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LADIES AND GENTLEMEN, DEAR GUESTS!  

 

With great honor and pleasure I welcome You on behalf of all 
teachers, associates, employees and students of the Faculty of 
Educational Sciences at the University “Gotse Delchev” in Shtip and I 
wish You pleasant moments during this solemn event organized to mark 
20 years of university education of teachers. 

But in fact, the Faculty of Educational Sciences basis its twenty 
years of existence on 146 year continuous development of formal 
education of teachers and preschool teachers in the region. The 
achievements of the Pedagogical-Seminary school founded in 1869, the 
existence of which is linked to the name of the creator of the first primer 
and the first textbook for teachers - School Pedagogy - Josif Kovachev, 
and to the name of the great teacher Gotse Delchev, followed by the School for Teachers 
established in 1946, Higher Pedagogical School founded in 1959, and the Pedagogical Academy 
(1961) are woven into the tradition and development of our Faculty. 

In 1995 the two-year formal education of teachers and preschool teachers developed into 
four-year university studies.  

In 2007 the Pedagogical Faculty became part of the State University "Goce Delchev" in 
Shtip, said to be the fastest growing university in Macedonia. 

Following the global trends in teacher education, modern trends in education policymaking 
in Europe and in the world, respecting the knowledge of the history of civilizations as an important 
intellectual resource for social development, as well as scientifically and experientially diagnosed 
educational challenges that have emerged as a result of deep changes of values in our society and 
globalization trends (scientific, educational, technological, and economic) the Faculty of Educational 
Sciences has designed study programs for I, II and III cycle of studies in accordance with the 
organizational - pedagogical quality standards in compliance with the principles of the Bologna 
Declaration and European credit-transfer system with a high level of recognition in the area of 
European Higher Education. 

If 20 years ago our Faculty started to implement teaching with 5 PhDs and 3 masters as 
regular employees, today we can proudly say that our academic community is comprised of 20 PhDs 
and one master. 

Today our students have the opportunity to educate themselves at the faculty which sees 
its future as a continuous development aimed at: 

 Strengthening and expanding international partnerships 
 Popularization of mobility of students and staff, 
 Internationalization and improvement of scientific research work, 
 Improvement of pedagogical approaches to teaching and links with practice, putting 

students at the center of the educational process. 
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Ladies and Gentlemen, 

I take this opportunity to thank you for coming today to celebrate with us the teaching 
profession and our contribution to it. 

We are quite aware that the road to success is long and winding and it is easier to travel 
with joint forces. That is why we wanted to mark this celebration by organizing a scientific conference 
dedicated to education in the 21st century. Let us share our knowledge, understanding and 
experiences regarding the situation and perspectives and suggest possible ways of modernization. 
89 papers have been submitted and there are authors from 8 countries. This is really promising! 
 
Once again, I wish you all a warm welcome and successful work. 
 
Dean, 
Prof. d-r Sonja Petrovska 
24. 09. 2015., Stip 

 
 
ПОЧИТУВАНИ ... 
 

Со голема чест и задоволство, Ве поздравам во името на сите наставници, 
соработници, вработени и студенти на Факултетот за образовни науки при Универзитетот 
Гоце Делчев во Штип и Ви посакувам пријатни моменти во текот на оваа свечена 
манифестација организирана по повод 20 годишно факултетско образование на наставници и 
воспитувачи. 

Факултетот за образовни науки своето постоење го темели на 146 годишниот 
континуиран развој на формалното образование на наставници и воспитувачи на овие 
простори. Во традицијата и развојот на нашиот факултет се вткаени достигнувањата на 
Педагошко-богословското училиште основано во 1869 год. Со чие постоење се врзува името 
на творецот на првиот буквар и првиот учебник за наставници – Школска педагогија – Јосиф 
Ковачев, и името на големиот учител Гоце Делчев, па Учителската школа основана во 1946 
год, Вишата педагошка школа формирана во 1959 год, Педагошката академија (1961 год.).  

Во 1995 година формалното двегодишно образование на наставници и воспитувачи 
прераснува во четиригодишно факултетско образование.  

Во 2007 година Педагошкиот факултет стана дел на државниот Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип, кој го носи епитетот најбрзорастечки Универзитет во Р Македонија. 

