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Деспина Сивевска, Јадранка Рунчева УДК   371.13/.14:373.2(497.7) 

Факултет за образовни науки, 

Штип (Македонија) 

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ВОСПИТУВАЧОТ  

(Посебен осврт на ситуацијата во Република Македонија) 

Апстракт: Постојаните промени во науката, технологијата, културата, 

економијата, политиката, неминовно наложуваат внесување на промени во 

воспитанието и образованието. За да може воспитно-образовниот систем да биде 

усогласен со барањата на современото општество потребно е постојано унапредување 

на квалитетот на наставниот процес преку воведување на иновации и преку 

професионален развој на воспитувачите, кој се однесува на постојано развивање на 

нивните знаења, вештини и способности во склад со современите текови во 

педагошките и технолошките достигнувања. Во трудот е укажано на потребата од 

квалитетен кадар во предучилишните установи, кој се треба континуирано да вложува 

во својот професионален развој преку различни модели на стручно усовршување. Посебен 

осврт во трудот е дадено на професионалниот развој на воспитувачите во 

предучилишните установи во Република Македонија.  

Клучни зборови: професионален развој, воспитувач, предучилишно воспитание и 

образование. 

ВОВЕД 

Предучилишните институции се првата алка во систематското 

воспитување на децата. Планско организираното предучилишно воспитание и 

образование влијае на детскиот развој насочувајќи го развојот на особините на 

личноста, творештво, креативност, интереси, способности, самодоверба, 

самостојност и самоиницијативност.  

Во градинката детето треба да се чувствува сигурно и прифатено за да 

може безбедно и релативно самостојно да го истражува светот околу себе 

стекнувајќи позитивни искуства што ќе се одразуваат низ склоноста и 

способноста за активно учествување во животот и работата на колективот каков 

што го претставува воспитната група во предучилишната установа. Ваквата 

правилна насоченост е од особена важност за формирањето слика за себе, преку 

која се поставуваат и основите за понатамошен развој на особините на личноста 

преку кои се формираат атрибутите: креативен, хуман, слободен. 

Општествено-педагошките искуства покажуваат дека организираната 

воспитно-образовна дејност со предучилишните деца дава позитивни резултати 

во насочувањето и развојот на интересите на личноста. Децата кои се опфатени 

со предучилишна установа поуспешно се прилагодуваат во училиште, имаат 
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побогато емоционално и социјално искуство, различни интереси, склоности, 

творечки способности, позитивни навики и умеења. 

Имајќи ја предвид значајноста на предучилишната установа за правилен 

раст и развој на децата важно е посебно внимание да се посвети и на улогата на 

воспитувачите во тој процес, на нивната оспособеност за изведување на 

воспитно-образовната активност, како и способностите да ги следат постојаните 

промени кои се случуваат во доменот на реализирање на воспитно-образовната 

активност во градинките. 
 

Потреба од квалитетен кадар во предучилишни установи 
 

Квалитетна воспитно-образовна установа не може да се замисли без 

квалитетен и одговорен воспитно-образовен и раководен кадар.  

Во нашата земја воспитувачите своето иницијално образование го 

стекнуваат на трите Педагошки факултети, лоцирани во Штип, Скопје, Битола, 

на Филозофски факултет во Тетово и на Институт за педагогија, Филозофски 

факултет Скопје, каде освен теоретското знаење од повеќето педагошки, 

психолошки, природно-математички и стручно-уметнички предмети, своето 

знаење го надополнуваат и преку методичка и практична настава во 

предучилишните установи. 

Меѓутоа за да можат воспитувачите да ја подобрат својата работа, не е 

доволно само знаењето кое го стекнале на факултет, туку потребно е 

континуирано да се образуваат, да ги познаваат и следат најновите стручни и 

методички достигнувања, како и достигнувањата од областа на технологијата. 

Истовремено во секоја предучилишна установа потребно е да постои систем за 

поддршка на професионален развој на вработените. Воспитувачите и 

предучилишните установи треба постојано да ги анализираат предизвиците во 

работата со кои се среќаваат, да имаат пристап до знаењата за тоа како на 

најдобар начин може да ги надминат предизвиците и да добиваат специфична 

поддршка од надлежните институции соодветна за нивните потреби. 

