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ПРЕДГОВОР 

Публикацијата под наслов „Состојби, предизвици  и перспективи во  воспитанието и образованието во 

Република Македонија“ е продукт на размислувањата, искуствата, инцијативите и предлозите, теориски 

и емпириски сознанија  кои беа презентирани на истоимената конференција, која се одржа на 13 мај 2015 

година во Собранието на општина Штип. Овогодишната конференција, трета по ред, е во организација на 

Советот на Општина Штип и Факултетот за образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, во 

рамките на Меморандумот за соработка. Самата конференција е само еден од облиците на одбележување 

на 24 мај „Св. Кирил и Методиј“, денот на сесловенските просветители кои го чествуваат просветните 

работници. Публикацијата „Состојби, предизвици  и перспективи во  воспитанието и образованието во 

Република Македонија“  е зборник на трудови во издание на  Наионална Установа – Универзитетска 

Библиотека „Гоце Делчев“ Штип.  Всушност, зборникот е сведок за еден настан кој остава силен печат 

во македонската педагошка ризница. Научно-стручниот карактер на конференцијата овозможи не само 

размена на искуства и анализа на состојбата во воспитанието и образованието на сите нивоа туку и 

трасирање на патот за иднината на воспитно-образовниот систем во целост како еден од основните 

темели на развојот на заедницата. Содржински текстовите во публикацијата третираат прашања од 

различни аспекти на воспитанието и образованието, во сферата на наставата, наставникот, ученикот, 

наставните средства, целите и содржините во воспитно-образовниот процес на сите  образовни нивоа, од 

предучилишно, преку основно и средно до високо-образовните институции. Исто така се среќаваат 

текстови кои говорат и за специфичностите на одделни видови дидактички модели на настава, во 

различни типови на училишта, проблемот на слободното време на учениците како и факторите кои 

влијаат на неговата содржинска димензија со што се богати педагошко-дидактичкиот тезаурус. Низ 

испишаните редови се поместени теориско-емпириските размисли кои го третираат прашањето за 

употребата на мајчиниот јазик во наставата, аналитичките погледи кон одделни пишани документи од 

богатата македонска ризница на пишани дела кои уште   повеќе придонесуваат за широкиот и разновиден 

дијапазон на размисли на просветните работници. Со тоа оваа публикација добива трајна вредност како 

за педагошките научници така и за педагошките практичари. Проблемот на модернизација на 

воспитанието и образованието е и временски димензиониран поаѓајќи од анализа на состојбата преку 

посочување на тенденциите до визионирање на  перспективите за натамошен развој.  Во редовите 

испишани на повеќе од двесте страници, можат да се сретнат содржини кои се насочени кон 

соработката со родителите, со што прашањето на единство на воспитните фактори не останува 

изолирано. Интересно е да се споменат и размислувањата како и искуствата на дел од просветните 

работници во однос на примената на современата технологија и техника во наставата, што упатува на 

заклучокот дека наставата е предмет на интерес и  е целно насочена  кон нејзино унапредување од страна 

на непосредните учесници, планери и реализатори на самиот процес, наставниците.  

Оваа публикација не ја исцрпува целокупната проблематика која е предмет на интерес на 

конференцијата, со оглед на актуелноста на феноменот воспитание и образование во времето и на 

местото каде се истражува и проучува. Сложената природа на проблемот како и неговата условеност од 

општественото опкружување, науката, техничко-технолошкиот развој, отвора нови полиња за дискусија, 

идеи за развивање на нови практики со една единствена цел, унапредување на воспитно-образовниот 

процес заради зголемување на квалитетот на самиот процес и на знаењето како негов продукт.  

Но останува да сведочи за еден настан, една состојба, во одредено време како четиво за 

генерациите што идат. 