Следејќи ги глобалните тенденции во образованието на наставници, современите 
тенденции во креирањето на образовните политики во Европа и во Светот,  респектирајќи ги 
знаењата за историјата на цивилизациите како значаен интелектуален ресурс за 
општествениот развој, како и научно и искуствено дијагностицираните воспитни предизвици 
кои се појавија како резултат на длабоките вредносни промени во нашето општество и 
глобализациските тенденции (научни, образовни, техничко-технолошки, економски) ФОН 
дизајнираше студиски програми за I, II и III циклус на студии согласно организациско – 
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педагошки стандарди за квалитет, согласно принципите на Болоњската декларација и 
Европскиот кредит-трансфер систем,  со високо ниво на препознатливост во Европскиот 
високообразовен простор. 

Ако пред 20 години нашиот факултет започна да ја реализира наставата и вежбите со 
5 доктори на науки и 3 магистри, како редовно вработени, денес  со гордост можеме да 
кажеме дека оваа академска заедница ја сочинуваат 20 доктори на науки и 1 магистер. 

Денес нашите студенти имаат можност да се образуваат на факултет кој својата 
иднина ја гледа како континуиран развој во насока на:  

 зајакнување и проширување на меѓународните партнерства,  
 омасовување на мобилноста на студентите и на вработените, 
 интернационализација и подобрување на научно-истражувачката работа, 
 унапредување на педагошките пристапи во наставата и врските со практиката, 

поставувајќи ги студентите во центарот на образовниот процес. 
 
Почитувани присутни, 
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Ladies and Gentlemen, 

I take this opportunity to thank you for coming today to celebrate with us the teaching 
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Once again, I wish you all a warm welcome and successful work. 
 
Dean, 
Prof. d-r Sonja Petrovska 
24. 09. 2015., Stip 

 
 
ПОЧИТУВАНИ ... 
 

Со голема чест и задоволство, Ве поздравам во името на сите наставници, 
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Педагошко-богословското училиште основано во 1869 год. Со чие постоење се врзува името 
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Следејќи ги глобалните тенденции во образованието на наставници, современите 
тенденции во креирањето на образовните политики во Европа и во Светот,  респектирајќи ги 
знаењата за историјата на цивилизациите како значаен интелектуален ресурс за 
општествениот развој, како и научно и искуствено дијагностицираните воспитни предизвици 
кои се појавија како резултат на длабоките вредносни промени во нашето општество и 
глобализациските тенденции (научни, образовни, техничко-технолошки, економски) ФОН 
дизајнираше студиски програми за I, II и III циклус на студии согласно организациско – 

 
FES Conference 2015 | 7 

 

педагошки стандарди за квалитет, согласно принципите на Болоњската декларација и 
Европскиот кредит-трансфер систем,  со високо ниво на препознатливост во Европскиот 
високообразовен простор. 

Ако пред 20 години нашиот факултет започна да ја реализира наставата и вежбите со 
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 унапредување на педагошките пристапи во наставата и врските со практиката, 

поставувајќи ги студентите во центарот на образовниот процес. 
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ABOUT SOME EDUCATIONAL GOALS IN TEACHING-SOCIO-CULTURAL PROBLEM 
OR A CHALLENGE MODERN EDUCATION 

 
Snezana MIRASCHIEVA 1 

Emilija Petrova GJORGJEVA 2  
Daniela KOCEVA 3   

  
Abstract 
The primary issue which is in the focus of attention and is the objective of interest in this paper 

covers the scope of the educational side of teaching and refers to the work habits of students. Namely, one of 
the challenges of modern upbringing and education that is also a socio-cultural problem is the establishment of 
students’ working habits. Education for work is one of the fundamental tasks of school, especially the formation 
of working habits. In fact, work habits are an integral part of the working culture of a person. The largest life 
results are the product more of hard work and less of inherited traits. Properly and timely adopted working 
habits are a prerequisite for successful advancement in life of every individual. Thus the goal of this paper is in 
a symbiotic way to present the process of establishing work habits in students not only as a socio-cultural 
problem, but also as a challenge for all educational factors. 
Keywords: Education, students, work habits.  

