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Апстракт: 

Прашањето и анализата на процесот на глобализација преставува една од  

најактуелните теми во последниве две децении. Таа не е нешто ново, ниту нешто 

случајно, туку феномен кој има долга генеза. Она што денес се случува е резултат на 

долгата и фасцинантна еволуција, која не се движела рамномерно и врз чиј тек 

влијаеле битни моменти кои го менувале нејзиниот тек и интензитет. Со оглед на 

сложеноста и мултидимензионалноста на овој феномен не постои единствена 

дефиниција ниту согледување за истата. Поедноставно кажано глобализацијата 

преставува збир на прекугранични процеси, поттикнати од забрзаниот развој на 

модерната технологија. Глобализацијата може да се анализира низ призмата на бројни 

аспекти и подрачја, со оглед на тоа што ги зафати сите сфери на општествено живеење. 

Во овој труд ќе се задржиме на: анализата на влијанието на глобализација врз процесот 

на образование, дали и колку процесот на глобализација е присутен во сферата на 

образованието, дали промените кои ги трпи образованието во светот се присутни и во 

сферата на македонското образование и други дилеми кои би можеле да произлезат од 

анализата на овие два процеса. 
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Abstract: 

Question and analysis of the globalization process represents one of the most current topics in 

the last two decades . It is not something new nor something accidental , but a phenomenon 

that has a long genesis . What is happening is the result of a long and fascinating evolution , 

which moved steadily and over the course of which affect important moments that changed 

its course and intensity . Given the complexity and multidimensionality of this phenomenon 

is no single definition nor consideration for the same . Simpler said globalization represents a 

set of cross-border processes , driven by rapid development of modern technology. 

Globalization can be analyzed through the prism of many aspects and areas , given that 

affected all spheres of social life. In this paper we will focus on: the analysis of the impact of 

globalization on the educational process, whether and how the process of globalization is 

present in the sphere of education, whether the changes that education suffers in the world are 

present in the field of Macedonian education and other dilemmas that could arise from the 

analysis of these two processes . 

 

Keywords : globalization, education, change, development . 

 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА И НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Глобализацијата претставува една од најактуелните и најекспонираните теми на 

денешницата. Со оглед на нејзината мултидимензионална природа, таа ги преокупира 

сите мислители.Навлегувајќи во сите сфери на општественото живеење, најчесто се 

анализирани нејзините влијанија, позитивни или негативни ефекти. Во овој труд 

конкретно ќе се задржиме на анализа на процесот на глобализација, тргнувајќи од 

објаснувањето што претставува таа, дали процесот на глобализација навлегол во 

образованието и дали промените кои се присутни во образованието во светски рамки 

се чувствуваат и во македонското образование. Тоа ќе бидат трите клучни точки на кои 

ќе се задржиме во анализата на процесот на глобализацијата и нејзиното влијание врз 

образованието. 

Што претставува процесот на глобализација? 



Во англискиот јазик именката globe датира од петнаесеттиот век и означувала 

топчест приказ на планетата Земја пред неколку стотици години. Но, зборот 

глобализација кој означува процес, за првпат се појавил во англискиот јазик во 1959 

година, а поимот глобалност како состојба во 80- те години од дваесеттиот век 

(Шолте, 2008: 80-81) 

Глобализацијата не е нешто ново, ниту нешто случајно, туку феномен кој има 

долга генеза. Она што денес се случува е резултат на долгата и фасцинантна еволуција, 

која не се движела рамномерно и врз чиј тек влијаеле битни моменти кои го менувале 

нејзиниот тек и интензитет. Нејзината долга еволуција се движела од појавата на 

првите цивилизации во медитеранскиот базен, на Блискиот и Далечниот Исток па сè до 

денешното модерно општество (Friedman, 1994). Денес, се судруваме со бројни 

сфаќања за процесот на глобализацијата. Со оглед на сложеноста и 

мултидимензионалноста не постои единствена дефиниција ниту согледување за истата. 

Глобализацијата е феномен со кои се соочуваат современите општества, нешто што не 

засега сите нас веднаш, на еден или друг начин. Тоа е комплекс од процеси, а не само 

еден процес (Albrow, 1990; Гиденс, 2003; Held et al,1999; Nash, 2000). 

