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Апстракт

Во областа на воспитанието и образованмсто треба да сс вовсде менаџментот 

како соврсмен процес кој ги омфаќа следниве активмости: плаиирање. организирање. 

координирање, мотивирање и коитролирање. без кои мс можс да се замисли 

соврсмсниот воспитно-образовел и едукативен систем. Поради тоа "новата техно- 

економска парадигма претставува збир на меѓусебно поврзаии технички, 

оргамизациони и мсиаџсрски имовации чија мредност е во иовиот асортнмам на 

производи и производни систсми и услуги бсз кои не може да сс замисли соврс.мената 

економска структура на општеството. Менаџментот во оваа сфера треба да се 

ирспознава и да сс карактеризира со: зиасн.ето на менаџерите. мивната вештина и 

способпост за управување и раководење во услови на пазарна економија.

Клучни зборови: процос. воспитание. мснаџмснт. образовен смстем, коммоисиги. 

организација. фумкции, образовен менаџмеит
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Abstract

In the field of education should be introduced as a modem management process that 

includes the following activities: planning, organizing, coordinating, motivating and 

controlling, without which one can imagine a modem upbringing and education and 

educational system. Therefore the "new techno-economic paradigm is a set of interrelated 

technical, organizational and managerial innovations whose advantage is the new range of 

products and production systems and services without which one can imagine a modem 

economic structure o f society's. Management in this area should to be recognized and 

characterized by: the knowledge of managers, their skill and ability of management and 

governance in conditions o f market economy.

Key Words: Process, education, management, education system, components, 

organization, features, educational management
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Вовед

Последната деценија од дваесеттиот век е исполиета со миза настани кои долго 

ќс им даваат белег на економските и вкупните општествени односи во нашата земја. Во 

рамките ма вкупните промени што настанаа по конституирањето на Република 

Македонија како самостојна и суверена држава. од особено значење е промената на 

моделот на економскиот систем и воведувањето на мов. според принципите на 

слободниот пазар и пазарната економија. Таа промена неопходно налага адекватми 

промени и во економските односи во сферата на воспитно-образовниот, научно- 

истражувачкиот и сдукативниот систем во земјата. Новите односи создадоа 

конкуренцнја и во овој сектор. се отвора пазарот на работна сила што ќе наметнува 

постојано подигање на степенот на знаења како и негово осовременување и 

прилагодување кон понудата и побарувачката на работна сила.

Овој ирсмин бара осовременуван.е на образовната технологија, модернизација и 

опремување на воспитно-образовните, научно-истражувачките и едукативните 

институции според меѓународно прифатените стандарди и правила на верификација на 

стекантите знаења.

Конкуренцијата на пазарот на работна сила неминовно ќе ја изостри и 

конкуренцијата помоѓу пиституцшгге од оваа сфера. што ќе води коп зголемува)ве на 

квалитетот и современоста на образовната понуда. Од тоа зависи и самиот рејтинг и 

материјалната положба на образовнитс и научно-истражувачките инстигуции. 

Конкуренцијата ќе ги исфрла од игра онис институции кои нема да се прилагодат кон 

новмте барања и новото време.

Затоа иовиот амбиеит на пазарно однесување бара промени во сите домени од 

работен>ето на овие институции. како што се: промените на самата позиција на 

вослитно-образовната и научно-истражувачката дејност но државата: лромените во 

материјалната иоложба; кадровските промени; иромеии во плаиирањето; во 

организацијата; во управувањсто; во координирањето: во контролата односно во 

севкупниот мснаџмснт.
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Теоретски нристап кон проблемот на истражувањето

Прилагодување кон пазарните услови на работењс. а тоа, покрај останатото, 

бара воведување и на квалитетен менаџмент како услов за успешно остварување на 

поставсните цели кај овие институции. Тоа зиачи дека и во областа на воспитно- 

образовниот, научно-истражувачкиот и едукативниот сектор треба да се воведе 

совремем менаџмент, како современ процсс за работа во современите услови и како 

императив на новото време.

Менаиментот како процес. кој во основа се потпира врз професионалното и 

високостручното раководење и управување со процссите, зреба да стане составеи дел 

на иовата организација и пазарната ориентација на институциите од оваа област. што 

единствено може да ги води кон успешно остварување на поставените цели и кон 

извршување на својата основна дејност врз современи основи.

Овој процес на воведување на менаџментот во областа на воспитанието, 

образованието. научно-истражувачката и едукативната дејност не е ниту едноставен 

ниту лессн. со оглед на немањето на традиција. кадри, соодветна нормативно-правна 

регулатива и сл. Оттука. е потребата од паралелно водењс на активностите за 

воведување на менаџментот во овие дејности. при што е потребно да сс отпочне со 

изградување и оспособување иа менаџерски кадри кои ќс го поносат ризикот за 

успешно работење на воспитно-образовните, научно-истражувачките и едукативните 

институции во новиот пазарсн амбиент. Можност за опстанок и економска ефикасност 

имаат само оние имституции кои своето работење, управувањс и раководење ќе го 

препуштат на менаџерските тимови кои. пак, свосто работење ќе го темелат врз 

принципите на менаџментот.

Во рамките на отворањето па овој процес на воведување на менаџмент 

функциите и во овие области, не помалку значајно го сметаме и прашањето за 

создавање на соодветна литература од оваа област. што ќс ги охрабри. но и ќе им 

помогне во едукацијата на оние кадри што ќе се определат за оваа ризична и 

високостручна работа.

Во Република Македонија процесите на транзиција кон пазарно стопанство сс 

одвиваат според дина.мика и опфат што ги диктираат низата објективни и субјективни 

фактори. Опшг е заклучокот дека во нашата земја се одвиваат процеси на транзиција
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кои по обем, динамика и структура. во ништо не заостануваат зад оние што се одвиваат 

во другите исгочно-европски држави. Може да се оцени дека кај нас. во некои 

сегменти, процесите па промените сс во понапредната фаза отколку во нскои други 

држави, но и тоа дека иекои држави, како што се Унгарија, Полска. Чсшка. Словенија и 

други. во некои ссгмснти, се во ио напредната фаза од онис кај нас. За ваквата состојба 

влијаат низа фактори од објективна природа, кои условуваат соодветно темпо и опфат 

на промените.

11рилагодувањето на пазарните услови иа работење и кај овие сектори 

безрезсрвно бара остварување и на една од основните цели на транзицијата. а тоа 

с: вовсдување на квалитетен менаџмент, како услов за успешно остварувањс па 

поставените цели кај овие инстнтуцни.

Тоа значи дека и во областа на воспитаннето и образованието треба да се воведе 

менаиментот како современ процес кој во ссбе ги инкорпорира следиите активности: 

планирањс. организирање. координираље, мотивирање и контролирање, без кои не 

може да се замисли современнот воспитно-образовен и едукативен систем. Поради тоа 

се вели дека "новата техно-економска иарадигма претставува збир на мсѓуссбно 

пгжрзани технички, организациони и менаџерски мновации чија предност е во новиот 

асортиман на производи и производни системи' и услуги без кои не може да се 

замисли современата економска структура иа општеството.

Оттука. маучно-техничкмот и технолошкиот развој кој. во основа. се потпира 

врз образовниот систем ма земјата. носи крупни општестиено-економски импликации 

што бараат радикални промени во управувањето и раководењето. односно 

менаџментот во тие сектори и во нивнитс институции. Преминот од стариот економски 

сисгем ма договорна економија кон новиот. несомнено. радикално го поставува 

прашањето за афирмацијата на менаџментот во сите општествени сегменти. 

вклучувајќи го и воспитпо-образовниот и едукативниот систем. 1

1 Проф. л-р Трајан Гоцевски. Обраѕовеиметџмент. Универзитет "Св. Кири.'1 и Методиј, Схопјс. 1998
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Поим н лефшшрање на проблемот иа истражување

Менацмснтот во образоваиието се дсфинира како интердисциплинарна иаука 

која го подига сопственото научно ниво. Менаиментот како совремем процес кој. во 

основа. се потпира врз професионалното и високостручното раководење и управување 

во воспитно-образовниоте институции трсба да стане составен дел на нивната 

организација и пазарна ориентација. како услов за успепшо извршувањс на однапред 

поставените цели.

Образовапие се третира како формалеи наставеп систем преку кој луѓето 

(наставниците, професорите) го прснесуваат или споделуваат знаењето со групи 

(ученици. студенти. учесници. обучувачи). Образованието најчесто сс одредува и со 

формално стекнатиот сертификат за определсн вид и степен на општа подготвемост за 

натамошно учсње (основно образование, средно образование) или работа. 2

Мепаџмеитот е процес, серија на чекорн или насочувања на акциите во правец 

кон остварување на дефшшрапата цел. Па така. мснаџмснтот е збмр на акции водеми 

кон нскоја општа цел3.

Обука претставува структуиран процес со кој на луѓсто им се помага да ја 

подобрат својата работна изведба или да се стекнат конкретни компетенции (знаења, 

всштини и ставови) за конкретна рабога.

Учеп>е е процес иа менување на индивидуата во нејзиниот однос со средината. 

Тоа ќе настаие кога ќе се стекне. развие и примени знаењето. вештините и ставовите. 

Учењето се одвива во текот на целиот живот и гледајќи на него како на мроцсс. тоа не е 

краткотраен настан. Тоа е индивидуалсн процес. каде секој човек превзема 

одговорност за својот сопствен развој.

Доживотпо учење е процес на образованис кој се одвива во текот на целиот 

живот на некој поединец поради личниот развој. стекнување на нови знаења и

: e-demokratija.mk/.../CTpaTenia+3a+o6pa30BaHiie+iia+...
'  Проф. д-р Трајан Гоцевскл, Обраѕовечменацчент, Универзитет "Сз. Кирил и Методнј. Скопјс. 1998
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компетенции, ефикасно прилагодување на новите животни околности. новите 

технологии и достигања.'1

Зшшмип.е претставува најниско ниво на општествеиа поделба на трудот. Затоа 

занимањето сс дефинира како работи и работни задачи кои поединецот ги врши и од 

нив доминантмо заработува за живот.

Професија претставува повисоко ниво на компстентност и одговорност во 

вршењето на занимањето. Додека занимањето е фокусирано на делокругот на работата 

во поединечната поделба на трудот во opranизашште. дотогаш професијата се јавува 

како проширување на компетенциите за вршеље иа поголем број на занимања во 

рамките на профилот за кој се има формално базично образование.

Наспшвпик е квалификувано лице за извсдувањс на настава. односно за 

образовно воспитната работа со деца. тинејџери и возрасни.

Професионален развој претставува процес на проширување и продлабочување 

на знаењата на кои се те.мелат професиоиалните компетенции. како со формално. така 

и со неформално образованис и воопштување на искуственото учење.

Коптипуиршш образовшше е свесно, творечко учење. независно од времето. 

мсстото. возраст и содржината.

Стручно усовршување - претставува образование со кое се стекнуваат 

дополнителни компетснции на исто или на повисоко ниво ма квалификација во 

струката за која капдидатот има признаена квалификација.

Иницијално образовапие е систем на знаења. способности и вештини (умеења) 

со кои идните наставпици се здобиваат во текот на своите студии. а кои овозможуваат 

професионално вршење на наставничката дејност. Тоа се основни (првични) знаења, 

способности и вештини без кои не може да се замисли наставннчката професија и на 

кои таа натаму се иадградува. преку системот на доживотно стручно усовршување.

M ennwpam o  е однссувањс и процес при кои што еден човек дава помош. 

насочува, советува. помага во обучувањсто илн развојот на друг човек.'

Ј Закон за високо образование. Службен весннк на Република Македонија број 35 
Inin: ■4vww .imf.ukim.cclu.mk 1)( )С~ /.akonVO.pdf 
ѕ е-бстокгаИЈа.тк/.../Прмлог+5%ЗА+Мепторство
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Компетенција е пособност за примена на знаења и вештини во вообичаена 

и/или променлива работна ситуација. односно опис на некоја способност што мора да 

ја поседува индивидуата за да може ефикасно да изврши определена задача во рамките 

на своето занимање.6

Кариери претставува напредување во вршењего на работните и другите 

професионални обврски. односно тоа е низа од позиции на распоредување или 

остварување на професионални резултати во текот на работата.

Релевантни нстражувања

Ако се обидемс да направиме една ретроспектива на економското учсњс во 

дваесеттиот век, ќе воочиме дека неодминлива скономска појава со која се занимваат 

скоро ситс скономисти е менаџмеитот. Без разлика со кој поим го означуваат овој 

своевиден универзален н неодминлив скономски процес. заеднички именител иа сите е 

дека менаџментот ги покрива сите функции од кои зависи успешното работење на 

секој економски субјект и дека без него е незамисливо функционирањето на 

индустриското општество. но и иа цивилизацијата воопшто.

Иако наиомнавмс дска дваесеттиот век е исполнет со многубројни учења за 

мснаиментот како современ процес. сепак зачетоцитс на научниот менаџмент се 

појавуваат и порано и се моврзуваат за имињата на фрамцускиот инженер Хеири Фајол 

(1841-1925). што ги поставил темелиге на процесниот менаџмснт и американскиот 

ишкепер Фредерик Тејлор (1856-1915). кој управувањето го поставил врз научни 

основи.

Понатаму сс појавуваат низа други имиња што даваат придонес кон развитокот на 

менаџментот, како што се Емерсом. Гант. Форд. Џилберт. Адамсцки и др.

Развитокот на менаџментот како иосебна дисциплина може да се подели ма 4 

периоди и тоа:

1. преднаучен меиаџмент (лред 1880 годима)

2. научен менаџмент ( 1880-1930 година)

3. човечки односи (1930-1950 годииа)

6 w\v\v.unidcusio.org/.../General_brochure_Maccdonian...
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4. рафинирање. ширење и синтеза (од 1950 до cera)

За сите овие периоди карактеристични се посебни принцигж, функции. 

автори, истражувања и школи на менаимент. Како резултат на многубројните 

проучувања на менаџментот, создадени се и многубројни школи за менаимент, помеѓу 

кои најзначајни се: класичната школа. школата за процесен менаимент. школата за 

човечките односи, математичката школа. емпириската школа, школата на социјални 

системи. ситуационата школа, школата за ефективен лидер, партиципативната школа и 

др.
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Прв дел

l.OnuiTo за образованието како снстем

1.1. Образование

Образованис подразбира предавање и учење специфични вештини, и исто така 

нешто помалку опипливо но позначајно: изградба на знаење,

добро расудување и мудрост.

Образованието како една од своитс фундаментални цел го има пренесувањето 

на култура од една генерација на друга. Образование најчесто се стекнува во детските 

забавишта. основните училишта. средните училишта. колеиите, факултетите. 

уневерзитетите и сл. Најмногу образование се стекнува од наставник или професор кој 

подучува во училиштата. Истотака децата кога сс мали стекнуваат образование од 

нивните мајки, татковци. баби. дедовци и сл.

Образоваиие може да се стекне и со читање на книги. всснмци и секакви пишани 

дела. Многу образованис сс стекнува од телевизнјата преку разни емисии и филмови.

Kora сс зборува за образование. речиси без исклучок се концентрирамс на 

процесите кои сс одвиваат во училиштата и на универзитетите. Сепак. значителен дел 

од процесог на стекнување знасља се одвива и падвор од училпицата. односно надвор 

од формалниот образовен систсм. Програмите за образоваиие за возраспи. посетата на 

извиднички програми и кампови. предаваљата за заштита од ХИВ и сексуално 

преносливи болести оргамизпрани од невладина организација. курс по дебага. 

патувања и мосети на културно-историски споменици. читањето списанија и кмиги. 

пребарувањето иа имтернет. иа дури и секојдневната ннтеракција со семејството и со 

пријателите претставуваат видови на учсње кои едиа индивидуа ги практикува во 

различсн контекст во текот на целиот живот. У11ЕСКО под пои.мот образоваиие ја 

подразбира секоја намерна и систематска активност која с дизајнирана да ги исполии 

мотребите за учење. притоа вклучувајќи го тоа што во некои земји е именувано како 

културна активносг или обука.
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1.2. Разлпчнп сваќања за образованието

Образование подразбира предавање и учењс специфични вештини, и исто така 

иешто помалку опипливо но позначајно: изградба на знаењс,

добро расудување и мудрост.

Образованието како една од своите фундаментални цел го има пренесувањето 

ма култура од една генерација на друга. Образование најчесто се стскнува во детските 

забавишта, основните училишта. среднитс училишта. колеџите, факултетите. 

уневерзитетите и сл. Најмногу образование се стекнува од наставник или професор кој 

подучува во училиштата. Истотака децата кога се мали стекнуваат образоваиие од 

нивните мајки, татковци. баби. дедовци и сл.

Образование може да се стекне и со читање на книги, вссници и секакви пишани 

дела. Многу образование се стекнува од тслсвизијата преку разни емисии и филмови.

Kora се зборува за образование. речиси без исклучок се концентрираме на 

мроцесите кои се одвиваат во училиштата и на универзитетите. Сепак. змачителен дел 

од процесот на стекнување знасња се одвива и надвор од училницата. односно надвор 

од формалниот образовен смстем. Програмите за образование за возрасни. посетата на 

извиднички програми и кампови. предавањата за заштита од ХИВ и сексуално 

преносливи болести организирани од невладима оргамизација. курс по дебата. 