Во севкупното изградување на личноста на воспитувачот (од иницијално 

образование до секојдневниот работен ангажман во детската установа) влијаат 

повеќе фактори, почнувајќи од самата индивидуа и неговата развиена свест за 

потребата од постојано надградување на своите знаења, умеења и вештини, 

надополнето со поддршката и барањата на самата институција, како и на самата 

држава. Само со цврста верба во постојано подобрување на својата работа, 

подготвеност за прифаќање ризици и промени, постојано истражување и 

прифаќање нови методи кои се покажале успешни во практиката, тимска работа, 

отвореност и излегување во пресрет на потребите на корисниците, отвореност за 

соработка и отвореност кон поблиската и пошироката заедница може да се дојде 

до унапредување на воспитно-образовната работа. 

Кадарот кој работи со децата од предучилишна возраст мора да биде 

стручно оспособен за задачите кои ги извршува. Тој, исто така, мора постојано да 

се усовршува и оспособува за нови содржини и методи за работа со децата. Во 

својата секојдневна воспитно-образовна работа воспитувачите и другите стручни 

лица кои работат во предучилишната установа, мора да бидат водени од 

следниве начела: (Национална програма за развој на образованието). 
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Одговорност – што подразбира постојана обврска на децата да им се 

создадат најдобри можни услови за нивниот целокупен развој. 

Квалитет – постојан стремеж да се подобруваат условите за учење и 

развој на децата. 

Иницијативност – како особина која заедно со креативноста и желбата за 

внесување иновации треба да бидат постојани двигатели кон подобрување на 

воспитно-образовната работа, при што постојат можности за максимално 

искористување на креативните потенцијали на секој поединец.  
 

Професионален развој на воспитувачот 
 

Брзиот развој на науката и научните достигнувања придонесуваат 

знаењата и способностите кои се стекнати со формалното образование на 

факултет брзо да застаруваат, така да нужно се наметнува потребата од 

квалитативни промени кои ќе можат успешно и целисходно да дадат одговор на 

новите барања, потреби и услови, со цел успешно да ги изведуваат своите 

професионални задачи бидејќи образованието на воспитувачите е процес кој трае 

цел живот. Последиците од тие промени во областа на предучилишното 

образование и воспитание се особено значајни. Воспитувачите се ставаат во нови 

улоги кои треба да придонесат за нивна поуспешна работа, поефикасно учење, 

интензивна комуникација во работата со децата. Оттаму се наметнува и 

потребата за континуирано професионално, стручно-методско усовршување на 

воспитувачот. 

Постојаното професионално усовршување на воспитно-образовниот и 

раководниот кадар мора да биде сфатено како процес кој за своја крајна цел има 

подобрување на воспитанието и образованието на сите деца. Еднаш стекнатата 

диплома не смее да биде гаранција за постојано вработување, туку потребно е 

проширување на еднаш стекнатите знаења со нови искуства и информации кои 

ќе помогнат во развивањето квалитетен пристап и сфаќање на воспитно-

образовната практика (Национална програма 2005-2015). 

Оттука и образовните реформи кои што се превземаат во многу развиени 

земји и земјите во развој, особено во последните 10-тина години, се фокусирани 

токму на развојот на наставниот кадар. Според Алибабич (Alibabić, 2005, 

Karanac, Papić, Jašić, 2010) под професионален развој се подразбира 

усовршување на професионалните компетенции по вклучувањето во процесот на 

работа. Во таа смисла, професионалниот развој на воспитувачот опфаќа стручно 

усовршување преку неформалните форми – in-service образование (INSET), 

формални форми- мастер, специјалистички и докторски студии и преку 

работното искуство. 

Професионалниот развој, во основа е процес на унапредување на 

вештините и компетенциите со цел да се унапреди квалитетот на воспитно-

образовниот процес, како и развојот и постигнувањата на децата. 

Професионалниот развој е долгорочен интегративен процес во текот на кој, 

преку учење, практична работа и истражувачка дејност, се развиваат и 

унапредуваат знаењата, вештините и способностите на поединците. Поаѓајќи 

преку овој процес, воспитувачот станува практичар кој размислува и во склад со 
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своите потреби и потребите на градинката си ги поставува целите на својот 

професионален развој.
28

 

Професионалниот развој може да се сфати и како „сума на сите 

формални и неформални искуства и учење во текот на целокупната кариера на 

секој воспитувач, од моментот на стекнување на диплома до пензионирање“ 

(Fulan, 2001) и му помага на воспитувачот да развие „нови квалитети во 

сфаќањето на педагогијата и сопствената пракса и постојано да ги проширува и 

збогатува своите знаења и вештини“. (Rangelov-Jusović,2011) 

Постојаното стручно усовршување е дел од образованието на секој 

педагошки работник. Стручното усовршување е наменето пред се за 

подобрување на работата, дополнување на знаењето и на стручната 

компетентност. Воспитувачите се запознаваат со нови и алтернативни методи и 

форми на работа, нови содржини, нови погледи за развојот на детето, разни 

начини за поттикнување на детскиот развој, нови технологии и др. 