Еден од авторите кој процесот на глобализацијата го поврзува со модерноста е 

Ентони Гиденс. Тој смета дека глобализацијата е последица на модерноста (Gidens, 

1998: 166). Според Гиденс, глобализацијата како последица од модерноста е процес на 

ширење на западните институции и создавање нови облици на меѓузависност во 

светот. Тие нови облици на меѓузависност во светот Гиденс ги објаснува преку: 

светската капиталистичка економија, системот на национални држави, светскиот 

воен поредок и меѓународната поделба на трудот (Ibidem, 166). 

Постојат бројни дилеми и несогласувања во однос на многу прашања кои се 

однесуваат на процесот на глобализацијата како на пример:  

• Дали глобализацијата е економски или мултидимензионален феномен? 

• Дали глобализацијата е нов или долгогорочен процес? 

• Дали со процесот на глобализација може да се управува? 

• Што всушност претставува глобализацијата? Итн.  



Повеќето мислители се контраверзни и неусогласени во поглед на овие прашања, 

но она во што сите се согласуваат е дека глобализацијата е обликувана од 

технолошките промени, инволвира реконфигурирање држави, секогаш е придружена 

со регионализација и се одвива нерамномерно. Она што може да се заклучи е дека 

глобализацијата е комплекс од процеси кои ги зафаќаат сите сфери на општественото 

живеење, брзото ширење на трговските и финансиските пазари и инвестиции, 

мултинационални компании, комуникациите и информациите, при што светот се 

смалува. Таа е условена е од бројни фактори кои јасно упатуваат на нејзиното значење 

и промените кои се случуваат во светот (во економската сфера, индустријата, 

информативните технологии итн.)  

Глобализацијата денес е сватена како процес на создавање на единствено 

економско, политичко и културно  пространство на планетата Земја. Глобализацијата 

се опишува како конкретно структурирање на светот како целина, а тоа значи пораст 

на свеста на глобално ниво, дека светот е околина која континуирано се конструира. 

Веројатно најконцизната дефениција сугерира дека глобализацијата е социјален процес 

во кој изчезнуваат географските ограничувања на социјалните и културните аражмани 

и во кој луѓето стануваат се посвесни дека таквите ограничувања изчезнуваат. 

Дали процесот на глобализација навлегол во сферата на образованието? 

Во суштина напоредно со глобализацијата на општеството, со создавањето на 

,,светското општество”, со создавањето на планетата во одредена смисла на единствен 

економски и политички простор, со многу противречности, се доаѓа и до глобализација 

на образованието. Денес во анализата на современото општество, за неговите промени 

и неговата иднина, две теми стануваат се поприсутни, а тоа се: глобализацијата и 

нејзините рефликсии на образованието. Тие се наметнуваат како исклучително важни, 

затоа што, се повеќе се раширени сознанијата дека човештвото станува се повеќе 

единствен политички, економски и културен простор, а знаењето кое се стекнува со 

образованието станува најзначаен развоен ресурс. 

Односот на глобализацијата и образованието треба да се посматра и од 

становиште на значењето на образованието за развојот на демократските односи како 

во одредени општества, така и во обединетото човештво-,,светското 

општество”.Улогата на образованието во демократизацијата на општеството, во 

развивањето и јакнењето на личноста, во развивање не само на нејзините способности 



туку и потребата за учество во политичките демократски односи, треба да се 

разгледуваат и во контекст на општествените односи во кои образованието се 

остварува, како, и политичката историја, и традицијата на одредени земји. Бидејќи 

одредени земји имаат многу специфична, понекогаш само за нив својствена политичка 

историја, кој има влијание не само на правците на политичкото дејствување на 

поединците -групите туку и на потребите за политичкото ангажирање. Учеството во 

политичкиот живот, во одлучувањето за јавните работи, односно, во демократските 

односи, дава позитивни резултати, само ако оние кои се ангажираат во политичките 

демократски односи тоа го чувствуваат како потреба. А таа потреба кај поединците и 

групите постои само ако поединците тоа учество го доживуваат како искажување на 

својата самобитност како слободни суштества, и да се нивното однесување, 

ангажирање, цени и почитува. Ако тоа не е случај, тогаш демократските односи и 

учеството во нив е само израз на манипулација со луѓето, и атак на нивното 

достоинство како граѓани, како слободни и вредносни суштества. 

