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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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УЧИЛИШНАТА ОРГАНИЗАЦИСКА КЛИМА ФАКТОР ЗА РАЗВОЈ НА 

СОВРЕМЕНОТО УЧИЛИШТЕ 

Проф. Д-р Емилија Петрова Ѓорѓева1, Татјана Кокотова2, магистрант 

1,2 Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип 

 
Апстракт: Училиштето е мошне стара воспитно-образовна организација која, гледано историски се 

менува зависно од општествените промени и се приспособува кон новите барања на општеството и 

неговите членови. Благодарение на тој свој динамизам, училиштето успеало да преживее многу постапни и 

револуционерни општествени промени, успешно сообразувајќи се со новонастанатите услови и околности,  

добивајќи  нова функционална и соодветно дизајнирана  ефикасна структура. 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 

карактеризираатсо специфична организациска клима и организација на работењето  на училиштето. Во 

креирањето на климата во современото училиште,  учествуваат директорот, наставниците и учениците 

со своите ставови, мислења и однесувања, како во училиштето, така и надвор од него. Градењето и 

негувањето на позитивна организациска клима во скоро секое училиште, подразбира воспоставување и 

постојано унапредување на параметрите ( колегијалност, поддршка од директор)  кои ја определуваат 

организациската клима  и  перманентната контрола и евалуација на  параметрите (иницијативност и 

иновативност,  планирање и креирање развој на училиштето) кои ја определуваат организацијата на 

работењето на училиштето. 

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

иницијативност и иновативност, планирање и креирање развој на училипштето.  

 

SCHOOL ORGANIZATIONAL CLIMATE - FACTOR OF MODERN SCHOOL 

DEVELOPMENT  

 
Prof. PhD Emilija Petrova Gjorgjeva, Tatjana Kokotova 

Faculty of Educational Sciences, University “Goce Delcev” Stip 

 
Abstract: School is a very old educational organization which has changed throughout history depending on  social 

changes and it has accustomed itself to the new needs of the society and its members. It has managed to go through 

various stages and revolutionary changes of society thanks to its dynamism, and it has successfully shaped itself in 

the newly developed conditions and circumstances by acquiring a new functional and appropriately designed 

efficient structure. The modern school represents a complex organizational system. It comes from the everyday 

teacher – student, teacher – teacher and teacher – headmaster relations. The so called “generation gap” occurs 

very often in these kinds of relations. This means that there is a clash between two generations: the adults which are 

the educators and the culture of the young, or the new generations that are being educated. All of this occurs in an 

environment with its own characteristics and atmosphere in which the educational process is being realized by 

individual and shared perceptions and opinions of the members of the school who experience this process. This 

environment is characterised bya specific organizational climate and the way the school is functioning. Creating 

and nurturing a positive climatein modern school requires the involvement of the headmaster, the teachers and the 

students with their opinions, behaviours and points of view both in the schooland outside of it. Building and 

maintaing the organizational atmosphere in every school means establishing and regularly developing the 

parameters (solidarity, headmaster’s support) that define the organizational atmosphere and permanent control, 

and also evaluation of the parameters (taking an initiative, being innovative, planning and developing the school) 

which define how theschool works. 
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Key words: organizational atmosphere, modern school, solidarity, support initiative and innovativeness, planning 

and creating development.  

     

Организациската клима е автохтон психолошки конструкт, кој за прв пат се спомнува уште во 

1939 година, кога Lewin, Lippitt и White го објавиле трудот за експериментално креирање на 

социјалната клима во детските групи, и уште од самиот почеток се развил со цел да се 

специфицираат факторите  од околината кои влијаат врз мотивацијата и однесувањето на 

членовите во групата. Конкретно, поимот организациска клима, прв пат го спомнува  Gellerman во 

1960 г. (Hoy, 1990). Според класичната теза на  психологот Левин, однесувањето  претставува 

функција  од интеракцијата на индивидуата  и нејзината околина, па може да се каже дека, како 

индивидуата ќе реагира на одредена ситуација,  зависи  од тоа какво значење таа  околина има за 

неa.  На ист начин и организациската средина го одредува однесувањето на нејзините членови, па 

познавањето  и проучувањето на   организациската клима и механизмите што владеат во неа се од 

големо значење за управувањето со човечките потенцијали во секоја работна организација. Од  

осумдесетите години на XX век, гледиштата за  факторите на успех  во делот на управувањето на 

современите организации, хронолошки се поместувале од научен менаџмент на организациската 