патувања и посети на културно-историски споменици. читањето списанија и книги. 

пребаруваљето на интернст, па дури и секојдневиата иитеракција со семејството и со 

пријагелите прстставуваат видови иа учење кои една индивидуа ги практикува во 

различен контекст во тскот на целиот живот. УНЕСКО под поимот образование ја 

подразбира секоја намерна и систематска активност која е дизајиираиа да ги исполни 

потребите за учење. притоа вклучувајќи го тоа што во некои земји с именувано како 

културиа актнвност или обука.7

nfoaktiV.wordpress.com/.../иоим-за-неформално ...
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1.3 Дефннирање на правото на образование

Правото на образование има цврста основа во меѓународното право за 

човековите права. Тоа право е предвидсно во неколку универзални и регионални 

документи за човековите права. Примери за ова се Универзалната декларација за 

човскови права (член 26). Меѓуиародниот пакт за економски. социјални и културни 

права (член 13 и 14). Коивенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација 

на жените (член 10) м Конвенцијата за правата на детето (член 28 и 29). На регионално 

ниво. се наоѓаат Европската ксжвенција за човекови права и основни слободи (член 2 

од Првиот прото-кол). Американската конвенција за човекови права (член 13 од 

Дополнителниот прогокол на Американската конвенција за човекови права во областа 

на економските. социјалните и културните права) н Африканската повелба за човекови 

и народни права (члеп 17). Едма од најнеодамнешннте кодификации на човсковите 

права. Повелбата за основни права на Европската унија, го вклучува правото на 

образовапие во член 14.

Основното право на образование ги овластува сите поединци да бараат од 

нивните влади да сс однесуваат на одреден начин. Имено. државите имаат обврска да 

го почитуваат. заштитуваат и исполнуваат правото на образование.

Обврската за почитување забранува на државата да дејствува во насока на 

кршсње и повреда на признатите права и слободи. да се меша или да го ограничува 

остварувањето на таквите права и слободи. Државитс мора. меѓу другото. да ја 

почитуваат слободата на родитслитс да одберат приватни или државни училишта за 

нивнитс дсца и да го осигурат верското и моралното образование на нивните деца во 

согласност со нивните сопствсни убедувања. Треба да се почитува неопходноста 

момчињата и девојчшвата еднакво да се образуваат. како и правата на сите верски, 

етнички и јазични групи.

Обврската за заштита бара од државите да преземат законодавни или други 

мерки за да а спречат и забранат иовредата на индивидуалните права и слободи од 

страна на трсти лица. Државите треба да осигурат дека државните или приватпите 

училишта не прнменуваат дискриминаторски практики или не вршат физичко 

казнување на децата.

16



Ефективниот менаџмент и квалитетот на образованието

Обврската за исполнување предвидена во Меѓународниот пакт за економски. 

социјални и културни права (МПЕСКП) значи обврска за постепено остварувањс на 

правото. За таа цел. можат да сс разликуваат обврски за однесување и обврски за 

резултат. Обврската за однесуваље се однесува на одредено дејствие или мерка што 

една држава треба да ги усвои. Најдобар пример за ова е член 14 од МПЕСКП. според 

којшто новнте држави договорни странн коишто се уште не обезбедиле бссплатно и 

задолжителио основно образование имаат обврска .,да ризработат и да усвојат 

детачеп пчан за акција зо постепеиа чмплемепптцчја, во разумеп рок од извесеи број 

годиии... на прииципот за задолжшнелпо и беспчатно образование за сите. " v

1.4 Значењето на писменоет

Декадата на писменост на OH 2003-2012. се соочува со ситуација каде што 20% 

од светската возрасна популација сс уштс нсма основно образование. Писменоста е од 

осиовно значење за зајакнување на човсковитс способности и економското. 

општественото и политичкото учество во денешиите општества па знаеи.е.

Неписменоста с обично резултат на крајна сиромаштија. Жените се помалку 

писмени од мажите. 132 од 771 милиони лица. без спо-собности на писменост. се уште 

сс наоѓаат на возраст меѓу 15 и 24 години и покрај тоа што и.ма значителни 

подобрувања.4

Главно прашаи>е коешто иредизвикува загриженоет с сс уштс ниското ниво на 

иисменосг во сиромашните делови иа светот. Според Резолуцијата 56/116 на 

Гепералното собрание на O il* * 9 10, со којашто се прогласува Декадата иа писменост. 

писмеиоста се наоѓа во средиштето на доживотното учење. со обезбедување основно 

образование за сите и пружање помош во прилагодувањето кон менливите потреби.

'  Волфгапг Бенелек.Разбчрање на човековите права. Максдонски Информативен Цеитар во соработка со
Дирскторатот за јавна липломатија при Министсрството за падворешни раоотп на Репуолпка 
Макелонија. Кочани. стр.201
9 УНЕСКО. 2005 година. Извештајза глобално набљудување ЕФА за 2006 година. UNESCO.
2005. EFA Global Moniloring Report 2006 
111 UN GA Res. 56/116
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Доживотното учење или доживотното образование за сите треба да биде дсл од 

идмите глобални општества на знаење. Во овој коитекст. соодветно вниманис с исто 

така потребно и за техничкото и стручното образованме ориентираио ком стекнување 

вештини.

Светската конференција за правото на и правата во образованието од 2004 

годииа " , во својата „Декларација од Амстердам” 11 12, ја нагласи потребата од 

гарантирање пристап до образованието. со истовремеио зачувување на образовнитс 

права и потребите иа сите ученици врз недискриминаторска основа. Таа апелираше до 

владите и меѓуиароднитеорганизации, мсѓу другото, да ги зголемат образовните 

можности на ранливите групи како мигранти, малцинства, итн.. да го подобрат 

квалитетот на образованието и статусот на наставниците, да преземат мерки за 

сведување на минимум на училишното насилство и да ја задоволат се поголемата 

побарувачка за доживотно учење.

Светски стапки на неписменост по региони 
и родови 2000-2004 годинз

• »*ѕ ■
■ •*-.*

I I I
.> *-* •* uri;-*

llnw p: УНЕСКО. 2005 годипп. Iheem m aj in глобалио пабљуОуваље пп ЕФА ѕп 2006 г. (UNESCO. 2005. 

EFA Global Monitoring Report 2006.)

jn/

11 World Conference on ihe Right to and the Rights in Education

l: "Declaration of Amsterdam"
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1.5 Видови на образование

1.5.1 Формално образование

Процес кој се одвива во институциолализираи. хронолошки подреден и 

хиеархиски структуиран образовеи систем кој води кон стекнување одрсдсна титула и 

диплома. Ова би значело дека истото е организирано во институции кои може да бидат 

државни или приватни. создадени и специјализирани за таа намсна. Тука спаѓаат 

институциите од примарно. секундарно и терцијарно ниво. т.е. основните и средните 

училишта и факултетите. Ваквиот тип на образование е регулиран со повеќе закони и 

подзаконски акти и го сочинува образовниот систем на една држава. Наставните 

содржини во рамки на овие институции се извсдуваат по прсцизно утврдени наставни 

планови и програми од страна на маставмици и професори кои поседуваат соодветно 

образование и стручна подготовка. На крајот на образовниот процес во овие 

институции секое лице кое успсшно го завршува се здобива со официјален документ 

(свидетелство. сертификат. диплома). Ваквиот документ ги потврдува стекпатите 

знаења и квалификации кои ги стекнало одредено лице и тие му овозможуваат 

одредени права. Во голем број на земји примарното. па дури и секундарното 

образоваиие се задолжителни за граѓанитс.

1.5.2 Неформално образованне

1 1еформално образование е секоја организирана систематска. образовна 

активност која се изведува надвор од рамките на формалниот систем. која обезбедува 

избрани типови па учење на различни општественн групи -  како млади. така и 

возрасни. Додска формалното образование се одвива исклучиво во специјализирани 

образовни институции. неформалното образование е организиран образовен процес кој 

може да постои во рамки на ваквите ииституции. но и надвор. независно од нив. Ова 

структуирано образование. кос се спроведува во одреден период. може да вклучува 

општествени програми. програми за образование на возрасни или волонтерски 

програми кои не се примарно создадени за да обезбедуваат образование. мо тоа го 

прават како дел од нивниот поширок спектар на активмости и функција. Тоа не е 

регулирано со посебии законски прописи. нс нуди можност за здобивање со
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официјален документ за неговото завршување (дури и во случите кога се издава 

докумснт за завршен курс или обука, тоа не е гаранција за негово вреднување).

1.5.3 Информално образование

Неорганизирано и несистематизирано, мо стекнуваље знаење. Тоа подразбира 

различни. главно. индивидуални активности кои најчссто сс самоиницирани од страна 

на личноста која учи или спонтано стекнува искуства и знаења. Значи. лишено е од 

секаква организација и се поврзува со секојдневието и со работната активност на 

индивидуата. Имено, ние стекнуваме знаења преку секојдневната интеракција со 

нашите пријатели. учиме преку посета на настани од културата. добиваме информации 

преку следење на средствата за масовно информирањс и масовна комуникација ити. 

Иако за ваквото образование ие се добива никаква потврда ниту признанис. 

придобивките со кои се здобиваме сс од незаменливо значење во оваа ера ма масовеи 

проток на информации.
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2.Современата улога на образованнето

2.1. Децентрализација на образованието

Децентрализацијата им донесе нови надлежности на општините во областа на 

образованието. Нивното основно уредување е извршено со Законот за локалната 

самоуправа13 . член 22. став 1. точка 8. и тоа како: ..основање. финансирање и 

администрираље на основни и среднн училишта. во соработка со централната власт. во 

согласност со закон. организирање превоз и исхрана на учсниците и нивно сместување 

во ученички домови."

Во согласност со вака дефинираната надпежност. во 2004 година 

Министерството за образованис и наука (МОН) донесе Стратеглја за децентрализацнја 

на образованието. врз основа на што подоцна бса направени измени на законите за 

основно и за средно образование. Оваа стратегија предвидуваше дека 

децентрализацнјата на образованието ќе го следи моделот на фискалната 

децентрализација. уредена со Закопот за фиманснрање на општините. и ќе се одвива во 

две фази. и тоа:14

#  Прва фаза: локален избор на училишните директори, зајакната улога на 

училишните одбори и пренос на сопственоста на училишните објекти. 

надлежноста за тековното одржување на објектмте и организацијата на превозот 

на учемиците. Следствсно на тоа. во првата фаза општината добива намснски 

дотации за тековно одржуваље на училиштата и за превоз на ученицн.

Ф  Втора фаза: пренесување на вработенитс во секторот образоваиие од централно 

на локално ниво и пренесување иа надлежноетите од областа иа учеиичкиот 

стандард. како и сопственоста иа училишните домови. Во втората фаза, 

општината добива блок-дотации за образование. кои во себе ги содржат и 

средствата за платите на вработепите во училиштага.

Службсн весник на Републнка Македонпја" бр. 05/2002
14 Група автори. Следење на процесот ма лецентрализација во РМ, Фондација Институт отворено 
општество -  Македонија, Фсвруари 2011 година, стр. 19
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Најважните промени што беа направени со децентрализацијата во основното 

образование се:15

♦ Општимата стама основач на училиштата и стама одговорна за отворањето и 

затворањсто на училиштата. како и за регулирањсто на учнлишната мрежа на 

својата територија. по претходно одобрување од МОН:

♦ Општината стана сопственик на училишните згради, доби обврска да пламира и 

да нзвршува активиости за обезбедувањс на што подобри услови за работа во 

училиштата и да се грижи за добрата состојба на училишните згради:

t  Директорот на училиштето cera сс избира од Училншннот одбор. а сс именува 

од градоначалникот. со што е зголемена автономијата на училиштето;

Ф Општината сама одредува на кој начин (според локално утврдените мерила и 

критсриуми) ќе ги распределува финаисмските средства помеѓу училиштата ма 

својата територија (со исклучок на платитс на вработените);

t  Општината може да вложува дополнитслни средства во својот локален 

образовен систем. како надополнуваље ма трансферите од централна власт 

(освен за платите на вработсните):

Ф Општината го планира и го реализира превозот на оние ученици кои имаат 

законско право на бесплатси прсвоз:

♦ Општината учествува во отворањето и затворањсто струки во стручиото 

образоваиие. во согласмост со потребите на локалиото стонанство и 

скономскиот развој. по претходно одобрение од MOI1.

2.2 Фазн на децентрализација па образованнсто во Рсиублнка Македоннја

Процесот на децентрализација ка образовамието во Република Македоиија е 

дизајниран и имплсмсмтиран во склоп на целокупмата рамка за дсцентрализација во 

Македомија. Овој процес вклучува и донесувањс или измеиа па закони кои се 

одмесуваат на локалмата самоуправа, територијалиа оргамизација на земјата. 

официјалната употреба ма јазиците. организираи.сго националем попис и усвојуван.сто

15 Ibid

22



Ефективниот менаџмент и квалитетот на образованието

национален акциски план за децентрализација. Од клучно значење за 

децентрализацијата е начинот на организирам.е на општинските финансии.

Децентрализацијата на образованието треба да биде во согласност со рамката за 

фискална децентрализација која с дефинирапа со Законот за финанснрање ма 

единиците на локалната самоуправа од 6 септември 2004 година. Најважниот аспект од 

тој закон во однос на образованието е подслбата на процесот на децентрализација во 

две фази:16

1. За време на првата фаза. пренесенитс овластувања се финансираат иреку 

наменски дотации кои ги покриваат трошоците поврзани со одржувањсто на 

објектите и со превозот на ученици.

2. За време на втората фаза, пренесените овластувања се финансираат преку блок- 

дотации кои ги вклучуваат и платите на вработените во децентрализираните 

институции.

Основната разлика помеѓу наменските дотации и блок-дотациите е тоа што првите 

се користат за финансирање специфични актнвности или програми во рамките на 

секторот. додека вторите сс користат за финансирање иа секторот. Ова е дадено во 

Прилог бр. I

Според Законот за финансирање на едиинците на локалната самоуправа. за време 

на првата фаза на децентрализација на образованието. наменските дотации нема да ги 

вклучуваат и средствата за плати со цел да сс ограничи обемог на средства кои им се 

даваат на општинигс. а со тоа и да се памали ризикот од несовесно финансмско 

работење на локално ниво. Ова ограничување го дефинира карактерот па двете фази на 

фискална дсцентрализација во Македонија. и особено обемот на овластувања 

префрлсни на општините во секој од секторитс. вклучувајќи го и образованието.

Првата фаза на децентрализација започна на I јули 2005 година. Во сферата на 

образованисто беше направено следново:17

Ф  Преиесување на сопствсноста на имотот па училишните објекти во оние случаи 

каде што е јасен имотноправниот статус ма објектите;

Група автор». Слсдсње на проиесот на децентрализацнја во РМ. Фондаиија Институт отворено 
општество -  Македонија, Фсвруари 2011 година, сгр. 19
1 Ела Хоџа. Прирачннк за локално упранување со училиштата, ДАИ -  ПЛУУМ, Скопје. 2007, стр.2
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Ф Транспарентно финансирање на пренесените фумкции мреку наменскидотации 

распределени врз основа на формула;

Ф Будење на интересот на единицитена локалната самоуправа да размислуваат за 

потребната консолидација на училишната мрежа:

#  Создавање појаки училишни одбори.

Иако првата фаза на процесот на децентрализација на образованието во Македонија 

беше успешна. сепак. некои проблеми останаа нерешени, како што се. на пример:

Ф Недоволно финансиран>е од страна на централните власти преку наменските 

дотации за покривање на трошоците за тековно работење и одржување на 

училиштата:

Ф Лоша состојба во многу од училишните објекти што им беа пренесени на 

општините:

Ф Ограничена улога на градоначалникот при изборот ма училишпи директори.

После оваа фаза. Владата се подготвувала за започнување со втората фаза од 

ироцссот на децентрализација. Условите формулирани во Законот за финансирање на 

единцмте на локалната самоуправа за влегување во втората фаза прецизираат дека 

Владата одлучувала за секоја општина поссбно дали ги задоволила критериумите 

неопходни за влегување во втората фаза. Овие критериуми вклучувале добро 

финансиско работење во изминатите години и вработување квалификувани 

службеници во општинскиот сектор за буџетирање. Некои општини билс подготвени 

да влезат во втората фаза на децентрализација. но на некои општини им било потребно 

повеќе време. Генерално. некои од општинитс во втората фаза влегле во 2007 година и 

тоа како пилот-општини. додека поголема група општини тоа го направиле во јануари 

2008 година.

2.3 Националпа стратегија за дсцентралнзација на образованнето

Во мај 2004 година Министерството за образование н наука (МОН) усвои 

стратегија за децентрализација во која се дефннира начинот на кој ќе биде 

организирана децентралмзацијата на образованисто во првата фаза.. Стратегијата ги 

следи фазите на фискална децентрализација дефимирами во Законот за финансирање на 

единците на докалната самоуправа и ги опфаќа специфичните прашања од првата фаза
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на децентрализација на образованието, и тоа: пренос на сопственоста на училишннтс 

објекти. разрешувањс на долговите на училиштата. олржување на училишните објекти. 

превоз на учениците до училиштата и распределба ма срсдства за образование до 

општините и од општинитс до училиштата.