 
 

ЗА НЕКОИ ВОСПИТНИ ЦЕЛИ  ВО НАСТАВАТА - СОЦИО-КУЛТУРЕН ПРОБЛЕМ ИЛИ 
ПРЕДИЗВИК НА СОВРЕМЕНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Abstract  
Основното прашање, кое е предмет на интерес во трудот,  го зафаќа  доменот на  

воспитната страна на наставата  и се однесува на работните навики на учениците. Имено, еден 
од предизвиците на современото воспитание и образование, што  истовремено е социо-културен 
проблем, е формирањето на работните навики кај учениците. Воспитувањето за работа е една од 
основните  задачи на училиштето, особено формирањето на работни навики. Имено, работните 
навики се составен дел на работната култура на човекот. Најголемите животни резултати се 
продукт на упорна работа, а помалку на наследни особини.  Правилно усвоените и навреме работни 
навики се предуслов за успешно напредување на секоја индивидуа во животот. Оттука целта на 
трудот е на еден симбиотичен начин да го претставиме процесот на формирање на работни 
навики кај учениците како социо-културен проблем, но истовремено и предизвик за сите воспитни 
фактори. 

 
Keywords: воспитание, образование, ученици, работни навики. 
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Abstract 
The primary issue which is in the focus of attention and is the objective of interest in this paper 

covers the scope of the educational side of teaching and refers to the work habits of students. Namely, one of 
the challenges of modern upbringing and education that is also a socio-cultural problem is the establishment of 
students’ working habits. Education for work is one of the fundamental tasks of school, especially the formation 
of working habits. In fact, work habits are an integral part of the working culture of a person. The largest life 
results are the product more of hard work and less of inherited traits. Properly and timely adopted working 
habits are a prerequisite for successful advancement in life of every individual. Thus the goal of this paper is in 
a symbiotic way to present the process of establishing work habits in students not only as a socio-cultural 
problem, but also as a challenge for all educational factors. 
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ПРЕДИЗВИК НА СОВРЕМЕНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Abstract  
Основното прашање, кое е предмет на интерес во трудот,  го зафаќа  доменот на  

воспитната страна на наставата  и се однесува на работните навики на учениците. Имено, еден 
од предизвиците на современото воспитание и образование, што  истовремено е социо-културен 
проблем, е формирањето на работните навики кај учениците. Воспитувањето за работа е една од 
основните  задачи на училиштето, особено формирањето на работни навики. Имено, работните 
навики се составен дел на работната култура на човекот. Најголемите животни резултати се 
продукт на упорна работа, а помалку на наследни особини.  Правилно усвоените и навреме работни 
навики се предуслов за успешно напредување на секоја индивидуа во животот. Оттука целта на 
трудот е на еден симбиотичен начин да го претставиме процесот на формирање на работни 
навики кај учениците како социо-културен проблем, но истовремено и предизвик за сите воспитни 
фактори. 
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Воведни насоки   
Образованието како менлива категорија е темел на секоја општествена формација. Кај нас 

уште во програмскиот документ насловен како Концепција за  деветгодишно основно воспитание и 
образование,  како еден од приципите на основното воспитание и образование  се наведува и 
принципот на подготвување на учениците за доживотно учење. Во концепцијата стои: „Овој принцип 
налага наставата да се збогатува со содржини, нови методи и техники кои го поттикнуваат критичкото 
мислење кај учениците од сите возрасти и во рамките на сите наставни предмети. Нужно е учениците 
како субјекти во наставниот процес да се оспособуваат да мислат критички, да преземаат одговорност 
за сопственото учење, да соработуваат со другите и да се развива љубопитноста и потребата од 
постојано сопствено учење и надградување на знаењата. Со постојано мотивирање и оспособување на 
учениците за користењето на ефикасни методи и техники на самостојно учење, ќе се овозможува тие 
да станат приврзаници на идејата за доживотно учење“ (Концепција за деветгодишно воспитание и 
образование, Скопје, БРО, 2007, 73). Се разбира дека овој принцип е вграден во целите на наставата 
по сите наставни предмети, вклучувајќи ги и во наставната програма по изборните предмети како што 
се: Животни вештини, Воспитание за околината, Унапредување на здравјето, Вештини на живеење). 
Ориентацијата кон учење во текот на целиот живот претпоставува темелна реконструкција во етапата 
на формирање на младата личност во насока на компатибилност со општество кое учи. Во услови на 
брзи промени како што е денес, се мултиплицираат можностите за стекнување на знаење со што се 
поставуваат нови барања пред воспитно-образовниот процес, барања за трансформација и 
модернизација во склад со современите концепции на учење и образование. Учењето е клуч за 
богатење на животот на поединецот и просперитет на заедницата. Да се научи како да се учи, да се 
прилагоди на промените и да се осмисли протекот на информации денес се општи вештини кои треба 
секоја индивидуа да ги поседува. За да се постигне таа цел, потребно е формирање на навики за 
работа, а со тоа и работна култура. Се разбира дека ова е долготраен процес, полн со бариери и 
тешкотии и претставува доживотен процес кој во исто време е социо-културен проблем, но и предизвик 
на современото воспитание и образование. Еден од предизвиците на современото воспитание и 
образование што е истовремено социо-културен проблем е формирањето на работните навики кај 
учениците. Воспитувањето за работа е една од основните  задачи на училиштето особено 
формирањето на работни навики. Имено, работните навики се составен дел на работната култура на 
човекот. Најголемите животни резултати се продукт на упорна работа, а помалку на наследни особини.  
Правилно усвоените и на време работни навики се предуслов за успешно напредување на секоја 
индивидуа во животот. Оттука целта на трудот е на еден симбиотичен начин да го претставиме 
процесот на формирање на работни навики кај учениците како социо- културен проблем, но 
истовремено и предизвик за сите воспитни фактори. 

