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ПРЕДГОВОР 

Пред нас е втората публикација во издание на Наионална Установа – Универзитетска 

Библиотека „Гоце Делчев“ Штип, под наслов „Современото воспитание и образование –состојби, 

предизвици и перспективи-“. Станува збор за колекција на трудови кои беа презентирани на  

истоимената конференција која се одржа на 14 мај 2014 година во организација на Општина Штип а 

во соработка со Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип по повод 

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

работници. 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.  

Публикацијата под наслов „Современото воспитание и образование –состојби, предизвици и 

перспективи-“ е продукт на размислувањата, искуствата, инцијативите и предлозите, теориски и 

емпириски сознанија  кои беа презентирани на самата конференција.  

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 со што се богати педагошко-дидактичкиот тезаурус. 

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 целата проблематика која е предмет на интерес на 

конференцијата, со оглед на сложеноста на феноменот воспитание и образование како и 

комплексноста на воспитно-образовниот систем.  Сложената природа на проблемот како и неговата 

условеност од општественото опкружување, науката, техничко-технолошкиот развој, индивидуата 

отвора нови полиња за дискусија, идеи за развивање, 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, 2014         Од уредниците 

  Штип 
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Стручен труд  

МЕТОДСКИ МОЖНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА МУЗИЧКИОТ ФОЛКЛОР ВО 

ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС 

Ленче Насев 

Факултет за музичка уметност, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

Апстракт: Пеењето на народни песни, изучувањето на народните инструменти, запознавањето со народните 

обичаи, празници и орската народна традиција овозможуваат секој ученик да ја развие индивидуалноста, 

творечката активност, слухот, гласот и музичката меморија. Целта на трудот е преку релевантни примери да 

се прикажат методските можности на реализација на музичкиот фолклор во образовниот процес, со што ќе се 

истакне неговата педагошка вредност како средство за воспитување.      

Клучни зборови: музичко образование, танци и народни ора, национална традиција     

METHODOLOGICAL POSSIBILITIES OF REALIZATION OF MUSIC FOLKLORE IN THE  

EDUCATIONAL PROCESS     

 Lence Nasev 

Faculty of Music, University Goce Delcev – Stip 

Abstract : Singing folk songs, learning to play folk instruments, getting to know folk customs, holidays and folk dances 

allow each student to develop individuality, creative activity, hearing, voice and musical memory. The purpose of this 

paper is to highlight methodological possibilities of the realization of musical folklore in the educational process, thus 

emphasizing its pedagogical value as a tool for education.  

Кey words: music education, dances and folk dances, national tradition 

Вовед 
За зачувување на историјата и културата на еден народ постојат разновидни форми и начини. Едно од 

основните средства со кое се продолжува културната традиција е мајчиниот јазик. Меѓу останатите 

спаѓаат: историографските извори, литературните споменици, книгите, музичките дела, архитектурата. 

Како посебно значаен извор во процесот на зачувување на еден народ и неговите духовни и културни 

достигнувања е фолклорот – народното творештво. Неговата содржина претставува проверено 

средство, произлезено од вековната мудрост на народот, кое влијае врз формирањето и воспитувањето 

на личноста. Социјално – општествените промени во Р. Македонија се стремат кон подобар систем на 

образование и воспитание. Во тој процес опфатени се содржини кои се насочени кон зачувување на 

националната традиција и фолклор пред се преку предметите: македонски јазик, историја, географија, 

ликовно, физичко и музичко образование. Изучувањето на македонскиот музички фолклор како 

оригинална област, покрај тоа што кај учениците ја поттикнува љубовта кон својот народ, го развива 

естетското чувство и творечките способности.  

Музичко образование – музички фолклор 

Во рамките предметот музичко образование во основното образование вклучени се содржините: пеење 

на народни песни, изучување на народни инструменти, запознавање со народните обичаи, празници и 

орска народна традиција (МОН, 2012).  
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Преку пеењето на народните песни учениците се запознаваат со спецификата на музичката 

содржина и поезијата, создадени од македонскиот народ кои усно се пренесувале низ вековите. Со 

изучувањето на народните инструменти тие ги збогатуваат знаењата поврзани со народното музичко 

творештво. Осознавањето на народните обичаи и празници го поттикнуваат интересот и потребата од 

зачувување на националната традиција. Преку орската народна традиција учениците ги синхронизираат 

ритмичките движења на телото со музиката. 

Во динамиката на формирање интерес кај учениците кон народното музичко творештво се 

воочуваат неколку етапи:   

- подготвителна етапа во која се формира интерес кон музиката (теоретски  знаења за 

музичкиот фолклор),  

- развојна етапа во која се развиваат навики за слушање на народна музика, запознавање со 

националните особености на народната песна, игра и народни инструменти, 

- етапа во која се стимулираат естетските интереси кон народната музичка уметност. 

Покрај тоа учениците се запознаваат со историјата на македонскиот фолклор, класификацијата 

на жанровите и содржината на фолклорните извори. Во процесот на осознавање покрај изворната 

македонска народна музика, тие се запознаваат и со новата улога на фолклорот кој е искористен во 

професионалното музичко творештво.  

Слушањето на народната музика вклучува задачи со кои се воочуваат изразните средства на 

македонскиот музички фолклор: мелодијата, ритамот, хармонијата, тонските низи, гласот на 

исполнувачите, инструменталниот состав. Во рамките на овој процес опфатени се: народната (изворна), 

професионалната (во која композиторите се инспирирале од фолклорот) и новосоздадената (со 

фолклорни елементи) музика.  