структура, кон организациската клима (Smircich, Calas, 1989). Трендот за поместување на 

гледиштата и факторите за успешност на организациите, се должи на фактот дека,еден од 

основните емпириски потврдени концепти за деловна успешност на современите организации е 

концептот за организациската климаи претставува индивидуална свест и став на вработените кон 

различни организациски ентитети ( упатува на мислењата  и емоциите што ги имаат вработените 

кон организациките ситуации и случувања) (Schneider,1989). Постојат разлики во дефинирањето и  

мислењата  помеѓу теоритичарите и  истражувачите-практичари, околу тоа, дали организациската 

клима е организациско својство или пак својство на индивидуата, односно членот на 

организацијата. Јоханесон, (Johannesson,1973) наведува два темелни правци водефинирањето 

наорганизациската клима: објективистички (реалистички) и субјективистички (феноменолошки). 

Според првото гледиште, климата објективно постои како дел од организациската реалност. Иако, 

климата обично се дефинира со помош на типични однесувања, ставови и чувства на вработените 

во организацијата, според оваа теориска перспектива, климата е организациски атрибут кој 

егзизтира независно од перцепциите на нејзините членови.  Сублективистичкото гледиште се 

однесува на перцептивно и когнитивно структуирање на организациските случувања кое е 

заедничко за нејзините членови. Со оглед на тоа што во организацијата постои континуиран след 

на збиднувања, процеси и акции, членовите на организацијата ги набљудуваат различните 

феномени и се обидуваат да ги интерпретираат со цел, нивната непосредна средина да им стане 

појасна и поразбирлива.  Тие си создаваат особена, индивидуална когнитивна мапа, која им 

овозможува толкување и придавање на одредена важност на случувањата и настаните во 

организацијата. Во  процесот на интеракција и комуникација со другите членови од 

организацијата, доаѓа до взаемна размена и споделување на сопствените доживувања и перцепции, 

при што доаѓа до модифицирање и дополнување на индивидуално создадените когнитивни мапи и 

се формираат заеднички начини на перципирање и интерпретирање на организациските 

случувања, што всушност претставува и суштината на дефинирањето на организациската клима во 

рамки на субјективистичкиот (феноменолошкиот) правец. И покрај можностите за разликување и 

поделба на два вида на клима на теоретско ниво, на применето ниво таквата поделба е прилично 

тешко остварлива и  видлива.  Токму поради тоа, теоретичарите и истражувачите се колебаат во 

застапувањето на гледиштата околу тоа, дали климата е организациско својство или пак е својство 

на индивидуата, односно членот на организацијата. Во таа насока,  Џемс и Џонс  (James & Jones, 

1974) направиле преглед на трудови од оваа област низ три пристапи во дефинирањето на 

климата. Нивните пристапи претставуваат комбинација помеѓу субјективистичката и 

објективистичката операционализација и сфаќање на климата како организациско, односно 

индивидуално својство. Фореханд и Гилмер, (Forehand и Gilmer,1964)  климата ја определуваат 
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како релативно трајни карактеристики кои ја опишуваат организацијата, според кои една 

организација се разликува од друга и кои влијаат на однесувањето на нејзините членови. Тие 

климата ја поистоветуваат со карактеристиките на организацијата, кои можат да се мерат на 

различни начини, па според тоа, секое истражување кое се занимава со некоја карактеристика на 

организацијата, може да биде вклучено и  во поширикото подрачје на климата.  

Вториот пристап го сочинуваат гледиштата  на дефинирање, кои на климата  и понатаму 

гледаат како на организациско својство, но ја операционализираат со субјективни мерки. На 

пример, климата е дефинирана како збир ставови и очекувања кои ја опишуваат организацијата, 

статични карактеристики и перципирана поврзаност помеѓу однесувањата и исходите од тие 

однесувања во организацијата (Campbell, Dunnette, Lawler i Weick, 1970).Во овој пристап, се 

вбројува и дефинирањето на климата на Литвин и Стрингер, (Litwin i Stringer, 1968) според кои, 

климата претставува збир на мерливи карактеристики на работната околина, кои  посредно и 

непосредно се набљудуваат.  

Третиот пристап, климата повеќе не ја третира како организациско својство, туку како 

индивидуално својство на нејзините членови. Шнајдер (Schneider,1975) ја нагласува когнитивната 

основа на климата, но и ефектите на однесувањето. Климата може да се набљудува низ 

перцепциите или интеракциите на околината, кои се значајни за индивидуата, и  помагаат да ја 

разбере околината и и даваат основа за  соодветно однесување во неа.  