Согласно со стратегијата. на 15 ссптември 2004 година МОН усвои измени на

Законот за основното образование. а на 14 септември 2004 година и измени на Законот

за средното образоваиие.Согласно со измените. општинитс и Градот Скопје станаа
I ѕосновачи ма училиштата.

Тоа значи општината ги отвора и затвора училиштата со претходмо одобренис 

издадемо од МОН и носи одлука за мрсжата на основни и подрачни училишта. 

Реонизацијата с особено важна. бидејќи таа дсфиннра во кои училишта учениците 

треба да посетуваат настава според реонот во кој живеат и затоа е релевантен фактор за 

целосен пристап до образованието и за ефикасно обезбедување настава. Општииата. 

исто така, ги одобрува и финансиските планови на училиштата. Со измените на 

законите за образование. исто така. се преструктурираа училишните одбори и им беа 

дадени нови овластувања. особено во однос на одобрувањсто иа годишниот 

финаисиски илан на училиштето од страна на општината, усвојување ма статутот на 

учнлиштсто. како и изборот и разрсшувањето иа училишните директори.

Регулативата за избор на директорп на училиштата наметиа нови барања за 

професионалните квалификации на кандидатите и детално ги дсфинираше сите чекори 

ири процесот на селекција. Овие чскори вклучуваат објавуваље оглас за отворање 

работно мссто. утврдувањс критсриуми за избор. поднесување документи на 

каидидатитс. интсрвјуирањс на кандидатитс и избор. Потоа. избраниот кандидат се 

назначува од сграпа иа градоиачалпикот. Како резчлтат на измснитс на законите за 

образование бса спровсдени најважните елементи од стратегијата на Министерството 

за образованис и наука. Сепак. важно е да се иапомсис дека не беа целосно 

имплемснтирани ситс слемснти. како што се. на примср:

Ф Цслосен пренос на сопственоста на \-чилишииот имот ма општините;

#■ 'Грансфср на одговорностите за техничкиот персонал. како што се хигиеничари

и чувари. вклучувајќи ги нивните плати:

1Ѕ Основач најавмо срслно училиште кое се наоѓа во нскоја од оиштиннте на Скопје е Гралот Скопје. За 
cirre други јавни училишта. основач е олштината во која се наоѓа училиштето.
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Ф Создавање резервен фонд за поддршка на општинитс чии наменски дотации нс 

се доволни за покривање на трошоците поврзаии со пренесените функции или, 

пак. трошоци поврзани со итни случаи;

#  Преработување на уредбата со која се регулира користењето на училишниот 

простор и наставната опрема која мора да им сс обезбеди на училиштата:

Ф Подготвување насоки за буиетско работење на општините. Практичното 

спроведување на која било амбициозна програма за реформа ретко кога с во 

целосна согласност со првичните намери и планови. Фактот дека 

Министсрството за образование и наука усвои стратегија за децентрализација. 

ги дискутираше одредбите со различните засегнати страни во образованието, a 

потоа и ги подготви и усвои најважните законски одредби, и започна со 

процесот на децен грализација сведочи за одлучноста на раководството во МОН.

2.4. Современо органнзнрање на настава

Во последпо време различни аспекти поврзани со нновирањето и 

осовременувањето на наставата се предмет иа конференции, семинари, работилници. 

проекти. одделни студии. кнпги. написи во списапија и сл., каде што наставници и 

специјалисти од различни срединн ги споделуваат своитс мислсња и нудат можни 

одговори на многубројните прашања.

Генерално. би можело да се препознаат неколку правци во кои се движат 

размислувањата и во кои се барааг решенија ма проблемите: некои прстставници 

сметаат дека осовремеиувањето ма иаставага може да сс постигне преку примена на 

нови педагошки стратегии. техники и средства, други излезот го глсдаат во 

конципирање на курсеви кои во голема мерка се потпираат врз употребата на 

информатичката технологија и сс што таа подразбира (интернет. софтвср и сл.). a 

трети. пак. препорачуваат комбинирање на педагошкнте и технолошкитс иновации.
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2.5 Облнцн на настава

Самата организација на настават бара осовременување на наставата кое се 

постигнува со менување на иедагошкиот пристап. Се разбира. тоа нс значи дека треба 

сосема да се напуштат традиционалните и добро познати наставни облици (фромтален, 

групен. индивидуален и самостоен). туку дека тис треба да се модифицираат, 

иновираат и да се сообразат со врсмето и контекстот во кој се развиваат и образуваат 

младите генерации. Секој од вообичаените облици на настава има свом позитнвни и 

негативни страни: на примср. за фронталниот облик на настава (кој и денес е 

најзастапен во училниците. воопшто. па и на часовите ) постои мислење дека е 

застарен и со многу недостатоци. но -  од друга страна — редица објективии околности, 

па дури и предности. го оправдуваат иеговото опстојување во училиштата. За разлика 

од фронталпиот, групниот и индивидуалниот облик иа работа нзискуваат многу 

повеќе времс и средства. што значи дека фронталниот облик с поекономичен од нив. 

Покрај тоа. на учениците им е овозможено да стекнатеднакво знаење, на еднакво ниво, 

на ист начин. На наставпикот му овозможува да комбинира различми методи и 

постапки: го поттикнува колективннот натпреварувачки дух во класот и сл. Како 

педостатоци на овој облик на настава се истакнуваат: опасноста учсниците да се 

пасивизираат; деликатноста (или. поточно. нсвозможноста) на задачата да се изнајде 

темпо ма работа кое ќе им одговара на сите ученици подеднакво. тешкотијата да сс 

одржи вниманието на сите ученици во текот на целиот час и сл.

2.5.1 Групнаработа

Групната работа. или. настава со учсници кои се организирами во групи. 

вообичаено наидува на добар присм кај помладите учѕници. овозможува постигнување 

поголем квантитет на обработен материјал. во услови на 45-минутен наставен час и 

класови кои бројат 30-тина. па и повсќе ученици. групниот облик нс с најпогодеп 

(затоа што некои од групите може да работат значително побавно од други, за 

сведувањето на резултатнте од одделните групи и дискусијата за ннв најчесто 

останува многу малку време. па изостанува поентата од групната работа). сепак. овој 

облик на настава може да биде многу продуктивен за обработка на поедноставни
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области или за решавање на задачи во кои треба да се искористи поголем број 

примери.

2.5.2 Работа во тандеми

И работата во тандем може да најде своја целисходна примена во наставата при 

што секој пар ученици (двајца ученици во клупа) добива различна задача или ситс 

парови добиваат иста задача која треба да ја исполнат на различен начин (сдни со 

потцртување. други со дополнување. трети со замена ити.).

2.5.3 Инднвидуална работа

Индивидуалната работа во поново време се истакнува како модерен облик на 

настава. кој најуспешно го спречува ласивниот однос на учсницитс и помага младите 

оптимално да се развиваат како творечки личности. Ако е точно тврдењето дека 

„успехот на ученикот е правопропорционален со нивото иа активиост на ученикот за 

врсме на учењето", тогаш. индивидуалниот облик на работа во наставата би можеле да 

го прогласимс за најуспешен.19

Мо, проблем може да биде недоволната мотивираност на ученикот за квалитетна 

и активна индивидуална работа: иеподготвеноста може да го одведе на погрешен пат и 

да изгуби многу време (а со тоа н желбата за работа) во неуспешни обиди и 

застранувања. Најголем проблем се објективните услови во кои сс извсдува наставата -  

недостигот од време. потребата од многу поголем ангажман на наставникот или 

поголем број наставници. потрсбата од соодветно и современо опремен простор, 

наставни средства и дидактички материјал и др.

Креатмвниот наставник може да ги комбинира различните облици на настава. па 

во фронталната настава да вклучи елементи или повремено да ја замсни со групна 

работа или со елементи на индивидуална работа.

111 Težak. Stjepko. Teorija i praksa nastave hrvatskog jezika 1. Zagreb. 1996. стр. 129.
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2.6 Наставнн методи

Сообразно со облиците на настава, дидактичкнот состав и одбраниот пристап се 

одбираат и пајпогодните методи на работа. Постојат големи разлики и во самото 

дефинирање на поимот метод. па и во класификацијата на различните методи. Сепак, 

најсоодветна за нашите услови за работа и за заедмичко содејство на релација ученик- 

иаставмик се смета поделбата во која методите се хиерархиски подредени во: основни 

видови методи и подвидови на основните методи.

Основни методи:

4- монолошки -  усмено излагање (опишување. раскажување. аналитичко или 

синтетичко толкување, докажување, упатување);

-4- дијалошки -  методи на разговор (врзан, насочен или слободен разговор);

4- текстовни -  мстоди на чнтање (логичко. насочено. интерпретативно. креативно); 

4- графиски -  методи на пишување (одговарање на прашања. диктати. описи.

исмравки. ирсобликување. препишуваље. озпачување. впишување);

4- ликовни -  методи на цртањс:

4- демопстрациски -  мегоди на покажување (визуелно. аудитивно):

4- мраксеолошки (мстоди на физичка работа).

Подвидови на основните методи:

4- набљудување;

-4- слушање;

4- размислување;

4- мечтаење.

Сите овие методи. и оние кои се препорачувааг како особено погодни за настава. мо и 

оиие другите. нетипичните. најчесто се користат испреплетсни и комбинирани.
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2.7 Совремсната настава и ннформационата тсхпологија

Во дснешно време никој всќе не би се осмелил да помисли дека изучувањето на 

класиката. па и изучувањето ма сите прсдмсти. можс да продолжи да сс развива и да 

опстои изолирано од новитс информатичкн гс.хиологии.

Веќе се навикнавмс свстската мрежа (www) да ја гледаме како најголсма 

..библиотска" на светот во која можеме да лоссгнеме и да пронајдеме многу повеќс 

одошто сме имале намера да бара.ме. Интеристот нуди можности за предавање на 

традшшонални предмети па не традиционалем начин. а различните софтвсрски 

програми ..се закануваат" да ги заменат ученичките тетратки. Овдс ќе се послужимс 

со сден цитат од Michael Fontaine од Amherst college, кој вели: ..Во последннте 

неколку години, бројот на елсктронски извори од областа на класичната филологија 

парасна како габи послс дожд. па така cera нис. класичните филолози. имаме на 

располагање бројии средства за истражуван>с. Овие извори опфаќаат слектронски базн 

иа класични текстови. достапни на имтермет или во CD формат: електронски 

речмици со алатки за пребарување: прпстап до каталозите и картотеките на 

пајголемите светски библиотеки: дигитални баики ма слики од секаков вид и 

дигитални верзпи на маучни трудовп за класиката. Овие имтернет страници можат да 

бидат и се со ммогу различен квалитст." 20

Користеи.ето иа новите компјутерски и технолошки ресурси во наставата е 

неопходност. Тоа има свои предности (и за наставницмте. но и за учсниците). но и 

одредеии слабости (повтормо и за едиите и за другнте).

Како прво. creKiiyBaibeTO сиособност да се служаг со Интернет е важно за 

учениците (за мивно вработуваи»е. квалитет ма животот итн.) без оглед на областа со 

која се занпмаваат или на нивпата идна професија. Стекнувањето вакви снособности 

треба да биде застапсно во паставага и тоа низ праксата (вежби) во различми областн, a 

не да се учат одделмо. Предмостите на работата со Интернет и компјугеризираните 

вежби се:

:о Fontaine. Michael: Review on Roberto Danese. Andrea Bacianini and Alessio Torino. Tra ..volumen" e byte: 
per una.... Rimini: Guaraldi. 2003 in Bryn Mawr Classical Review 2003. 09.48.
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1. мотивирачкиот момент- ваквиот начин на работа им с многу близок на младите 

генерацин и може да им претставува задоволство. обезбедувајќи форми за 

вежбање помалку здодевни од оние традиционалпите;

2. голема придобивка е и можноста за resource-based learning -  поврзување на 

многу различни видовп на ресурси. пристаи до иримарни извори. архивски 

матсријали. бази на податоци и сл. со што се олсснува истражувањето;

3. лесно се воспоставува комуникација и соработка дури и на поголеми дистанци;

4. ученикот може сам да го одбере времето и мес гото за учење и истражување:

5. може да го избере и начннот како да ги синтетизира или коментира 

информацинте.

Наставниците. користејќи програми кои можат ..да се симиат" (downloadable 

programs) можат да креираат и сопствени вежби присиособувајќи гн ма сопствената 

целиа груиа, а оние по амбициозните можат да се зафатат и со дизајнирам.с имтериет 

проекти и задачи.

2.7.1 Импле.мептацнја на ИКТ во образованнето

Во тек на осумнаесет месечната работа на групата за ИКТ во повеќето дискусии 

провејуваше зголемени нагласок на "од технологија кон образование“. нешто што се 

јави уште во почетннте дискусии ма групата. Фокусот врз технологијата. порано 

предомипаптен во документите за иационални или свропски полптпки. почна да слабее 

со што сс направи место за похолистичко гледап>е на иновациите во образованието. 

Финансиската криза во секторот поврзап со интернет веројатно беше една од 

прнчините за ова поместување. Друга причина за ова релативно успоруваље во 

политиките за оиремување е позпатиот факт дска "повеќс компјутери" не мора да 

змачи "подобри образовни рсзултати". Понатаму. дискусиите покажуваа и релативна 

тешкотија за изнаоѓање општа дсфиниција за "мајдоброто". дали е тоа "најдобра 

примена на ИКТ во паставната практика" или "иајдоброто користење на иновативпи 

гехники за настава и учење базирани на ИК Г"

Како што се видс и пеодамнешните резултати од европските истражувања за "е- 

учење". се покажа дека иокрај пристапот до технологија. бројни други фактори влијаат 

на успсхот или пеуспехот на образовние иновации моврзани со ИКТ. Резултатите
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укажуваат дека образовната иновација која вклучува употреба на ИКТ не треба да се 

смета само како начин на пристап до технологија или само како начин на примена. Се 

увиде дека употребата на технологија на час има општествен контекст. и е во 

интеракција со институционалната и организациона кул гура на училиштата. и одразува 

елементи на доминантните општествени врски во и околу контекстот на употреба.

Истражуваљата особено покажаа дека образовнитс институции се општествени 

организации кои и влијаат на начинот на кој ќе се усвои една иновација и трпат 

влијание од таа иновација.21

Горниве опсервации. кои се направени во конгекст на наменската програма за 

социоекономски истражувања се совпаѓаат со други опсервации. под програмата 1ST22 

и во контекст на пилот проектите Сократес-Минерва 22 се споменуваат и во дискусиите 

за примери од добра политнка и сродни заклучоцм. презентирани во подолниве делови.

2.7.2 Нови моделн на настава и учсњс со корис теи.е на ИКТ

Живееме во време кога сској граѓанин ги користи услугитс на компјугерите и 

комуникациската технологија. без разлика на струката и професијата; време кога 

Интернетот е алатка за добиваље на ииформацип на секој географ. хемичар. историчар. 

бизнисмен. ученик. мииистер. работник.

Модериото образование треба да бидс гака оргамизирано учениците да можат да 

стекиат солмдна информатичка писмеиост и култура. Но. и мокрај тоа (иај)големиот 

број на информации и вештиии младата популација се уште ги добива и стекнува на 

курсеви или по пат на самоучен.е ма домашнмте компјутерп (без никаков избор, 

редослед и систематизација). Сето тоа се изведува без коитрола на лица со стручма. 

мстодска и мсдагошко-пснхолошка подготвеност. Смстаме дека прво м главно мссто на 

кое учениците греба да стекиуваат основни знаења од областа на ипформатиката сс 

основното м средното образовамие. чии наставни планови и програми треба да го 

следат трендот на информатичките знаења. Причините поради кои младите 

претпочитаат воншколски курсеви на сметка па редовиата настава се многу

;| http://www.cordis.lu/improving/socio-economic/resulls.htm
"  http://www.cordis.lu/ist/ist-fp5.html 
г' http://www.elearningeuropa.info
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транспарентни и според нас приоритетни: добрата олрема и изведувањсто на 

ефективна настава со мали групи. чиј број не го надминува бројот на компјутерите во 

училницата.

Затоа сс прспорачува да се воведат нови модели на иастава и учсње со 

користење на ИКТ. Тие модели треба да сс вовсдат од раните школски години. Во 

новите модсли на учење треба интензивно да се користат можностите на 

информатичко-комуникациската технологија. како што се:24

# компјутсрите:

Ф ко.мпјутсрската опрсма: печатачи. скенери. камсри. цртачи. мемориски уреди:

'4' видеопроекторите:

'4' локалиите и интранет компјутсрските мрежи:

ф  Интернет и cure негови можности: разгледување. барањс. прсзсмање, 

комумикација;

образовен софтвер по сите прсдмсти:

<4 виртуелни училници и др.

Конкретпите мерки кои треба да сс преземат за модернизација на образовниот 

процес ќе бидат. всушност. решемис на претходно воочсните проблемн во 

образованиот процсс:25

1. Опремување на ситс основни и средни училишта со сдна. a no можност 

со две компјутерски лабораторни м мридружна комуникациска опрема. 

во која задолжително треба да има барсм еден видсопроектор.

2. Поврзувап»с и одржувањс на сите училишта со Интернет врска.

3. Формирање образовна мрсжа со поврзување на ситс училншта меѓусебно 

и со Мшшстсрството за образованме и наука.

■ Варијамта: Формирање сервисна служба.