(Vodopivec,2012) 

Без образовани воспитувачи, нивните способности и вештини, 

мотивација и проширени индивидуални и професионални функции не може да се 

развиваат и самите воспитно-образовни установи. Во зависност од начинот и 

квалитетот на стручното усовршување на воспитувачите зависи и прогресијата 

на педагошката пракса во градинката. Резултатите од бројни истражувања 

укажуваат дека современите промени во општеството и образованието, како 

негов сегмент, значајно ја менуваат и унапредуваат организацијата на учење и 

настава. Вложувајќи во себе, било да е збор за самоиницијативно стручно 

усовршување или иницирано од страна на институцијата во која работи, 

воспитувачот развива компетенции кои му се неопходни за успешно изведување 

на неговата педагошка работа. Развивајќи ги тие нови компетенции воспитувачот 

ја проширува својата „моќ“ која му гарантира опстанок во струката, бидејќи 

секое развиено општество се потпира на човечките ресурси кои се клучни за 

просперитет на поедини негови гранки, а во случајот предучилишното 

воспитание и образование. (Мићановиiћ, 2012). 

Системот на стручно усовршување, како составен дел од образовниот 

систем, е под силно влијание на контекстот во кој се одвива целокупната 

образовна политика која ги одредува насоките и ги дефинира целите и 

принципите на предучилишното воспитание и образование, донесува законски и 

подзаконски акти и ја дефинира улогата на воспитувачот, внатре во тој систем. 

Целта на професионалното усовршување на воспитувачите да се стекнат 

со нови знаења, способности и вештини, навики, ставови и да ја надградат 

постојната диплома стекната на факултет. Тоа е задолжително од причина што во 

пракса имаме случаи кога дел од воспитувачите во текот на своето школување не 

стекнале знаење кое е неопходно за воспитание и образование во 

предучилишната установа. 

Во земјите со успешни образовни системи на воспитувачите на 

располагање им се различни можности за професионален развој, кои се достапни 

независно од нивните финансиски можности. Времето поминато на обуки за 

                                                           
28

 Profesionalni razvoj na nivou predškolske ustanove, priručnik za predškolske ustanove, 

Оdsjek za kontinuirani profesionalni razvoj, Zavod za školstvo, Crna Gora, 2009. 
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подобрување на работата на училиштето се смета како работно време, а често 

постојат определби за минимум задолжително време поминати на обуки во 

определен временски период. 

Модели/ начини преку кои може да се оствари  

професионалниот развој на воспитувачите 
 

Професионалниот развој на воспитувачите за да биде континуиран 

процес, тој мора да се одвива и во предучилишната установа, преку најразлични 

видови на активности. Постојат повеќе модели на професионален развој, а кој ќе 

биде оптимален зависи од контекстот во кој ќе се спроведе соодветниот модел. 

Не постои еден, најдобар модел кој секаде може да се примени. Секоја градинка 

и нејзините вработени треба да ги проценат своите потреби, својата досегашна 

пракса и врз основа на тоа да изберат соодветен модел кој ќе биде ефикасен во 

тој контекст. 

Истовремено професионалниот развој подразбира и соработка со 

различни институции: факултети, истражувачки институции, владини независни 

експерти или невладини институции и сл., кои може да придонесат за 

образование и развој на воспитувачот. (Rangelov-Jusović, 2011). Најчесто 

применувани модели/ начини за реализирање на професионалниот развој на 

воспитувачите се следниве
29

: 

- Самообразование – Тоа е организиран и планиран облик на учење, не 

наметната, субјективна активност со објективна и оправдана цел. 

Самообразованието не претставува избор помеѓу понудени готови можности, 

туку слободно делување во професионалната сфера со цел проширување на 

стручните, методичките, теориските и практичните видици. Воспитувачот 

самостојно ги утврдува целите на учењето, изнаоѓа извори за учење, одбира 

стратегии и патишта за учење, користи литература од различни области според 

неговите потреби и можности и самоиницијативно се вклучува во различни 

форми на формално и неформално образование. 