1. Социокултурна димензија на проблемот на воспитување на учениците во контекст на 
работната култура  

Зошто процесот на формирање работни навики е социокултурен проблем е прашање кое бара 
интердисциплинарен одговор. Природата на проблемот упатува на заклучок дека прашањето е 
комплексно и сложено. Во делот што следува се прави обид истото да се претстави од аспект на двете 
општествени категории, воспитанието и образованието низ институционални рамки. Имено, како 
процеси и истовремено продукти на процесот, воспитанието и образованието се дел од сетот 
инструменти за развој и формирање на младата личност и оспособување за живот и работа во 
општествената заедница. Современото општество, и покрај степенот на развој на кој се наоѓа, 
преферира прогрес во континуитет, а со тоа поставува нови барања и потреби. Промените во 
општеството ги менуваат облиците и содржините и на културата на живеење, а со тоа и на сите 
субкултури меѓу кои и работната култура. Аналогно на тоа, воспитанието и образованието се 
димензионираат во насока на модернизација со цел да одговорат на потребите на општеството. Во 
еден сегмент од содржините на одговорот е поместена и потребата од формирање работни навики кај 
младата личност. Условите во кои се јавува овој императив се сложени и поради фактот на силно 
влијание, продор и „агресија“ на техниката и технологијата во сегментите на животот и работата. Само 
како илустрација ќе ги споменеме социјалните мрежи кои постепено, но со сигурност, ги елиминираат 
некои, ако може така да се наречат, традиционални форми на интерперсонална комуникација (лице в 
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лице). За предностите на непосредната директна лице в лице интерперсонална комуникација и 
нејзината рефлексија во формирањето и развојот на младата личност и да не говориме. Но, 
последиците од отсуство на истата ги чувствуваме во секојдневието изразени во личност со сиромашен 
вокабулар, личност со асоцијално однесување, личност со доминантна индивидуалност на сметка на 
колективноста, личност неискрена, себична, трома, инертна, физички пасивна. Тоа, пак, повлекува 
други последици за кои се говори во други научни дисциплини. А во целост станува проблем на 
социмуот (мислиме на општествената заедница) и културата, заради што го претставуваме како 
социокултурен проблем, како што, впрочем, е и поместено во насловот на трудот. Од друга страна, 
имајќи ја во предвид улогата на воспитанието и образованието димензионирано во рамките на 
современост, воспитувањето на учениците во контекст на работната култура во услови на силна 
доминација на компјутерската технологија и глобалните мрежи, формирањето на работни навики е 
силен предизвик. Можеби станува збор за „стихијна борба“ меѓу традиционалното и современото на 
еден простор и во едно време. Традиционално е затоа што воспитувањето на учениците во контекст на 
работната култура преку формирање на работни навики е цел на воспитанието и образованието во 
сите општествени заедници без оглед на нивната историска димензија. Современо е бидејќи 
поставеноста на околностите во кои се реализира и изразува го следи трендот на развој на 
целокупната општествена поставеност вклучувајќи ја техничко-технолошката страна на тој развој. 
Затоа воспитувањето на учениците во контекст на работната култура преку формирање на работни 
навики е предизвик на современото воспитание и образование.  