 

 

Мај, 2015        Главен и одговорен уредник      

   Штип                                Снежана Мирасчиева 
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надлежните институции можат да ги стимулираат овие процеси на точно и објективно 

претставување на состојбите со училиштата со различни механизми од кои би го навел следново: 

Структурите во училиштето да побараат од сите претставници со кои ќе се комуницира за време 

на интегралната евалуација, да го претстават училиштето во што е можно пообјективно светло со 

изложување на сите проблеми кои не успеваат да ги разрешат. По ова, тие би добиле објективен 

извештај и корисни препораки, би направиле акциски план за надминување на состојбата, а сето 

тоа да им даде можност при контролната евалуација која вообичаено е после шест месеци од 

донесувањето на акцискиот план, да добијат подобра оценка од онаа што ја добиле на 

интегралната евалуација, односно да ја поправат веќе добиената оценка. На овој начин 

училиштето ќе може на краток рок да добие подобра оценка и ова би било стимулација за 

објективен пристап од страна на училиштата при реализација на интегралната. Доколку 

училиштата немаат чувство дека интегралната евалуација и инспекторите имаат за цел да 

помогнат во подобрување на квалитетот на работата на училиштето, не е за очекување дека 

објективен пристап ќе постои.  
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Апстракт: Живееме во едно модерно општество во кое осовременувањето на нештата стана неминовно 

секојдневие во општеството. Алатките за модернизација длабоко навлегоа со молскавична брзина во сите 

сфери на општеството, што значи и во образовниот процес, односно во училиштата, во наставата и во 

наставните програми. Кога зборуваме за современо училиште нè зборуваме само за воведување на 

компјутери во наставниот процес туку секако и за нешто повеќе. Токму тоа е предмет на нашево 

истражување во кое ќе се обидеме да откриеме нешто повеќе за современото училиште, односно за 

современата настава, наставници и ученици. Ние, всушност, ќе се осврнеме на една многу битна, но и 

многу често игнорирана нишка во современата настава, а тоа е поттикнување на креативноста кај 

учениците сè со цел продуцирање на образовани кадри кои подоцна во животот ќе можат полесно да ги 

преминуваат пречките на  кои ќе наидат. Училишната пракса и резултатите од направените 
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истражувања потврдуваат дека креативноста е високо вреднувана воспитно-образовна цел, но тешко 

остварлива во постоечките услови (Максић, 1999). 

Клучни зборови: креативност, знаење, мотивација, успех. 
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Abstract: We live in a modern society where modernization has become commonplace. With the speed of lightning 

the tools for modernization penetrated into all spheres of life including the educational process, schools, and 

curricula. When we speak about modern schools we do not refer only to the introduction of computers but 

tosomething more. That is actually the topicof our research in which we willtry to discover more about the modern 

school, modern teaching process, and modern teachers and students. We willactually relate to one usually 

ignoredthread in modern teaching,that is to encourage creativity among students with the aim of producing 

educated people who will later in life be able to more easily overcome the obstacles they encounter. The teaching 

practice and the results from variousresearch confirm that creativity is a highly valued educational goal, but hardly 

achievable in existing conditions(Maksic, 1999). 

Key words: creativity, knowledge, motivation, success. 

 
 

Секое училиште во денешни услови се стреми кон осовременување на работните услови и 

алатки, на осовременување на наставниот план и програма и, секако, на осовременување на 

наставниците и учениците. Осовременувањето, всушност, не значи само воведување на новитети и 

истиснување на досегашните алатки, наставни планови и програми, туку задржување на она што 

досега се покажало како корисно и водело до поголеми училишни успеси и негово комбинирање 

со новото, современото. Значи, синтеза помеѓу старото, традиционално и новото, современо 

учење. Предмет на нашево истражување е токму оваа т.н. синтеза и тоа помеѓу знаењето како 

нешто традиционално и креативноста како нешто современо. Креативноста во традиционалната 

настава е запоставена и затоа ние сметаме дека нејзе треба да ѝ се даде поголем простор во 

современата настава со цел продуцирање на високо образовани кадри способни за успешно 

совладување на пречките кои им ги носи општествениот живот.  

