

Вкупно 35 23,8 32 21,8 26 17,7 15 10,2 39 26,5 147 100,0 

 

 

 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 94,318
a

 48 ,000 

Сооднос на веројатност 95,026 48 ,000 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,542 1 ,462 

N број на валидни случаи 147     

а. 63 ќелии (96,9%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,61. 

 

Табела 71: Вклучен/а сум во подготовката на проекти за развој на училиштето. (Наставници) 

Вклучен/а сум 

во подготовката на проекти за 

развој на училиштето. 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

Јас не 

сум 

вклучен/

а 

Вкупно 

Стручна област: f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Економско-правна и трговска 

струка 
/ / 3 27,3 3 27,3 3 27,3 2 18,2 11 

100,

0 

Хемиско-технолошка струка 3 15,0 8 40,0 8 40,0 / / 1 5,0 20 
100,

0 

Земјоделско-ветеринарна 

струка 
4 21,1 5 26,3 6 31,6 3 15,8 1 5,3 19 

100,

0 

Сообраќајна струка / / / / 3 50,0 1 16,7 2 33,3 6 
100,

0 

Текстилно-кожарска струка 1 20,0 / / 3 50,0 1 16,7 2 33,3 6 
100,

0 

Шумарско- 

дрвопреработувачка струка 
1 20,0 / / 4 80,0 / / / / 5 

100,

0 

Лични услуги 1 16,7 1 16,7 2 33,3 / / 2 33,3 6 
100,

0 
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Геолошко-рударска и 

металуршка струка 
1 16,7 5 83,3 / / / / / / 6 

100,

0 

Графичка струка 3 42,9 2 28,6 2 28,6 / / / / 7 
100,

0 

Градежно-геодетска струка / / 2 20,0 5 50,0 1 10,0 2 20,0 10 
100,

0 

Електротехничка струка 1 6,3 2 12,5 9 56,3 1 6,3 3 18,8 16 
100,

0 

Машинска струка 2 13,3 2 13,3 7 46,7 / / 4 26,7 15 
100,

0 

Угостителско-туристичка струка 2 25,0 5 62,5 / / / / 1 12,5 8 
100,

0 

Вкупно 24 16,7 40 27,8 53 36,8 9 6,3 18 12,5 144 
100,

0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 73,538
a

 48 ,010 

Сооднос на веројатност 83,529 48 ,001 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,199 1 ,655 

N број на валидни случаи 144     

а. 58 ќелии (89,2%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,31. 

 

 

Табела 72: Вклучен/а сум во дискусиите за новини во политиката на училиштето. (Наставници) 

Вклучен/а сум 

во дискусиите за новини во политиката н

а училиштето. 

Секога

ш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никога

ш 

1 

Јас не 

сум 

вклучен

/а 

Вкупно 

Стручна област: f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Економско-правна и трговска струка / / 5 
45,

5 
2 

18,

2 
1 9,1 3 

27,

3 
11 

100

,0 

Хемиско-технолошка струка 6 
30,

0 

1

0 

50,

0 
2 

10,

0 
1 5,0 1 5,0 20 

100

,0 

Земјоделско-ветеринарна струка 4 
20,

0 
8 

40,

0 
3 

15,

0 
5 

25,

0 
/ / 20 

100

,0 

Сообраќајна струка / / 2 
28,

6 
2 

28,

6 
1 

14,

3 
2 

28,

6 
7 

100

,0 

Текстилно-кожарска струка 2 
33,

3 
2 

33,

3 
2 

33,

3 
/ / / / 6 

100

,0 

Шумарско- дрвопреработувачка струка 8 
53,

3 
1 6,7 5 

33,

3 
1 6,7 / / 15 

100

,0 

Лични услуги 1 
16,

7 
1 

16,

7 
3 

50,

0 
/ / 1 

16,

7 
6 

100

,0 

Геолошко-рударска и металуршка струка / / 4 
66,

7 
2 

33,

3 
/ / / / 6 

100

,0 

Графичка струка 3 
42,

9 
1 

14,

3 
3 

42,

9 
/ / / / 7 

100

,0 

Градежно-геодетска струка / / 3 
30,

0 
5 

50,

0 
1 

10,

0 
1 

10,

0 
10 

100

,0 

Електротехничка струка 3 
18,

8 
2 

12,

5 
9 

56,

3 
1 6,3 1 6,3 16 

100

,0 
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Машинска струка 1 6,7 6 
40,

0 
7 

46,

7 
1 6,7 / / 15 

100

,0 

Угостителско-туристичка струка 1 
12,

5 
7 

87,

5 
/ / / / / / 8 

100

,0 

Вкупно 
2

9 

19,

7 

5

2 

35,

4 

4

5 

30,

6 

1

2 
8,2 9 6,1 

14

7 

100

,0 

 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 82,185
a

 48 ,002 

Сооднос на веројатност 87,295 48 ,000 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,052 1 ,819 

N број на валидни случаи 147     

а. 58 ќелии (89,2%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,37. 
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Табела 73: Вклучен/а сум во самоевалуација на работата во училиштето. (Наставници) 

Вклучен/а сум во само-

оценувањето на работата во 

училиштето. 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

Јас не сум 

вклучен/а 
Вкупно 

Стручна област: f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Економско-правна и трговска 

струка 
1 9,1 4 36,4 3 27,3 1 9,1 2 18,2 11 100,0 

Хемиско-технолошка струка 7 35,0 6 30,0 3 15,0 / / 4 20,0 20 100,0 

Земјоделско-ветеринарна 

струка 
6 31,6 4 21,1 5 26,3 3 15,8 1 5,3 19 100,0 

Сообраќајна струка / / 2 28,6 1 14,3 3 42,9 1 14,3 7 100,0 

Текстилно-кожарска струка 3 50,0 2 33,3 1 16,7 / / / / 6 100,0 

Шумарско- 

дрвопреработувачка струка 
8 53,3 4 26,7 3 20,0 / / / / 15 100,0 

Лични услуги 3 50,0 1 16,7 1 16,7 / / 1 16,7 6 100,0 

Геолошко-рударска и 

металуршка струка 
1 16,7 5 83,3 / / / / / / 6 100,0 

Графичка струка 4 57,1 2 28,6 1 14,3 / / / / 7 100,0 

Градежно-геодетска струка 1 10,0 5 50,0 3 30,0 / / 1 10,0 10 100,0 

Електротехничка струка 2 12,5 6 37,5 5 31,3 2 12,5 1 6,3 16 100,0 

Машинска струка 3 20,0 1 6,7 10 66,7 / / 1 6,7 15 100,0 

Угостителско-туристичка 

струка 
4 50,0 3 37,5 / / 1 12,5 / / 8 100,0 

Вкупно 43 29,5 45 30,8 36 24,7 10 6,8 12 8,2 146 100,0 

 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 74,325
a

 48 ,009 

Сооднос на веројатност 75,999 48 ,006 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,717 1 ,397 

N број на валидни случаи 146     

а. 61 ќелии (93,8%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,41. 
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Табела 74: Вклучен/а сум во подготовката на стратегија за развој на училиштето (Наставници).  

Вклучен/а сум во подготовката на 

стратегиите за развој на училиштет

о. 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

Јас не 

сум 

вклучен/

а 

Вкупно 

Економско-правна и трговска струка f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Хемиско-технолошка струка / / 3 
27,

3 
3 

27,

3 
1 9,1 4 36,4 11 

100,

0 

Земјоделско-ветеринарна струка 6 
30,

0 
6 

30,

0 
4 

20,

0 
/ / 4 20,0 20 

100,

0 

Сообраќајна струка 5 
25,

0 
4 

20,

0 
9 

45,

0 
2 

10,

0 
/ / 20 

100,

0 

Текстилно-кожарска струка / / 1 
14,

3 
3 

42,

9 
1 

14,

3 
2 28,6 7 

100,

0 

Шумарско- дрвопреработувачка 

струка 
1 

20,

0 
1 

20,

0 
2 

40,

0 
/ / 1 20,0 5 

100,

0 

Лични услуги 6 
40,

0 
5 

33,

3 
4 

26,

7 
/ / / / 15 

100,

0 

Геолошко-рударска и металуршка 

струка 
1 

16,

7 
1 

16,

7 
2 

33,

3 
/ / 2 33,3 6 

100,

0 

Графичка струка / / 3 
50,

0 
3 

50,

0 
/ / / / 6 

100,

0 

Градежно-геодетска струка 1 
14,

3 
3 

42,

9 
3 

42,

9 
/ / / / 7 

100,

0 

Електротехничка струка / / 3 
30,

0 
5 

50,

0 
1 

10,

0 
1 10,0 10 

100,

0 

Машинска струка 2 
12,

5 
3 

18,

8 
5 

31,

3 
3 

18,

8 
3 18,8 16 

100,

0 

Угостителско-туристичка струка 2 
14,

3 
/ / 6 

42,

9 
3 

21,

4 
3 21,4 14 

100,

0 

Економско-правна и трговска струка 1 
12,

5 
2 

25,

0 
4 

50,

0 
1 

12,

5 
/ / 8 

100,

0 

Вкупно 25 
17,

2 

3

5 

24,

1 

5

3 

36,

6 
12 8,3 20 13,8 

14

5 

100,

0 

 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 52,204
a

 48 ,314 

Сооднос на веројатност 68,288 48 ,029 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,935 1 ,334 

N број на валидни случаи 145     

а. 60 ќелии (92,3%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,41. 
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Статистички значајни разлики помеѓу наставниците и директорите 

 

Табела  75: За да се постигне квалитет во процесот на поучување и учење, важно е директорот да ги 

слуша и прифаќа предлозите на наставниците. 

За да се постигне квалитет во 

процесот на поучување и учење... 

Целосно се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Вкупно 

Група f f% f f% f f% f f% f f% 

Наставници 119 81,0 27 18,3 1 0,7 / / 147 100,0 

Директори 21 56,8 16 43,2 / / / / 37 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 10,353
a

 2 ,006 

Сооднос на веројатност 9,578 2 ,008 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 8,310 1 ,004 

N број на валидни случаи 184     

а. 2 ќелии (33,3%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,20. 

 

Табела 76: Нашиот тим има јасно разбирање на заедничките цели. 

Нашиот тим има јасно 

разбирање на 

заедничките цели. 

Целосно се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Не сум 

вклучен 

во ниту 

еден 

тим 

Вкупно 

Група f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Наставници 110 75,3 32 21,9 1 0,7 / / 3 2,1 146 100,0 

Директори 20 54,1 15 40,6 2 5,3 / / / / 37 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 10,642
a

 3 ,014 

Сооднос на веројатност 9,943 3 ,019 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 2,521 1 ,112 

N број на валидни случаи 183     

а. 4 ќелии (50,0%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,61. 

 

Табела 77: Како тим подготвуваме работен план со планирани задачи за тимот. 

Како тим подготвуваме 

работен план со 

планирани задачи за 

тимот. 

Целосно се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Не сум 

вклучен 

во ниту 

еден 

тим 

Вкупно 

Група f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Наставници 99 67,8 42 28,8 2 1,3 / / 3 2,1 146 100,0 
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Директори 18 48,6 19 51,4 / / / / / / 37 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 7,479
a

 3 ,058 

Сооднос на веројатност 8,116 3 ,044 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,858 1 ,354 

N број на валидни случаи 183     

а. 4 ќелии (50,0%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,40. 

 

Табела 78: Имаме редовни состаноци на тимот. 

Имаме редовни 

состаноци на тимот. 

Целосно се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Не сум 

вклучен 

во ниту 

еден 

тим 

Вкупно 

Група f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Наставници 78 53,4 53 36,3 10 6,8 2 1,4 3 2,1 146 100,0 

Директори 30 81,1 5 13,5 1 2,7 1 2,7 / / 37 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 10,587
a

 4 ,032 

Сооднос на веројатност 12,042 4 ,017 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 5,522 1 ,019 

N број на валидни случаи 183     

а. 5 ќелии (50,0%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,61. 

 

Табела 79: Вклучен/а сум во подготовката на Годишната програма за работа на училиштето  

Вклучен/а сум во 

подготовката на Годишната 

програма за работа на 

училиштето  

 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

Јас не сум 

вклучен/а 
Вкупно 

Група f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Наставници 35 23,8 32 21,8 26 17,7 15 10,2 39 26,5 147 100,0 

Директори 25 67,6 10 27,0 2 5,4 / / / / 37 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 34,237
a

 4 ,000 

Сооднос на веројатност 42,683 4 ,000 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 30,837 1 ,000 

N број на валидни случаи 184     

а. 1 ќелија (10,0%) се очекува да има збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,3,02. 
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Табела 80: Вклучен/а сум во подготовката на развојни проекти   на училиштето. 

