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Образованието како место за изградба на добар граѓанин 

 

Вовед 

Поимот „добар граѓанин“ или „изградба на добар граѓанин“е дел од т.н. 

„граѓанско образование“ и се однесува на создавање граѓанин кој поседува 

граѓански доблести потребни за живот во демократијата: соработка, доверба, 

реципроцитет, великодушност, солидарност, колективен дух, но и 

парципативност, заинтересираност, вклученост, дигнитет, правдољубивост... 

Граѓанинот е р`бетот на демократијата. Впрочем, демократијата е втемелена врз 

граѓанството, а граѓанското општество е сржта на демократијата. Тоа е некаков 

мост помеѓу поединецот и државата, место каде луѓето ги развиваат и 

практикуваат граѓанските вештини и доблести, неопходни за општествена 

вклученост низ соработка.  

Во нашите 25 години практикување плурализам и демократија, сметаме дека тоа 

е клучната состојка која недостасува. Граѓанското општество е во директна 

релација со демократијата во едно општество и тука веројатно лежи нашиот 

дефицит од демократски капацитет. Токму во тој мост кој ги врзува нашите 

приватни животи, т.е. слободи и права со владејачкиот авторитет. Со други 

зборови: колку е помал граѓанскиот капацитет, толку поголем е владејачкиот 

авторитет. Тоа во пракса значи дека колку е помала граѓанската вклученост 

толку е поверојатна авторитарноста на властите. Затоа, доброто граѓанство е 

неопходен услов за демократија. 

И оттука, сосема логично е дека на долг рок, на секоја држава ù одговараат 

граѓански ориентирани и политички активни граѓани. Она во што граѓаните 

веруваат и онака како што дејствуваат има значајно влијание врз демократските 

процеси во секоја држава. Во нашата држава, се разбира, се согледа таа потреба 

за изградба на добро граѓанство и токму затоа се интервенираше во образовниот 

систем. Па уште во почетоците од осамостојувањето се воведе предмет 



„Граѓанско образование“ кое требаше да ги воспита новите генерации во духот 

на граѓанското општество. И тоа несомнено е некаков исчекор. 

Но, она што недостасува е сериозна емпириска анализа за директното 

влијание на образованието врз демократизацијата на општеството. Од 

ваквите истражувања ќе се добијат информации и одговори на следниве важни 

прашања:  

1. Каква е улогата на наставните програми во јакнењето на граѓански 

ориентирани и политички активни граѓани?  

2. На кој начин разните фактори, како: оценките, содржините, постигањата, 

компетенциите и сл. влијаат врз политичката парципативност и 

граѓанските вредности?  

3. Дури и тоа дали видот на образование и образовните институции влијаат 

врз моделирањето на граѓанската свест? 

4. Која е најсоодветната возраст за имплементација на содржини од 

граѓанското образование? 

5. Дали квалитетот (рангираноста) на образовната институција влијае врз 

оформувањето на политичката свест? 

Овие и многу други важни прашања без ваква детална емпириска анализа 

остануваат неодговорени, а обидот за подобрување на актуелната слика, само со 

паушално воведување на еден предмет „Граѓанско образование“, останува 

научно невтемелен. 

Разработка 

Овој труд во таа смисла ќе претставува пледоаје за едно такво идно емпириско 

истражување кое би требало да даде одговор на многу од овие прашања. Една 

студија од САД од Ричард Ниеми и Џејн Џун, насловена Дипломецот и потоа1 

има направено детална анализа на ефектите од средното образование врз 

                                                           
1 Richard Niemi & Jane Junn, Civic education: What makes students learn, New Haven: Yale University Press, 
1998 



политичките ставови и демократски капацитет. И од таа студија, јасно се гледа 

директната поврзаност на политичкото и образовното.  

Исто така, во 90-тите години на минатиот век, во рамките на Националниот 

центар за статистика во образованието, спроведено е обемно истражување2 за 

таквата релација меѓу политиката и овој пат високото образование. Во овој 

случај ќе ја искористиме таа теориската рамка и некои од методолошките 

поставки не ова истражување направено во САД за да ги поставиме контурите 

врз кои слично истражување би можело да се направи и кај нас. Тоа би дало 

значајни резултати за продлабочување на тој однос политика – образование, 

затоа што, како што ќе видиме, градењето на добар граѓанин не се исцрпува 

само со воведување на предмет „Граѓанско образование“, туку се работи за 

целосно структуриран и систематски пристап.  