На часовите наставникот може директно да ги вклучи учениците во собирањето на материјали 

со народното музичко творештво. Како извори тие може да ги искористат: телевизијата, радиото, 

интернетот, учебници, музички зборници, преку кои ќе се стимулира нивниот интерес за активно 

усвојување на фолклорот.   

 

Танци и народни ора – музички фолкор 
Покрај предметот музичко образование како составен дел од наставниот план за деветгодишното 

основно училиште е и изборниот предмет од музичкото уметничко подрачје Танци и народни ора 

(МОН, 2008).  Тој е планиран во третиот период од основното образование, односно од седмо до 

деветто одделение. Предвидено е да се реализира со два часа неделно, односно седумдесет и два часа 

годишно во текот на учебната година. Во наставната програма се опфатени следниве теми: 1. Танци (10 

часа), 2. Класификација на народни ора (10 часа), 3. Обредни игри (16 часа), 4. Играорни подрачја (36 

часа).  

Основната цел на овој предмет е учениците конкретно да се запознаат со традиционалното 

музичко творештво во Р. Македонија, да научат одреден број на народни ора, класични и модерни 

танци. Преку овој предмет предвидено е тие постепено да се воведат во осознавање на 

традиционалните танци и игри, да ги негуваат, изведуваат и развиваат изведувачките способности на 

ритмичките движења на телото синхронизирани со музиката; да се запознаат со изведбата на 

уметничките танци и народните ора; да се поттикнат да играат индивидуално, во парови и во групи; да 

стекнат сигурност во изведбата (ориентација во просторот, синхронизација и координација на 

движењата, запознавање и менување на редоследот на движењата и извршување на целосна психо-

моторичка активност); да ја доживеат убавината на традиционалните игри и танци; да се поттикнат на 

слободно изразување во играта и да се ослободат од стрес и психичко-емоционална напнатост; да 

развијат интерес и љубов кон традиционалните игри и танци. Програмските задачи се реализираат 

преку практична и теоретска настава, индивидуална, колективна и групна работа, индивидуални и 

групни вежби на учениците (МОН, 2008). 

 

Методски можности на реализација на музички фолклор во образовниот процес 
При реализација и демонстрација на танците и ората се користат следниве методи: методот на 

демонстрација преку кој се објаснуваат чекорите, обрасците, играчките елементи, техниката на игра, 

стилските карактеристики.; методот на разговор преку кој се постигнува дијалог меѓу наставникот и 

ученикот преку прашања и одговори; методот на усно излагање кој се користи во методските анализи 



на танците за да се опишат и објаснат.  

Усвојувањето на фолклорните наставни содржини се потпира врз законите на музичката 

педагогија. Овде ќе издвоиме некои карактеристични особености и методски можности за реализација 

на тој процес, со акцент на начинот на усвојување на содржини поврзани со народната песна и игра: 

- Наставникот при презентирањето на фолклорното дејствие не треба да биде во улога на 

набљудувач. Тој е должен активно да учествува и на тој начин да ги мотивира и анимира 

учениците.  

- При презентацијата на народната игра или исполнувањето на народната песна  наставникот 

треба да се стреми кон вметнување на повеќе варијанти со што ќе ја побуди фантазијата кај 

учениците, ќе го навикне слухот кон фолклорната интонација, расположение, животен 

контекст. 

- Неопходно е при пеењето наставникот да се служи само со својот глас, со што на учениците 

ќе им ја приближи индивидуалната емоционална нота на народната песна. Доколку покрај 

пеењето се вклучи и играње, тогаш при нивното усвојување потребно е расчленување и 

разработка на секое изразно средство посебно (на мелодијата, ритамот, текстот и 

движењата).  

- Во инструменталните ора, каде акцентот е ставен на движењето, наставникот има водечка 

улога. Секоја фигура најпрво треба да се обработи без музика, во бавно темпо. На тој начин 

кај учениците индиректно ќе се развие чувство за ритам чија основа е моториката која се 

одвива со помош на движење на телото по слух.  

- Во зависност од изучувањето на фолклорната содржина, доколку е поврзана со одреден 

обред (свадба) или пак календарски е поврзана со обреден празник (Василица), како 

активност може да биде вклучено и изработување на маски, костими или инструменти. Со 

нивна помош ќе се поттикне интересот на учениците кон народното музичко творештво. 

Со реализацијата на поставената цел во наставните содржини кои се поврзани со музичкиот 

фолклор наставникот: 

-  ги запознава учениците со културното наследство и националната традиција, 

- создава услови за формирање на чувство и љубов кон татковината врз основа на музичката 

народна традиција, 

- го воспитува чувството на национална гордост кон македонскиот народ. 

За активностите да бидат реализирани во целост неопходно е наставникот добро да се подготви 

со што ќе ги збогати  прошири музичките знаења на учениците.  

Заклучок 

Фолклорот е составна компонента од културата  и образованието на еден народ. Од современа 

перспектива тој претставува сложен културен и уметнички феномен кој што е поврзан со реалниот 

живот во општеството.  

Во минатото музичкиот фолклор бил функционално поврзан со празнувањата, свеченостите и 

работните активности (Величковска, 2008).  Денес тој е дел од образовниот процес. Изучувањето на 

народното музичко творештво овозможува кај учениците да се создадат нови чувства и емоции кои ја 

развиваат индивидуалноста и творечката активност.  

Преку добро осмислени и разработени методски постапки при усвојувањето на фолклорот на 

часовите по музичко образование во основните училишта, учениците активно ја осознаваат 

македонската национална култура и се воспитуваат да ги негуваат музичко – естетските вредности на 

својата татковина. 
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