Вклучен/а сум 

во подготовката на развојни 

проекто на училиштето. 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

Јас не сум 

вклучен/а 
Вкупно 

Група f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Наставници 24 16,7 40 27,7 53 36,8 9 6,3 18 12,5 144 100,0 

Директори 19 51,4 16 43,2 2 5,4 / / / / 37 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 33,671
a

 4 ,000 

Сооднос на веројатност 40,125 4 ,000 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 27,781 1 ,000 

N број на валидни случаи 181     

а. 2 ќелии (20,0%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,1,84. 

 

Табела 81: Вклучен/а сум во дискусиите за новини во политиката на училиштето. 

Вклучен/а сум 

во дискусиите за новини во политиката н

а училиштето. 

Секога

ш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никога

ш 

1 

Јас не 

сум 

вклучен

/а 

Вкупно 

Група f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Наставници 
2

9 

19,

7 

5

2 

35,

4 

4

5 

30,

6 
12 

8,

2 
9 6,1 

14

7 

100

,0 

Директори 
2

0 

54,

1 

1

7 

45,

9 
/ / / / / / 37 

100

,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 30,572
a

 4 ,000 

Сооднос на веројатност 41,387 4 ,000 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 25,450 1 ,000 

N број на валидни случаи 184     

а. 2 ќелии (20,0%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,1,81. 

 

Табела 82: Вклучен/а сум во самоевалуацијата на работата во училиштето. 

Вклучен/а сум во само-

евалуацијата на работата во 

училиштето. 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

Јас не сум 

вклучен/а 
Вкупно 

Група f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Наставници 43 29,5 45 30,8 36 24,7 10 6,8 12 8,2 146 100,0 

Директори 27 72,9 10 27,1 / / / / / / 37 100,0 

 

 

Хи-квадрат тестови 



   

 

 

 

 

 

Твининг-проект „Поддршка за модернизација на системот за образование и обука“ компонента од ИПА инструментот 

(MK/2007/IB/SO/03), Проект финансиран од Европската унија 

125 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 29,457
a

 4 ,000 

Сооднос на веројатност 38,745 4 ,000 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 24,259 1 ,000 

N број на валидни случаи 183     

а. 2 ќелии (20,0%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,2,02. 

 

Табела 83: Вклучен/а сум во подготовката на стратегиите за развој на училиштето. 

Вклучен/а сум во подготовката на 

стратегиите за развој на училиште

то. 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никога

ш 

1 

Јас не 

сум 

вклучен/

а 

Вкупно 

Група f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Наставници 
2

5 

17,

2 

3

5 

24,

1 

5

3 

36,

6 
12 8,3 20 

13,

8 

14

5 

100,

0 

Директори 
1

8 

48,

6 

1

5 

40,

6 
4 

10,

8 
/ / / / 37 

100,

0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 29,596
a

 4 ,000 

Сооднос на веројатност 35,279 4 ,000 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 25,673 1 ,000 

N број на валидни случаи 182     

а. 2 ќелии (20,0%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,2,44. 

 

Табела 84: Вклучен/а сум во подготовката на планот за професионален развој на ниво на училиштето. 

Вклучен/а сум во 

подготовката на планот за 

професионален развој на 

ниво на училиштето. 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

Јас не сум 

вклучен/а 
Вкупно 

Група f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Наставници 25 17,0 38 25,8 42 28,6 21 14,3 21 14,3 147 100,0 

Директори 16 43,3 17 45,9 4 10,8 / / / / 37 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 27,426
a

 4 ,000 

Сооднос на веројатност 34,654 4 ,000 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 24,494 1 ,000 

N број на валидни случаи 184     

а. 2 ќелии (20,0%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,4,22. 

5.1.2 Планирање и имплементација на процесот на поучување и учење 
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Статистички значајни разлики помеѓу наставниците по училишта  

 

Табела 85: Додека го планирам процесот на поучување соработувам со наставниците по стручно- 

теоретски предмети. (Наставници) 

Додека го планирам процесот на 

поучување (настава) соработувам 

со наставниците по стручно- 

теоретски предмети. 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 
Вкупно 

Име на училиштето: f f% f f% f f% f f% f f% 

Училиште 1 7 63,6 4 36,4 / / / / 11 100,0 

Училиште 2 7 100,0 / / / / / / 7 100,0 

Училиште 3 7 53,8 4 30,8 2 15,4 / / 13 100,0 

Училиште 4 3 50,0 2 33,3 1 16,7 / / 6 100,0 

Училиште 5 2 28,6 5 71,4 / / / / 7 100,0 

Училиште 6 11 52,4 8 38,1 2 9,5 / / 21 100,0 

Училиште 7 11 84,6 2 15,4 / / / / 13 100,0 

Училиште 8 / / 3 60,0 2 40,0 / / 5 100,0 

Училиште 9 6 42,9 8 57,1 / / / / 14 100,0 

Училиште 10 8 40,0 7 35,0 5 25,0 / / 20 100,0 

Училиште 11 3 14,3 13 61,9 5 23,8 / / 21 100,0 

Училиште 12 4 50,0 3 37,5 1 12,5 / / 8 100,0 

Вкупно 69 47,3 59 40,4 18 12,3 / / 146 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 42,486
a

 22 ,005 

Сооднос на веројатност 51,796 22 ,000 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 11,131 1 ,001 

N број на валидни случаи 146     

а. 23 ќелии (63,9%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,62. 

 

Табела 86: Додека го планирам процесот на поучување соработувам со наставниците на практична обука 

(Наставници)  

Додека го планирам процесот на 

поучување соработувам со 

наставниците на практична обука  

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 
Вкупно 

Име на училиштето:  f f% f f% f f% f f% f f% 

Училиште 1 6 54,5 5 45,5 / / / / 11 100,0 

Училиште 2 6 85,7 / / 1 14,3 / / 7 100,0 

Училиште 3 4 30,8 7 53,8 2 15,4 / / 13 100,0 

Училиште 4 5 83,3 / / 1 16,7 / / 6 100,0 

Училиште 5 6 85,7 1 14,3 / / / / 7 100,0 

Училиште 6 14 66,7 5 23,8 / / 2 9,5 21 100,0 

Училиште 7 10 76,9 1 7,7 2 15,4 / / 13 100,0 

Училиште 8 1 20,0 3 60,0 1 20,0 / / 5 100,0 

Училиште 9 8 57,1 5 35,7 1 7,1 / / 14 100,0 
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Училиште 10 9 45,0 4 20,0 6 30,0 1 5,0 20 100,0 

Училиште 11 6 28,6 10 47,6 3 14,3 2 9,5 21 100,0 

Училиште 12 1 12,5 7 87,5 / / / / 8 100,0 

Вкупно 76 52,1 48 32,9 17 11,6 5 3,4 146 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 54,721
a

 33 ,010 

Сооднос на веројатност 63,578 33 ,001 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 7,124 1 ,008 

N број на валидни случаи 146     

а. 38 ќелии (79,2%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,17. 

 

Табела 87: Додека го планирам процесот на почување соработувам со наставниците на општо- 

образовните предмети. (Наставници) 

Додека го планирам процесот на 

поучување соработувам со 

соработувам со наставниците по 

општои- образовните предмети. 

 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 
Вкупно 

Име на училиштето: f f% f f% f f% f f% f f% 

Училиште 1 6 54,5 4 36,4 1 9,1 / / 11 100,0 

Училиште 2 5 71,4 2 28,6 / / / / 7 100,0 

Училиште 3 5 38,5 6 46,2 1 7,7 1 7,7 13 100,0 

Училиште 4 2 28,6 / / 4 57,1 1 14,3 7 100,0 

Училиште 5 2 28,6 4 57,1 1 14,3 / / 7 100,0 

Училиште 6 8 38,1 8 38,1 4 19,0 1 4,8 21 100,0 

Училиште 7 9 69,2 2 15,4 2 15,4 / / 13 100,0 

Училиште 8 1 20,0 2 40,0 2 40,0 / / 5 100,0 

Училиште 9 3 21,4 8 57,1 3 21,4 / / 14 100,0 

Училиште 10 8 40,0 5 25,0 7 35,0 / / 20 100,0 

Училиште 11 1 4,8 4 19,0 14 66,7 2 9,5 21 100,0 

Училиште 12 2 25,0 4 50,0 2 25,0 / / 8 100,0 

Вкупно 52 35,4 49 33,3 41 27,9 5 3,4 147 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 55,499
a

 33 ,008 

Сооднос на веројатност 60,072 33 ,003 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 11,355 1 ,001 

N број на валидни случаи 147     

а. 39 ќелии (81,3%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,17. 

 

Табела 88: Го прилагодувам процесот на поучување и учење на различните стилови на учење на моите 

ученици. (Наставници) 
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Го прилагодувам процесот на 

поучување и учење на 

различните стилови на учење на 

моите ученици. 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 
Вкупно 

Име на училиштето: f f% f f% f f% f f% f f% 

Училиште 1 8 72,7 3 27,3 / / / / 11 100,0 

Училиште 2 5 71,4 2 28,6 / / / / 7 100,0 

Училиште 3 5 38,5 8 61,5 / / / / 13 100,0 

Училиште 4 5 71,4 / / 2 28,6 / / 7 100,0 

Училиште 5 3 42,9 4 57,1 / / / / 7 100,0 

Училиште 6 9 42,9 10 47,6 2 9,5 / / 21 100,0 

Училиште 7 7 53,8 5 38,5 1 7,7 / / 13 100,0 

Училиште 8 / / 5 100 / / / / 5 100,0 

Училиште 9 4 28,6 10 71,4 / / / / 14 100,0 

Училиште 10 11 55,0 9 45,0 / / / / 20 100,0 

Училиште 11 5 23,8 15 71,4 1 4,8 / / 21 100,0 

Училиште 12 5 62,5 3 37,5 / / / / 8 100,0 

Вкупно 67 45,6 74 50,3 6 4,1 / / 147 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 55,499
a

 33 ,008 

Сооднос на веројатност 60,072 33 ,003 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 11,355 1 ,001 

N број на валидни случаи 147     

а. 39 ќелии (81,3%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,17. 

 

Табела 89: Потребно ми е дополнително знаење за да ги планирам целите на процесот на почување и 

учење. (Наставници) 

Потребно ми е дополнително 

знаење за да ги планирам целите 

на процесот на почување и 

учење. 

Целосно се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Вкупно 

Име на училиштето: f f% f f% f f% f f% f f% 

Училиште 1 5 45,5 5 45,4 1 9,1 / / 11 100,0 

Училиште 2 1 14,3 3 42,9 3 42,9 / / 7 100,0 

Училиште 3 6 46,2 6 46,2 1 7,7 / / 13 100,0 

Училиште 4 2 28,6 2 28,6 1 14,3 2 28,6 7 100,0 

Училиште 5 2 28,6 2 28,6 2 28,6 1 14,3 7 100,0 

Училиште 6 9 42,9 10 47,6 2 9,5 / / 21 100,0 

Училиште 7 7 53,8 / / 4 30,8 2 15,4 13 100,0 

Училиште 8 1 20,0 2 40,0 2 40,0 / / 5 100,0 

Училиште 9 7 50,0 5 35,7 1 7,1 1 7,1 14 100,0 

Училиште 10 6 31,6 6 31,6 6 31,6 1 5,3 19 100,0 

Училиште 11 5 23,8 11 52,4 3 14,3 2 9,5 21 100,0 

Училиште 12 7 87,5 / / 1 12,5 / / 8 100,0 
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Вкупно 58 39,7 52 35,6 27 18,5 9 6,2 146 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 43,766
a

 33 ,100 

Сооднос на веројатност 50,331 33 ,027 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,022 1 ,883 

N број на валидни случаи 146     

а. 39 ќелии (81,3%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,31. 

 

Табела 90: Потребно ми е дополнително знаење за да соработувам со други наставници со цел да 

направам корелација помеѓу целите и темите на различни предмети. (Наставници) 

Потребно ми е дополнително 

знаење за да соработувам со 

други наставници со цел да 

направам корелација помеѓу 

целите и темите на различни 

предмети. 

Целосно се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Целосно 

не се 

согласувам 

1 

Вкупно 

Име на училиштето: f f% f f% f f% f f% f f% 

Училиште 1 7 63,6 4 36,4 / / / / 11 100,0 

Училиште 2 2 28,6 2 28,6 3 42,9 / / 7 100,0 

Училиште 3 8 61,5 3 23,1 1 7,7 1 7,7 13 100,0 

Училиште 4 2 28,6 4 57,1 / / 1 14,3 7 100,0 

Училиште 5 1 14,3 4 57,1 1 14,3 1 14,3 7 100,0 

Училиште 6 7 33,3 10 47,6 3 14,3 1 4,8 21 100,0 

Училиште 7 8 61,5 1 7,7 4 30,8 / / 13 100,0 

Училиште 8 / / 4 80,0 1 20,0 / / 5 100,0 

Училиште 9 7 50,0 4 28,6 / / 3 21,4 14 100,0 

Училиште 10 6 31,6 8 42,1 5 26,3 / / 19 100,0 

Училиште 11 8 38,1 8 38,1 3 14,3 2 9,5 21 100,0 

Училиште 12 7 87,5 / / 1 12,5 / / 8 100,0 

Вкупно 63 43,2 52 35,6 22 15,1 9 6,2 146 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 48,458
a

 33 ,040 

Сооднос на веројатност 57,510 33 ,005 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,236 1 ,627 

N број на валидни случаи 146     

а. 39 ќелии (81,3%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,31. 