2. Работните навики  како дел и израз на работната култура 

Во трудот нашето внимание се фокусира на неколку прашања и тоа во насока на: 
определување на поимот работни навики, временско димензионирање на процесот на формирање на 
работните навики кај децата, факторите кои учествуваат во процесот на формирање на работни навики 
како и начините како успешно да се развиваат. На крајот ќе споменеме неколку предлози, сугестии и 
совети до сите воспитни фактори кои водат кон успех во процесот на формирање на работни навики. 
Што претставуваат работните навики е појдовното прашање. Во конструктот работна навика е содржан 
поимот навика. Нашата намера овде не е истите да ги толкуваме затоа што сите обиди за дефинирање 
во литературата се согласни со тврдењето дека навиките претставуваат востановен начин на движење 
и однесување, односно автоматизирани волеви активности кои во почетокот на формирањето се вршат 
под целосна контрола на свеста, а постепено низ вежбањето, контролата на свеста се намалува. 
Навиките се стекнуваат со учење, се формираат со повторување на целноориентирани активности. До 
кој степен навиката ќе се развие, зависи од количината на вежбите потребни за нејзино формирање и 
од мотивираноста на субјектот да развие одредена навика. Аналогно на ова, работните навики се 
определуваат како збир на навики неопходни за вршење на човековата работа. Во литературата се 
разликуваат општи работни навики како: организираност, систематичност, среденост и уредност на 
работното место, и специјални работни навики како:  оспособеност за ракување со одредени машини и 
алатки поврзани со одреден вид човекова работа.(Педагошки лекискон,1996,421). Работните навики се 
составен дел на работната култура на човекот. Работната култура во основа го обликува однесувањето 
на индивидуата бидејќи во себе ги опфаќа: системот на вредности, ставовите, мислењето, искуствата, 
очекувањата, воспитанието и навиките на поединецот. Се формира во заедница со другите 
трансформирајќи се во збир на одредени правила (во главно непишани). Работната култура не е лесно 
да се изгради затоа што се формира постепено и за неа се потребни многу зборови, дела, модели на 
однесување и акција. Таа е долготрајна и тешко може да се промени. Еден од клучните фактори за 
развој на работните навики е мотивацијата за работа. 

Но, не треба да се заборави дека: 
 никој не се раѓа со работни навики. Тие треба и мораат да се развиваат; 
 нема мрзеливи луѓе, туку само луѓе кои немаат мотивација за работа; 
 најголемите животни резултати се продукт на упорна работа, а помалку на наследни особини;  
 правилно и навреме усвоените работни навики се предуслов за успешно напредување на 

секоја индивидуа во животот. 
Второто прашање околу кое се насочивме и е во контекст на проблемот кој е предмет на 

интерес во трудот, е прашањето за тоа како и кога треба да почне процесот на формирање и развој на 
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работното место, и специјални работни навики како:  оспособеност за ракување со одредени машини и 
алатки поврзани со одреден вид човекова работа.(Педагошки лекискон,1996,421). Работните навики се 
составен дел на работната култура на човекот. Работната култура во основа го обликува однесувањето 
на индивидуата бидејќи во себе ги опфаќа: системот на вредности, ставовите, мислењето, искуствата, 
очекувањата, воспитанието и навиките на поединецот. Се формира во заедница со другите 
трансформирајќи се во збир на одредени правила (во главно непишани). Работната култура не е лесно 
да се изгради затоа што се формира постепено и за неа се потребни многу зборови, дела, модели на 
однесување и акција. Таа е долготрајна и тешко може да се промени. Еден од клучните фактори за 
развој на работните навики е мотивацијата за работа. 

Но, не треба да се заборави дека: 
 никој не се раѓа со работни навики. Тие треба и мораат да се развиваат; 
 нема мрзеливи луѓе, туку само луѓе кои немаат мотивација за работа; 
 најголемите животни резултати се продукт на упорна работа, а помалку на наследни особини;  
 правилно и навреме усвоените работни навики се предуслов за успешно напредување на 

секоја индивидуа во животот. 
Второто прашање околу кое се насочивме и е во контекст на проблемот кој е предмет на 

интерес во трудот, е прашањето за тоа како и кога треба да почне процесот на формирање и развој на 

International scientific conference of the                           
Faculty of educational sciences September, 24-25, 2015  