■ Варијамта: Ангажира1ве фирми за одржување ма компјутерската и 

комупикациската опрема во училиштата.

4. Формираље на паралслки со големина до 16 ученицн за наставата no 

информатичките предмети.

2i Нацрт програма за развој на ИКТ ео образованието 2005 -  2015, Скопје, јули, 2005, стр.14 

http://www.see-educoop.i'iei/education in/pdf/ikt-niacedonia.pd(

25 Ibid
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5. Воведување задолжнтелни информатички иредмети во наставннте 

планови за осиовното и за средното образование.

6. Ослободување на професорите по информатика од други активности во 

училиштата кои се поврзани со нивиите информатички вештини: помош 

на колеги, на администрацијата, одржување на компјутерските училници 

и др.

7. Перманентно дообразување/усовршување на наставниците по 

информатика. преку чести курсеви и семинари органнзирани од 

соодветните наставни факултети.

8. Формирање центар за помош и обука на наставници на сите факултети 

кои образуваат наставници. во кој би се подготвувале и презентирале 

новите достигнувања во информатиката и наставата по информатика.

9. Задолжително користење на кабинетитс по информатика за изведување 

настава по другите наставни предмети.

10. Користење на кабинетитс по информатика за други воспитно-образовни 

активности (подготовка на домашни задачи. за натпревари. за 

дополнителна настава со послаби ученици. слободни ученички 

активности).

11. Оцснување на професорите и доделување на соодветни звања.

12. Задолжителна изработка на веб-страница за секое училиште со сите 

иодатоци за училиштето и образовните профили.

13. Најитно започпување со изготвувањс или набавка на образовен софтвер 

на мајчин јазик по сите предмети во основното и во средното 

образоваиие.

14. Изготвување на нови наставнн програми за информатичкитс предмети во 

основното и во средното образование.

Ефективниот мвнаџмент и нвалитетот на образованието
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2.7.3 Користење на ИКТ во наставата

Kora зборуваме за наставата во училишта како каучен фактор треба да сс 

спомне подготвеноста на наставникот како за реализирање на наставата така п за 

прифаќање ма новитсти во рсализирањето на нстата.

Природата иа ИКТ е таква што постојат многу разлики во можностите за 

нсјзиното имплемснтирањс како од предмсгот. така и од стручноста. одиосно зиасњето 

на наставникот за нејзина реализација.

Во некои училиште одредени наставиици кои имаат одредени предзнаеља ја 

применуваат ИКТ во маставата. И.мено. маставата по аиглиски јазик повсќскратно се 

извсдува во кабинетот по ииформатика. кадс учениците решаваат задачи On 

Ппе.бараат. проиаоѓаат и селектираат нж|)ормации и податоци. што за иив с особепо 

задоволсгво и забава проследена со учсњо. Ваквиот начин на одржуваи.с на настава 

бара подолга подготовка. но со ова часовите полесно може да со координира 

учениците. а тоа е основна карактеристика на современата настава.

Исто така ИК'Г се приенува и на часовите no многу предмети кои сс поврзани со 

пракгични вежби на тој начин учсниците можат да пронајдат мови иачин да ги 

ирошират своите знаења. различии од лабораториските всжби. потоа се нудат 

можности да се бараат информацим за основите на науката и луѓето кои дале особен 

придонес во одредената област. И она што е иајважно. со примената иа ИКТ учениците 

не сс натрупани со книги, енцикопсдии. и не се губат чсови за да сс дојде до снтс тис 

информации. Наставникот едимствено ги дава насоките. а потоа учениците самостојмо 

работат. На тој начин тие добиваат способност изворите на знаење да ги бараат и на 

други места освен во своите учебмицн и тоа да го прават на еден нов поинтересем 

начин. Наставникот с во улога на насочувач и организатор на маставата а учсницитс на 

самостојни реализатори.26

26 http://oukomenski rrn.net.mk/Jan%20Amos%20Koinenski/liveshtai%20od%20obuki.htm
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2.1.4 Наставниот процес и учењето, ИКТ

Co NOMOLU на педагошко методолошкитс аспскти. во средината на учење и 

модучување е ученикот. На сликата I е прикажаи дидактичкиот тријаголиик. кој го 

појасиува односот помеѓу наставиикот, учсникот и наставната содржина.

Crnim 1. Дидш т ички тријаголник: Наставпик, ученик и паставпата содржипа

У-ученик 

Н -  иаставник 

С- наставна содржина

Иѕоор: lit1n://w\vw.apeiron-itni.ei</centar/Radovivdf/Specii(ilisticki/Ne(liniDeIic.pdf

Kora овој пристап ќе се набљудува од посебно гледиште. каде како средствата 

за учење и подучување помеѓу другото ќе се земе техмологијата. го добиваме 

дополнетиот дидактички тријаголник прикажан иа слика 2. Поимог ученик овдс можс 

да се замени со поимот човек. од аспект на тоа што можат да се образуваат луѓе со 

разлочна староспа возрасг. ИКТ не сс ограничемм само ма едпа старосна генерација. 

туку во целост можат да ги користат сите луѓе.
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С:шк<1 2. Дополнување па дидактичкиот тријаголник

У-уменик 

Н -  наставник 

С- наставна содржина 

Т  - технологија

Ичвор: littn.VAvwiv.aneiron-uni.eu/centar/Radovindf/Spcciialisticki/Nediin Delic.pdf

Kora се работи за припрема на наставииот процес, во кој активна улога имаат 

современите технологии, често се забораваат или делумно се задоволени 

методолошките и педагошките страни. Личностите (ирсдавачи) кои ги планираат овие 

содржини и ги користат современитс технологми за реализација на истите. често 

учемиците ги ставаат во втор план иако тие содржини се наменети токму за иив.

Информатичко и комуникациската технологија стана составен дел на 

образованието. и тоа како поддршка на наставниците за реализација на 

градиционалната настава или иак како замена за таквата иастава со сдсн од новите 

методи и начими па реалпзација иа наставмиот процес како и процесот на учење н 

подучување. Тоа с во тесна врска со мултимсдијата. компјутерекото вмрежување н
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ирограмското ипжинерство. кое довеле до мојава на генерацијата компјутерски 

снстеми за умсњс м подучување.

Новата наставна парадигма с ориентирама коп ученикот (aiir.Lcarncr-ccnter 

paradigm). Учсникот с сместен во центарот додска во окружувањето сс ресурсите за 

учење н тоа како во поглед ма времего така и местото и начинот на учсње (слика 3.). 

Према ученнкот е орисмтирапо се н опфатен сдсн изразен рссурс за учење (луѓе, 

знасња. технологија, медиуми. организација итн.)

С:шки Ј. Тринзиција па традиционилпшпа паспшвна парадигми ао повата паиредпа

Пзвор за 
учење

Изворза 
учење

Извор зл 
учење

Иишр: littp://www.(ipeiron-itni.eu/eentur/Ra(lovipdf/Si)eeii(ilisticki/NedimDelic.pdf

Традициомалното образованис с засновано иа образовната парадигма која е 

познатата како модсл па репродукција иа зпае!Бата. Целта на таквото учсњс с да се 

пренеси статичкото знаен»е од изворот на знаење (маставникот) до учсиикот. кој е 

пасивен примач на таквото знаеље. Модслот на репродукција на знаен>ата трсба да се 

замсни со моделот за изградба на знасњата. Тоа може да сс постигни само ако 

наставиицнтс и учепиците сс партисри во заедмичкото делување на изградбата на база 

на знасња кои треба да сс доиесат.
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2.7.5 Слабости н тешкотии врзани соупотребата на Интернетот

Слабостите wiu тешкотиите врзани со употребата на Интернет во наставата 

или за самостојна работа на учениците понекогаш знаат да ни го загорчат животот. но 

(се надевам) не и да не одвратат од намерата да го користиме: мораме да бидеме 

подготвени дека често ќе ни се случуваат проблеми со технологијата. дека 

учеииците ие се најумешни во употребата на опремата и дека немаат сите на 

располагаље своја опрема или иепречен пристап до онаа училишната во секое време: 

времето потребио за подготовка ма материјалите понекогаш може да ги пречекори 

нашите најлоши предвидувања и трпеиие; интернет страницмте и софтверот се 

менуваат многу бргу, така што мораме често да ги обновуваме материјалите. но и 

нашите умеења да се служиме со нив; опремата е скапа: имаме потреба од помош на 

лице стручно за компјутерска технологија и имформатика: дури и да располага машата 

институција со квалитетна опрема -  сс случуваат прекини на мрежата. 

некомлатибилност со програмите, а брзиот развој на овие средства не оневозможува да 

го следиме со задоволително темпо.

Сепак. сс чини дска е најдобра комбинацијата на педагошките и техиолошките 

иновации. дека технологијата. барем за cera. е идеално дополнение на личниот контакт 

меѓу наставникот и ученикот и мора внимателно и целосно да се интегрира во 

структурата на курсот (да соодветствува на неговата содржина. цели и мачии ма 

оценување) за да даде резултати. Веќе постојат мовеќе примери на добро обмислени 

курсеви. дизајнирани така што технологијата ..се соединува со” педагогијата, a 

инфоматичката технологија го поддржува наставникот да ги постигне специфичните 

цели иа предметот и да ги оспособи учсниците да станат компетентни.
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2.8 Состојбата во Македонија

Во рамките на образованието. ..компјутеризацијата и дигитализацијата на 

образованисто интензивно се развива по 2002 година. кога за првпате добиена кинеска 

донација. која овозможила одреден степен на омасовувањс на ИКТ во основнитс и во 

средните училишта. Во 2005 годнна. од страна на соодветнмте институции и работнп 

групи на експерти беа подготвени и започнаа да се реализираат Националната 

програма за развој на образованието 2005 -20 1 527 *, Нацрт-програма за развој на ИКТ во 

образоваиието (2005 -2015). Националната молитика за информатичко општсство и 

Националната стратегија за развој на информатичко општсство2Ѕ. кои го опфаќаат 

процесот иа компјутеризација и дигитализација на образованието"29. Иако со 

променливи резултати. очигледни се „процесот на интензификација и омасовувањс на 

употребата30 на ИКТ во образованието". со што јасно е исцртан развојниот правец иа 

образованието во РМ31.

Со проектот „Компјутер за секое дете" на Вла дата на РМ52. снроведувана во 

координација на Мимистерството за информатичко општество (МИО) и МОН. 

предвидена е инсталација на 100.000 компјутери во сите осиовни и средни училишта 

во земјава во период од 6 години. како и овозможувањс софтверски алатки за 

наставните предмети. усвојување ИКТ вештини. иигеракгивна онлајн-настава и 

интерактивни наставни методи и систем за тестирање.

Сепак. целиот нроцес на имплементација на OOP е неможен без 

инфраструктурната компонента. а проектнте кои го овозможуваат инфраструктурниот 

напредок ги отвораат можностите и за доследна мримена на OOP.

■ http://w\vw.npro.edu.mk/ dokumenti/siratcgija - mk.pd
htlp://www.mio.gov.mk/files/pdC'dokumenti/Stratcgija i_Akcioncn_Plan.pdf
Живановиќ 2010. стр. 3

30 Ibid
’’ повеќе во Живановиќ 2010: 03 -15 

Период на имплсмснтаиија 2006-2012. според податоци на МИО
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2.8.1 Потреба ja новн образовнн ИКТ нндикатори

Во образовниот систем во Република Македонија има недоволно образовни 

ИКТ индикатори — фокусирани на технолошката олрема -  затоа е потребно да се 

насочимс кон создавање нови индикатори.

Во поглед на моменталната состојба постигнат е широк консензус дека 

сегашната дефиниција за индикатор премногу се фокусира на опрсмата и дека односот 

‘ученик - компјутер' би можел да има негативеи ефект и погрешна интерпретација на 

реперот за ‘образовен квалитет’. Промовирањсто на ваков индикатор веќе предизвика 

преголемо инвестирање во хардвер кој не е секогаш поврзан со образовнитс политики 

нити со наставничкото образование или со образовни ресурси и софтвер.

Понатаму, глобалните индикатори кријат многу противречности по однос на 

опрсмата во разни европскн региони: на примср. противречности воврска со опремата 

и нејзината употрсба во зависност од локацијата на училиштсто во селски/градски 

подрачја. Тие можат да кријат и противрсчности за социо-економскиот контекст на 

поедини училишта. иако, општо земено. тој би можел да биде задоволителен.

Користењето на само еден индикатор за технолошка опрема за да се измери 

иптеграцијата на ИКТ во образоваиието. како што е случајот со примеиата на 

европскитс конкретни образовпи под-цели ио однос на ИКТ. може да има 

контрапродуктивеп ефект. ‘Повсќс компјутери' не мора да значи ‘модобри образовни 

резултати". Преголемиот нагласок на сегашните решенија за опрема. кога се уште се 

јавуваат многу разни видови компјутери и интернет услуги, претставува пречка за 

долгорочната образовна визија.

Се увиде дека поитна задача е потребата да се оцени како училиштата, 

наставниците и учеииците ја интегрираат употребата на ИКТ во процеситс на учење и 

настава, каде што е тоа можно. и дали тоа позитнвно влијае врз образовнитс резултати. 

При што се поставува многу важмото прашање за потребата да се земаат предвнд и 

другите приоди кон настава и учење. како групна работа. активности базирани на 

учење. пламирање на задачите. работа врз проскти, вклучува1ве на надворешни 
ресурси. мрежно моврзување со други училишта и други наставпици.
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Во склад со овој холистички приод кон ИКТ интеграција, се препорачува еден 

иосложен индикатор кој би бил базираи на севкупната анализа на напредокот на 

училиштата во однос на нивната средина. Како придружиа мерка на ваквиот приод. 

треба да се земат во предвид моментните активности во други мсѓународни 

организации (особено ОЕЦД и ИЕА) со цел да се изработи нацрт за сден училишен 

прашалник кој ќс се однесува на разнитс практики на училишта како организацни за 

учењс и ‘ресурсни менаџсри’. Една таква анкета би придонела за подобар преглед на 

различните модели и приоди кон користењето ИКТ во образованието во Европската 

Унија. отколку што тоа го прават издвоени имдикатори.

По однос на по квантитативииот приод. како почетна фаза се препорачува -  

фокусирање на три нивоа: училишта, наставници и учсници. Сржта на предлогот е:33

Ф процентот на наставници кои се обучени за употреба на ИКТ во училишта: (со 

интерес за понатамошна ефективиа употреба на часови)

процснтот на ученици и студенти кон користат ИКТ во нивното 

у ч е ње/студи ра ње;

#  процентот на сесии за учењс во институциите за настава и обука во кои се 

користи ИКТ (со пропратни информации за начинот на предавање; т.е. 

традиционалпи предавања или активно користење од страна на ученицитс. он- 

лаји учеи>е или мешано учење, или интегрална работа со платформи за учењс).

Мора да се има на ум дска вакви имдикатори се само ‘инпут индикатори'. Тие го 

мерат напредокот по однос на користењето, ио не по ондос иа образовните резултати, 

компетенциите или перформансите кои резултираат од користењето.Потребни ни се и 

‘аутпут индикатори' (барем колку што ни се потребни 'инпут индикаторите’), како на 

пр. процентот на обучени наставници кои ефективно користат ИКТ во мивните 

активности. Трсба да се разгледаат и сите ситуации па учење. иивоата од градинка до 

колсџ. различниот број ученици по клас. разликите меѓу предметите. на пр. да сс учи 

матемагика и да се учн историја, и инволвирашгге посебпи когиитивни процеси.

Дефиницијата за основии потребп за ИКТ обука може значително да сс разликува 

меѓу земјите члснки. и тоа разноличие треба да се разгледа. Еднодневниот курс за 

обука -  насочен кон техмички вештинн -  не може да се стави на исто рамништс со

33 http://www.see-educoop.net/education in/pdf/it-technologies mkd.odf
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подолготрајната обука. која ја опфаќа употребата на ИКТ како средство. катализатор 

или медиум во еден поактивен приод кон учењето. Он-лајн поткрспата и взасмното 

дејствување можат делумно да ги заменат традиционалнитс сесии за обука.

И процентот на 'време помимато со ИКТ‘ укажуваше на постоење различни 

ситуации во сесиите за учење. Времето поминато без ИКТ за да се продолжи взаемного 

дејствување базирано на ИКТ можс да бидс позначајно за ситуацијата за учење 

отколку врсмето кога учсникот всушност интерактивно работи со технологија.

“Учењето сс одвива во мозокот, а не на екранот‘\ ,Ј Меѓутоа. најголемата слабост на 

новопредложените индикатори, спорсд искуството на експерти статистичари од 

Постојаната група за индикатори е отсуството ма веродостојност кај добиените 

податоци. Неколку извори на податоци кои можеа да се користат за овие нови 

индикатори се чинеа недоволни од методолошки и статистички поглсд. иако даваа 

почетна слика за европската ситуација. На пример. информациите од Еуробарометар. 