 

Табела 91: Потребно ми е дополнително знаење за да ги формулирам индикаторите за оценување. 

(Наставници) (Наставници) 

Потребно ми е дополнително 

знаење за да ги формулирам 

индикаторите за оценување. 

Целосно се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

Делумно 

не се 

согласувам 

Целосно 

не се 

согласувам 

Вкупно 
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3 2 1 

Име на училиштето: f f% f f% f f% f f% f f% 

Училиште 1 7 63,6 4 36,4 / / / / 11 100,0 

Училиште 2 2 28,6 4 57,1 1 14,3 / / 7 100,0 

Училиште 3 6 46,2 5 38,5 1 7,7 1 7,7 13 100,0 

Училиште 4 2 33,3 3 50,0 1 16,7 / / 6 100,0 

Училиште 5 2 28,6 2 28,6 3 42,9 / / 7 100,0 

Училиште 6 8 38,1 8 38,1 5 23,8 / / 21 100,0 

Училиште 7 5 38,5 3 23,1 1 7,7 4 30,8 13 100,0 

Училиште 8 / / 5 100,0 / / / / 5 100,0 

Училиште 9 7 50,0 3 21,4 3 21,4 1 7,1 14 100,0 

Училиште 10 7 35,0 4 20,0 5 25,0 4 20,0 20 100,0 

Училиште 11 8 38,1 8 38,1 3 14,3 2 9,5 21 100,0 

Училиште 12 7 87,5 1 12,5 / / / / 8 100,0 

Вкупно 61 41,8 50 34,2 23 15,8 12 8,2 146 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 47,522
a

 33 ,049 

Сооднос на веројатност 50,561 33 ,026 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 1,021 1 ,312 

N број на валидни случаи 146     

а. 39 ќелии (81,3%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,41. 

 

Табела 92: Потребно ми е дополнително знаење за да подготвам модерни и ажурирани материјали за 

учење за учениците. (Наставници) 

Потребно ми е дополнително 

знаење за да подготвам 

модерни и ажурирани 

материјали за учење за 

учениците. 

Целосно се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Целосно се 

согласувам 

1 

Вкупно 

Име на училиштето: f f% f f% f f% f f% f f% 

Училиште 1 4 36,4 6 54,5 1 9,1 / / 11 100,0 

Училиште 2 2 28,6 3 42,9 2 28,6 / / 7 100,0 

Училиште 3 7 53,8 6 46,2 / / / / 13 100,0 

Училиште 4 3 42,9 3 42,9 / / 1 14,3 7 100,0 

Училиште 5 1 14,3 2 28,6 2 28,6 2 28,6 7 100,0 

Училиште 6 9 42,9 9 42,9 3 14,3 / / 21 100,0 

Училиште 7 6 46,2 1 7,7 5 38,5 1 7,7 13 100,0 

Училиште 8 2 40,0 2 40,0 1 20,0 / / 5 100,0 

Училиште 9 7 50,0 5 35,7 / / 2 14,3 14 100,0 

Училиште 10 8 40,0 5 25,0 5 25,0 2 10,0 20 100,0 

Училиште 11 10 47,6 4 19,0 6 28,6 1 4,8 21 100,0 

Училиште 12 7 87,5 1 12,5 / / / / 8 100,0 

Вкупно 66 44,9 47 32,0 25 17,0 9 6,1 147 100,0 
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Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 41,925
a

 33 ,137 

Сооднос на веројатност 49,091 33 ,035 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,000 1 ,984 

N број на валидни случаи 147     

а. 39 ќелии (81,3%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,31. 

 

Статистички значајни разлики помеѓу наставниците според стручното подрачје 

  

Табела 93: Додека го планирам процесот на поучување соработувам со наставниците по стручно- 

теоретските предмети. (Наставници) 

Додека го планирам 

процесот на почување 

соработувам со 

наставниците по стручно- 

теоретските предмети. 

 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никог

аш 

1 

Вкупно 

Стручно подрачје 

 

 

f f f% f f% f 
f

% 
f 

f

% 
f f% 

Економско-правна и 

трговска струка 
7 63,6 4 

36,

4 
/ / / / 

1

1 

10

0,0 

Хемиско-технолошка струка 12 60,0 6 
30,

0 
2 

1

0,

0 

/ / 
2

0 

10

0,0 

Земјоделско-ветеринарна 

струка 
9 45,0 9 

45,

0 
2 

1

0,

0 

/ / 
2

0 

10

0,0 

Сообраќајна струка 4 57,1 2 
28,

6 
1 

1

4,

3 

/ / 7 
10

0,0 

Текстилно-кожарска струка 2 40,0 2 
40,

0 
1 

2

0,

0 

/ / 5 
10

0,0 

Шумарско- 

дрвопреработувачка струка 
6 40,0 9 

60,

0 
/ / / / 

1

5 

10

0,0 

Лични услуги 3 50,0 2 
33,

0 
1 

1

6,

7 

/ / 6 
10

0,0 

Геолошко-рударска и 

металуршка струка 
4 66,7 2 

33,

3 
/ / / / 6 

10

0,0 

Графичка струка 7 100,0 / / / / / / 7 
10

0,0 

Градежно-геодетска струка 4 40,0 5 
50,

0 
1 

1

0,

0 

/ / 
1

0 

10

0,0 

Електротехничка струка 2 12,5 8 
50,

0 
6 

3

7,
/ / 

1

6 

10

0,0 
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5 

Машинска струка 5 33,3 7 
46,

7 
3 

2

0,

0 

/ / 
1

5 

10

0,0 

Угостителско-туристичка 

струка 
4 50,0 3 

37,

5 
1 

1

2,

5 

/ / 8 
10

0,0 

Вкупно 69 47,3 
5

9 

40,

4 
18 

1

2,

3 

/ / 

1

4

6 

10

0,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 31,541
a

 24 ,139 

Сооднос на веројатност 36,567 24 ,048 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 5,569 1 ,018 

N број на валидни случаи 146     

а. 28 ќелии (71,8%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,62. 

 

Табела 94: Додека го планирам процесот на поучување соработувам со наставниците по практична 

обука. (Наставници) 

Додека го планирам процесот на 

поучување соработувам со 

наставниците по практична обука. 

 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 
Вкупно 

Стручно подрачје  

 
f  f% f f% f f% f f% f f% 

Економско-правна и трговска 

струка 
6 54,5 5 45,5 / / / / 11 100,0 

Хемиско-технолошка струка 15 75,0 2 10,0 2 10,0 1 5,0 20 100,0 

Земјоделско-ветеринарна струка 8 40,0 10 50,0 1 5,0 1 5,0 20 100,0 

Сообраќајна струка 3 42,9 3 42,9 1 14,3 / / 7 100,0 

Текстилно-кожарска струка 4 80,0 10 50,0 1 5,0 1 5,0 20 100,0 

Шумарско-дрвопреработувачка 

струка 
11 73,3 3 20,0 1 6,7 / / 15 100,0 

Лични услуги 3 50,0 3 50,0 / / / / 6 100,0 

Геолошко-рударска и металуршка 

струка 
4 66,7 1 16,7 1 16,7 / / 6 100,0 

Графичка струка 6 85,7 / / 1 14,3 / / 7 100,0 

Градежно-геодетска струка 4 40,0 5 50,0 1 10,0 / / 10 100,0 

Електротехничка струка 4 25,0 4 25,0 6 37,5 2 12,5 16 100,0 

Машинска струка 7 46,7 5 33,3 2 13,3 1 6,7 15 100,0 

Угостителско-туристичка струка 1 12,5 7 87,5 / / / / 8 100,0 

Вкупно 76 52,1 48 32,9 17 11,6 5 3,4 146 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 52,396
a

 36 ,038 
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Сооднос на веројатност 56,450 36 ,016 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 5,867 1 ,015 

N број на валидни случаи 146     

а. 42 ќелии (80,8%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,17. 

 

Табела 95: Додека го планирам процесот на почување соработувам со наставниците по на општо- 

образовни предмети (Наставници).  

Додека го планирам процесот на 

поучување соработувам со 

наставниците по на општо- 

образовни предмети 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 
Вкупно 

Стручно подрачје  

 
f  f% f f% f f% f f% f f% 

Економско-правна и трговска 

струка 
6 54,5 4 36,4 1 9,1 / / 11 100,0 

Хемиско-технолошка струка 10 50,0 7 35,0 3 15,0 / / 20 100,0 

Земјоделско-ветеринарна струка 5 25,0 10 50,0 4 20,0 1 5,0 20 100,0 

Сообраќајна струка 3 42,9 2 28,6 1 14,3 1 14,3 7 100,0 

Текстилно-кожарска струка 1 16,7 / / 4 66,7 1 16,7 6 100,0 

Шумарско- и дрвопреработувачка 

струка 
5 33,3 8 53,3 2 13,3 / / 15 100,0 

Лични услуги 2 33,3 3 50,0 1 16,7 / / 6 100,0 

Геолошко-рударска и металуршка 

струка 
3 50,0 1 16,7 2 33,3 / / 6 100,0 

Графичка струка 6 85,7 1 14,3 / / / / 7 100,0 

Градежно-геодетска струка 2 20,0 2 20,0 6 60,0 / / 10 100,0 

Електротехничка струка 2 12,5 5 31,3 7 43,8 2 12,5 16 100,0 

Машинска струка 5 33,3 2 13,3 8 53,3 / / 15 100,0 

Угостителско-туристичка струка 2 25,0 4 50,0 2 25,0 / / 8 100,0 

Вкупно 52 35,4 49 33,3 41 27,9 5 3,4 147 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 54,430
a

 36 ,025 

Сооднос на веројатност 55,561 36 ,020 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 5,931 1 ,015 

N број на валидни случаи 147     

а. 40 ќелии (76,9%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,20. 

 

Табела 96: Го прилагодувам процесот на поучување  и учење на различните стилови на учење на моите 

ученици. (Наставници) 

Го прилагодувам процесот на 

поучување  и учење на 

различните стилови на учење на 

моите ученици. 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 
Вкупно 

Стручно подрачје  

 
f f% f f% f f% f f% f f% 
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Економско-правна и трговска 

струка 
8 72,7 3 27,3 / / / / 11 100,0 

Хемиско-технолошка струка 9 45,0 9 45,0 2 10,0 / / 20 100,0 

Земјоделско-ветеринарна струка 6 30,0 14 70,0 / / / / 20 100,0 

Сообраќајна струка 3 42,9 4 57,1 / / / / 7 100,0 

Текстилно-кожарска струка 4 66,7 / / 2 33,3 / / 6 100,0 

Шумарско- дрвопреработувачка 

струка 
7 46,7 8 53,3 / / / / 15 100,0 

Лични услуги 2 33,3 4 66,7 / / / / 6 100,0 

Геолошко-рударска и металуршка 

струка 
4 66,7 1 16,7 1 16,7 / / 6 100,0 

Графичка струка 3 42,9 4 57,1 / / / / 7 100,0 

Градежно-геодетска струка 4 40,0 6 60,0 / / / / 10 100,0 

Електротехничка струка 10 62,5 6 37,5 / / / / 16 100,0 

Машинска струка 2 13,3 12 80,0 1 6,7 / / 15 100,0 

Угостителско-туристичка струка 5 62,5 3 37,5 / / / / 8 100,0 

Вкупно 67 45,6 74 50,3 6 4,1 / / 147 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 41,437
a

 24 ,015 

Сооднос на веројатност 40,391 24 ,019 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,071 1 ,790 

N број на валидни случаи 147     

а. 26 ќелии (66,7%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,24. 