Тргнувајќи од сознанието дeка брзите промени во современото општество, 

посебно во светот на трудот, условуваат релативно брзо застарување на стекнатото 

знаење во школите, неминовно се укажува на потребата човекот во текот на целиот 

свој живот да учи, ако сака да биде успешен во светот на трудот и активен во 

општествено-политичкиот и културен живот на заедницата во која живее. Постојаното 

учење на човекот во текот на животот се искажува како учење за знаење, учење за 

работа, учење за заеднички живот и учење за опстојување. Учење за знење подразбира 

совладување не само на научни информации, туки пред се совладување со оружјето на 

знаењето што станува суштина на осмислениот животот. На современата и идна 

реалност најприкладна одредница е променливата реалност што значи дека добро 

сфатената денешна стварност на никој не гарантира дека добро ќе ја сфати 

утрешнината. Затоа човекот, за да сфаќа, и да би ја сфатил, променливата реалност, 

мора да ги совлада средствата на сознавањето. Благодарение на тоа тој ќе може да ја 

унапредува својата стручност и успешно да комуницира со опкружувањето. Во 

контекст на ваквото сфаќање на актуелните општествени проблеми и начинот на 

нивното решавање, образованието има посебно значење, и образованието и обуката на 

секој поединец представува важно и единствено можно оружје со кое денес се 

располага. 



Проблемите на образованието се предмет на разгледување и анализа на многу 

меѓународни собири: научни, политички итн. Тие критички ги разгледуваат 

постоечките системи на образование, укажуваат на нивните слабости и на основните 

правци на развојот на образованието во иднина, во ,,цивилизацијата на знањето”, како 

неретко се нарекува таа иднина на образованието. Во настојувањето да се отфрлат 

недостатоците во образовниот систем, неговиот систем и содржини се прилагодуваат 

на општествените потреби за да се придвижат во пресрет на општествените промени во 

21. век. Суштинските атрибути на демократијата не се само човековите права и 

слободи, туку, и правото на квалитетно образование со кое се постигнува развој на 

личните способности на секој граѓанин. 

Ваквиот пристап за образовано или учено општество го дефинира општеството 

во општество во кое учењето се прифаќа како континуирана активност во текот на 

целиот живот, во кое вреднувањето на знаењето е примерено на напредувањето во 

учењето, во кое оценувањето не се поистоветува со казна за направените грешки, а 

личните компетенции и тимскиот дух се препознаваат при усвојувањето на знаењата. 

Во тоа општество, суштината е во учењето на младите луѓе да мислат, а не само да ги 

акумулираат фактите. Имајќи го во предвид фактот дека процесот на глобализацијата 

на општеството, односно создавањето на единствениот економски, политички и 

културен простор, со почитување на разните постоечки противречности, одредените 

земји, кои пристапуваат на реформите на своите системи на образование, треба да ги 

користат искуствата на останатите земји водејќи сметка за сопствените 

специфичности, сопствената традиција, правците и можностите на сопствениот развој. 

Односно, образовните системи на одредени земји треба да бидат отворени за 

користење на искуствата на другите земји и за давање на придонес на светскиот процес 

за реформи на образовниот систем.  