базирани на тслсфонски интервјуа, изгледаа интсресни но недоволно сигурни за да 

бидат земени во обзир. За да сс избсгнс овој недостаток на индикаторите и податоците 

потребни за мерсње на напредокот. мредложени беа три можни стратегии, кои не мора 

да се меѓусебно спротивставеии.

u  Ibid
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З.Менаџментот во образованнето

3.1. Дефннирањс на понмот менаџмент -менаџмепт во образование

Менаџментот се опишува како процес со кој се обезбедува ефикасно 

остварување на поставените цели. претставува сдно од најважните човекови 

активности. Тој во основа овозможува да сеобезбеди координиран пристап во 

работењето . преземање на акциисо кои секој поединец во процесот на работењето ќе 

му се дадеприлика да го даде својот максимален придонес. а со тоа многупоуспешно да 

се извршат задачите на определената група или организација. Со оглед на широката 

примеиа иа менаџментот . различнитс пристапи во гледиштата иа иеговите фумкции, 

примципи и содржина. од многубројнитс дефиниции за менаџментот овде ќе се изнесат 

само некои кои ќе овозможат да се сфати суштината и значењето ма менаџментот како 

основа за неговата примена во работењето. Некои од дефипицинте кои ги изнссува 

Б.Шуклев менаџментот го дефинираат:35

Ф менаџментот е процес. серија на постапки или насочувања на акциите во правец 

на остварување иа дефинираната цел.

Ф менаџментот има организациона улога , поставување обврски, одговорности и 

односи.

Ф менаџментот е процес на планирање. организирање. поттикнување и 

контролирање на извршуван>ето на поставените цели со иомош на човекот и 

другите ресурси

Ф меиаиментот се дефннмра како процес па раководење кој сеостварува согласно 

со одредечи правила. уважување напроверени начела и примена на соодветми 

техник.30

Менаиментот во образованието се дефинира како интердисциплинариа наука која 

го подига сопственото научно ниво. Менаиментот значи примеиа ма 

имтердисциплинарна системска наука. која ги анализира проблемите . значи 

одлучувањс и примем ма решенијата на организацијата.

"Бобск Ш уклев:: Менаџмент", Екоиомскн факултет. второ изданне. Скопје. 1998 година. стр. 1-5 
',0 l>tlp://www.panoplikum.com.mk/2009-l 1-08-15-IO-52/menadzmcnl-i-poliiika/983— management-.html
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3.2 Компоненти на менаџментот во образованието

Kora зборуваме за компопснгите на менаџментот во образованието треба да 

мапомепеме дка менаџментот во образовмиот процес се состои од четири основни 

компоненти:37

♦ Уиравување

♦ Лидерство

♦ Водство(насоки)

♦ Училиштето како оргамизација

Слики бр.4 Компонетпи па мепаџментот во обршовнието

Управување

Водство

Извор: Степан Станичнќ. Мснаимент во образованието. Филозофски факултст. Риека (предавања). - 

hiH)s://\v\v\v.ffri.hr/—/sianicic mcnad/ment u oo uvodno izlaeanic.ixH'

1 Извор: Степан Станнчиќ. Менаимент во образованието. Филозофски факултст. Риека (предавања), - 

Imps ' ц\\ u.lTri.hr ... sianicic mcnad/meni u oo iiunlno i/hiuanic.mir
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Управување

Управувањето претставува мроцес на усогласување на материјалните, 

човековите и другите ресурси во образовнието и можиост за оптимално остварување 

на целитс во образовниот систем.

Управувањето на образованието с поврзано со следниве прашања:

"Џ Администрација на образованието;

#  Сервиси и владини тела на национално, рсгионално, локално и училишно 

ниво:

Ф  Централизација и децентралнзација на управувањето:

Финансиран.ето на образоваиието. легислативата па училиштата.

Kora зборуваме за административната структура на школството треба да 

напомснемс дека тоа е изложено на надлежности кои ги врши:

Ф Министерството за образование;

Ф просветениот инспекторат:

Ф државната администрација - единици ма Одделението за едукација;

Ф адѕпшистративни одделенија за образование (регионална /  локална 

самоуправа);

♦ градски ге одделенија за образование и школство. (Локалната власт);

'% општински служби за образование.
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'Греба да напоменсмс дска за образоваиието нажна е и сгручната образовна 

инфраструктура која е составена од:

#  Одделение / Агснцијата за училишта ( стручен надзор и усовршување );

Ф  Институција за образование на наставници н стричии соработиици;

Ф Институции за образовии истражувања;

Ф Институции за евалуација на сдукација.

Лндерство

Лидерството претставува синхронизацнја па рссурси во училиштето како 

функцмја со која сс постигнува оптималио остварувањс на цслитс во училиштсто.

Лидсрството сс заиимава со следниве прашања поврзани со управувањс:

# планирање. организирање. управување и евалуација на учнлиштето;

#  улогата и одговорноститс на извршниот директор;

Ф стандарди надлежност на директорите:

Ф изборот. именувањето. примената ма нови професионални обуки за 

директоритс одговорност на директорот за спроведување на прописи. 

финансиски менаимент. и др.

#  евалуација на директорот.

За извршување на ваквитс активности задолжени се:

Ф Министерот

Замсник министср
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Ф Шефови 

Ф' Замсници

Ф Директори на училишта н тн.

Водството

Водството можеме да го дефинираме како синхронизација на човековите 

потенцијали са постигнување на опредслени. поставени цели во образовниот процес. 

Овој процес во образовниот систем се грижи за:

Ф комуникацијата во училиштето;

Ф могивнрање на вработените;

Ф лидерските стилови во училиштата;

Ф конфликтите и нивно решавање;

Ф сфектнвни состаноци.

Како одговорни личности кон треба да се грижат за добрата кумуникација и 

остварување на овој процес се јавуваат:

#  Директорот;

Ф  Асистемтот / Замоник-директорот;

Ф Лидерот;

Ф Псдагогот:

#  Наставникот итн.
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Слики бр.5 Структури пн меиаџментот во образованието

Синхронизаиија на ресурсите (материјални 
финансиски) за да се постигнат

целите:

природата на фучкции - администоатиѕни
• носители - впаст и /  ипи овластени 
институции
• законска регулатива - посебча
• Самосто.1ност - мцнималиа

п.оироаата на функции - 
административнв и педагошки
• носач - директор. помошник директор
• законската регулати8а - умеоена
• автономи1а - средно

природата ча функции - стручни и педагошки
• орган - директор. частавник. частавниии
• законската регулатива - минимум
• автономиЈа - голвм

(hoop: Степап Станичиќ. Менаџмешп во twpaioeaiiuenio, Филоѕофски факултет. Риеки 

(прсдчоињч), - littns:/Avmv.ffri.hr/../stanicic nn’iuidziiwiit ч no uvodno rJmnmie.ndf

Училиштето претставува социјална установа која има 

динамична структура и елементи (улога. цел. задачи. луѓе. ресурси. процеси. 

технолоии и тн.) Оваа институцмја сс грижи за: содржината на училиштс како 

организација: Нивоата па сложсност на училишната организација: просторната 

организација ма училиштето; расиоред иа активности во училиштето; човечки ресурси 

за спроведуван.е на програмата; (Де)цснтрализирано донесувањс одлуки и 

одговорностите како и за организациската клима и култура во училиштето.

49



Ефективниот менаџмент и квалитетот на образованието

4. Фупкцпм на менаџментот во образоваиието

Менаџментот како процес делува преку различни функции, често 

класифицирани како:

1. Планирањс - одлучување за тоа што трсба да со случи вондиина и создавање ма 

планови за дејствување.

2. Органиирање - (спроведување) максимално искористување на рссурсите 

мотребни за успешно сироведувам.с на иламовитс,

3. Екнгшрање (координирање) - аиализираљс на работата.рсгрутирањс и 

најмување луѓе за соодветни работи,

4. Водсње - одредување што треба да се стори во одредени ситуации и наоѓаље на 

луѓс за таа работа.

5. Контролирање - иадгледувањс - проверување напрогрссот сиорсдсно со 

плаиовите, со можиост од потрсбаза измени базирани на фндбек и

6. Мотивпрање - претставува мроцес на стимулирање наличноста со цел да 

превзсмс дејство за да ја оствари посакуванага цсл.38

4.1 Плапнрање

Планнрап.сто како клучна функција на менаџментот стана атракгивно особсно 

во последнитс децепии па 20-от век . кога се разви широка информациона база за сите 

субјекти во државите . кога иастапи процес на глобализација ма информационитс 

системи . U1TO овозможи брзо и ефикасно плаиирање и насочувањс на сите процеси кои 

настануваат во општеството.

n.idiinpaibcino «о совремепото отитество шш повеќе задочи меѓу кии 

позначајни се:

58hitp://mk.\vik ipcdia.org/wiki/Mei HUMcinV/
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Ф намалување на неизвесноста во остварувањето напоставсните цели ма 

развојот.

Ф  максимирањето на позитнвните разлики.

Со процесот на планирање всушност се врши иасочување на активностите во 

саканата или во просктнраната насока. Планирањето . како мисловен процес пак. 

содржи повеќе активмости кои можат да се прикажат на следниов начин:

1. дефинирање на проблемите

2. иоставување хипотези и определување на целта

3. прибирање и обработка на податоците

4. барање на решенија

5. договор - подготовки за спроведување

6. одлучување и обедннување

7. реализација и контрола иа извршуваље па плаиот

Планирањето како свесна активност, се практикува во сите фазина менаџирањето 

на воспитно-образовниот систем. на научно-истражувачкиот и на едукативниот систем. 

Тоа е поврзано со менаимент - процесот кај овие институции кој се грижат за иднината 

.за квалитетот и за патиштата по кои може најефикасно да се постигнатцелите 

поставени пред овне институции. Тие цели треба да се остварат на определено ниво . 

во определен времески рок, со определени расположливи ресурси и со конкретни 

извршители.

I (ланирањето , како дсл од мснаџмент процесот . особено ќе биде значајно и 

практикувано од институциите кои се иовеќе ќе бидат изложени на пазарната 

ксжкуренција. а особено од оние кои ќс бидатво приватна сопствсност. што е 

овозможено со новите законски решенија.

Според одредени автори, процесот на планирање во сферата на воспитанието и 

образованието. на научно истражувачката и едукативиата дејиост. треба во себе да ги 

опфаќа следииве функции:

51



Ефективниот менаџмент и квалитетот на образованието

♦ прогнозирање - преку кое се предвидува идната организација на 

институцмите; можниот мачин на функционирање на училиштето . иачините 

иа остварувањена дејноста . на усовршувањето и развојот:

♦ утврдувањс иа целта или иа целите мреку што сепоставуваат всројатните 

цели и задачи кои теба да сс остварат no тскот на утврдениот период;

♦ изработка на планови што подразбира составување надокумснти според кои 

ќс сс одвиваат натамошпите активиости на нзвршителите.

I lpouecoT пак на изработка на годишниот план на сдно училиште треба да помине 

низ исколку фази:}ч

анализа на работата на училиштето во претходната година.со сите елементи 

за оцснка на успесите н на пропуститсво осварувањето иа дејноста:

♦ прибирање на мислења од учсниците. наставниците иостанатиот персонал за 

тоа што треба да сс направи или дасс измени во тековната година со цсл 

рсзултатите да бидат подобри;

♦ ироучување на мотребите од соодветни образовни услуги кои ги бара 

иазарот:

Ф заиознавање со образовната политика на државата за псриодот за кој се 

однесуваат плановитс:

♦  изработка на варијамтн на плапски докумснти;

Ф  изработка на критериум за оцсика ма варијантитс на пламот:

Ф расправа и оцснка ма варијамтите :

♦ избор на најоптималната варијанта на планот и

Ф прецизирањс и нзработка на планот.

Во образовниот систем односмо образоваписто планирањето како функција с 

застапемо и при пламирањето иа кадарот кој работи во самото училиште. Тоа 

подразбира еден тип на менаџмент мсѓутоа во овој случај тоа би бил менаџмснт со 

човечки рссурси. Мснаџментот со човсчки ресурси подразбира - политика и пракса кои 

се потрсбни за да сс извршат менаџсрските задачи поврзани со човечки рссурси во 

организацијата. аособсно со вработувањсто. обуката, оцснаката. нагрдувањето и 

создавањето на безбсдна и етичкн прифатлива и ираведна околина за вработеите.

И во овој случај постои плаинрањето како една од функцимте кај меиаинрањето 

сочовековите ресурси . а тоа подразбира збир ма активности кои треба дагарантираат

“  Проф.Д-р- Трајан Гоцсвски „ Образовсн менаимеит". Скопјс 1998г.. стр.228-230
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дека вистинските луѓе се на вистинското место во висгинско време со цел да ги 

изведуваат планираните активиости и проекти. преку кои организацијата . во нашиот 

случај училиштето. ќс ги постигне своите стратешки цели.40

Прииципи врз основа на кои се планиракадарот во образовниот процес се: принцип 

на научност. принцип на реалност, принцип на институционалност, принцип на 

активен однос на субјектите. принцип на интегралност на планирањето, принцип на 

континуитет.41

4.2 Организација

Друга функцпја е организацијата која е неминовна за ваков тип на институции 

како образованието одосно образовниот систем. Организацијата го 

осмислуваразвивањето на производствените сили . го обезбсдува поврзувањето на 

специјализираниот и раздробен труд , восложени целини обединува многу матерјали . 

човечки и финансиски и други ресурси . таа е рациопалност во движењетона разни 

сфери на општеството и репрезент на осмислемиот политички . економски и културен 

или нској друг општествснинтерес. Теоријата за организацијата и за управувањето 

сообразованието и воспитаиието се сваќа како систе.ме на знаења. сознанија. постапки, 

препораки » идеи за зависмоста, корелациите и односите. како на учесниците во 

остварувањето на воспитнообразовниот процес. така и на оние кои го обезбедуваат 

нсговотонспречено одвивање. па сс до обсзбсдувањето на однапред поставените цели и 

на очскуваните рсзултати од воспитно образовниот процес. Теоријата за 

организацијата на образованисто сс занимава со проучувањето и отварањето на 

процеснтс и на перспективите кои овозможуваат целесообразен и ефикасен педагошко- 

професиоиален систем. со нови решенија во организационо- структурниот модел 

научилиштето и уииверзитетот. посовремена организација на трудот .поефикасно 

ynpaeyBaibe со воспитно-образовните процеси и поприфатливи социјални односи во 

процссот.

40 Прирачник за Менаимент со човечки ресурси- Македонскн центар за меѓународна соработка. Скопје 
2008г. Стр.7, 27
41 Проф.Д-р. Трајан Гоиевски „ Образовеп мснаимси г". Скопје1998г.. стр.244-245
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Kora станува збор занаучната организација ма образованието . во литературата сс 

сретнуваат три аспекти на разгледување на овој современ феномен:42

#  функцнонален аспект- - покажува процсс на подредуваље на деловите од 

системот на функционирање насистемот како една целина,

‘Ф’ структурен аспект- ги ознанува знаците напрепознавање . својствата и 

застапеноста на елементитена еден систем кои го опроделуваат иеговото 

значење.интеракции и врски . како помеѓу неговите слсменти така и со 

неговот окружување.

#  институционален аспект- на оргаиизацијата наобразоваиието иокажува 

систем чие функционирање претиоставува остварувањс на однапред 

поставените цели.Кога овие поставки се изрегулирани со државно-правните 

акти .тие стамуваат институции т.с сс институциоиализира системот на 

восмитно-образовииот процес кој има свои цели. функции и структура.

4.3 Коордшшраље

Координирањето с третата функција на менаиментот во образованието. Тоа 

ирстставува постојана осмислена дејност во управувањето со училиштата преку која се 

внесува хармонија , параленост, пропорционалност и ритмичност во работата на 

извршителите. со цел да се постигне посакуваниот резултат во строго определено 

време . Преку оваа дсјност се обезбедуванеопходното заемно дејство помеѓу членовитс 

на училишнатаорганизција. за да може таа да функцнонира како една целина. Улогата 

и значењето на кординацијата во образовниот системпостојанио се зголемува. како 

резултат на зголемувањето на самите активности кои мроизлегуваат од:

потребата од осовременување на наставните планови ипрограми н 

истражувачките програми .

Ф  од воведувањето нови насоки .

•ф од подобруван.ето на образовната технологија .

<# од прошируван.ето на истражувачката и на образовната инфраструктура и од 

се поголемото влијание иа опкружуваiвето .

'Т1роф.Д-р. Трајан Гоцсвски Образовен менаџмент", Скопје1998г. стр.255-256

54



Ефективниот менаџмент и квалитетот на образованието

Во соврсмсни услови. покрај оргаиизацијата. координацијата претставува значаен 

процес кој го практикуваат мснаисрскитс кадри за да можат поуспешио да ги 

постигнат поставените цели научнлиштето . Кордшшрањето претставува функција на 

соврсмсииот меиаџмент која што подразбира постапки за остварување на 

формулиранитс цели. комупицираље со cure со цсл да се обезбеди синхронизираност. 

усоглассност и кооперативност . до обезбедуван.едобри работни односи . единство во 

актнвноститеисл.

Раководителите. одмосио менаџермтс од воспитно-образовнитеод 

научноистражувачките и сдукативните ннституции. процесот на координација го 

остваруваат на повеќе нивоа мсѓу кои најзначајии се :

♦ координација . синхронизација и хармонизирањс на односитево самата 

институција.

♦ коордииација со опшественото и социјалното опкружување.

♦ координација ма воспитпо образовните , на научноистражувачките и на 

едукативните институции со органите кои имаат директно влијание врз 

нивното работење и о координација и усогласување со пазарот на работната 

сила .а особсно со работо давачнте. со цел да сс координира образовната 

понуда која треба да соодвстсвува со побарувачката на образовнитс услути . 