Сите знаеме дека училиштето е местото каде се стекнуваат знаења почнувајќи од 

базичните знаења па сè до сложените, специфични за одредена област, но се поставува прашањето 

како да се стекнат што е можно поголем број знаења кои во иднина ќе им користат на учениците 

во пробивање во глобалниот свет. Затоа, голем број научници се занимаваат со решавање на оваа 

проблематика и се обидуваат да дадат што е можно посоодветни одговори. Ние ќе се обидеме да ја 

потенцираме синтезата помеѓу знаењето и креативноста, која според нас е клуч за постигнување 

на училишниот успех, а која пак, е занемарена во воспитно - образовниот процес. Кога зборуваме 

за знаење, мислиме на стекнатото знаење од училиштата а кога зборуваме за креативноста 

мислиме на поттикнување на креативното размислување кај учениците. 

Сметаме дека покрај знаење на еден современ ученик му е потребна и креативност за 

решавање на современите проблеми. Секој ученик знаењето го стекнува во училиштата и затоа 

токму училиштето е местото каде треба да се зборува за креативноста и за нејзиното поттикнување 

и развивање. Општествениот напредок е резултат на создавањето значајни дела кои пак се темелат 

врз креативноста. Во овој контекст се поставува прашањето „Зошто креативноста не е присутна во 

образовниот процес и што е она што треба да ја разбуди?“. Образовниот систем преку наставните 

планови и програми, како и преку самите наставници, треба да биде еден од факторите за 

креирање на ученици со креативно размислување. Оттука, наставата во современите училишта, 

наместо само на пасивно усвојување на факти, треба да се заснова на откривање на нови знаења и 
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на развој на критичкото размислување. Првиот чекор кон осовременување на наставата е веќе 

направен со воведување на компјутерите во наставниот процес, но тоа не значи дека не е потребно 

натамошно усовршување. Освен кон усовршување на наставните алатки, потребно е и 

усовршување на самите наставници, носители на образовниот систем. Потребна е постепена 

промена, како кај образовниот кадар така и во образовниот систем и во наставните содржини. За 

да се остави простор за критичко размислување, треба да имаме просветни работници кои 

критички ќе размислуваат, наставници што постојано ќе прашуваат за да имаат љубопитни 

ученици и професори што ќе го искажуваат своето двоумење за студентите да почувствуваат дека 

имаат простор да прашаат и самите да се двоумат. Така постепено ќе се трансформира 

општеството и конформизмот полека ќе почне да се топи. Она што е потребно е да им се посвети 

повеќе време на младите што искажуваат желба за дискусија на одредена тема гледана од малку 

поинаков агол и воннаставни активности што би помогнале во разгорувањето на страста за 

дознавање нешто ново, за запознавање некоја нова сфера од животот, за нов начин на согледување 

на нештата. И повеќе од јасно е дека треба да ѝ се даде повеќе простор и внимание на 

креативноста, затоа што креативниот наставник и креативниот ученик се базата за создавање на 

едно здраво општество. Значи само креативниот наставник може да го мотивира ученикот 

креативно да размислува и на тој начин да го даде својот максимум во решавањето на поставените 

задачи, а подоцна и во совладување на настанатите животни проблеми. Стернберг (Sternberg, 2003) 

во своите дела говори за начинот на пронаоѓање на најголемите умови кои  ќе ги искористат 

своите таленти и ќе создадат значајни дела кои пак ќе придонесат за општествен напредок. Притоа 

тој ги истакнува следниве карактеристики кои треба да ги поседува еден генијалец а тоа се: 

интелигенција, креативност, мудрост и синтеза. За интелигенцијата вели дека е способност за 

прилагодување во средината во која се наоѓа. Креативноста пак, за него е одлука и став кон 

животот исто колку што е и способност и преку интелигенцијата и креативноста се доаѓа до 

