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ПРИОРИТЕТИ НА СОВРЕМЕНОТО УЧИЛИШТЕ ОД ВОСПИТЕН АСПЕКТ 

Емилија Петрова Ѓорѓева1, Снежана Мирасчиева2, Ирена Китанова3, Даниела Коцева4 

1234 Факултет за образовни науку, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

 

Апстракт  

Современото  училиште  претставува комплексен и сложен организациски систем. Тоа 

произлегува од секојдневните односи на релација наставник - ученик, наставник - наставник и 

наставник – директор. Притоа, честа е појавата на т.н. „судир на генерации“. Тоа практично 

значи судир на две култури, културата на возрасните (образувачи и воспитивачи) и културата 

на младите-новите генерации (оние што се образуваат и воспитуваат). И сето тоа се одвива во 

една средина со свое опкружување и  создаден амбиент во кој се реализира наставниот 

процес, со индивидуалните и споделените  перцепции, ставови и мислења на членовите низ 

кои се случува животот  во училиштето. Таа средина и тоа опкружување се карактеризираат со 

специфична организациска клима и организација на работењето на училиштето. За ефикасно 

функционирање на училиштето при реализација на воспитната улога, потребно е училиштето 

да изгради приоритети. Проблемите од воспитен аспект се најсилно изразените проблеми со 

кои се соочува училиштето како институција, задолжена за воспитание и образование на 

младата личност. Насилствата, непочитувањето, честите отсуства од часовите, нетрпеливост и 

нетолеранција се најчесто изразените проблеми во нашите училишта, како основни, така и 

средни. Родителите и наставниците се немоќни пред таквите проблеми. 

Училиштето стои исправено пред предизвиците на 21 - от век, одговорно за својата улога во 

општеството и за потребите на учениците. Затоа, на тие проблеми треба да им се посвети 

императивно значење и да претставуваат приоритет во улогата на современото училиште. 

Клучни зборови: организациска клима, современо училиште, колегијалност, поддршка од 

директор, иницијативност и иновативност, планирање и креирање развој на училипштето.  

 

PRIORITIES OF THE MODERN SCHOOL FROM THE EDUCATIONAL ASPECT 

 

Emilija Petrova Gjorgjeva1,  Snezana Mirascieva,2 Irena Kitanova3, Daniela Koceva,4 
1,2,3,4Faculty of Educational Sciences, University “Goce Delcev” Stip 

 

Abstract 

Modern school represents a complex organizational system. It stems from everyday relations teacher 

- student, teacher - teacher and teacher - principal. In addition, the emergence of the so-called "clash 

of generations" is frequent. This practically means a clash of two cultures, the culture of adults 

(teacherrs and educators), and the culture of the young people-new generations (those who are 

educated). And all this takes place in an environment with its surroundings and a created ambience in 

which the teaching process is realized, with individual and shared perceptions, attitudes and opinions 

of the members through which life takes place in the school. This environment and surrounding are 

characterized by a specific organizational climate and work organization of the school. For the 

efficient functioning in the realization of its educational role, the school needs to build priorities. 

Problems from the educational aspect are the most violent problems that the school faces as an 

institution in charge of upbringing and education of young people. Violence, disrespect, frequent 

absences from classes, ill feeling and intolerance are the most common problems in our schools, both 

primary and secondary. Parents and teachers are powerless when faced with such problems. The 
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school stands upright before the challenges of the 21st century, responsible for its role in society and 

the needs of students. Therefore, these problems should be given a peremptory meaning and they 

should be a priority in the role of modern school 

Key words: organizational climate, modern school, collegiality, support from the principal, initiative 

and innovation, planning and creating the school’s development. 

 

Развивање на заедништво, заемност, меѓусебно разбирање и кооперативност 

Современото училиште е потребно да реализира програма за воспитно дејствување, којашто 

ќе претставува своевиден приоритет на училиштето. Во таа програма, посебно внимание 

треба да се посвети на следните аспекти: заедништво, заемност, меѓусебно разбирање и 

кооперативност. 

Првиот чекор во оваа насока е љубовта, како неопходна темелна вредност, која го движи 

човекот кон создавање и остварување поголеми цели и задачи. Во овој контекст, ќе се 

потсетиме на зборовите на нобеловката Мајка Тереза, која многу пати истакнувала: „Во светот 

е поголема потребата за љубов, отколку за леб“. (цит. според Michele De Beni :1). Всушност, 

оваа нејзина мисла јасно говори дека иако потребата за леб е незаменлива и примарна, 

потребата за љубов е исто така длабоко вкоренета во личноста на човекот и неминовно треба 

да се посвети поголемо внимание, отколку што се мисли. 

Во контекст на погоре изнесеното говори и содржината на еден постер кој осамнал во многу 

италијански градови пред неколку години. На плакатот било прикажано момче во клошарска 

облека, потпрено на ѕид и со отсутен поглед. Момчето носело плакат на кој пишувало: „Гладен 

сум“. На друг постер бил прикажан човек кој се запира и му остава паричка на момчето. 