„Концепцијата за тоа дека формалните постигнувања во образованието се 

примарниот механизам кој стои зад граѓанското ангажирање и желбата за јавно 

влијание во голема мера е неспорна.“3 Оваа врска е несомнена. Она што треба да 

се утврди е каква е истата. Истражувањето кое го земаме како референтна рамка 

во случајов може да послужи како основа и за едно слично истражување кај нас. 

Во истражувањето се искомбинирани следниве независни и зависни варијабли 

од кои се интерпретирани резултатите.  

Како независни варијабли се земени следниве: 

- Колку и каков вид курсеви посетувале студентите: хуманистички, 

општествени науки, природни науки, образование или бизнис... 

- Бројот на посетувани кредитни часови за секои од овие курсеви 

- Кумулативната просечна оценка 

- Оценка за вербалните и математичките вештини (добиени на т.н. SAT 

тестови, тоа се официјалните државни тестирања) 

- Квалитетот на универзитетот/факултетот каде студирале 

                                                           
2 Baccalaureate and Beyond Longitudinal Stud: 1993/94 Methodology Report, National Center for Educational 
Statistics, US Department of Education: Washington D.C.: 1996 
3 Дајен Равич и Џозеф П. Витери, ур. Создвање добри граѓани, АрсЛамина, Скопје, 2012, 32 



- И др. 

Како зависни варијабли се: 

- Политичко учество 

- Активен политички ангажман 

- Граѓански волонтаризам 

- Гласање 

- Афинитет за политички дискусии и убедување 

- Желба за јавно влијание 

Се разбира, ова е комплексно истражување кое овде не би можеле целосно и 

исцрпно да го детализираме. Така на пример, самиот поим „политичко учество“ 

се јавува во многубројни форми меѓусебно поврзани:  од донација за кампања, 

преку „лепење плакати“ до агитирање и гласање, така што инструментите за 

мерење на сите овие параметри се прилично сложени и добро дизајнирани. 

Овде само упатуваме на општиот методолошки пристап и на некои од 

резултатите во заклучокот.   

Она што треба да се има во вид при вакво истражување секако е примерокот кој 

во случајов би требало да ги опфати сите факултети во државава и веројатно 

треба да биде лонгитидунална за да факторите кои би влијаеле евентуално на 

политичкиот ангажман да имаат време да „се развијат“ во статистички значајни 

разлики. Се разбира, треба да се биде свесен дека ефектите од образованието врз 

политичкиот ангажман се само едни од многуте мотиви во личниот живот за 

таков ангажман, па потрагата по индикатори на таквата релација не треба да 

биде во големи вредности, туку во статистички значајни релации. Затоа 

методологијата треба да биде многу прецизно изработена со доста демографски 

променливи: етничка група, пол, брачна состојба, работно место, доживотно 

учење и т.н., како би добиле што е можно попрецизен модел. 

Како и да е, да се вратиме на некои од импликациите произлезени од 

истражувањето, пред да заклучиме. Па така, дојдено е до следниве наоди:  



1. Дека, просечната кумулативна оценка, на пример, не игра никаква улога во 

политичката активност, т.е. дека таа варијабла е ирелевантна. Значи не постои 

корелација помеѓу повисоките оценки со повисоко ниво на политички 

ангажман.  

2. Исто така, ниту интелегенцијата (онаа општа интелегенција) не игра никаква 

улога во политичката ангажираност и ориентираност кон јавноста.  Но, за таа 

сметка пак вербалните способности се во директна корелација со политчката 

ангажираност. Вербалната способност има значаен ефект врз граѓанското или 

политичкото ангажирање. Оваа релација помеѓу јазичките компетенции и 

политичкиот ангажман одамна е забележан. Теоретичарот Муреј Еделман во 70-

тите години ги има забележано и тематизирано овие релации, при што сосема 

правилно констатира дека не само што јазикот е составен дел од политичката 

сцена како опис на настаните, туку како нешто што ги „обликува“ настаните и 

политичките улоги што лицата ги играат во јавниот дискурс.4  

3. Интересно од друга страна пак, е што постои негативна корелација помеѓу 

математичките способности и политичкиот ангажман. Значи, повисоки 

резултати на математика, пониски нивоа на учество во политичкиот живот, т.е. 