по видови и степени на образовапие.

Искуствата покажуваат дека процссот на координација особено станува зиачаен во 

воспитно образовните. научноистражувачките и во едукативнитс институции, кадс од 

една страна. рабогата зависи од индивидуалннте апгажирања на нзвршитслите. а. 

оддруга страиа. сс појавуваат и сс практикуваат различни мислења по исти прашања. 

()д тука. коордипацијата се јавува како императив за остварување на општитс цели . 

поставени прсд ннстнтуцијата и пред пејзииите раководители -меиаиери.

Во литературата постојат различни мислења за гоа колку видови коордииација 

посгојат . Според едни автори координацијата можс да биде:

Ф всртикална 

хоризонтална и

Ф дијагонална

Вертикалншш коордшшцијч се практнкува во ситс видови организации. 

вклучувајќи ги и воспитпо-образовните. научно-истаржувачкнте и сдукативните. Таа
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се олвива помсѓу различните нивоа на управуваи.е и раководење . како што се : 

директор научилиште-одделенски раководите.ч. одделенски раководитсл-родители. 

ректор-декан . декан-раководители ма институти и катедри. директор-менаиер и сл .

А'ориитпиииш коордшшцији се одвива помеѓу луѓето на истоорганнзационо ннво 

и на иста поставеност. На пр: коордннацијата ссодвива помсѓу раководители на 

проектм. раководители на институти приедеп факултет. раководитсли на истражувачки 

центри при еден институти сл .

Дијагошина коордипација се појавува и се осгварувапомеѓу различни нивоа на 

функции во институцијата , како што се: директор-менаџер - раководител на проскт. 

ректор - проректор - деканиа факултет и др .

4.4 Мотивација

Четвршпипш функцији ни менаџмеитот прстставуви мотивиција. Со тср.минот 

мотивација сеозначува дннамиката на ироцесот на виатрешнатаусловеност на 

поведеиието на човскот. Мотивацијата с ознака за ко.мплскс од фактори кои го 

насочуваат и обусловуваат поведеиисго на човекот.4'’

Мотивацијата може да се дефинира како однесување иасочено кон остварување на 

некоја цсл . поаѓајќи од опредслена потрсба иа човекот . а со цел за исјзиното 

задоволување. Мотнвацијага е комплст на сили кои го тсраат човекот да се одиесува на 

определен начии .Во организацискн контекст мотнвацијата се дефинира како 

спремност за учество во остваруван.ето ма целитс na opranизацнјата. Трмтс компоненти 

на мотивацијата според Арнолд ( 1991 ) се:44

Ф  иасока _ што се обидувамс да направимс 

Ф напор _  колку многу сс обидуваме 

Ф  уиорност _колку долго сс обидуваме .

Во стручната литература сс сретнуваат голем број теории кои сезанимаваат со 

прашањата ма мотивираносга . како позначајни . ссмздсференцирами три теории:

Ј’ Проф.Д-р. Трајам Гоцевски .. Образовен монаимснт". Скопјс 191)8г. стр.320
4Ј Максдопскп центар за меѓупародиа еоработка . " Мснаимснт со човечкм рссурси ..Ирнрачник. Скопје 
2008 годнна . етр. 6Ѕ

56



Ефективниот менаџмент и квалитетот на образованието

#  теорија на Херцберг 

Ф теорија на Маслов 

Ф Врумова теорија за мотивација.

Спорсд Херцберг постојат два типа на мотивацнја:

- внитрешни мопшиацији - самогенерирани фактори кои влијаат на лугето да сс 

однесуваат на одреден начин или да се движат во одредена масока . Овие фактори 

вклучуваат одговорност .автономија , обсег на корисгење и развој на вештини и 

способности ,наоѓање интерес и предизвик во работата . можности за напредување.

- иидворешпа мотивација - што може да се намрави за луѓетоза тис да бидат 

мотнвирани. Ова вклучува награди . како зголемена плата. промоција. пофалба и казни. 

како и дисциплимски акции, критики .Сиоред теоријата на Херцберг човсчките 

потреби се организирани во две посебни груми: првата со цел да се избегне болка , a 

втората дасс овозможи психолошки раст и развој . Било утврдепо дека некои факторн 

силио го одредуваат незадоволството и тис сс нарсченихнгиенски фактори. 

Хигиенските фактори ја преставуваат околината накоја човекот се обидува да се 

прилагоди м се извор на страдање иводат до незадоволство .Битно е да се истакне дека 

квалитетот нахигиенските фактори создава исклучиво одредсно ниво нанезадоволство , 

односно нивното влијаиие е огарничено на една димснзија - нсздоволство. Друга група 

иа фактори кои си.чно го одрсдуваат задоволството и се наречеии мотнвациски 

фактори. Мотивацнските фактори го одредуваат ннвото на задоволство одработата. 

Тие се сосема различни од хигиенскиге . односно од оние кои создаваат незадоволство. 

Тоа е така. бидејќи според Херцберг чуството на задоволство не е спротивно на 

задоводството . Спротивно на задоволството не е незадоволството . туку отсуство 

назадоволство и сл.

Теоријата на Маслов пак ја опфаќа хисрархијага на потребите. Таа тргнува од 

постултот дека луѓето имаат општа низа на потреби кои според важноста . можат да се 

подредат во хиерархија според нивната важност.

Најниско на хиерархијата се наоѓаат физиолошкитс потреби, кои се всушност 

основните телесни потреби за храна . за вода. спиеље.сензорма сатисфакција и сл.

11а второ ниво се наоѓаат потрсбитс за сигурност. односно потребите за безбедност 

и заштита .
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На трето нивосе наоѓаат социјалните потреби , односно потребата за љубов и 

припадност.

Чствртата категорија се потребите за почитување.

Последната потреба , наедно највнсоката во хиерархијата на Маслов . е потребата 

за самоактуелизација, односно остварување .потврдување на себеси. За неа е 

карактеристично тоа што колку повеќе се задоволува . таа станува се посилна.45

Врумовата теорија за мотивација тргнува од ставот дека не треба да се зборува за 

видот на мотивот кој во моментот придонесува за успешноста во работата.туку треба 

да се анализира целиот циклус на мотивацијата.Тој процес е од психолошка природа и 

има психолошка законитости. Така. целта која се стреми да ја оствари некој вработен 

не е ништо друго освен приближување. тендирање кон нешто. Овој автор исто така сс 

занимава и со поимот на веројатноста да се оствари поставената цел и да се доживее 

претпоставеното задоволство од работата.

4.5 Контрола

Петтата функција на менаџментот прететавува контролата и таа е една од 

најзначајните функции на менаџментотна воспитно -образовниот и едукативниот 

систем . Контролата во основа ја вршат менаџерите со цел да можат да утврдат дали 

поставените задачи , кои водат кои остварување на општата цел , се во рамките на 

очекуваното илм нс се. Котролата во основа треба да сс свати како сдна позитивна 

активност која овозможува. уште во фазата на извршувањето иа задачите. да се 

огкријат слабостите и грешките . тие да се коригираат и да се оневозможи нивното 

повторување.

Контролната функција има за задача да направи слорсдувањс на планираното и 

остваремото или пак споредба со некои други параметри, од кои може да зависат 

маградувањето , стимулациите .пофалбитс , но и казните , укоритс и слично.

45 Македонски иентар за меѓународна соработка . "  Менаимент со човсчки рссурсм ..Прмрачник. Скомје 
2008 година . стр. 60-71
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Коитролната функција има особено значење и во областа на воспитно образовниот 

и едукативен систем. Таа во овие области има две зпачења. Од една страна, има 

потрсба од административна контрола над спроведувањето на законитоста. 

финансмското работење. остварувањето на наставииот план и програма и 

научноистражувачките проекти . од аспект на почитувањето на општествемиот интерес 

па државата. Од друга пак страна .менаџментот на овие институции има потреба од 

контрола надостварувањето на поставенитс задачи во остварувањето на основната 

дејиост.

Поради сложеиоста па воспитио-образовпиот процес и поради разните интереси за 

него контролата гука се одвива на три мивоа , и гоа:46

- првото ниво ја опфаќа контролата што ја вршат надлежните државни органи и таа 

се однесува на спроведувањето на законитоста .финансиската контрола , почитувањето 

на усвоенмте наставни планови и програми и сл.

- второто пиво ја опфаќа коитролата која ја вршат стручните ииституции. како 

што е Бирото за развој на образованието и др. Кои се грижатза почитување на 

наставиитс планови и програми и на образовниот процес. за почитување на 

стаидардите и нормативите во процесот . застручноста на наставничкиот кадар за кој 

даваат стручни оценки и сл.

- третото ниво на контрола ја опфаќа контролата која ја вршат менаџерските 

тимови и директорите на институциите. а која се однесува на конкретното извршување 

на плановите за работа .квалитетот во работата и сл.

4.6 Погребата од современ менацмент во образованието

Менацментот како процес. кој во основа се потпира врз професионалното и 

високостручното раководењс и управување со процесите. треба да стане составеп дел 

на новата организација и пазарната ориентација im институциите од оваа област. што 

единствено може да ги води кон успешно остварување на поставените цсли и кон 

извршување на својата основна дејност врз современи основи.

Овој процес на воведувањс на современиот менаџмент во областа на 

воспитаннето. образованието. научно-истражувачката и едукативната дејност не е ниту 

едноставен ниту лесен. со оглед на немањето на традиција. кадри. соодветна

46 Проф.Д-р Трајан Гоиевскн „ Образовен менаимент". Скопје 199Ѕг., стр.345,34
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нормативно-npaRna регулатива и сл. Оттука. е потребата од иаралелно водење на 

активностите за воведување на менаџментот во овие дејности, при што е потребио да 

се отпочне со изградување и оспособуваље на менаџерски кадри кои ќе го понесат 

ризикот за успешно работење на воспитно-образовните, научно-истражувачките и 

едукативните институции во нашага земја во новиот пазарен амбиент. Можност за 

опстанок и економска ефикасност имаат само оние институции кои своето работење, 

управување и раководење ќе го препуштат на менацерските тимови кои. пак, своето 

работење ќе го темелат врз принципите на современиот менаџмент.

Менаџментот како совремеп процес кој. во основа. се потпира врз 

професионалното и високостручното раководење и управување во воспитно- 

образовниоте институции треба да стане составен дсл на нивната организација и 

пазарна ориентација, како услов за успешно извршување на однапред поставените 

цели. Притоа. менаџментот во оваа сфера треба да се препознава и да се карактеризира 

со: знаењето на менаџерите. нивната вештина и способност за управување и 

раководење во услови на пазарна економија. Тоа ниту оддалеку не с едноставен 

процес. Затоа се наметнува и потребата од образување, изградување и оспособување на 

соодветни менаџерски кадри кои ќе го понесат ризикот за успешиото работење на 

ипституциите од областа на научно-истражувачката работа. воспитанието. 

образоваиието. перманентното образование. доквалификациите. едукацмјата и сл.

Демес со право се смета дека прсдност за опстанок и економска ефикасност 

имаат само онис прстпријатија и институции кои своето работење, управување и 

раководсњс го темелат врз совремеииот менацмснт ксј. пак, од своја страна. преферира 

образование, знасње. наука. ипформации. искуства. деловен ризик и сл. Оттука и 

познатиот експерт за современ менаимент. Питср Кракер, ќе иапомене дека 

"мемаџмемтот претставува главси рссурс на развмеиите земји и пајмогребен рссурс на 

земјите во развој47. Со оглсд на фактот што иашата земја се наоѓа во фаза на развој м 

премин кон нов скономски систем. мемииовноста од совремсн менаџмент во cure 

сектори се иоставува како императив на времето.

4 jscr.fzf.ukim.edu.mk/index.php?option...
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Втор дел

Потребата за спроведувањс на емпириски истражуваље се јавува како резултат 

на можноста да се презентнра колку менаџментот може да придонесе за забрзан развој 

на образованието. За добивање на ваквитс податоци е спроведено интервју со помош 

на анкетен прашалмик кој е даден во прилог. I.

Тргнувајќи од ваквата потреба и спровсдувањето на истражувањето во 

нарсдното излагањс ќе ги презентираме добиеиите резултати.кои треба да укажат на 

тоа како менаџментот влијас врз развојот на образованието.

Со добиснитс резултатн од емпириското истражување ќе ги потврдиме или негирамс 

претходно поставените хипотези.

1. Методологија па истражувањето

Предмет на истражувањето

Предметот на овој труд е иасочеп кои комуиикацијата на наставииците во 

училиштето и како таа влмјае врз забрзаниот развој и напредокот на образованието.

Цел н карактер на нстражувањето

Ова истражување. има за осиовиа цел да испита какво е влијаиието ма 

менаиментот врз образованието, на кој начии може менаџмснтот да придонесе за 

забрзан развој на образованието и како менаџерите со практична иримена на своето 

знаење и способности можат да овозможат одржување на комуникацијата на солидно 

ниво. поефикасно и поефективно извршување на работнитс задачи како и поуспешно 

работење на образовиите ииституции.
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Задачи на истражувањето

1. Да се утврди квалитетот на наставата;

2. Да се испита задоволството на наставниците од досегашното 

менаиирање со образовамието;

3. Да се проучи кои се основните начини на менаџирање со образовните 

иснтцутии;

4. Да се проучи дали постојат некои нови вештини и техники кои можс 

да придонесат за забрзан развој на образованието.

Хнпотезн

Ако менаџментот сс применува во образованието , тоа ќс овозможи одржување на 

добри меѓучовечки односи. добра работна клима и развој и напредок на образованието.

Посебни хипотези

Посебна Хипотеза 1.

Наставниците сметаат дека ефективната комуникација помсѓу вработснитс влијае на 

позитивната работна клима во училиштето.

Посебпа Хипотеза 2.

Наставниците не се задоволни од комуникацнјата во нивните училншта.

Варијабли на нстражувањето

Нсзависна варијабла: Ефективната комуникација 

Зависма варијабла: Работна клима во училиштето 

Независна варијабла: Наставиици.

Зависна варијабла: Комуникацијата во училиштето.
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2. Методн, техникн н инструментн на нстражувањето

Во ова истражувањс се применува дескриптивната метода во облик на опис, 

анализа и генерализацнја. Ке се напрви анализа иа влијанието на независпите врз 

зависните варнјабли. Поважнмте иричинско последичнн врски ќе се откријат со помош 

на не експериментална примена на каузалната метода. За прибирање податоци во 

процесот на истражувањето ќе се користат повсќс постапки, инструменти и техникн.

•t* техники

- анкетирање

- скалирање

- интервјуирање

Опис на инструментите и техниките

❖  Ииструменти 

анкстни листови 

скала на проценка 

протокол на интервјуирање

Изработен е анкетеи лист за паставници и днректорп од отворен и затворен тип и 

ирашања со алтернација. Со примената ма овој анкетен лисг ќе сс испита дали 

мсиаџмснтот може да влијас врз развојот на образованието.

Интсрвју - податоците ќе се собираат и по пат на иптервју со наставнмци. 

директори н стручии сорабогници на училиштата. Ке се користи неврзано интервју. a 

податоците ќе се бележат мсмосредио по разговорите во мротокол за иитервју.

Популација и иримерок

Примерокот е случаен, стратификуван. Со ова истражувањс ќе бидат опфаташ 

повеќе паставпици. дирсктори и стручни соработпици. Популацијата ја сочииуваат 

наставници од ООУ Илинден - Крива Паланка, дирскторот и стручните соработници од 

истото училишт по случасн избор.
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Примерок Примсисш тсхннка

Директор Интервју

Стручни соработници Иитервју

Наставницн Анкстсн прашалник

Статнстнчка обработка на податоцнтс

Со примсна на истражувачките техникн аикстирањс, скалираље и интервјуирање, 

доаѓаме до одредени податоци кои се статистички обработени. За нивната обраработка 

е спроведена во Excel, а тестирањето на хипотезите се врши со помош на х2 - тест.

Оргаимзација и тек на нстражувањсто

Текот на истражувањето ќе се одвива според следниот редослед:

> Идентификација на мроблемот и нсгова дсфнпиција: 

г  Изработка на проект на истражување;

> Собирање на модатоците:

> Обработка иа податоците и тестирање иа хипотсчите;

> Аиализа. иитсрпретација на рсзултатитс:

> Донесување иа заклучоци врз основа на резултатите:

r  11ишуваље и објавување на извештајог за истражување:

> Прммена на резултатите од истражувањето во практиката.
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Трет дел - Резултати од истражувањето

Во продолжение следат добиените резултати од спроведената анкета во ООУ 

Илигден Крива Паланка. Во ова истражување бса анкстирани 67 испитаници од кои 

58% се од машки пол, a 42% од женски пол.