 

Табела 97: Имам доволно соодветни ресурси за учење (наставници) 

 

Имам доволно соодветни 

ресурси за учење. 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 
Вкупно 

Стручно подрачје  

 
f f% f f% f f% f f% f f% 

Економско-правна и трговска 

струка 
7 63,6 3 27,3 1 9,1 / / 11 100,0 

Хемиско-технолошка струка 6 30,0 12 60,0 2 10,0 / / 20 100,0 

Земјоделско-ветеринарна струка 6 31,6 11 57,9 2 10,0 / / 19 100,0 

Сообраќајна струка 1 14,3 1 14,3 5 71,4 / / 7 100,0 

Текстилно-кожарска струка  3 50,0 1 16,7 1 16,7 1 16,7 6 100,0 

Шумарско-дрвопреработувачка 

струка 
6 40,0 6 40,0 3 20,0 / / 15 100,0 

Лични услуги 3 50,0 1 16,7 2 33,3 / / 6 100,0 

Геолошко-рударска и металуршка 

струка 
5 83,3 1 16,7 / / / / 6 100,0 

Графичка струка 5 71,4 / / 2 28,6 / / 7 100,0 

Градежно-геодетска струка 2 20,0 8 80,0 / / / / 10 100,0 

Електротехничка струка 8 50,0 5 31,3 2 12,5 1 6,3 16 100,0 

Машинска струка 7 46,7 5 33,3 3 20,0 / / 15 100,0 

Угостителско-туристичка струка 4 50,0 2 25,0 2 25,0 / / 8 100,0 

Вкупно 63 43,2 56 38,4 25 17,1 2 1,4 146 100,0 
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Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 58,022
a

 36 ,011 

Сооднос на веројатност 50,758 36 ,052 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,146 1 ,703 

N број на валидни случаи 146     

а. 42 ќелии (80,8%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,08. 

 

Табела 98: Потребно ми е дополнително знаење за да ги планирам целите на процесот на почување и 

учење (наставници) 

Потребно ми е дополнително 

знаење за да ги планирам целите 

на процесот на поучување  

 и учење. 

Целосно се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Целосно се 

согласувам 

1 

Вкупно 

Стручно подрачје  

 
f f% f f% f f% f f% f f% 

Економско-правна и трговска 

струка 
5 45,5 5 45,5 1 9,1 / / 11 100,0 

Хемиско-технолошка струка 6 30,0 8 40,0 6 30,0 / / 20 100,0 

Земјоделско-ветеринарна струка 10 50,0 6 30,0 3 15,0 1 5,0 20 100,0 

Сообраќајна струка 3 42,9 4 57,1 / / / / 7 100,0 

Текстилно-кожарска струка 1 16,7 2 33,3 1 16,7 2 33,3 6 100,0 

Шумарско- и дрвопреработувачка 

струка 
5 33,3 7 46,7 2 13,3 1 6,7 15 100,0 

Лични услуги 3 50,0 3 50,0 / / / / 6 100,0 

Геолошко-рударска и металуршка 

струка 
3 50,0 / / 1 16,7 2 33,3 6 100,0 

Графичка струка 4 57,1 / / 3 42,9 / / 7 100,0 

Градежно-геодетска струка 2 20,0 3 30,0 4 40,0 1 10,0 10 100,0 

Електротехничка струка 4 26,7 7 46,7 4 26,7 / / 15 100,0 

Машинска струка 5 33,3 7 46,7 1 6,7 2 13,3 15 100,0 

Угостителско-туристичка струка 7 87,5 / / 1 12,5 / / 8 100,0 

Вкупно 58 39,7 52 35,6 27 18,5 9 6,2 146 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 52,045
a

 36 ,041 

Сооднос на веројатност 56,702 36 ,015 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,143 1 ,705 

N број на валидни случаи 146     

а. 42 ќелии (80,8%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,37. 

 

Табела 99: Потребно ми е дополнително знаење за да соработувам со други наставници со цел да 

направам корелација помеѓу целите и темите на различни предмети (наставници) 

Потребно ми е дополнително 

знаење за да соработувам со 

Целосно се 

согласувам 

Делумно 

се 

Делумно 

не се 

Целосно се 

согласувам 
Вкупно 
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други наставници со цел да 

направам корелација помеѓу 

целите и темите на различни 

предмети. 

4 согласувам 

3 

согласувам 

2 

1 

Стручно подрачје  

 
f f% f f% f f% f f% f f% 

Економско-правна и трговска 

струка 
7 63,6 4 36,4 / / / / 11 100,0 

Хемиско-технолошка струка 7 35,0 8 40,0 5 25,0 / / 20 100,0 

Земјоделско-ветеринарна струка 8 40,0 7 35,0 3 15,0 2 10,0 20 100,0 

Сообраќајна струка 5 71,4 1 14,3 / / 1 14,3 7 100,0 

Текстилно-кожарска струка 1 16,7 4 66,7 / / 1 16,7 6 100,0 

Шумарско- и дрвопреработувачка 

струка 
4 26,7 8 53,3 1 6,7 2 13,3 15 100,0 

Лични услуги 2 33,3 3 50,0 / / 1 16,7 6 100,0 

Геолошко-рударска и металуршка 

струка 
4 66,7 / / 2 33,3 / / 6 100,0 

Графичка струка 4 57,1 1 14,3 2 28,6 / / 7 100,0 

Градежно-геодетска струка 3 30, 3 30,0 3 30,0 1 10,0 10 100,0 

Електротехничка струка 3 20,0 10 66,7 2 13,3 / / 15 100,0 

Машинска струка 8 53,3 3 20,0 3 20,0 1 6,7 15 100,0 

Угостителско-туристичка струка 7 87,5 / / 1 12,5 / / 8 100,0 

Вкупно 63 43,2 52 35,6 22 15,1 9 6,2 146 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 46,983
a

 36 ,104 

Сооднос на веројатност 57,361 36 ,013 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,004 1 ,952 

N број на валидни случаи 146     

а. 42 ќелии (80,8%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,37. 

 

Табела 100: Потребно ми е дополнително знаење за да ги формулирам индикаторите за 

оценување.(наставници). 

Потребно ми е дополнително 

знаење за да ги формулирам 

индикаторите за оценување. 

Целосно се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Целосно се 

согласувам 

1 

Вкупно 

Стручно подрачје  

 
f f% f f% f f% f f% f f% 

Економско-правна и трговска 

струка 
7 63,6 4 36,4 / / / / 11 100,0 

Хемиско-технолошка струка 6 30,0 12 60,0 2 10,0 / / 20 100,0 

Земјоделско-ветеринарна струка 8 40,0 5 25,0 6 30,0 1 5,0 20 100,0 

Сообраќајна струка 4 57,1 3 42,9 / / / / 7 100,0 

Текстилно-кожарска струка 1 20,0 3 60,0 1 20,0 / / 5 100,0 

Шумарско-  дрвопреработувачка 

струка 
6 40,0 4 26,7 4 26,7 1 6,7 15 100,0 

Лични услуги 2 33,3 3 50,0 1 16,7 / / 6 100,0 
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Геолошко-рударска и 

металуршка струка 
3 50,0 / / / / 3 50,0 6 100,0 

Графичка струка 2 28,6 3 42,9 1 14,3 1 14,3 7 100,0 

Градежно-геодетска струка 4 40,0 1 10,0 3 30,0 2 20,0 10 100,0 

Електротехничка струка 4 25,0 5 31,3 5 31,3 2 12,5 16 100,0 

Машинска струка 7 46,7 6 40,0 / / 2 13,3 15 100,0 

Угостителско-туристичка струка 7 87,5 1 12,5 / / / / 8 100,0 

Вкупно 61 41,8 50 34,2 23 15,8 12 8,2 146 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 55,878
a

 36 ,018 

Сооднос на веројатност 60,335 36 ,007 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,993 1 ,319 

N број на валидни случаи 146     

а. 42 ќелии (80,8%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,41. 
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5.1.3 Соработка со работодавачите 

 

Статистички значајни разлики помеѓу наставниците по училишта  

 

Табела 101: Потребно ми е дополнително знаење во мојата стручна област (наставници) 

Потребно ми е дополнително 

знаење во мојата стручна 

област. 

Целосно се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Целосно се 

согласувам 

1 

Вкупно 

Име на училиштето: f f% f f% f f% f f% f f% 

Училиште 1 9 90 / / / / 1 10 10 100,0 

Училиште 2 4 66,7 2 33,3 / / / / 6 100,0 

Училиште 3 7 63,6 4 36,4 / / / / 11 100,0 

Училиште 4 1 16,7 4 66,7 1 16,7 / / 6 100,0 

Училиште 5 2 33,3 2 33,3 2 33,3 / / 6 100,0 

Училиште 6 8 44,4 8 44,4 2 11,1 / / 18 100,0 

Училиште 7 4 40,0 2 20,0 2 20,0 2 20,0 10 100,0 

Училиште 8 1 33,3 / / 1 33,3 1 33,3 3 100,0 

Училиште 9 6 54,55 3 27,3 2 18,2 / / 11 100,0 

Училиште 10 9 50,0 5 27,8 1 5,6 3 16,7 18 100,0 

Училиште 11 6 33,3 7 38,9 3 16,7 2 11,1 18 100,0 

Училиште 12 7 100,0 / / / / / / 7 100,0 

Вкупно 64 51,6 37 29,8 14 11,3 9 7,3 124 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 43,712
a

 33 ,101 

Сооднос на веројатност 52,662 33 ,016 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 2,336 1 ,126 

N број на валидни случаи 124     

а. 38 ќелии (79,2%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,22. 
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Табела 102: Мојата работа во однос на практичната обука на работно место подразбира организирање 

на практична обука кај работодавач (наставници).  

Мојата работа во однос на 

практичната обука на работно 

место подразбира 

организирање на практична 

обука кај работодавач. 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

Не 

постои 
Вкупно 

Име на училиштето: f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Училиште 1 3 33,3 2 22,2 2 22,2 1 11,1 1 11,1 9 100,0 

Училиште 2 3 50,0 3 50,0 / / / / / / 6 100,0 

Училиште 3 2 20,0 6 60,0 1 10,0 / / 1 10,0 10 100,0 

Училиште 4 1 16,7 3 50,0 1 16,7 / / 1 16,7 6 100,0 

Училиште 5 / / 1 16,7 / / / / 5 83,3 6 100,0 

Училиште 6 11 64,7 1 5,9 2 11,8 1 5,9 2 11,8 17 100,0 

Училиште 7 7 63,6 3 27,3 1 9,1 / / / / 11 100,0 

Училиште 8 2 66,7 / / / / / / 1 33,3 3 100,0 

Училиште 9 2 16,7 9 75,0 1 8,3 / / / / 12 100,0 

Училиште 10 4 23,5 4 23,5 5 29,4 1 5,9 3 17,6 17 100,0 

Училиште 11 8 44,4 5 27,8 4 22,2 / / 1 5,6 18 100,0 

Училиште 12 5 83,3 / / / / / / 1 16,7 6 100,0 

Вкупно 48 39,7 37 30,6 17 14,0 3 2,5 16 13,2 121 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 76,436
a

 44 ,002 

Сооднос на веројатност 73,719 44 ,003 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,516 1 ,473 

N број на валидни случаи 121     

а. 54 ќелии (90,0%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,07. 
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Табела 103: Мојата работа во однос на практичната обука на работно место подразбира обезбедување 

на работно место за обука на учениците (наставници) 

Мојата работа во однос на 

практичната обука на работно 

место подразбира 

обезбедување на работно место 

за обука на учениците 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

Не 

постои 
Вкупно 

Име на училиштето: f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Училиште 1 5 50,0 3 30,0 / / 1 10,0 1 10,0 10 100,0 

Училиште 2 3 50,0 3 50,0 / / / / / / 6 100,0 

Училиште 3 3 30,0 3 30,0 2 20,0 1 10,0 1 10,0 10 100,0 

Училиште 4 4 66,7 / / 1 16,7 / / 1 16,7 6 100,0 

Училиште 5 / / 1 16,7 / / / / 5 83,3 6 100,0 

Училиште 6 8 47,1 2 11,8 3 17,6 2 11,8 2 11,7 17 100,0 

Училиште 7 7 63,6 4 36,4 / / / / / / 11 100,0 

Училиште 8 2 66,7 / / / / / / 1 33,3 3 100,0 

Училиште 9 3 25,0 2 16,7 6 50,0 1 8,3 / / 12 100,0 

Училиште 10 5 29,4 / / 7 41,2 2 11,8 3 17,6 17 100,0 

Училиште 11 11 61,8 4 22,2 2 11,1 / / 1 5,6 18 100,0 

Училиште 12 3 60,0 1 20,0 / / / / 1 20,0 5 100,0 

Вкупно  54 44,6 23 19,0 21 17,4 7 5,8 16 13,2 121 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 75,083
a

 44 ,002 

Сооднос на веројатност 78,378 44 ,001 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,004 1 ,947 

N број на валидни случаи 121     

а. 56 ќелии (93,3%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,17. 
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Табела 104: Мојата работа во однос на практичната обука на работно место подразбира следење на 

учениците кои се обучуваат во компании (наставници) 

Мојата работа во однос на 

практичната обука на работно 

место подразбира следење на 

учениците кои се обучуваат во 

компании. 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

Не 

постои 
Вкупно 

Име на училиштето: f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Училиште 1 4 40,0 4 40,0 1 10,0 / / 1 10,0 10 100,0 

Училиште 2 4 66,7 2 33,3 / / / / / / 6 100,0 

Училиште 3 6 60,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 10 100,0 

Училиште 4 4 66,7 / / 1 16,7 / / 1 16,7 6 100,0 

Училиште 5 2 33,3 / / / / / / 4 66,7 6 100,0 

Училиште 6 8 47,1 4 23,5 1 5,9 2 11,8 2 11,8 17 100,0 

Училиште 7 8 72,7 3 27,3 / / / / / / 11 100,0 

Училиште 8 1 33,3 1 33,3 / / / / 1 33,3 3 100,0 

Училиште 9 2 16,7 6 50,0 4 33,3 / / / / 12 100,0 

Училиште 10 5 29,4 4 23,5 3 17,6 2 11,8 3 17,6 17 100,0 

Училиште 11 14 77,8 1 5,6 2 11,1 / / 1 5,6 18 100,0 

Училиште 12 3 60,0 1 20,0 / / / / 1 20,0 5 100,0 

Вкупно  61 50,4 27 22,3 13 10,7 5 4,1 15 12,4 121 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 60,989
a

 44 ,046 

Сооднос на веројатност 62,689 44 ,033 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,000 1 ,998 

N број на валидни случаи 121     

а. 53 ќелии (88,3%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,12. 