„нема статистички значајна позитивна или негативна релација со ниту една 

мерка на граѓанство.“5 

4. Што се однесува до варијаблата квалитет/рангираност на високо-

образовната институција не се забележани статистички значајни релации. 

Имено, политичкиот ангажман не е врзан со рангот на високо-образовната 

институција. Забележана е мала статистичка разлика кај поелитните 

универзитети, во кои студентите чувствуваат поголема потреба да се 

ангажираат полтички, но тоа е статистички незначаен наод. Сепак, треба да се 

има предвид, дека оваа студија не ги следи дипломците многу години после 

дипломирањето, кога веројатно би се покажале статистички значајни разлики, 
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затоа што на елитните универзитети се образоваат општествените елити и 

веројатно тие „лични“ релации помеѓу некогашни колеги во иднина би 

направиле разлика во смисла дека дипломците на елитните универзитети се 

политички поангажирани од оние на неелитните. 

5. Директна корелација е утврдена помеѓу видот на наставната програма и 

политичкиот ангажман. Значи тоа што студираат студентите директно влијае 

на нивото на политичката освестеност и политичка партиципативност. При тоа, 

студентите од општествено-хуманистичките науки директно позитивно 

корелираат со политичкиот ангажман, додека студентите од природно-

техничките науки покажуваат негативна корелација во однос на политичкиот 

ангажман. Поточно, значајна статистичка разлика има кај хуманистичките 

науки, не толку кај општествените. Па во таа смисла, интересен куриозитет е 

што програмите по образование, значи педагошките факултети, или 

факултатите за образование на наставници немаат никакв придонес кон 

политичката ангажираност. „Се чини дека наставната програма од областа на 

образованието нема никаков ефект врз севкупното политичко учество, 

политичката дискусија или врз службата во полза на локалната заедница.“6 Ова 

е многу интересен наод кој укажува дека треба да се биде внимателен со 

еднострани пристапи во образованието, како воведување Граѓанско 

образование, затоа што наставниците и така не се поттикнати за граѓанска 

парципативност. 

Заклучок 

Во секој случај резултатите до кои дошле во САД од ова репрезентативно 

истражување е значајно во своите импликации. Но, од денешна перспектива 

(затоа што е правено во 90-тите), е дополнително позначајно, со оглед на сè 

поголемата маргинализираност на општествено-хуманистичките дисциплини 

во светски рамки. А како што ќе видиме, истражувањето покажало дека 

политичката парципативност и ангажираност се поголеми токму кај 

дипломците од овие факултети. Тоа значи дека денешното маргинализирање 
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на општествено-хуманистичките дисциплини се рефлектира кај граѓаните како 

политички суштества. Тоа веројатно и во иднина ќе придонесува за сè помала 

желба и знаења за партиципација на граѓаните во политиката и носењето 

одлуки.  

Впрочем тоа се и двете најзначајни импликации од истражувањето. Прво, дека 

високите нивоа на вербални компетенции се важни за политичка 

инволвираност. И Второ, наставните програми по општествени, особено 

хуманстички науки, придонесуваат за демократизација, преку политичката 

партиципација. Впрочем, овие наоди скоро целосно се поклопуваат со 

споенатите истражувања направени за средните образованија на Ниеми и Џун.7 

Ова дополнително ја засилува хипотезата дека намалувањето, или укинувањето 

на наставните насоки за општествено-хуманистички науки ќе ја намали 

политичката партиципативност, а со тоа нема да се придонесе за 

демократизација на општествата. Исто така, евидентно е дека воведувањето само 

на еден предмет „Граѓанско образование“, никако не е доволно за поттикнување 

на политичкиот ангажман и вклучувањето во одлучувањето. Градењето на 

добар граѓанин е комплексен процес, во кој образованието е круцијална алатка. 

Затоа би требало да се претпостави еден систематски и структуриран пристап 

што ќе придонесе за креирање граѓани со интерес за политичкото, а со тоа и 

поттикнување на демократските процеси. 

Овој текст е мал прилог и основа за вакви и слични емпириски истражувања кои 

ќе ја детектираат состојбата кај нас и ќе дадат насоки за идно делување. 
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