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Апстракт 

Современиот начин на живеење, новата организациска поставеност на бројни институции, 

вклучувајќи ги и образовните, го поставуваат поединецот во една нова поинаква, 

поразлична ситуација од вообичаената, ситуација во која тој мора успешно да менаџира со 

време, простор, ресурси, во насока на постигнување на повисоки резултати од своето 

работење, како и надминување на бројните проблеми кои можат да се појават: замор. 

незадоволство, burnout синдром и т.н.  

Имајќи го во предвид фактот дека времето е најдрагоцениот капитал, нешто кое не може да 

се купи, заштеди, дека тоа е животот воопшто, во трудот се елаборира проблемот 

менаџирање со времето во образовните институции, како и презентирани се  модели  за 

негово успешно менаџирање во насока на постигнување на повисока ефективност во 

работата на образовната институција. 
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Abstract 

Modern lifestyle, the new organizational structure of various institutions, including educational, 

put the individual in one different, different from the usual situation, a situation in which he must 

successfully manage time, space, resources, in order to achieve higher results from its operations, 



as well as overcoming the numerous problems that can arise: Fatigue. Dissatisfaction, Burnout 

syndrome, etc. 

Considering the fact that time is most precious capital, something that cannot be bought, savings, 

it is life in general, the paper elaborates the problem with time management in educational 

institutions, and presented models for his successful management aimed to achieve higher 

efficiency in the operation of the educational institution. 
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