Во пронаоѓањето и конципирањето на ваквиот систем на образование треба да 

се тргне од сфаќањето дека најзначајни фактори, кои во контекст на општествените 

промени ќе влијаат на образованието се: интернационализацијата, развојот на 

информационо ориентирано општество, развојот на науката и технологијата и 

проблемите на животната средина. Односно, од крајот на студената војна се 

проширила меѓународната соработка во економијата, но и во општествените дејности и 

во културата, па затоа се поставило, и се поставува прашањето на меѓународното 

разбирање, и потребата образованието да даде свој придонес за остварување на 



предусловите за тоа разбирање. Тоа ќе даде придонес ако со своите содржини го 

развива чувството за разбирање за различните култури и сфаќањето дека може да се 

живее во хармонија со луѓе од различни култури. Со цел на развивање на таквите 

чувства  и сфаќања се укажува на потребата, посетителите на различните училишта  да 

учат, да размислуваат за различните стилови на живот, обичаи и системи на вредност, 

не заклучувајќи и оценувајќи ги како правилни или пак погрешни, туку прифаќајќи ѓи 

едноставно како различни, и  во нив да се барат заеднички карактеристики, 

почитувајќи ги историските традиции и повеќедимензионалните системи на вредности.  

Дали промените во светот под влијание на глобализацијата во сферата на 

образованието се присутни  и во македонското образование? 

Промените кои се случуваат во светот под влијание на процесите на 

глобализацијата се исто така, присутни и во нашата реалност. Трендовите на 

реформирање и унапредување на образованието ги следи и македонскиот образовен 

систем: 

• Усвојување и спроведување на Националната програма за развој на 

образованието 2005-2015 ; 

• Проекти за модернизација на образованието, компјутеризација,  

• Нови начини на оценување на резултатите на учениците и студентите, 

Се само дел од плејадата на промени кои го зафатија образованиот систем на 

Република Македонија. 

Други докази преку кои се чувствуваат влијанијата на глобализацијата во 

поглед на образованието во Република Македонија се: 

- Променетиот процес на едукација – порастот на глобалното издавање, 

достапноста на бројна литература значи дека милиони ученици, студенти 

сега стекнуваат знаења од глобалните книги. Голем број на научници, преку 

глобалните мрежи и книги станаа глобални наставници. 

- Глобална примена во севкупните наставни планови – процесот на 

дисперзирање на наставните програми на бројни Универзитети во светот и 

кај нас особено станаа актуелни, поголемата достапност, но и можноста за 



користење на научници од различни земји како внатрешни истражувачи во 

нивните програми. 

- Глобално призната диплома – меѓународната матура се истакна како 

глобална диплома, не зависна од никоја земја и признаена низ континентите. 

- Надворешно студирање и покрај појавата на компликации, како што се 

трансферот на кредити или промена на оценката. Во постдипломскиот 

период, одредени институции почнаа да експериментираат со глобалните 

програми, при што студентите минуваат различни делови од нивната 

едукација во различни земји или континенти, за повисока едукација, со цел 

да понудат глобални дипломи; 

- Учење од далечина, виртуелни колеџи – преку компјутерските Интернет 

мрежи, каде одредени универзитети во Британија, Квебек и Мексико 

овозможуваат претходно снимени предавања и демонстрации за нивните 

студенти. Можеби учењето од далечина сеуште изгледа нереално или тешко 

остварливо за македонското образование, но со напредокот на технологијата 

процесот на едукација се движи во тој правец, посебно поради интензивното 

користење на техниката во предавањата и вежбите на многу универзитетски 

професори. Технологиите во срцето на современата интензивна 

глобализација значително го проширија поимот за писменост. Во многуте 

дејности на работата, способноста за користење на компјутерските 

апликации стана толку важна колку и способноста за читање и за пишување 

со помош на хартија и молив. 

- Глобалноста на англискиот јазик  е одговорна за појавата на дипломи како 

ТОЕФЛ (Меѓународно признаен сертификат за познавање на англискиот 

јазик) , диплома која стана актуелна и експонирана во Република 

Македонија. 

Овие теоретизации за глобализацијата и образованието јасно упатуваат на 

промените кои се случуваат на глобален план. На тој начин се истакнува виртуелната 

моќ на медиумите која на виртуелен начин е еден тип на слика на физичката стварност 

и ги пренесува оние значења и симболи кои се суштинска одлика на нашиот живот. Таа 

е, како што забележа Мануел Кастелс, виртуелен систем во кој самата реалност е 



целосно опфатена, потполно потпрена во една виртуелно поставена слика, во измислен 

свет во кој појавите не се само на екранот преку кој се комуницира искуството, туку 

тие стануваат искуство (Кастелс, 2005: 396) 
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