Тогаш, момчето го прикажува целосниот натпис на плакатот: „Гладен сум за разбирање и 

љубов“. (исто како претходно). 

Заемна помош - Наставникот треба да ја познава и да ја следи структурата на моменталните 

емоции на своите ученици и да стимулира помош кон одредени ученици на кои им е потребна 

од страна на другите кои немаат такви проблеми. Всушност, тука се работи за помагање во 

учењето, решавање на одделни задачи и проблеми, помагање во моменти на одредена 

емоционална состојба. На тој начин ќе се поттикне и социјализацијата во одделението и 

воспитно ќе се влијае во создавањето позитивни емоционални особини кај учениците. 

Кооперативност - е основната вредност на која се темели интерактивното учење. Преку 

кооперативноста се развива одговорност, но и чувство на заемна зависност и меѓусебна 

соработка на членовите во групата. Учениците треба да се стимулираат во групна и тандемска 

работа, која ќе ги поттикне процесите на заемно и активно дејствување, одговорност кон 

членовите на групата и кон тоа што го работат. 

  

Развивање на културни навики и потреби 

Овие потреби најдобро се развиваат преку посетување на културни манифестации, концерти, 

опери, театри, изложби и др. На нашите ученици им недостигаат културни навики кои се 

стекнуваат со посета на погоре споменатите културни манифестации. Тие навики и потреби се 

градат од мали нозе. Затоа училиштето денес треба да работи на овој план многу повеќе 

отколку порано. Не е доволно учениците еднаш во годината да се однесат на театарска 

претстава, туку тоа треба да биде во рамките на предметот мајчин јазик задолжителна 

активност еднаш месечно. Истото треба да се практикува и по предметите од уметничката 

група (ликовно и музичко образование). Посетите на изложби и музички сценски дела, како 

што е операта треба да биде задолжително за секој ученик. Од друга страна пак, училиштето 

треба да изнаоѓа средства за бесплатно посетување на културните збиднувања, како би можеле 

тие да бидат помасовно посетени. Пред секоја посета на културен настан, учениците треба да 

добијат задачи што да следат, а тоа да го набележат веднаш во завршувањето на претставата, 
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заедно со нивните впечатоци. Само на тој начин ќе бидат мотивирани да ги следат претставите 

до крај и со внимание. 

 

Запознавање и превентивно делување со современите пороци на денешницата 

Многу училишта сметаат дека успешно реализирале програма доколку поканат еднаш 

годишно лекар или службено лице од полиција кое ќе им го објасни штетното влијание на 

пушењето и алкохолот, како и разорното дејство на дрогата врз младиот детски организам. Тоа 

не е доволно. Секојдневно училиштето треба да работи на тоа поле бидејќи пороците на 

современата цивилизација заземаат сè поголем замав и го собираат својот данок секојдневно, 

меѓу младите луѓе, уништувајќи ги нивните животи. Таа секојдневност подразбира мноштво 

на разновидни активности во кои треба активно да бидат вклучени и учениците. Училиштата 

треба неминовно да делуваат превентивно преку разновидни содржини и разновидни форми, 

со цел да се развива правилна свест за сите штетни зла и пороци на модерното време. 

  

Примена на стратегии, вештини и техники за ефикасно менаџирање со проблемите во 

училиштето 

Проблематичното однесување на учениците во училиштето, а пред сè за време на часовите, 

станува сè поголем и сè поактуелен проблем. Посебно чести се појавите на агресивност и 

насилно однесување, задоцнување и бегање од часовите, како и непочитување на 

наставниците. За таа цел, неминовни се користење на современи стратегии, модели и техники 

кои ќе помогнат учениците да се однесуваат поодговорно и подисциплинирано. 

Наставниците треба да бидат подготвени да се соочат со најразновидни незадоволства кои ќе 

ги изразат учениците, а кои можат да имаат и призвук на обвинување. Притоа, многу е важно 

доколку наставникот се постави во улога на помагач, а не како недопирлив авторитет или шеф. 

Кај учениците треба да се развие одговорност не само кон наставникот, туку уште повеќе, 

одговорност пред тимот, пред класот и воопшто кон училиштето. Треба да се почувствуваат 

дека се дел од тимот, дека припаѓаат на училиштето и дека се почитувани од возрасните, а 

пред сè од своите наставници. 

Од посебна важност за учениците е да добиваат повратни информации за своите 

постигнувања. Затоа е важно на учениците јасно да им се каже што постигнале со својата 

работа, односно со своите залагања и вложениот труд.  

На тој начин тие ќе заминат од дома со чувство на успех и следниот пат сигурно ќе се 

потрудат да сработат уште подобро. Доколку се охрабрат, доколку им се понуди можноста да 

ја поправат сопствената грешка, тогаш и веројатноста дека повторно ќе ја повторат веќе 

сторената грешка е многу мала. 
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