 

Табела 105: Мојата работа во однос на практичната обука на работно место подразбира добивање 

повратни информации од работодавачите за квалитетот на работата на моите ученици за време на 

нивното учество во наставната програма (додека се на практична обука на работно место)/ наставници 

Мојата работа во однос на 

практичната обука на работно 

место подразбира добивање 

повратни информации од 

работодавачите... 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

Не 

постои 
Вкупно 

Име на училиштето: f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Училиште 1 6 60,0 2 20,0 / / 1 10,0 1 10,0 10 100,0 

Училиште 2 5 83,3 1 16,7 / / / / / / 6 100,0 

Училиште 3 5 50,0 2 20,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 10 100,0 

Училиште 4 4 66,7 / / 1 16,7 / / 1 16,7 6 100,0 

Училиште 5 2 33,3 / / / / / / 4 66,7 6 100,0 

Училиште 6 10 58,8 2 11,8 1 5,9 2 11,8 2 11,8 17 100,0 

Училиште 7 6 54,5 4 36,4 1 9,1 / / / / 11 100,0 

Училиште 8 2 66,7 / / / / / / 1 33,3 3 100,0 
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Училиште 9 3 25,0 8 66,7 1 8,3 / / / / 12 100,0 

Училиште 10 4 23,5 4 23,5 4 23,5 2 11,8 3 17,6 17 100,0 

Училиште 11 13 72,2 3 16,7 1 5,6 / / 1 5,6 18 100,0 

Училиште 12 4 80,0 / / / / / / 1 20,0 5 100,0 

Вкупно  64 52,9 26 21,5 10 8,3 6 50,0 15 12,4 121 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 62,450
a

 44 ,035 

Сооднос на веројатност 62,423 44 ,035 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,000 1 ,984 

N број на валидни случаи 121     

а. 53 ќелии (88,3%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,15. 

 

Статистички значајни разлики помеѓу наставниците според стручно подрачје  

 

 

Табела 106: Потребно ми е дополнително знаење за соработка со работодавачите (наставници) 

Потребно ми е дополнително 

знаење за соработка со 

работодавачите. 

Целосно се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Целосно се 

согласувам 

1 

Вкупно 

Стручно подрачје  

 
f f% f f% f f% f f% f f% 

Економско-правна и трговска 

струка 
5 50,0 3 30,0 1 10,0 1 10,0 10 100,0 

Хемиско-технолошка струка 4 25,0 12 75,0 / / / / 16 100,0 

Земјоделско-ветеринарна струка 9 50,0 6 33,3 2 11,1 1 5,6 18 100,0 

Сообраќајна струка 5 83,3 1 16,7 / / / / 6 100,0 

Текстилно-кожарска струка 1 20,0 3 60,0 1 20,0 / / 5 100,0 

Шумарско- и дрвопреработувачка 

струка 
6 50,0 4 33,3 2 16,7 / / 12 100,0 

Лични услуги 3 60,0 2 40,0 / / / / 5 100,0 

Геолошко-рударска и металуршка 

струка 
3 60,0 / / / / 2 40,0 5 100,0 

Графичка струка 1 16,7 3 50,0 1 16,7 1 16,7 6 100,0 

Градежно-геодетска струка 1 10,0 6 60,0 1 10,0 2 20,0 10 100,0 

Електротехничка струка / / 10 76,9 1 7,7 2 15,4 13 100,0 

Машинска струка 5 38,5 8 61,5 / / / / 13 100,0 

Угостителско-туристичка струка 6 85,7 / / 1 14,3 / / 7 100,0 

Вкупно 49 38,9 58 46,0 10 7,9 9 7,1 126 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 57,398
a

 36 ,013 

Сооднос на веројатност 68,881 36 ,001 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 1,389 1 ,239 
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N број на валидни случаи 126     

а. 43 ќелии (82,7%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,36. 

Табела 107: Потребно ми е дополнително знаење во моето стручно подрачје (наставници) 

Потребно ми е дополнително 

знаење во моето стручно 

подрачје  

Целосно се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Целосно се 

согласувам 

1 

Вкупно 

Стручно подрачје  

 
f f% f f% f f% f f% f f% 

Економско-правна и трговска 

струка 
9 90,0 / / / / 1 10,0 10 100,0 

Хемиско-технолошка струка 7 43,8 7 43,8 1 6,3 1 6,3 16 100,0 

Земјоделско-ветеринарна струка 8 47,1 7 41,2 2 11,8 / / 17 100,0 

Сообраќајна струка 5 83,3 1 16,7 / / / / 6 100,0 

Текстилно-кожарска струка / / 4 80,0 1 20,0 / / 5 100,0 

Шумарско- дрвопреработувачка 

струка 
5 41,7 4 33,3 3 25,0 / / 12 100,0 

Лични услуги 4 80,0 / / 1 20,0 / / 5 100,0 

Геолошко-рударска и металуршка 

струка 
3 75,0 / / / / 1 25,0 4 100,0 

Графичка струка 1 16,7 2 33,3 2 33,3 1 16,7 6 100,0 

Градежно-геодетска струка 5 50,0 1 10,0 1 10,0 3 30,0 10 100,0 

Електротехничка струка 4 30,8 5 38,5 2 15,4 2 15,4 13 100,0 

Машинска струка 6 46,2 6 46,2 1 7,7 / / 13 100,0 

Угостителско-туристичка струка 7 100,0 / / / / / / 7 100,0 

Вкупно 64 51,6 37 29,8 14 11,3 9 7,3 124 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 55,678
a

 36 ,019 

Сооднос на веројатност 65,918 36 ,002 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација 1,018 1 ,313 

N број на валидни случаи 124     

а. 44 ќелии (84,6%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,29. 

 

Табела 108: Мојата работа во однос на практичната обука на работно место подразбира организирање 

на практична обука кај работодавач.(наставник) 

Мојата работа во однос на 

практичната обука на работно 

место подразбира 

организирање на практична 

обука кај работодавач. 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

Не 

постои 
Вкупно 

Стручно подрачје  

 
.f f% f f% f f% f f% 

f f% 
f f% 

Економско-правна и трговска 

струка 
3 33,3 2 22,2 2 22,2 1 11,1 1 11,1 9 100,0 

Хемиско-технолошка струка 10 66,7 3 20,0 / / / / 2 13,3 15 100,0 

Земјоделско-ветеринарна струка 5 29,4 8 47,1 3 17,6 / / 1 5,9 17 100,0 



   

 

 

 

 

 

Твининг-проект „Поддршка за модернизација на системот за образование и обука“ компонента од ИПА инструментот 

(MK/2007/IB/SO/03), Проект финансиран од Европската унија 

144 

Сообраќајна струка 1 16,7 4 66,7 / / / / 1 16,7 6 100,0 

Текстилно-кожарска струка 1 20,0 3 60,0 1 20,0 / / / / 5 100,0 

Шумарскоа- и 

дрвопреработувачка струка 
1 8,3 5 41,7 1 8,3 / / 5 41,7 12 100,0 

Лични услуги 3 60,0 / / / / 1 20,0 1 20,0 5 100,0 

Геолошко-рударска и 

металуршка струка 
4 80,0 1 20,0 / / / / / / 5 100,0 

Графичка струка 3 50,0 2 33,3 1 16,7 / / / / 6 100,0 

Градежно-геодетска струка 5 50,0 3 30,0 2 20,0 / / / / 10 100,0 

Електротехничка струка 2 16,7 3 25,0 5 41,7 / / 2 16,7 12 100,0 

Машинска струка 5 38,5 3 23,1 2 15,4 1 7,7 2 15,4 13 100,0 

Угостителско-туристичка струка 5 83,3 / / / / / / 1 16,7 6 100,0 

Вкупно 48 39,7 37 30,6 17 14,0 3 2,5 16 13,2 121 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 63,277
a

 48 ,069 

Сооднос на веројатност 66,614 48 ,039 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,034 1 ,854 

N број на валидни случаи 121     

а. 61 ќелии (93,8%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,12. 

 

Табела 109: Мојата работа во однос на практичната обука на работно место подразбира обезбедување 

на работно место за обука за учениците. 

Мојата работа во однос на 

практичната обука на 

работно место подразбира 

обезбедување на работно 

место за обука за учениците 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 
Не постои Вкупно 

Стручно подрачје 

 
f f% f f% f f% f f% 

f f% 
f f% 

Економско-правна и трговска 

струка 
5 50,0 3 30,0 / / 1 10,0 1 10,0 10 100,0 

Хемиско-технолошка струка 7 46,7 5 33,3 1 6,7 / / 2 13,3 15 100,0 

Земјоделско-ветеринарна 

струка 
6 35,3 1 5,9 5 29,4 4 23,5 1 5,9 17 100,0 

Сообраќајна струка 2 33,3 2 33,3 1 16,7 / / 1 16,7 6 100,0 

Текстилно-кожарска струка 4 80,0 / / 1 20,0 / / / / 5 100,0 

Шумарско- 

дрвопреработувачка струка 
1 8,3 3 25,0 3 25,0 / / 5 41,7 12 100,0 

Лични услуги 3 60,0 / / 1 20,0 / / 1 20,0 5 100,0 

Геолошко-рударска и 

металуршка струка 
4 80,0 1 20,0 / / / / / / 5 100,0 

Графичка струка 3 50,0 3 50,0 / / / / / / 6 100,0 

Градежно-геодетска струка 6 60,0 2 20,0 / / 2 20,0 / / 10 100,0 

Електротехничка струка 3 25,0 2 16,7 5 41,7 / / 2 16,7 12 100,0 

Машинска струка 7 53,8 / / 4 30,8 / / 2 15,4 13 100,0 

Угостителско-туристичка 

струка 
3 60,0 1 20,0 / / / / 1 20,0 5 100,0 
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Вкупно 54 44,6 23 19,0 21 17,4 7 5,8 16 13,2 121 100,0 

 

Хи-квадрат тестови 

  Вредност df Асимптотско значење (двострано) 

Пирсон Хи-квадрат 65,985
a

 48 ,043 

Сооднос на веројатност 75,920 48 ,006 

Праволиниска-врз-праволиниска асоцијација ,047 1 ,829 

N број на валидни случаи 121     

а. 60 ќелии (92,3%) се очекува да имаат збир помал од 5. Минималниот очекуван збир е ,29. 

 

5.2 Инструменти на истражувањето 
 

5.2.1 Прашалник за наставниците  
 

 
Почитуван наставнику/наставничке, 

Преку одговорите во овој прашалник сакаме да добиеме сознанија за Вашите потреби од обука како 

наставник/чка во стручното образование и обука. Сакаме да идентификуваме што Ви е потребно за да го 

развиете Вашето професионално усовршување  како наставник/чка, како можете да придонесете за 

подобро  фунцкионирање и развој на Вашето училиште и како можете да ја прилагодите Вашата 

реализација на наставните содржини  согласно интересите  и потребите на ученикот како индивидуа или 

групата на ученици.   

Вашите одговори ќе бидат основа за развој на Стратегија и акционен план за обука на наставниците во 

рамките на проектот „Поддршка на модернизација на системот на образование и обука во Македонија” 

и ќе се користат исклучиво за потребите на проектот.  

 

Идентификациони податоци: 

I. Пол:  a) женски б) машки  

  

II. Работно искуство во образование: ___________ години 

 

III. Струка во која реализирате настава: ______________________________________ 

 

IV. Образовен профил во кој реализирате настава:  ____________________________ 

 

Кој вид на наставни предмети реализирате во овој образовен профил?  