- Програми за постојано стручно усовршување кои се изведуваат преку 

изведување на обуки; 

- Преку акредитирани програми на високообразовните институции како 

форма на доживотно учење; 

- Научни и стручни собири (конгреси, конференции, советувања, 

симпозиуми, тркалезни маси, трибини); 

- Стручни и студиски патувања. 

Осврт кон полето на професионалниот развој  

на воспитувачот во Македонија 
 

Во Македонија воспитувачите се обврзани професионално да се 

усовршуваат, но не постојат специфични барања во врска со обемот и 

интензитетот на обуките. За учествата во различни активности од 

професионалниот развој, во предучилишните установи постои досие 

(портфолио) за секој воспитувач.   

                                                           
29

 Pravilnik o stalnom strućnom usavršavanju isticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih 

saradnika, 2012. 
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Досието (портфолио) е средство со кое се промовира квалитетно 

поучување и документирање на напредокот во поучувањето и професионалниот 

развој, тоа претставува креативен начин на сумирање на постигнувањата и на 

воспитувачите им дава можност за рефлексија на односот со децата, стратегиите 

кои ги користи, алтернативните методи на поучување и стратегии на следење и 

проценување. Во него треба да се најдат сите постигнувања на воспитувачот, кои 

говорат за неговата креативност и неговото залагање за унапредување на 

сопствената пракса.  

Со последните законски измени, се налага професионалниот развој на 

воспитувачот да биде континуиран процес. Преку учеството во различни 

активности на професионален развој и добивањето на докази (потврди за 

учества, сертификати и сл.) тие го дополнуваат своето професионално досие и 

стекнуваат услови за добивање на едно од повисоките звања. Системот на 

повисоки звања има улога на мотивирачки фактор чија крајна цел е подигање на 

квалитетот на воспитно-образовната работа и во согласност со тоа, и вкупно 

напредување и развој на децата. Воспитувачите кои се носители на тие повисоки 

звања ќе имаат и можности да го поддржуваат и покренуваат професионалниот 

развој во предучилишната установа, па и пошироко (можат да бидат ментори – 

на студенти и воспитувачи-почетници, тренери во системот, тренери на ниво на 

својата установа, членови на тимот за професионален развој и сл.).  

Според Законот за заштита на децата на Република Македонија 

вработените во установа за деца во текот на својот работен век се должни 

перманентно стручно да се усовршуваат во согласност со потребите на 

установата за деца. Начинот на стручно усовршување на вработените е 

пропишан од страна на министерот (член 146). Воспитувачот во јавна детска 

градинка може да напредува во звањата воспитувач-ментор и воспитувач-

советник. 

Во доменот на самообразованието на воспитувачите во Република 

Македонија им се нудат можности самите воспитувачи да го продолжат своето 

образование на втор циклус на студии на сите државни Педагошки (наставнички) 

факултети и трет циклус на студии на дел од државните Педагошки факултети. 

Главна цел на оваа форма на самообразование на воспитувачите е истите да се 

стекнат со компетенции, знаења и способности за: 

- реализирање на научно-истражувачки и апликативни проекти во областа 

на раниот детски развој;  

- вреднување на квалитетот на воспитно-образовната работа во детската 

градинка; 

- различните воспитно-образовни пристапи со децата во предучилишниот 

период; 

- меѓународните и националните стандарди за рано учење и развој кај 

децата од 0 до 6 години;  

- третманот на детето и детството од аспект на конвенцијата за заштита на 

правата на децата;  

- сензибилитет за значењето на семејството во воспитувањето на детето 

(http://fzf.ukim.edu.mk/files/00vtorciklusceli/Pedagogija%20-

%20priracnik.pdf )  

http://fzf.ukim.edu.mk/files/00vtorciklusceli/Pedagogija%20-%20priracnik.pdf
http://fzf.ukim.edu.mk/files/00vtorciklusceli/Pedagogija%20-%20priracnik.pdf
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На планот на професионално напредување на воспитувачите актуелни се 

повеќе обуки, работилници кои се спроведуваат во предучилишните установи. 

Во последниот период одржани се обуките за водење на новата педагошка 

документација во градинките. За таа цел во повеќето градинки, на барање на 

воспитувачите се реализирани ваков тип на обуки со цел воспитувачите да се 

запознаат со начините на кои треба да се пополнува новиот дневник за воспитна 

група. 