Пол Број %

машки 39 58

женски 28 42

вкупно 67 100

Табеле I. Структури на писпннишците no пол

Графикои бр. 1 Г'рифички приказ ни вработеиитв no пол 

Извор: Од спроаедепшпа апкепш чо ООУ “И линдеи” Крпва Паланка
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Образование Број %

Завршено основно образование 0 /

Завршено средно образование 26 39

Завршено вишо образовапие 7 10

Завршено високо образование (факултет. 
академија) 32 48

Завршена магистратура/докторат 2 3

Вкупно 67 100

Тибели бр.2 Испипипшци според видот na обризоаипие

□  Завршено основно образование

□  Завршено средно образование 

о Завршено вишо образование

Графикон бр.2 Процентуално учество па вработепшпе според видот на

образовапие

Извор: Од спроведеиапш апкета во ООУ "И.ишдеп " Крчва riiuiiiiKii

Во ова истражување висок с процентот на испитаници (48%) кои имаат 

завршсно високо образование. додека пак 39% се со ССС. 10% имат завршено внша. a 

само 3% се со завршени магистерски/докторски студии.
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Возраст Број %

Од 20 до 30 години 21 31

Од 31 до 40 25 38

Од 41 до 50 12 18

Од 5 1 година и повеќе 9 13

Вкупно 67 100

Taoe.ni бр.З Cmapociia грапици ни вработепите

Графикоп бр.З Графичкч приказ no возраап

Иѕвор: Од спроведепшпа инкепш во ООУ "Илчнден" Крчва Паланка

Од графиконот 3 гледаме дека во ова истражување 38% од испитаниците се на 

воздраст од 31 до 40 години. 31% припаѓа на старосната граница од 20 до 30 години, 

остатокот го делат нспитаниците на возраст од 4 1 до 50 години ( 18%). односно 10% се 

испитаниците над 50 години.
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Работно искуство Број %

До 5 години 7 10

Од 5 години и 1 месецдо 10 години 19 29

Од 10 години и 1 месецдо 15 
години 21 32

Од 15 години и 1 месецдо 20
години 12 18

Од 20 години и 1 месец до 25 
години 5 7

Над 25 години и 1 месец 3 4

Вкупни 67 100

Табела бр. 4 Рабопшо искуаш о на испитаниците

7% 4% 10%

32%

□ До 5 години
□ Од 5 години и 1 месец до 10 години
□ Од 10 години и 1 месецдо 15 години
□ Од 15 години и 1 месец до 20 години 
ш Од 20 години и 1 месец до 25 години
□ Над 25 години и 1 месец

Графикои бр.4 Графички прикаѕ пи вработеште во зависпост од работпото

искуство

Ичвор: Од спрчасдешппа анкета во ООУ "И линдеп" Kpiieii f la t  an ка

Од графиконот гледаме дека 10%% од вработените имаа г работно искуство до 5 

години. 29% се вработени со искуство од 5 до 10 години. 32% припаѓаат на 

вработените од I0 до I5 години. 18% учествуваат вработените со работно искуство од 

15 до 20 години. 7% се со работно иекуство од 20 до 25 години, одмосмо 4% мрипаѓаат 

на онис вработени кои имаат работно искуство над 25 години.
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1. Анализа на резултатите за влијаннето на менаџментот врз забрзаннот развој на 

образованнето

Далп сметатс дска начннот на комуннкација помеѓу вработеннте во 
училпштсто влнјас на меѓучовечкпте односи, работната клима п 
мотпвнрлпостл ia работа? Број %

Me 3 4

Делумно 8 12

Да 56 84

Вкупно 67 100

Ta6e.ni бр.1 Комуникацијата иа вработепите и меѓучовечките односи

Графикон бр.1 Ставовите пи вработеиит ѕа влијаиието па комупикчцијипш

Извор: Oi) спроведената апкета ао ООУ "И:шт)еи "  Крчвп Папанка

84% од испитаниците смегаат дека комуникацијата во училиштето влијае врз 

меѓучовечките односи. работната клима и мотивнраноста за работа. додека пак 12% 

сметаат дека начинот на комуникација помеѓу вработените само малку влијае на
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меѓучовечките односи. работната клима и мотивираноста ча работа. односно 4% не сс 

согласуваат со ваквиот став.

Во колкава мерка смстате дска сфсктнвната комуникацпја помсѓј 
вработсннтс влнјас на добр1гге мсѓучовечки олносп во учмлнштсто? Број %

Воопшто нс влијас 2 3

Малку влијас 9 13

Многу влијае 56 84

Вкупно 67 100

Табелп бр.2 Ефектшшипш комупикивија и меѓучовечките одпоси

Грификон бр.2 B.uijaiiuenw na ефекпшвпата комупикавија врѕ меѓучовечките

одиоси

Ичвор: Оо справедената чикета во ООУ "Илиидеп" Upturn Палппка

Добисните податоци на второто прашање се надополнување на претходното. 

84% го потврдуваат мислењето на вработените дека само со добра комуникација ќс се 

воспостават добри меѓучовечки односи. 13% сс изјасниле дека ефективната
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комуникација малку влијае на меѓучовечките односи, при што само 3% од 

испитаниците сметаат дека комуникацијата нема никакво влијание.

Во колкава мсрка с.мстатс дека ефектпвната комупнкацпја помсѓу 
вработешгге влнјас па поиггпвната работна клнма во училпштето? Број %

Воопшто не влијае 2 3

Малку влијас 9 13

Многу влијае 56 84

Вкупно 67 100

Табела бр.З Ефективната комуникивија и почипшвпапш рабопта клима

Графикоп бр.З Влијшшето на ефекпшвиатч комупчкшшји чрѕ работпа клима 

Иѕвор: Од спроведепатч аикепш ио ООУ "Ihinideu" Криви Палапка

Исказите на 84% од вработените потврдуваат дска само со ефективиа 

комуникација може да сс постигме мозитивна работма клима во училиштето. за разлика 

од ова едем незначителен процент 13% од испитаниците тврдат дска таа малку 

влијаеили воошпто ис влијае 3% врз позитивната организациона клима. Резултатитс 

од ова прашање бса зсмени за тестирање иа посебпата хипотеза I. и со помош на х2

71



Ефективниот мвнаџмент и квалитетот на образованието

тест се потврди дека ефективната комуникација помсѓу вработените влијае на 

позитивната работна клима во училиштето. (Р<0.05)

Во колкава мсрка сметате дека ефектнвната кому|111кација помсѓу 
вработеинте влпјас на Вашата мотнвираност ia работа? Број %

Воопшто ис влијае 3 4

Малку влијае 11 16

Многу влијае 53 80

Вкупно 67 100

Табела 4. Ефектшншпш комуччкавчја ч мотчвчрачоспш ча вработеччте

Графчкоп бр.4 Влчјчнчето ча ефективчата комуччкавчја врз мотчвчраноста на
вработеччте

Иѕвор: Од спроведената анкета во ООУ "Илинден " Криви Паланка

Комуникацијата претставува еден од најзначајните механизми со кои може да се 

постигне висок степсн на мотивираиост на вработените во училиштето. со оваа 

констатација се согласуваат 80% од испитаниците кои учествуваа во ова истражување. 

наспроти 4% кои тврдат дека таа воопшто не влмјас на мотивираноста на вработенитс.
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Далн сметате дека ничннот па комуиикаиија помеѓу меиаџсрот (д|||)с»сторот) 
ii вработсннтс влмјас на задоволството од работата п на нзвршувањето на 
работнптсобврскн? Број %

He 4 6

Делумно 15 22

Да 48 72

Вкупно 67 100

Тибели бр.5 Комучикицији помеѓу вриботен/мениџер

Графикон бр.5 Влијаниешо na комуникација помеѓу вработеи/мепаџер врз 

ц-Јвршувањето па работпшпе обврскч

Иѕаор: Од спроведтата аикета чо ООУ "И. ншден "  Криаа Пч.ишка

Добрите комуникациски односи помеѓу вработениге и менаиерот (директорот) 

претставуват едни од најзначајнитс фактори за ефикасиото извршуван.е на работните 

обврски од страна на вработемите. 72% од испитаницитс го потврдуваат ова со тоа што 

одговорилс позитивно на ова прашање, 22% истакнале дека начимот на комуникација 

помеѓу мснаџерот и вработениге само малку влијае на задоволството од работата и
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извршувањето на работните обврски. и 6% од испитаниците тврдат дека начинот на 

комуникацијата помеѓу менаџерот и вработените не влијае на задоволството од 

работата и на извршувањето на работнитс обврски.

Во колкава мерка сметате дска сфектнвната комуникација помеѓу 
мснаисрот (директорот) п вработсннтс влијас на Вашето задоволство од 
работата? Број %

Воопшто не влијае 5 7

Малку влијае 15 22

Многу влијае 47 71

Вкупно 67 100

Тииелч бр.6 Ефектчвштш комупикација и задоволство од работапш

Грификоп бр.б Влијшшето па ефективнити комупикацијн врз задоволство од
работита

Ичвор: ОО спровеОенапш аикета во ООУ "Илчнден" Кршѕч Пимшка

Ефективната комуникација помеѓу вработените и менаџерите има големо 

влијапие врз задоволството од работата 71% од испитаниците сметаат дека таа има
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големо влијание. 22% истакнале дека малку влије, односно 7% сметаат дека нема 

никакво влијанис врз задоволството од работата.

Во коакава меркп с.мстатс дска сфсктивната комунпкацнја помеѓу 
мснаисрот н пработснптс влпјае на Вашето ефнкасно извршуваље па 
работните обврскн? Број %

Воопшто не влијае 7 10

Малку влијае 19 28

Многу влијае 41 62

Вкупно 67 100

Табела бр. 7 Ефектшшати комуникација и извршувањето па работпите обврски

Графикоп бр. 7 B.iujanuemo na ефекпшвпати комупикнција врз извршувањето па

работпшпе обврски

Иѕвар: Од спровсдеччта анкепш во ООУ “П.ишдеп" Крчви Паланки

62% од испитаниците смстаат дека ефективната комуникација по.меѓу 

враоотените и менаџеритс има големо влијание 1фз извршувањсто на работмите
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обврски. 28% истакнале дска малку влије. односно 10% сметаат дека воопшто нема 

влијание врз извршувањето на работните обврски.

Дали сметате дека информираноста.мотнвнраноста н задоволството на 
вработеиитс од работата влијас на мислењето на јавпоста за учи;|ии1тето? Број %

Нс 4 6

Делумно 14 21

Да 49 73

Вкуппо 67 100

Тчбелч бр. 8 Влчјачието па ччформчрчностч ч мотивирчпостч нч врчботспшпе 
врз мислењето пч јчвиостч ѕч училш иmemo

Грчфчкоп бр.8 Грчфички прчкчз чч влчјчнчсто пч ччформчрчпостч ч
мотчвчрччостч

Ihaop: Оо спропеЧешшш аикспш во ООУ "Илиндеи " Кртш П ччш кч

73% од исмитаниците тврдат дека влијанието на информираноста и 

мотивнраноста на вработените има големо влнјание врз на мислењето на јавноста за

76



Ефективниот менаџмент и квалитетот на образованието

училиштето. 21% сметаат дека информираноста. мотивираноста и задоволството на 

вработените од работата само малку влијае на мислсњсто на јавноста за училиштсто, за 

разлика од кои 6% далс исказ дека информираноста. мотивираноста и задоволството на 

вработените од работата не влијае на мислсњсто на јавноста за образовната 

институција.

Во колкава мерка сметате дека Вашата ш|фор.мпраиост in работењето п 
Вашата мотнвираност ia  работа влијае на успешноста на обршовната 
инстнтуцнја? Број %

Воопшто не влијае 3 4

Малку влијае 11 16

Многу влијае 53 80

Вкупно 67 100

Табела бр. 9 Влијанието пч информирапоспш и мопшвираиоспш па вработепите 
врз успеитоспш па образовштш институцији

Грш/шкон бр.9 Грифички приказ на влијшшето па информираноспш ч 
моттиричоста па вработеишпе врз обризовшша институцији

Извор: Od спроаедеттш чпкетч во ООУ "Илинден" Крива Ииншка
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80 % од испитаниците сметаат дека нивната информираност и мотивираност 

имаат големо влијаиие врз успешноста на образовната институција, за разлика од иив 

само 4% дале исказ дека тоа нема никаво влијанмс врз нејзиното работење.

Во колкава мерка сметате дска Вашсто ј п д о в о л с т в о  о д  работата кое го 
преиссувате во јавноста влнјас на i i o i i i t i i b i i o t o  мислељс нп јавноста за 
образовната институцнја? Број %

Воопшто нс влијае 4 6

Малку влијае 12 18

Многу влијае 51 76

Вкупно 67 100

Тииеѕш бр. 10 B.iujaunemo na ипформирипоопа и мотивирапоспш па вработените 
upi позшпшшото мислење па јивпоста

Графикоп бр.10 Графички прикиз па влијаиието па ипформирапоапи и 

мотшшриноста па вработепшпе врз позипшвпото мислењв ча јшшоспш

Извор: Од спрооеОептт ппкота во ООУ "И.чшОен "  Kprni/t Памшкн
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76 % од испитаниците сметаат дека нивната информираност и мотивираност 

имаат голсмо влијание врз позитивното мислењс на јавносга за училиштето, за разлика 

од нив само 6% дале исказ дека тоа нема никаво влијание врз позитивното мислење на 

јавноста. односно 18% од испитаниците мислат дека тоа малки влијае на позитивното 

мислење на јавноста за образовната институција

Како Впе ја оцснуватс комунпкацнјата помеѓу вработснитс во 
Вашето училиште? Број %

1 -Ј1оша. 4

2 - Добра. 31 47

3 - Многу добра 27 40

4 -  Одлична 5 76

Вкупно 67 100

Тибели бр.П  Оцеики na комупикицujama od cnipana na epaoomenume

Графикоп бр. I I  Грифички приказ па оцепката па комупикацијити ад страна па
epaoomenume

Иѕвор: Оо счроведештш пнкепш ао ООУ “И.шиосп " Крива Паланка
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Комуникацијата во училиштата се одржува на солидно ниво а тоа го потврдува 

фактот дека 47% од вработените комуникацијата ја оцснилс како добра. 40% многу 

добра. 7% одлична. а само 6% од исмитаниците комуникацијата е оцениле како лоша.

Koja ол иапслсинте карактсрнстпкн па сфективната комунпкацнја сметатс 
дска и исдостпга на комупикацијата по>Јеѓу вработеиите во Вашето 
учнлшитс Врој %

Навремсиост 9 13

Веродостојност 3 4

Концизност 5 7

Разбирлнвост 23 35

Трансиарентност 6 9

Иедвомисленост 21 32

Вкупно 67 100

Табе:ш dp. 12 Недоспичпок на ко.иупчкацчјапш помеѓу вработените во обрчѕшшапш 
ипституција

□  Навременост □  Веродостојност □  Концизност

□  Разбирливост ■  Транспарекшост □  Недвомисленост

Графикон 6р.12 Графички нрикаѕ пи недостаток на комуннкацијчпш помеѓу 
враоотепшпе во обрачовшшш ичституцчја

If uiop: 0<) спроведенатч ипкепш ио ООУ “ll.'iiindcii"  Кривч fltutniKa
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35% од испитаниците тврдат дека инфор.мацииге се недоволно разбирливи, 32% 

од испитаниците сметаат дека од информациите кои се премесуваат во нивната 

образовиа институција нс трсба да бидат двосмислени, туку тие треба да бидат јасни и 

прецизни, 13% сметаат дека оиа што недостасува во нивната институција е 

навременото пристигнување на информациите. 9% се изјасниле за недостаток иа 

транспарентност. 7% за концизност и 4% веродостојност. Со ова се потврдува 

посебната хипотеза 2 дека наставниците не се задоволни од комуникацијата во нивните 

училишта.(Р<0.05)

Далн сметате лска доколку комунпкацијата помеѓу вработсните се подобрн 
во карактсристикитс кон Вие сметате дека се значајни, бн бнлс подобренн 
меѓучовсчките одиоси, работната клима и Внс би бнле помотнвирани за 
работа. Број %

He 2 3

Делумно 6 9

Да 59 88

Вкупмо 67 100

Тидели бр.13 Препшоспшвки na apaoomenume во поглед па комупчкацијата

Графикап бр.13 Претпостивкн на вработеиите во поглед пч комуникацијапш 

Иѕвор: OD cnpoeeDenamu инкепш во ООУ “Илинден " Кршш Палапка
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Доколку сс подобри комуникацијата во поглед на ставовите на вработените 

тогаш тоа многу ќе придонесе за подобрување на меѓучовечките односи, работната 

клима и би бил многу помотивиран/на за работа (88%), 9% сметаат дека би се 

подобриле меѓучовечкитс односи. работната клима и би бил помотивиран/на за работа, 

но само во мала мерка. за разлика од мив 3% дале исказ дека воопшто не би се 

подобриле меѓучовечките односи . работната клима и не би бил помотивиран/на за 

работа.

Како ja оцснуватс комуннкацијата помеѓу меиаисрот (вашнот прстпоетавен, 
раководптсл) п вработепнте во Вашата образовпа инстптуцнја? Број %

1 -Лош а 12 18

2 -  Добра 32 48

3 - Многу добра 19 28

4 -  Одлична 4 6

Вкупно 67 100

Taoe.ni бр. 14 Оценка на комуникацијапш вработен/менаџер

Г р а ф и ко н  бр. 14 Г р а ф и ч кч  п р ч к ч ѕ  н н  к о м уп ч к а ц ч јч п ш  вр ибот еи /м ечнрер  

Иѕвор: Od спроведешчпа анкета во ООУ "lf:ilinden "  Kpiteii Па.ншкп
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Голем дел од вработеиите во образовните установи имаат поставено добри 

(48%) комуникациски односи на релација вработем/менаџер. 28% се речиси многу 

задоволни од ваквиот однос. наспротн i 8% од испитаниците кои комуникацијата 

вработен/менаџер ја оттценуваат како лоша.