(Изберете само еден одговор)  

 

a) Општо-образовни предмети  

б) Стручно-теоретски предмети  

в) Практична обука 

г) Стручно-теоретски предмети и практична настава  
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Подрачје 1: Водство и организација на работата во училиштето 

Прочитајте го секој исказ и рангирајте го на скалата од 4 (потполно се согласувам) до 1 (потполно 

не се согласувам) во зависност од тоа до која мера исказот се однесува на Вас.  

1.1 Водство во училиштето/педагошко 

водство 

Потполно се 

согласувам 

4 

Делумно се 

согласувам 

3 

Делумно не 

се 

согласувам 

2 

Потполно 

не се 

согласувам 

1 

1.1.1 Директорот ми овозможува 

самостојно да се занимавам со 

професионални работи  

    

1.1.2 Директорот го зема во предвид 

мислењето на наставниците при 

донесување на одлуки  

    

1.1.3 Сметам дека стилот на 

раководењето на директорот е 

соодветен  

    

 

1.2 За да се постигне квалитет во 

процесот на настава и учење важно 

е: 

Потполно се 

согласувам 

4 

Делумно се 

согласувам 

3 

Делумно не 

се 

согласувам 

2 

Потполно 

не се 

согласувам 

1 

1.2.1 директорот да ги слуша и прифаќа 

предлозите на наставниците  

    

1.2.2 директорот да  ја овозможува  

стручната соработка на наставниците  

    

1.2.3 директорот да има доверба во 

наставниците 

 

 

   

1.2.4 директорот редовно да ги 

информира наставниците за 

новините во воспитно-образовниот 

процес 
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1.3 Доколку работите во тим или група(стручни активи, развоен план,проектни тимови) во кои сте 

активно вклучени, изберете го и наведете го тимот или групата во кого најдобро соработувате   

____________________________________________________________________________________. 

Обидете се да дадете оценка за избраниот тим или група  по следниве изскази.  

Прочитајте го секој исказ и рангирајте го на скала од 4 (потполно се согласувам) до 1 (Потполно не 

се согласувам) во зависност од тоа до која мера исказот се однесува на Вас, а доколку не сте 

вклучени, Вашиот одговор обележете го со  0.  

1.4 Кога работиме во 

тим/група: 

Потполно 

се 

согласувам 

4 

Делумно се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Потполно 

не се 

согласувам 

1 

Не сум 

вклучен во 

тимска 

работа 

0 

1.4.1 нашиот тим јасно ги 

разбира поставените 

цели  

     

1.4.2 како тим правиме 

работен план со 

планирани задачи  

     

1.4.3 имаме редовни 

состаноци на тимот  

     

1.4.4 можам отворено да 

дискутирам за проблеми 

и потешкотии со моите 

соработници во тимот   

     

1.4.5 во тимот работиме со 

взаемна доверба, почит и 

разбирање  
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1.5 Групна/тимска работа – 

способност/знаење  

Потпполно 

се 

согласувам 

4 

Делумно се 

согласувам 

3 

Делумно не 

се 

согласувам 

2 

Потполно 

не се 

согласувам 

1 

1.5.1 Можам да делувам целно 

ориентирано со луѓе од различни 

области во нашето училиште 

    

1.5.2 Можам да водам тим на наставници      

1.5.3 Можам да извршувам повеќе улоги 

во тимот /координатор или член) во 

зависност од нашиот почетен 

договор  

    

1.5.4 Потребно ми е дополнително 

знаење/искуство за тимска работа 

    

 

 

Прочитајте го секој исказ и рангирајте го на скала од 4 (секогаш) до 1 (никогаш) во зависност од 

тоа до која мера исказот се однесува на Вас, а доколку не сте вклучени Вашиот одговор 

обележете го со 0.  

1.6 Вклучен сум во:  Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

Не сум 

вклучен 

0 

1.6.1 изработка на годишната програма на 

училиштето  

     

1.6.2 изработка на развојни училишни проекти       

1.6.3 дискусија за новини во училишната политика        

1.6.4 самоевалуација на работата на училиштето      

1.6.5 изработка на Стратегија за развој на 

училиштето 

     

1.6.6 изработка на План за професионален развој на 

ниво на училиште 
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Подрачје 2: Планирање и реализација на наставен процес  

 Прочитајте го секој исказ и рангирајте го на скала од 4 (секогаш) до 1 (никогаш) во зависност од 

тоа до која мера исказот се однесува на Вас.  

2.1 Додека го планирам наставниот процес:    Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

2.1.1 планирам реализација на целите од наставната 

програма  

    

2.1.2 планирам наставни  содржини од наставната програма     

2.1.3 планирам наставни методи и стратегии на поучување 

(пр. демонстрирање, дискусија, учење преку решавање 

на проблеми, излагање и тн) во зависност од целите 

    

2.1.4 планирам користење на различни извори на сознанија 

(учебници, прирачници, енциклопедии, електронски 

извори итн.) 

    

2.1.5 ги планирам фазите на секоја наставна единица   

(мотивација, нови теми, пробување, повторување и 

консолодирање, оценување)  

    

2.1.6 соработувам со наставници од стручно- теоретските 

предмети во планирање на реализацијата на 

наставниот процес  

    

2.1.7 соработувам со наставници по практична настава 

во планирање на реализацијата на наставниот процес  

    

2.1.8 соработувам со наставници од општо-образовните 

предмети во планирање на реализацијата на 

наставниот процес 

    

 



   

 

 

 

 

 

Твининг-проект „Поддршка за модернизација на системот за образование и обука“ компонента од ИПА инструментот 

(MK/2007/IB/SO/03), Проект финансиран од Европската унија 

150 

 

 

2.2 Организирање на наставниот процес и примена на 

наставни методи   

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

2.2.1 Организирам наставен процес и процес на учење на 

начин да ги предизвикам учениците (да следат, да го 

рефлектираат  наученото, да допринесат...) 

    

2.2.2 Имам добар баланс меѓу теоријата и практиката на 

моите часови. 

    

2.2.3 Користам проектна работа во мојата настава.      

2.2.4 Организирам процес на настава и учење на начин  

учениците да решаваат проблемски задачи 

    

 

2.3 Оценување на учениците 

 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

2.3.1 Постојано го следиме напредокот кај учениците       

2.3.2 Поставувам критериуми за оценување пред самото 

оценување  

    

2.3.3 Ги презентирам критериумите за оценување на 

учениците пред самото оценување   

    

2.3.4 Постојано им давам повратни информации на моите 

ученици во согласност со критериумите на оценувањето   

    

 

2.4 Индивидуализација на наставата Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

2.4.1 Го адаптирам наставниот процес и процесот на учење 

врз  претходните знаења на моите ученици   

    

2.4.2 Го адаптирам наставниот процес и процесот на учење 

кон различните стилови на учење на моите ученици 

    

2.4.3 Го адаптирам наставниот процес и процесот на учење 

кон индивидуалните способностите на учениците   

    

2.4.4 Го потпомагам развојот на јаките страни кај секој ученик 

посебно   

    

2.4.5 Им помагам на учениците во соочување со потешкотии 

при учењето  
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2.5 Извори за учење (учебници, прирачници, интернет) и 

наставни средства  

 

 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

2.5.1 Имам доволно извори за учење      

2.5.2 Подготвувам материјали за учење адаптирани на 

актуелниот процес на учење  

    

 

Прочитајте го секој исказ и рангирајте го на скала од 4 (потполно се согласувам) до 1 (потполно не 

се согласувам) во зависност од тоа до која мера исказот се однесува на Вас.  

2.6 За да се постигне квалитет во 

наставата и наставниот процес 

важно е да:  

 

Потпполно 

се 

согласувам 

4 

Делумно се 

согласувам 

3 

Делумно не 

се 

согласувам 

2 

Потполно 

не се 

согласувам 

1 

2.6.1 планирам реализација на целите 

од наставната програма 

   

 

 

2.6.2 планирам наставни  содржини од 

наставната програма  

    

2.6.3 планирам наставни методи и 

стратегии на поучување 

(пр. демонстрирање, дискусија, 

учење преку решавање на 

проблеми, дискусија, излагање и 

тн) во зависност од целите 

    

2.6.4 планирам користење на различни 

извори на учење (учебници, 

прирачници, енциклопедии, 

електронски извори итн.) 

    

2.6.5 ги планирам фазите на секоја 

наставна  единица (мотивација, 

нови теми, пробување, 

повторување и консолодирање, 

оценување)  

    

2.6.6 соработувам со наставниците од 

стручно- теоретските предмети во 

планирање на реализацијата на 

наставниот процес  

    

2.6.7 соработувам со наставниците по 

практична настава 

во планирање на реализацијата на 

наставниот процес  

    

2.6.8 соработувам со наставниците од 

општо-образовните предмети во 

планирање на реализацијата на 

наставниот процес 

    

2.6.9 Ги предизвикам учениците да ја     
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следат наставата, да го 

рефлектираат наученото 

2.6.10 воспоставам баланс меѓу теоријата 

и практиката  

    

2.6.11 го адаптирам наставниот  процесот 

и процесот на учење кон 

индивидуалните потреби на 

учениците  

    

 

2.7 

 

Потребно ми е дополнително 

знаење за да:  

Потполно се 

согласувам 

4 

Делумно се 

согласувам 

3 

Делумно не 

се 

согласувам 

2 

Потполно 

не се 

согласувам 

1 

2.7.1 планирам наставни цели, наставен 

процес и процес на учење  

    

2.7.2 соработувам со други наставници за 

да има корелација на целите и 

темите од различни предмети  

    

2.7.3 имплементирам учење преку 

решавање на проблеми 

    

2.7.4 формулирам критериуми за 

оценување на учениците  

    

2.7.5 им помогнам на учениците во 

справувањето со нивните 

потешкотии во учењето  

    

2.7.6 им помогнам во развојот на 

индивидуалните таленти кај 

ученикот 

    

2.7.7 подготвам современи и актуелни 

материјали за учење на учениците 
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Подрачје 3: Соработка со работодавачите 

Прочитајте го секој исказ и рангирајте го на скала од 4 (секогаш) до 1 (никогаш) во зависност од 

тоа до која мера исказот се однесува на Вас.  

3.1 Примена на нови сознанија  Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

3.1.1 Употребувам најнови сознанија од мојата струка во 

наставниот процес и процесот на учењето 

    

3.1.2 Вклучувам примери од реалниот животот и од светот на 

трудот за да актуализирам проблеми во учењето 

    

3.1.3 Го унапредувам наставниот процес и процесот на учење 

врз основа на повратните информации  од страна на 

работодавачите  

    

 

Прочитајте го секој исказ и рангирајте го на скала од 4 (потполно се согласувам) до 1 (потполно не 

се согласувам) во зависност од тоа до која мера исказот се однесува на Вас. 

 

3.3 Потребно ми е дополнително 

знаење: 

Потпполно 

се 

согласувам 

4 

Делумно се 

согласувам 

3 

Делумно не 

се 

согласувам 

2 

Потполно 

не се 

согласувам 

1 

3.3.1 за соработката со работодавачите     

3.3.2 од мојата струка     

 

3.2 За да се постигне квалитет во 

наставата и процесот на учењето, 

важно е да:  

 

Потполно се 

согласувам 

4 

Делумно се 

согласувам 

3 

Делумно не 

се 

согласувам 

2 

Потполно 

не се 

согласувам 

1 

3.2.1 се соработува со работодавачите во 

планирање на наставниот процес  и 

процесот на учење  

    

3.2.2 се вклучат реални примери од 

работата во компанија во  

наставниот процес  и процесот на 

учење 

    

3.2.3 да го актуелизирам моето стручно 

знаење  
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3.4 Ова прашање се однесува за  практичната обука за учениците кај работодавачите  

Прочитајте го секој исказ и рангирајте го на скала од 4 (Секогаш) до 1 (Никогаш) во зависност од 

тоа до која мера исказот се однесува на Вас, а доколку немате  организрано практична обука кај 

работодавач, обележете го со 0.  

3.5 Мојата работа во врска со практичната 

обука кај работодавачот вклучува: 

Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

Немаме 

организирано 

практична 

обука  

0 

3.5.1 организација на практичната обука кај 

работодавачот  

     

3.5.2 обезбедување на работни  места за 

практична обука на учениците кај 

работодавачот 

     

3.5.3 наоѓање на ментор од компанијата и 

негово запознавање со целите на 

наставната програма/практичната обука   

     

3.5.4 Мониторинг на ученици на практична 

обука во компаниите  

    

 

 

3.5.5 Барање на повратни информации од 

работодавачите за работата на учениците 

во нивните компании 
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Подрачје 4: Обезбедување на квалитет 

Прочитајте го секој исказ и рангирајте го на скала од 4 (потполно се согласувам) до 1 (потполно не 

се согласувам) во зависност од тоа до која мера исказот се однесува на Вас.  