Без оглед на разликите за сфаќањето на организациската клима, сите се согласуваат во 

важноста и постоењето на две  битни, за организациската клима,  компоненти  а тоа се: 

перцепцијата и дескриптивноста. Перцепцијата во контекстот на организациската клима се 

употребува како доживување на организацијата. Всушност поимот перцепција, во когнитивната 

психологија се дефинира како психички процес или психонервна активност со која се спознава 

објективната реалност. Перцепцијата му овозможува на човекот да ги спознава релевантните 

карактеристики на околните предмети и појави- нивниот просторен и временски сооднос, облик, 

големина, квалитативни и интензитетни разлики ( Petz, 1992). 

Дескриптивностана организациската клима се согледува преку индивидуалните извештаи или  

описите на членовите на организацијата за тоа како ја доживуваат организациската средина. 

Дескриптивните верувања настанати како резултат на когнитивниот процес  ги рефлектираат само 

апстрактните генерализации на различните ситуации и не мора нужно да бидат директно поврзани 

со  карактеристиките на самата ситуација, туку претставуваат лична интерпретација на 

информациите.  Всушност дескриптивните убедувања, се она што ја чини организациската клима. 

Организациската клима, како сложен концепт од нематеријални ресурси на организацијата, е еден 

од облиците на социјалната клима, затоа што секоја организација е повисок облик на социјална 

група, кој  според  Звонаревиќ, (Zvonarević, 1989) се состои од психолошка клима, како 

индивидуално својство на организацијата но и карактеристичното организациско својство, коее 

манифест на организациската култура. Со оглед на тоа што, организациската клима настанува како 

интеракција на индивидуалните карактеристики на личноста- членови на организацијата и 

барањата кои ги наложуваат работните обврски, може да се дефинира какомислења и чувства на 

вработените кон различните аспекти на работата (Bojanović, 1988). Според Шеин, (Schein, 1985), 

организациската клима е нешто што организациите го имаат а може да се дефинира како „научени 

одговори на групните проблеми заегзистенцијалното опстојување и внатрешната единственост“ . 

Организациската клима е релативно стабилно обележје на внатрешната средина, таа е поврзана со 

искуството на членовите, и влијае на основните организациски процеси на  комуницирање, на  

решавање на проблеми, на учењето, на мотивацијата, на постигнувањата и развојот на 

организацијата, иноваторството и задоволството од работата (Jablin, Putnam, Roberts,1989). 

Организациската клима претставува незаобиколлив концепт во процесот на управувањето на 

организацијата, затоа што ги опфаќа луѓето (вработените), нивните меѓусебни интеракции и 

синергијата која ја создаваат. Всушност, за секоја современа организација  најважно е,  

вработените да имаат желба со задоволство да одат на работа, работата да ги облагородува и 
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усреќува ( да бидат лојални и приврзани кон организацијата), затоа што само задоволна личност е 

во можност да ги изрази своите  способности, може оптимално да ги искористи своите 

потенцијални физички  и умствени ресурси, да создава, твори  и работи според високо поставени 

критериуми, и да ги задоволи потребите на дури и најпробирливите корисници (Alić,1997). Освен 

тоа, да вработените  би сакале во потполност да ги искористат своите потенцијали, да покренуваат 

иницијативи и покажат  интерес за континуирано лично и професионално усовршување, 

продлабочување на сопствените знаења и вештини за  постигнување на поставените 

организациски цели, потребно е такво конципирање на организацијата (создавање на таква 

организациска клима и амбиент)  во која вработените ќе се чувствуваат удобно и пријатно како во 

сопствениот дом,  ќе бидат оддадени  на организацијата и ќе имаат желба за  постигнување на  

организациските цели (Pološki, 2003). 

Домович, (Domovic, 2000), ги систематизиралa ( со што се сложуваат и поголем број на 

научници) темелните карактеристики на организациската клима: 

- Организациската клима ги одразува (карактеризира) особините на целата 

организација или нејзините главни делови; 

- Организациската клима ја опишува организацијата (или нејзин дел), без евалуација, 

односно не ги подразбира емотивните реакции кон организацијата; 

- Организациската клима се создава  врз  основа на рутинското делување на 

организацијата, кое е важно за организацијата и нејзините членови; 

- Организациската клима влијае на однесувањето и на ставовите на членовите во 

организацијата. 
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