мудроста. Ставајќи акцент на синтезата и нивното заедничко дејствување го создава т.н. WISC 

модел за откривање на способноста за раководење кој пак, е често употребуван при изборот на 

соодветен кадар во стопанството. Со значењето на знаењето за креативното размислување се 

занимава Хелер (Heller, 1995) и резултатите од неговото истражување направено во Германија 

потврдуваат дека учениците кои имаат голема интелигенција и голема креативност постигнуваат 

поголеми успеси во повеќе училишни предмети, а најслаби се во спорт. Додека пак учениците со 

голема интелигенција и мала креативност се следни на листата во постигнување на училишниот 

успех. Учениците со помала интелигенција и поголема креативност се послаби од претходните две 

групи, освен во спорт. Учениците со мала интелигенција и мала креативност се на дното на оваа 

табела. Во целина, резултатите добиени од ова истражување потврдуваат дека комбинацијата, 

односно синтезата од интелектуалните и креативните способности претставува најдобар услов за 

постигнување на поголем училиштен успех. Меѓутоа, според резултатите од истражувањата на 

Фриман (Freeman, 1995) направени во Велика Британија, истакнувањето и поддржувањето на 

големиот училиштен успех може негативно да влијае врз развојот на креативноста кај ученикот. 

Затоа, Фриман говори за две групи на ученици: оние на кои академските постигнувања им 

причинуваат поголемо задоволство (23%) и оние на кои креативноста им причинува поголемо 

задоволство (7%). Од наведеново јасно се гледа дека со растењето кај младите луѓе сè повеќе се 

намалува интересот за креативноста што доведува до создавање на некреативна нација која 

потешко се соочува со настанатите општествени проблеми. Фриман како заклучок наведува дека 

притисокот за постигнување на поголем училиштен успех кај некои многу интелигентни ученици 

ја кочи нивната креативност. Тој вели дека притисокот доаѓа од домот и од училиштето и дека тој 

повеќе им влијае на момчињата отколку на девојчињата, а најистакнат е кај оние кои се 

занимаваат со наука. Фриман верува дека сите ученици се способни да ги развиваат своите 

вештини за учење, да се изборат и да ги изнесат своите идеи, но потребно е да се чувствуваат 

сигурно и да бидат она што се и да имаат самопочитување кое ќе им дозволи да ризикуваат 

креативно да размислуваат и креативно да се однесуваат во училиштето. Главната цел на 
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образованието треба да биде оспособување на ученикот да продолжи со учењето и со креативното 

мислење и по завршување на образованието и само на тој начин ќе може успешно да чекори во 

современото општество. 

 

 

Заклучок 

Креативноста е операционално дефинирана како способност да се создаде нов, невообичаен и 

изненадувачки производ, забележување, процесирање и користење на максимум достапни 

информации, поврзување, комбинирање на тие информации со податоците од искуството, како и 

комуницирање или споделување на креативниот акт или производ со другите  (Urban & Jellen, 

1993). Постигнувањата во текот на школувањето, потенцијалот за професионалниот развој, 

креативноста и успехот во извршувањето на работата се предмет на многу истражувања кои ја 

проучуваат нивната меѓусебна поврзаност со целта да се дојде до заеднички предиктор (Kuncel, 

Hezlett & Ones, 2004). Креативноста со интелигенцијата и мудроста доведуваат до создавање на 

значајни дела кои ќе го одржат развојот на современиот свет. Иако суштината на креативноста ја 

сочинуваат оригиналноста и создавањето на новитети, таа не може да се замисли без 

флексибилност и разработка, а во сите овие фази неопходен е материјал, содржина преку која 

креативната личност ќе дојде до некое знаење. Она на што треба посебно да се обрне внимание е 

да не се врши преголем притисок врз креативните личности во однос на постигнување на одличен 

академски успех бидејќи ова може да предизвика намалување на креативноста 
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