4.1 Обезбедување на квалитет Потпполно 

се 

согласувам 

4 

Делумно се 

согласувам 

3 

Делумно не 

се 

согласувам 

2 

Потполно 

не се 

согласувам 

1 

4.1.1 Внимавам на тоа да добијам 

повратна информација околу моето 

изведување на наставата од страна 

на директорот 

    

4.1.2 Внимавам на тоа да добијам 

повратна информација околу моето 

изведување на наставата од страна 

на моите колеги наставници 

    

4.1.3 Внимавам на тоа да добијам 

повратна информација околу моето 

изведување на наставата од страна 

на моите ученици    

    

4.2 Обезбедување на квалитет     

4.2.1 Сметам дека самоевалуацијата е 

битна за развојот на училиштето   

    

4.2.2 Сметам дека самоевалуацијата на 

моето изведување е битна за мојот 

професионален развој  

    

4.2.3 Потребно ми е дополнително знаење 

од областа на самоевалвацијата 

    

 

Слободно коментирајте за Вашите потреби од обука: 

 

 

 

 

Ви Благодараме на соработката. 

. 

 

 

5.2.2 Структурирано интервју со директори 

 
Почитуван директоре/ке, 

Со овој прашалник кој се наоѓа пред Вас, сакаме преку Вашите одговори да добиеме сознанија 
за потребите од обука како директори и наставници по стручни предмети  наставник/чка во 
стручното образование и обука.  
Вашите одговори ќе бидат основа за развој на Стратегија и акционен план за обука на 
наставниците во рамките на проектот „Поддршка на модернизација на системот на обука„.  
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Општо образование 

Училиште _____________________  
Директор: _____________________  
Работно искуство во образование: ___________ години 
Струка: _________________________________ 
Бр. на наставници: _____________________ 
Три годишни наставни образовни профили  и број на ученици: 

 Образовен профил  2- или 3-
години 

Број на ученици во  
2011/12 

Практична обука во 
компании (да/не) 

     

     

     

     

     

 
 
Водство и организација на работата во училиштето 

Прочитајте го секој исказ и рангирајте го на скалата од 4 (потполно се согласувам) до 1 

(потполно не се согласувам) во зависност од тоа до која мера исказот се однесува на Вас.  

1.1 Водство во 

училиштето/педагошко водство 

Потполно 

се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Потполно 

не се 

согласувам 

1 

1.1.1 Јас им овозможувам самостојно 
да се занимаваат со 
професионални работи  

    

1.1.2 Јас го земам во предвид 
мислењето на наставниците при 
донесување на одлуки  

    

1.1.3 мојот стил на водство е  
соодветен  

    

 

1.2 За да се постигне квалитет во 

процесот на настава и учење 

важно е: 

Потполно 

се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Потполно 

не се 

согласувам 

1 

1.2.1 директорот да ги слуша и 
прифаќа предлозите на 
наставниците  

    

1.2.2 директорот да  ја овозможува  
стручната соработка на 
наставниците  

    

1.2.3 директорот да има доверба во 
наставниците 

 
 

   

1.2.4 директорот редовно да ги 
информира наставниците за 
новините во воспитно-
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образовниот процес 

 
 
 
 
 

Групна/тимска работа 

Прочитајте го секој исказ и рангирајте го на скала од 4 (потполно се согласувам) до 1 

(Потполно не се согласувам) во зависност од тоа до која мера исказот се однесува на Вас, а 

доколку не сте вклучени, Вашиот одговор обележете го со  0.  

1.4 Кога работиме во 

тим/група: 

Потполно 

се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Потполно 

не се 

согласувам 

1 

Не сум 

вклучен во 

тимска 

работа 

0 

1.4.1 Групите/тимовите во 
нашето училиште 
јасно ги разбираат 
поставените цели  

     

1.4.2 Групите/тимови во 
нашето училиште 
прават  работен план 
со планирани задачи  

     

1.4.3 Групите/тимови во 
нашето училиште 
имаат редовни 
состаноци на тимот  

     

1.4.4 Членовите на 
Групите/тимови во 
нашето училиште 
можат отворено да 
дискутираат за 
проблеми и 
потешкотии со 
соработниците во 
тимот   

     

1.4.5 атмосферата меѓу 
членовите во 
тимовите/групите во 
училиштето е во 
духот на соработка 
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Планирање на училишниот развој  

Прочитајте го секој исказ и рангирајте го на скала од 4 (секогаш) до 1 (никогаш) во 

зависност од тоа до која мера исказот се однесува на Вас, а доколку не сте вклучени 

Вашиот одговор обележете го со 0.  

1.6 Наставниците во нашето училиште се 

вклучени  во :  
Секогаш 

4 

Често 

3 

Ретко 

2 

Никогаш 

1 

Не сум 

вклучен 

0 

1.6.1 изработка на годишната програма на 
училиштето  

     

1.6.2 изработка на развојни училишни 
проекти  

     

1.6.3 дискусија за новини во училишната 
политика   

     

1.6.4 самоевалуација на работата на 
училиштето 

     

1.6.5 изработка на Стратегија за развој на 
училиштето 

     

1.6.6 изработка на План за професионален 
развој на ниво на училиште 

     

 
Потреба од обука  

Прочитајте го секој исказ и рангирајте го на скала од 4 (потполно се согласувам) до 1 

(Потполно не се согласувам) во зависност од тоа до која мера исказот се однесува на Вас. 

2.7 

 

На наставниците во нашето 

училиште потребно им е 

дополнително  знаење да:  

Потполно 

се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Потполно 

не се 

согласувам 

1 

2.7.1 планираат наставни цели, 
наставен процес и процес на 
учење  

    

2.7.2 Соработуваат со други 
наставници за да има корелација 
на целите и темите од различни 
предмети  

    

2.7.3 имплементираат учење преку 
решавање на проблеми 

    

2.7.4 формулираат критериуми за 
оценување на учениците  

    

2.7.5 им помагаат на учениците во 
справувањето со нивните 
потешкотии во учењето  

    

2.7.6 им помагаат во развојот на 
индивидуалните таленти кај 
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ученикот 

2.7.7 подготвуваат модерни и актуелни 
материјали за учење на 
учениците. 

    

 

Соработка со работодавачите  

 

Прочитајте го секој исказ и рангирајте го на скала од 4 (потполно се согласувам) до 1 

(потполно не се согласувам) во зависност од тоа до која мера исказот се однесува на Вас. 

 

Обезбедување на квалитет 

Прочитајте го секој исказ и рангирајте го на скала од 4 (потполно се согласувам) до 1 

(потполно не се согласувам) во зависност од тоа до која мера исказот се однесува на Вас.  

4.2 Обезбедување на квалитет Потполно 

се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Потполно 

не се 

согласувам 

1 

4.2.1 Сметам дека самоевалуацијата е 
битна за развојот на училиштето   

    

4.2.2 Сметам дека самоевалуацијата 
на изведување од страна на 
наставниците е битна за нивниот  
професионален развој  

    

4.2.3 Сметам дека самоевалуацијата 
на моето изведување е битна за 
мојот професионален развој 

    

4.2.4 Потребно ми е дополнително 
знаење од областа на 
самоевалуацијата 

    

 
Слободно коментирајте за Вашите потреби од обука: 
 

3.2 За да се постигне квалитет во 

наставата и процесот на 

учењето, важно е да:  

 

Потполно 

се 

согласувам 

4 

Делумно 

се 

согласувам 

3 

Делумно 

не се 

согласувам 

2 

Потполно 

не се 

согласувам 

1 

3.2.1 се соработува со работодавачите 
во планирање на наставниот 
процес  и процесот на учење  

    

3.2.2 се вклучат реални примери од 
работата во компанија во  
наставниот процес  и процесот на 
учење 

    

3.2.3 да го актуелизирам моето 
стручно знаење  
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Ви Благодараме на соработката. 

 
 

5.2.3 Неструктурирано интервју со директори  
 

Училиште: ________________________________  
Директор на училиште: _____________________  
 

a) Развојни планови и активности  

 
1. Ве молиме презентирајте ни ја развојната стратегија на училиштето или 

среднорочните/долгорочните развојни планови на училиштето!   

Во кои области имате подготвено развојна стратегија/план? 

 Назив на документ Области на развој/планирање Забелешки 

1    

2    

3    

 
2. Дали можете да ги наведете и објасните трите (најважни) развојни цели на училиштето ! 

Доколку немате развоен план, Ве молиме презентирајте ги трите (најважни) цели за развој на 

училишето кои ги спроведувате! 

 Развојна цел Забелешки  

1   

2   

3   

4   

    
3. Дали можете да ги наведете активностите со кои Вашето училиште ги имплементира 

развојните цели?  

 Активност  Времетраење 
(почеток-
крај)  

Број на 
вклучени 
наставници 

(Очекувани) 
резултати 

Забелешки  

1      

2      

3      

4      

 
4. Дали можете да наведете проектите во кои било вклучено Вашето училиште во последните 

три години?  

 Проект  Времетраење 
(почеток-
крај)   

Број на 
вклучени 
наставници 

(Очекувани) 
резултати 

Забелешки  

1      

2      
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3      

4      

 
б)Обука за наставници 

 
5. Дали ја планирате обуката за наставниците во Годишната програма на училиштето?Да/Не? 
Ве молиме опишете го процесот на планирање на обуката за наставниците! Кој е одговорен за 
планирањето? Кој е вклучен во планирањето? Како ги земате предвид потребите на 
наставниците? Како ги следите вистинските потреби на наставниците? Дали ги поврзувате 
развојните цели на училиштето со обуката за наставниците? 

 Активности за планирање Опис 

1   

2   

3   

4   

 
6. Во кои области биле обучени наставниците од Вашето училиште во последните три години?  

Области: планирање на наставни програми, дидактички системи, тимска работа, обука во 

стручна област, обезбедување на квалитет, соработка со компании... 

 Области Назив на 
обука 

Изведувач на 
обука или 
проект 

Времетраење Форма* Број на 
вклучени 
наставници 

1       

2       

3       

4       

* поединечно, за наставници во конкретна програма/оддел, за целиот школски персонал 

 

7. Во моментот, во кои области им е потребна обука на наставниците од Вашето училиште? 

 

 Област  На наставниците 

им е потребна 

обука (да/не) 

Специјални цели Забелешки 

1 Планирање на наставна 
програма 

   

2 Дидактички системи    

3 Тимска работа    

4 Обука во стручна област    

5 Обезбедување на квалитет    

6 Соработка со компании     

7     

8     

 
8. На кој начин, Вашето училиште континуирано е во тек со трендовите во вашите струки? 
Примери: наставниците посетуваат практични обука во компании, на наставниците им се 

достапни ажурирани ресурси, обезбедуваме модерна техничка опрема (со или без учество 
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на компаниите), организираме посети на компании, саеми, соработуваме со компании на 

проекти... 

 Активност  Опис 

1   

2   

3   

 
в)Обука за директори на училишта 
9. Како/кога/во која институција наоѓате значајни информации за Вашата работа и развојот на 
компетенциите како директор на училиште? 

 Извор на информации  Забелешки  

1   

2   

3   

4   

 
10. Во кои области сте биле обучени како директор на училиште во последните три години?  

Области: водство, развојно планирање, педагошко водство, тимска работа, обезбедување 

на квалитет, партнерство... 

 Назив на обука  Област  Изведувач Времетраење  

1      

2      

3      

4      

 
11. Чувствувате ли потреба од  обуки  во  Вашиот професионален развој? Ве молиме објаснете 
ги потребите! Што можете да добиете со обука за подобрување на квалитетот на Вашата 
работа? 
 

 Потребна ми е обука (да/не) Забелешки 

  
 

 

 
12. За  кои од наведените области, во моментов Ви е потребна обука за подобрување на Ваши-

те компетенции?  

 Област  Потребна 

ми е обука 

(да/не) 

Специјални цели Забелешки 

1 Водство    

2 Развојно планирање    

3 Педагошко водство    

4 Тимска работа    

5 Обезбедување на квалитет    

6 Партнерство    

7     

8     



   

 

 

 

 

 

Твининг-проект „Поддршка за модернизација на системот за образование и обука“ компонента од ИПА инструментот 

(MK/2007/IB/SO/03), Проект финансиран од Европската унија 

163 

 
 

г) Реформа на наставните програми 

 
13. Кои се главните проблеми со кои морате да се справите кога спроведувате тригодишни 

програми за стручно образование? 

14. Кој е Вашиот предлог за реформа на  три годишните програми за стручно образование? 

 Проблеми Предлози Забелешки 

1    

2    

3    

4    

 
15. Три годишните програми за стручно образование, по еден профил на струка ќе бидат 

реформирани со тековната реформа. Дали мислите дека е подобро за училиштата прво да се 

реформира по еден профил во секоја струка, а  потоа со тек на времето останатите образовни 

профили во струката или пак е подобро да се реформираат сите образовни профили и воведат 

одеднаш во училиштата? 

  
 
 
 
 

 
д) Соработка со работодавачите и обука на работно место  

 
16. Кој е одговорен за соработка со работодавачите? Вие како директор или еден од 

наставниците? 