Koja ол наведеннте карактернстпкп иа ефектнвната к-о.муникацпја смстатс 
дека п нсаостнга на комуннкацнјата иомеѓу мемаиерот (пашпот 
претпоставсн, раководнтсл)н вработенитс Број %

Навременост 25 38

Веродостојност 4 6

Концизмост 3 4

Разбирливост 15 23

Транспарентност 7 10

Медвомисленост 13 19

Вкупно 67 100

Тибела бр. 15 Недоаиапгоци во комуникацијшпа иомеѓу вработеп/мепаџер
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Грифнкоп бр.15 Недостатоци во комуникацијата помеѓу вработен/менаџер 

И)вор: 00 спроведснтпа анкета во ООУ “Илинден " Крива Паланка

Во комуникацијата иа вработените со менаџернте се утврдени различни 

недостатоци и тоа: 38% сметаат дека навременото испраќање на пораките отсуствува 

од постојаното работење. 23% не ги разбираат пораките кои се упатени кон нив. 19% се 

изјасниле дека пораките кои ги примле сс двосмислени. 10% тврдат дека има отсутство 

на транспарентноста. 6% укажуваат на слабата веродостојност. и 4% смстаат дска 

концизиоста е недостаток.

Дали сметате дека доколку комунпкацпјатл помсѓу мсилисрот(вашпот 
претпоставеи, раковолител) н вработснитс се подобри во карактсристпк-итс 
кои Впе смстате дека се злачајнп, Вис бп бпле позадоволни од работата и 
поефпкасно бн rit нзвршувале работппте обврски? Број %

He 3 4

Делумно 11 16

Да 53 80

Вкупно 67 100

Табела 16. Подобрување на комуникацијата вработеи/мепарер

84



Ефективниот менаџмент и квалитетот на образованието

Графикон бр. 16 Влијипието пи подобренита комупикација помеѓу
вриботеп/менарер

Ичвор: 00 спроведената анкета во ООУ "И.чинОеп " Крива Пшинка

80% ол испитаниците би биле многу позадоволни и поефикасни во извршувањсто на 

работмитс задачи. 16% би биле позадоволни но само во мала мера. и 4% ме бм бил 

воошито позадоволнн и моефикасни во работата.

Како ја  оиенуватѓ Вашага ш|формнрлност за работељсто на 
училпштсто? Број %

1 -  Лоша 8 12

2 -  Добра 29 43

3 - Многу добра 24 36

4 -  Одлична 6 9

Вкупно 67 100

Табели бр. 17 Оцепка па ииформирапоспш во образовната ииституција
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Грчфчкон Op. 17 Процеитуалеп чсказ ѕи оцечката чч ччформчрачоста ш>
обраѕовштш чнстчтуцчји

И ѕвор: Од снроведештш аикепш no ООУ “H.iinideii"  Крчва Паланка

Во релатнвио висок (43%) процснт од вработсните сс добро имформирани за 

случувањата во образовмата имституција. за разлика од овој процент (36%) од 

испитаницитс сс мпогу добро информирани. 9% се одлично информирани. иаспроти 

12% кои не се задоволми од информираноста за работинте ангажмани во образовната 

институцмја.

Далн смстатс дека доколку би бнлс ио11>|форм1фанн во лсловите ол 
работешсто кои Вис сметатс лска сс шачајии, и доколку стс мотпвиранн, 
Вие би постнгпале поуспсшно сиропслување на стратсгнјата »а развој на 
образованисто Број %

He 2 3

Делумио 8 12

Да 57 85

Вкупно 67 100

Табела op. 1Н Ипформирсшоста ча вработените ѕа работењето mi обриѕовнипш 
чпстчтуцчја
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Графикоп бр. 18 Ипформирапоспш ни вработеншпе ча работењето ни обртовштш 
ипспштуција

Ihuiip: ОО спроасдсштш ипкети ао ООУ "И:шш)сп" Крива Пч.нтка

Информираноста на вработсмитс за работењето на образовиата институција . 

многу би придоиесло за поуспеишо спроведување на стратегијата за развој на 

образованието. ваквиот став го делат 85% од испитаниците. 12% сметаат дека ова 

дсдумно би влијаело врз стратешкото управуваље. a 3% се изјасниле дека ова воопшто 

нс.ма да влијае на стратешкото управување.

Д ал и  см етатс  дека В аш сго задоволство  од рабо тата , се пренесува 
иадвор од образовп ата  niiCTiiTymija п вл и јас  на м нслењ ето  на 
јав н о ста Број %

He 3 4

Делумно 5 7

Да 59 89

Вкупно 67 100

Табела бр. 19 B. iu j im i iL 'm o  иа чидоаолстиото т) риоотат нрз надворешттш
око.1 ипи
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Графикоп op. 19 Влијаиието па задоволството од работат врѕ падворешттш
околшш

Hump: Oi) ciipoeudcnanui iiiiKi'ina ao ООУ "Илинден" Kpuea Палинка

89% од испитаниците смстаат дска доколку се задоволни од работата тоа 

позитивно ќе влијае врз нив. а со тоа м позитивно ќе влијаат во надворсшната околина. 

и ќс бидат позитивно насочени ком развојот на образованисто . наснроти 4% кои 

сметаат дека тоа нема да има никакво влијатис кон надворешната околина.
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Четврти дел -  Заклучок

Образованисто како една од своитс фундамемтални цел го има пренесувањето 

на култура од една генерација на друга. Образование пајчесто се стекнува во детскитс 

забавишта. основнитс училишта. срсднитс училишга. колеџите. факултетите. 

уневерзитетите и сл. Најмиогу образованме сс стекнува од наставпик или професор кој 

подучува во училиштата. Истотака децата кога сс мали стекнуваат образование од 

иивиитс мајки. татковци. баби. дедовци и сл. Образование може да се стекне и со 

чнтаи.е на книги. весници и сскакви пишани дсла. Многу образовамие се стекнува од 

телевизијата преку разни емисми и филмови.

Децентрализацијата во образованнето. како еден континуиран и креативен процес 

иа промени и дејствија. треба да со аиализира од различни гледишта: преиос и 

спровсдување иа одрсдсми образовии надлсжности од цснтралмата на локалната власт. 

постосње иа повисоко ниво на автоиомија ма училишно имво. проценката на граѓаннге 

ла услугите во образовнието и на крај но не и последно. врските меѓу тритс главни 

нивоа во целиот процес на образованието. иентралното ниво. локалиото ииво и 

училишиото ииво.

Kora станува збор за дсцемтрализираното образование. и на општината и иа 

училишната управа троба да им сс дадс релевантна димензија. Директорите треба да 

умравуваат со своите училишта во тесма соработка со училишниот одбор. На нив треба 

да им бидат дадени клучните одговорности од учнлишните одбори како што е 

предвидсмо со законодавството за основното образованне. но пред се. тме треба да 

бидат под надзор ма локалмитс власти (општимитс). Всушност. главннтс органн во 

целнот овој круг се училишнитс одбори. нивната структура којашто сс сосотои од 

претставннците на наставниците. педагозите и стручннте соработиици. родителите. 

локалната самоуправа како н претставник од Министерството за образование и наука.

Самата оргаиизација на иастават бара осовременување ма маставата кое сс 

постигнува со менувањс на исдагошкиот пристап. А тоа подразбира ирименување на 

различии облици на настава како што се иа пример; групиата работа. работата во 

таидсми. иидивндуалната работа итн. Креативииот наставник може да ги комбштра 

различмитс облици на настава. па во фроиталната настава да вклучи елсмснти или
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поврсмено да ја замени со групма работа или со слементи на индивидуална работа. 

Сообразно со облиците па пастава. дидактичкиот состав и одбраииот иристап се 

одбираат и иајмогодните методи иа работа. Најсоодвстна за нашитс услови за работа и 

за заедиичко содејство ма рслација ученнк-наставннк се смета поделбата во која 

методите сс хиерархиски подрсдени во: основпи видови методи и иодвндови на 

основиитс мстоди.

Од доссгашното излагање исто така можсме да констатирамс дека користеи>сто 

иа мовитс компјутерскн н технолошки рссурси во наставата е неопходност. Тоа има 

своп мредности (и за наставниците. но и за учениците). но н одрсдени слабости 

(повторно и за едните и за другите). Мсѓутоа модерното образование треба да бидс 

така организирано учениците да можат да стекпат солидна информатичка писменост и 

култура. Затоа се прспорачува да се воведат нови модели на настава и учсњс со 

користење на ИКТ. Природата на ИКТ с таква што постојат многу разлики во 

можностите за нсјзиното имплементнрањс како од предметот. така и од стручноста. 

односно знаењето на наставникот за нсјзина реализација. Со прнмената на ИКТ 

учсииците пе се патрупаии со книги. еициклопедии. и ие се губат чсови за да сс дојде 

до сите тие информации. I (аставникот единствено ги дава иасокитс. а потоа учсниците 

самостојно работат. Имформатичко и комуиикациската гсхнологија стаиа составсн дел 

ма образова micro. и тоа како иоддршка на наставниците за реализација на 

градиционалната настава или иак како замеиа за таквата настава со едсн од новите 

методи и начини ма реализација на наставниот процсс како м процесот ма учење и 

подучувањс. Тоа е во тосна врска со мултимедијата. комиј>лсрското вмрсжување и 

програмското инжипсрство. кое довсдс до мојава па геиерацијата компј\тсрски 

системи за учси.с и подучуваље.

Мсиаимсмтот во образованието се дефинира како интердисциплинарна наука 

која го подига сопствсного научно ниво. Менаиментот значи примена ма 

иитердисциплинарна систсмска наука. која ги анализмра проблсмите . значи 

одлучувањс и мримен на рсшсмијата на организацијата. Менаџирањсто во образовниог 

систем е скоро истокако п во сдна обична организација која работи за профит. Но 

разликатае во тоа дека во образовиот систсм менаџерот односио директорот во 

училшптата. деканот на факултстот сноси поголсм одговориост отколку обичниот 

меиаџср во сдна организација. 'Гаа разлнка сс гледа во тоа прсд кого тој одговара за 

својата работа. Додска менаиерот во организацијата одговара прсд мндивидуалем opran
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или пак колегијално тсло кои ја претставуваат највисоката инстанца, менаџерот во 

образовнта институција одговара не само морално и етички. туку и матерјално 

одговорно пред институциите на државата. а исто така е одговорен за своето раоотсњс 

пред корисницитс на услугите на ооразовната иснституција, а и пред целото 

општество. Тоа е на начин што децата чие ооразование се одвива токму во таа 

институција утре ќе треоа да бидат на одредена работна позиција која ќс бара одредеми 

способности со кои овие се стекнуваат токму во ваквитс воспитно-образовни и 

едукативни институции.

Што значи дека директорите. деканите -менаџери зависно од нивната 

менаџерска смособност во точно одреден момент односно нивната проценка за 

употреба на сите овие фумкции кои погорс во текстот беа обработени зависи иднината 

на нашсто општество . како и функционирањето на целата институција, а воедно и 

квалитетот на услугите кои ќе бидат дадени зависно од мотивирањето на вработеиите . 

како и в.чожувањсто во нивниот профссионален развој.
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Шести дел - Прилози

Почитувани колсги

Ова истражуваљс се спроведува со цел да се утврди на кој начин менаџментот можс 

да придонссс за забрзан развој на образованието. Анкетата е анонимна, а Вашитс 

податоци ќс бидат искористени исклучиво за цслите на истражувањсто.

Доколку би сакале да дадете свој придонсс во ова истражувам.е би Be замолиле да 

го мополмите следниов прашалник.со означување ма одговорот на прашањето кое 

најмногу одговара на Вашето мислење.

Одмаиред Ви благодариме.

I- социо-дсмографски податоци

1. Пол:

а. Женски

б. Машки

2. Образование:

а. Завршено средио образование

б. Завршено вишо образование

в. Завршено високо образование

г. Завршема магистратура/докторат

3. Возраст

а. Од 20 до 30 години
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б. Од 3 1 до 40

в. Од 4 1 до 50

г. Од 51 годипа и повеќс

4. Работно нскуство:

а. До 5 години

б. Од 5 години и 1 месецдо 10 годшш

в. Од 10 годиии и I месецдо 15 години

г. Од 15 годиии и I месецдо 20 години

д. Од 20 годипм и I месецдо25 години 

ѓ.Над25 години и 1 месец

/ /  -  Пршшшш ш иостигнувиње ни истрижуничкитв цели

1. Дали сметате дека начннот иа комуннкација помеѓу вработспнтс во 

учи.чиштето вднјае на меѓучовечкнтс односп, работната кмима и мотнвираноста 

за работа?

a. 11е

b. Дедумно

c. Да

2. Во колкава мсрка сметатедека сфектпвнага комуннкацнја помеѓу вработените 

влнјае на добрите меѓучовечки односи во училиштсто?

1. Воопшто ne влијае

2. Малку влијае

3. Многу влијас

3. Во колкава мерка сметатс дека сфектнвиата комуннкација помсѓу вработените 

влијас иа иозитивнага работна клнма во училиштсто?

1. Воопшто ие влијас

2. Малку влијае
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3. Многу влијае

4. Во колкава мерка сметате дека ефективната комуиикација помеѓу вработеннтс 

влијае на Вашата мотивнраност за работа?

1. Воопшто не влијас

2. Малку влијас

3. Многу влијае

5. Дали сметате дека начинот на комуникација помеѓу менаџерот (директорот) и 

вработеннте влмјас на задоволството од работата и на извршувањсто на 

работнитс обврскн?

a) Нс

b) Дслумно

c) Да

6. Во колкава мерка смстате дска сфсктивната комуннкација но.мсѓу менаџерот 

(директорот) п вработенитс влијас на Вашсто задоволство од работата?

a) Воопшто не влнјас

b) Малку влијае

c) Миогу влијае

7. В« колкава мерка сметате дска сфективнага комуникацнја номсѓт мсиаисрот и 

вработсинтс влпјае па Вашет» сфикасио извршувањс на работните обврскн?

a) Воопшто не влијае

b) Малку влијае

c) Многу влијае

8. Дали сметате дека iii^<>pMiipaiiocTa,MorimiipanocTa и задоволството на 

врабогсниге од работата влијас на мислењсго на јавнос га за училиштето?

a) He

b) Делумно

c) Да

9. Во колкава мсрка сметате дека Вашата нпформирапост за рабогењето и Вашата 

мотивирамост за работа влпјас иа успсшноста на образовиата i i i i c t i i туцнја?
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a) Воопшто не влијас

b) Малку влијае

c) Многу влијас

10.Во колкава мсрка с.метате дека Вашсто задоволство од работата кос го 

пренесувате во јавиоста влијае на нозитнвното мнслење ма јавиоста за 

образовната ниституцнја?

a) Воопшто не влнјас

b) Малку влијас

c) Многу влијае

П.Како Вие ја оценувате комуникацијата помеѓу вработеннте во Вашето 

учнлнште?

a) Jlouia

b) Добра

c) Многудобра

d) Одлична

12. Koja од наведсните карактернстики на сфекгивната комуникацнја сметате 

дека и недостига на ко.муннкацијата иомеѓу вработепите во Вашсто учнлиште

a) 11авременост

b) Всродостојност

c) Концизност

d) Разбирливост

с) Транспарентност 

0  Мсдвомислсност

13. Далн сметате дека доколку комуннкацпјата помсѓу вработеиите се иодобри во 

к-арактер|1стнк-|1тс кои Вие сметате дека сс значајни, бн биле нодобрсни 

меѓучовечк-ите одиоси, работиата клима и Вис бн бнлс иомотмвирани за работа

a) He

b) Делумно

c) Д а
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14. Како ја оценувате комунпкацијата номсѓу мспаџерот (вапшот претпоставсп, 

раководител) и вработснптс во Вашата образовна институцнја?

a) Лош

b) Добр

c) Многудобра

d) Одлична

15. Koja од наведените карактсрнстнки па сфективната комуникацнја сметате 

дека м нсдостига иа комуннкацијата помсѓу мепаџерот (вашнот иретноставен, 

раководител) н вработе11нте

a) Навремсност

b) Всродостојмост

c) Копцизмост

d) Разбирливост

e) Траиспарентно 

I-) Недвомислсност

16. Дали смстате дека доколку комуникацнјата но.меѓу меиаџерот(ва1Ш1от 

претноставеп, раководитсл) п вработсн11тс сс иодобрн во карактсристиките ком 

Вме с.мстате дека се значајни, Внс би биле нозадоволнм од работата п посфикасно 

бн гн пзвршувале работнитс обврскн?

a) He

b) Дслумно

c) Да

17. Како ја оценувате Вашата нпформираност за работењето на училнштето?

a) Лоша

b) Добра

c) Многудобра

d) Одлична

18. Далм сметате дека доколку би биле поннформ11ран 11 во деловнте од рабогењего 

кои Вие сметате дека се зпачајни, п доколку сте мотивиранп, Вие би noćnii iia.'ic 

поуспешио епровсдување па стратегнјата за развој иа образованиего
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a) He

b) Делуммо

c) Да

19.Да.чн сметате дека Вашето задоволство од работата, се преиесува надвор од 

образовната институција и влијае на мнслењсто на јавноста

a) He

b) Делумно

c) Да
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