Како претходница на ова беа бројните обуки, предавања од страна на 

Министерството за образование организирани со цел изготвување и примена на 

Стандардите за ран детски развој, изработени со цел да се подобри квалитетот на 

рано учење кај децата на возраст од 0 до 6 години во Македонија. 

 Како еден од начините на кој државата се обидува да го поттикне 

професионалниот развој на воспитувачите и негователите во градинките во 

нашата земја е имплементацијата на Законот за лиценцирање. За таа цел при 

Министерството е формирана комисија за издавање, обновување, продолжување 

и одземање на лиценци за работа на лица кои се вклучени во системот за 

згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, на директори на 

установи за деца, како и на лица кои се заинтересирани да се вклучат во системот 

за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст. Оваа комисија 

врши проверка на примената на стручните знаења. 

На иницијатива на Министерството за труд и социјална политика, со цел 

подигање на квалитетот на работа на воспитувачите и негователките во 

предучилишните установи, изминатиов месец беа спроведени тестирања со цел 

добивање на лиценца за работа на стручни работници/стручни соработници, 

воспитувачи и негователи во установи за деца. Овие лиценци имаат трајност од 

пет години, а по тој период воспитувачите задолжително мора да ја обноват 

својата лиценца. За да може да ја обноват својата лиценца за работа како 

воспитувач, тие треба да бидат активни на полето на своето стручно 

усовршување, и тоа воспитувачот да има посетено најмалку 20 часа едукација за 

воспитувач во овој период. (Закон за заштита на децата, член 179) 

Изведувањето на практичната настава е еден од најважните сегменти во 

процесот на почетното образование и оспособување на идните воспитувачи и за 

таа цел беше изработено Упатство за изведување на практична настава на 

студентите од наставничките факултети, од страна на тим на наставен кадар 

од државните наставнички факултети во РМ, во соработка со МОН и БРО. 

Упатството е во функција на водич во процесот на остварување на практичната 

настава за сите засегнати страни (воспитувачи, наставници, педагози) кои се 

вклучени во процесот и има цел да придонесе за подобрување на изведувањето 

на практичната настава. По изработката на ова упатство, беа спроведени обуки за 

воспитувачите во детските градинки од страна на тимот кој учествуваше во 

неговото изработување, со цел тие подобро да се запознаат со надлежностите кои 

ги имаат доколку исполнат одредени услови за да бидат ментори на идните 

воспитувачи. 

Заклучок 

Стручното усовршување денес повеќе не се смета за желба, туку потреба 

без која не може да се опстане во струката. Секоја предучилишна установа, 

согласно нејзините потреби и приоритети, треба да развива навика и култура која 
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ќе биде насочена кон постојано поттикнување и стимулирање на нејзиниот 

квалитет, квалитетот на своите вработени, негување и подржување на тимската 

работа, создавање на услови за континуиран и плански насочен професионален 

развој на сите вработени, како и следење на резултатите од тој напредок.  

За да се биде успешен воспитувач, покрај задолжителните законски 

норми кои треба да се исполнат за вклучување и работа во предучилишната 

установа, особено важно е самите воспитувачи да работат на планот на својот 

личен професионален развој и да бидат свесни за потребата од нивно 

самообразование со цел да придонесат за правилен развој на детската личност.   

Анализата на моменталната состојба на планот на професионален развој 

на воспитувачот во Република Македонија покажува дека сега се преземаат 

првите чекори на посистематско вложување и организирање на професионалниот 

развој на воспитувачот. Ова укажува на согледување на значењето на 

предучилишното воспитание за целокупниот развој на децата, а вложување во 

квалитетен кадар е еден од условите да имаме квалитетно предучилишно 

воспитание и образование.  
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE EDUCATOR 

(Special review on the situation in the Republic of Macedonia) 

Abstract: The permanent changes in science, technology, culture, economy, politics, 

inevitably impose changes to be input in the upbringing and education. In order to be in 

compliance with the requirements of the modern society, the educational system needs to be in 

constant improvement of the quality of the teaching process through the introduction of 

innovations, through the professional development of the educators, which refers to the 

permanent development of their knowledge, skills and abilities in line with the modern trends in 

the pedagogical and technological achievements. In this paper we have pointed out the pre-

school institutions need for quality staff, a staff who needs to invest permanently in its 

professional development through various models of professional development. Special 

emphasis in this paper is given to the professional development of the educators in the pre-

school institutions in Republic of Macedonia.  

Key words: professional development, educator, preschool upbringing and education. 