 Лице/група Одговорност  Забелешки 

1    

2    

3    

 
17. Како соработувате со работодавачите? Како остварувате контакт со нив? Дали имате 

специјални состаноци со нив? Колку често? 

 Начин на соработка Колку често? Забелешки 

1    

2    

3    

4    

 
18. Дали имате практична обука во компаниите? За сите образовни профили или за некои од 

нив? Колкав дел од практичната обука изведувате во компаниите? Како е организирана 

практичната обука во компаниите? 
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Примери на организирање на практична обука во компании:  

• по неколку недели еднаш годишно,  

• двапати или повеќепати годишно,  

• 1 или 2 дена секоја недела, 

• комбинација или на друг начин... 
 

 Програма  % од 
практичната 
обука во 
училиштето 

% од 
практичната 
обука во 
компаниите 

Организација 
на 
практичната 
обука 

Забелешки 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
19. Како вашите наставници соработуваат со менторите за практична обука во компаниите?  
(посети, состаноци, обука, заеднички проекти...)  

 Начин на соработка меѓу наставниците 
именторите 

Опис  

1   

2   

3   

4   

 
20. Како го обезбедувате квалитетот на практичната обука? (примери на активности: избор на 

компании, подготовка на план за практична обука, посета на компаниите од страна на 

учениците, оценување на извештај...) 

 Активност  Да/Не Опис Одговорност 

1 Избор на компании     

2 Подготовка на план за 
практична обука 

   

3 Посета на компании од страна 
на учениците 

   

4 Оценување на извештај    

5 ...    

6     

 
21. Кои се главните потешкотии при практичната обука во компаниите? Како се справувате со 

овие потешкотии? 

 Потешкотии  Начин на нивно решавање  Забелешки  

1    

2    
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3    

4    

 
ѓ)Тимска работа 

 
22. Дали можете да ја опишете организацијата на групите/тимовите на наставници во Вашето 

училиште? Која е улогата на една активна група/тим? 

 Група/активна/тим Улога  Забелешки 

1    

2    

3    

4    

 
 

23. Кои се главните потешкотии на тимската/групната работа на наставниците?  

 Потешкотии  Начин на нивно решавање  Забелешки  

1    

2    

3    

4    

 
e)Обезбедување на квалитет 

 
24. Како би го опишале системот за обезбедување на квалитет во Вашето училиште!  

Кој е одговорен за обезбедување на квалитетот (наставникот од групата)? Дали можете да ги 

опишете активностите во Вашето училиште кои се посебно  важни за обезбедување на 

квалитетот! 

Примери на активности: соработка на целиот персонал при планирањето, споделена 

одговорност при имплементацијата на планот, следење и оценување на активностите, 

оценување на учинокот, користење на индикатори за постигањата  

 Активности за осигурување 
на квалитетот 

Одговорност  Забелешки  

1    

2    

3    

4    

 
25. Како го следите постигањата на наставниците? (набљудување во училница, годишно 

интервју...)  

Која е улогата на педагогот (или педагошкиот ментор) во следењето на наставниците? 

 Начин на следење Одговорност  Забелешки  

1    

2    

3    
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4    

 

26. Дали наставниците самостојно ги оценуваат сопствените постигања? Како? Колку често? 

 
 
 
 

 
27. Како учениците соработуваат во оценувањето на училиштето? 

Примери: соработка во групите одговорни за координирање на самостојното оценување на 

наставниците, соработка во подготовката на инструментите за оценување, како 

испитаници во оценувањето, дебатирање за резултатите од оценувањето, давање 

предлози за подобрување, соработка со ученички организации...  

 

 Активност  Опис 

1   

2   
 
 

5.2.4 Прашалник за работодавачите 

 

Почитуван работодавач/ претставник-чка на работодавачот,  
 

Со прашалникот кој е пред Вас би сакале да утврдиме што ви е потребно  да 
соработувате на поефективен начин со училиштата во делот на практичната обука 

и со тоа да учествувате во обуката на правилно обучената работна сила во Вашата 
компанија. 

  
Вашите одговори ќе бидат основа за развој на стратегијата за обука на 
наставниците по практична обука и ментори од компанија  и акционен план за 

обука во рамките на проектот „Поддршка на модернизација на системот на 
образованието и обука во Македонија„  

 
1. За компанијата 

 

1.1 Име на компанија: 

 

 

1.2 Дејност/струка: 

(Заокружи го 

одговорот) 

 

a) Земјоделска-ветеринарна,  

b) Лични услуги,  

c) Хемиско-технолошка,  

d) Сообраќајна,  

e) Електортехничка,  

f) Текстилно кожарска,  

g) Шумаркско дрвопреработувачка  

h) Графичка ,  
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i) Градежно геодетска,  

j) Рударско геолошка  и металуршка,  

k) Машинска,  

l) Угостителско-туристичка,  

m) Економско-право трговска  

 

1.3  Број на вработени  

(Заокружи го 

одговорот) 

 

a) 1-5 

b) 6-20 

c) 21-50 

d) Повеќе од 50 

 

 

 
2. Практична обука во компанија  

 
Прочитајте го исказот и рангирајте го на скала од 4 и означете со х (целосно се 

сложувам) до 1 (воопшто не се сложувам) во зависност од тоа во која мера исказот се 

однесува на  

вас.  

 

 

  Целосно 

се 

согласув

ам 

4 

Делумно 

се 

согласув

ам 

 3 

Делумно 

не се 

согласува

м 

2 

Целосно не 

се 

согласувам  

1 

2.1 Практичната обука во компанија е 

важна за нашата копмпанија за да 

се стекнеме со обучен работен 

кадар.  

    

2.2 Во нашата компанија, имаме 

потреба од дополнителна обука за 

постигнување на целите во 

наставната програма.  

    

2.3 Во нашата компанија, имаме 

потреба од дополнителна обука во 

начинот на соработката со  

училиштата (тимска работа со 

наставниците по стручно 

теоретски предмети и 

наставниците по практична 

настава) 

    

 
 

3. Сегашна ситуација во практичната обука во компанија: 
 

3.1 Дали соработувате со некое училиште за 

обезбедување на практична обука за 

a) Да 

b) Не 
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работно место (во компанија) за 

учениците? 

 

 

Ако да, обележете ги одоговорите на следниве прашања . 

3.2 Како воспоставивте контакт со 

училиштето? 

(повеќе одговори се можни) 

a) Иницијативата дојде од нашата 

компанија 

b) Иницијативата дојде од училиштето  

c) Преку лични врски 

d) Не знам  

 

3.3 Колку долго соработувате со 

училиштето? 

a) Оваа година 

b) две години 

c) 3-5 години 

d) Повеќе од 5 години 

e) Не знам  

 

3.4 Колку ученици годишно се 

обучуваат во Вашата компанија? 

(повеќе одговори се можни) 

a) 1   

b) 2   

c) 3-5   

d) Повеќе од  5 

 

 

3.5 Кога прифаќате ученици на 

практична обука? 

повеќе одговори се можни) 

a) Во текот на школската година/ како 

практична настава  

b) По завршувањето на школската 

година (професионална и феријална 

пракса)  

 

3.6 Кој е одговорен за практичната 

обука на учениците во Вашата 

компанија?   

(повеќе одговори се можни) 

a) Директор 

b) Раководител на оделение/ сектор 

c) ментор 

d) никој 

e) Не знам  

 

3.7 Дали лицето кео е одговорно за 

учениците е обучено за 

реализација на практична обука? ,  

a) Да 

b) Делумно 

c) Не 

 

3.8 Каков договор имате за 

практична обука? 

(повеќе одговори се можни) 

a) Договор со училиштето 

b) Договор со учениците 

c) Договор со училиште и ученици  

d) Немаме договор 
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Прочитајте ги исказите и рангирајте го на скала од 3 (точно) до 1 (неточно)  и означите 

со х во зависност од тоа до која мера исказот се однесува на Вас. 

3.9 Соработката со училиштето го 

опфаќа следново: 

 

Tочно 

3 

Делумно 

точно 

2 

Неточно 

1 

Не 

знам 

0 

3.9.1 Менторите во нашата компанија се 

запознати со целите во наставните 

програма  

    

3.9.2 Планираме цели и содржината на 

практичната обука во компанија 

заедно со наставниците по 

практична обука од училиштето. 

    

3.9.3 Соработуваме за време на 

реализацијата на практичната обука 

со наставниците по практична обука. 

    

3.9.4 Соработуваме со наставниците по 

практична обука при изработката на 

извештајот.  

 

    

3.9.5 Соработуваме со наставниците по 

практична обука додека ги 

оценуваме учениците.  

 

    

 

3.10 Можете да ни кажете нешто повеќе за практичната обука во компанија во Вашата  

компанија.  

 

 

 

 

 

Ви благодариме на соработка 
 

5.2.5 Прашалник (интервју за потребите за обука) за советниците во Центарот за 

стручно образование и обука 
 

 

1.) Од месец ноември, вие сте вклучени во Твининг проектот. Вие имате соработувано и сте 

биле информирани за активностите во рамките на првата компонента на Проектот. Ве 

молиме, за секоја активност посебно, наведете дали сакате да се организира 

семинар/работилница од страна на советниците на ЦПИ Словенија и наведете ги темите 

за кои сте заинтересирани:  

 

1. Развој на стандарди за занимања (доколку сакате дополнително специфично знаење 
наведете ја содржината за која сте заинтересирани и во каква форма сакате, на пример: 
предавања, работилници, обука на работно место...) да се спроведе обуката:  
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2. Реформа на струќно оспособување во траење од две години и три годишното стручно 
образование (под услов да ви е потребно дополнително специфично знаење, ве молиме 
наведете ја содржината и формата за кои сте заинтересирани (на пр. предавања, 
работилници, обука на работно место...): 

 

 

 

 

 

 

2.) За време на компонентата 2 – анализа на образовните потреби на училиштето кое нуди 

стручно и техничко образование – додека комунициравме со вас, утврдивме неколку 

области коишто можат да бидат основа за вашата обука. Ве молиме наведете за секоја 

област, дали обуката е логична и наведете ги конкретните теми кои би сакале да бидат 

обработени при обуката:  

 

1. Следење на имплементацијата на новите наст. програми (доколку оваа област изгледа важна 

за вашата обука, наведете ја темата за која сте заинтересирани и формата за истата, на пр. 

предавања, работилници, обука на работно место...): 

 

 

 

 

2. Инструментите за училишното само-оценување и евалуацијата од колегите од истата област 

(евалуација од колеги од истата област е форма на внатрешна евалуација на училиштето, 

базирана на составени индикатори и спроведена од колеги/наставници од други училишта, 

лица од ист ранг (доколку оваа област ја сметате важна за вашата обука, наведете ја темата за 

која сте заинтересирани и формата за истата, на пр. предавања, работилници, обука на работно 

место...): 

 

 

3. Модули од програмата (доколку оваа област изгледа важна за вашата обука, наведете ја 

темата за која сте заинтересирани и формата за истата, на пр. предавања, работилници, обука 

на работно место...): 

 

 

 

4. Подготовка на материјали за обука (доколку оваа област изгледа важна за вашата обука, 

наведете ја темата за која сте заинтересирани и формата за истата, на пр. предавања, 

работилници, обука на работно место...): 
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5. Подготовка на меѓународни проекти (доколку оваа област изгледа важна за вашата обука, 
наведете ја темата за која сте заинтересирани и формата за истата, на пр. предавања, 
работилници, обука на работно место...): 
 

 

 

 

 

 

3.) Ве молиме дадете други предлози кои не биле претходно споменати:  
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5.3 Потреби за обука на советниците во Центарот за стручно образование и 

обука на Македонија 
 

Анализата на потребите за обука на советниците од Центарот за стручно образование и обука 

во Скопје беше подготвена врз основа на спроведени интервјуа. Интервјуто беше поделено во 

три дела. Во првиот дел постојат две прашања за градење на знаењето во областа на 

методологијата за подготовка на стандарди за стручни квалификации и реформа на наставните 

програми за стручно оспособување со траење до две години  и тригодишно стручно 

образование.. 

 

Во вториот дел на интервјуто има прашања за искуствата на словенечките експерти во однос на 

имплементацијата на новите наставни програми во училиштата. Третиот дел на интервјуто 

беше отворен. Им понудивме на испитаниците да ги изложат нивните останати потреби од 

обуки.  

 

Врз основа на одговорите подготвивме четири работилници за советници во Центарот за 

стручно образование и обука: 

− Подготовка и управување со меѓународни проекти 

− Следење на имплементацијата на новите наставни програми 

− Модули во наставните програми за стручно образование и обука 

− Европски инструменти за засилена соработка во полето на стручно образование и обука 

(EQF, ECVET, EQAVET, EUROPASS, признавање на неформалното образование...) 