Stip, R. Macedonia 
 

работните навики кај децата. Формирањето на работните навики кај децата почнува  со раѓањето, со 
доаѓањето во домот и семејството. Имено,   со растот и развојот на детето, расте и неговото 
вклучување во животот во семејството, низ интеракцијата и активно учество во комуникацијата со 
останатите членови на семејството. Со цел процесот на формирање на работните навики да биде 
ефикасен и продуктивен, потребно е да се исполнат следните услови: трпеливост, доследност, 
„зададени правила“ (јасно поставени и доследно почитувани) – кои се во улога на помошници во 
процесот на формирање на работните навики кај децата. Воспитувањето на децата во контекст на 
работна култура и формирање на работни навики го содржи и прашањето за тоа кој учествува во 
процесот на формирање и стекнување на работните навики кај децата. Одговорот е сосема 
едноставен. Во процесот на формирање на работни навики кај децата учествуваат родителите во 
семејството, воспитувачите во детските градинки, наставниците во училиштата. Се поставува 
дилемата: како успешно да се формираат и развиваат работните навики кај децата. Работните навики 
кај децата успешно ќе се развијат со: активна партиципација на децата, соработка, емпатиски однос, во 
интеракција со другите и со мотивациска поддршка. Со оглед на фактот дека развивањето на работни 
навики кај децата е социокултурен предизвик за родителите, овде чувствуваме потреба да упатиме 
неколку практични совети кои водат кон успех и тоа: 

 поделете ги должностите во семејството; 
 не ги оптоварувајте децата со домашни обврски; 
 бидете пример за своето дете во извршувањето на своите должности; 
 определете одредено време и место за извршување на одделни задачи; 
 пофалете го детето за вложениот труд; 
 помогнете во организацијата; 
 научете го детето да управува со времето; 
 поттикнувајте го читањето и поставувањето на прашања; 
 овозможете му на детето квалитетен работен простор;  
 проверувајте периодично. 

 

3. Наместо заклучок 

Проблемот на формирање на работни навики не е исцрпен во овој труд. Овде се само 
иницирани неколку клучни прашања. За целосно проучување потребно е еден посеопфатен 
истражувачки потфат, интердисциплинарен и комплексен. Но доколку нашиот предизвик е соодветен 
одговор на барањето на современото општество во кое партиципираме, тогаш овие испишани редови 
се само иницијални, покренувачки сили кои го актуелизираат прашањето на формирање на работните 
навики кај децата. Третманот на проблемот во социокултурен контекст уште повеќе го зголемува 
значењето и актуелноста на прашањето. Имено, општеството се соочува со проблемот на формирање 
на проактивни граѓани кои со партиципирање во сите сфери на животот и работата ќе го движат кон 
натамошен развој. Во исто време, контекстуализацијата на процесот на формирање на работни навики 
кај децата како социокултурен проблем, не се ограничува само на општеството и општествените 
структури. Тоа во себе го инхибира семејството како микросоциум, односно прва заедница со која се 
среќава младата личност, каде ги прави првите чекори на адаптација и акомодација на светот кој го 
опкружува. Затоа и препораките до родителите како поуспешно да го организираат процесот на 
формирање на работни навики кај нивните деца. И за родителите проблемот има соцоикултурен белег 
поради фактот што самото семејство е дел од општеството, па барањата пред нивните деца се и нивни 
барања. Уште повеќе, процесот на формирање го почнуваат во домот, а оттука продолжуваат и надвор 
од домот, во воспитно-образовните институции на сите нивоа (предучилишно, основно, ...). Во следните 
чекори се вклучуваат и другите фактори (воспитувачи, наставници) со што проблемот на формирање на 
работни навики станува комплексен бидејќи бара единство во влијанието на родителите, 
воспитувачите, наставниците, во иста насока, кон иста цел, во исто време. Дотолку е позначен 
процесот на формирање на работни навики доколку се има во предвид улогата на работните навики во 
процесите на еманципација на личноста на ученикот, можностите за социјализација и хуманизација 
како и функционалност на работните навики во контекст на самовреднувањето и 
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самоидентификацијата на личноста. Затоа и говориме дека формирањето на работни навики кај децата 
е предизвик за наставниците и родителите. И ако уште тука го нагласиме и барањето на општеството, 
тогаш социокултурната рамка на проблемот се проширува на инситуциите за воспитание и 
образование. Низ целиот тој процес се присутни медиумите, врсниците и другото опкружување на 
младата личност. Заемното и организирано дејствување ќе создаде услови за правилен раст и равој на 
личноста на детето. Затоа говориме за прашање кое по својата содржина и организациска поставеност 
е комплексно и полифакторски условено.  Цениме дека размислувањата наведени во трудот ќе бидат 
силен поттик за воспитните фактори и нивното насочување во процесот на воспитание и образование 
на младата личност кон задоволување на императивите на општеството. Впрочем, развојот на една 
млада личност во контекст на проактивност, сам по себе бара личност со развиени и формирани 
работни навики кои не само што се дел од работната култура на поединецот, туку се и слика за 
културата и стилот на живеење воопшто. 
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