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Основни податоци за студиската програма и носителот на студиската 

програма 

Наслов на студиската програма Воспитувач 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола 

Единица на универзитетот Педагошки факултет  

Научно-истражувачко подрачје Општествени науки (5) 

Научно поле Образование (505) 

Научно-истражувачка област 

Педагогија (50500) 

Дидактика (50501) 

Специјална дидактика (50502) 

Историја на педагошките системи 

(50503) 

Методика (50504) 

Теорија на воспитание (50505) 

Теорија и развој на наставни програми 

(50506) 

Ѐлементарно образование (систем и 

методи) (50507) 

Образовна политика (50512) 

Образование на наставници (50513) 

Образование на возрасни 

(Перманентно образование) (50511) 

Вид на студии четиригодишни академски студии 

Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити 240 

Звање што студентот го добива по завршувањето 

на студиската програма  
Дипломиран воспитувач 

Звање на англиски јазик што студентот го добива 

по завршувањето на студиската програма  
Graduated Pre-school teacher 

Времетраење на студиите (во години) Студиската програма од прв циклус е 

со времетраење од 4 години, односно 8 
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семестри. 

 

Учебна година во којашто ќе започне 

реализацијата на студиската програма 
2017/2018 

Број на студенти што се планира да се запишат 

на студиската програма 
20 

Јазик на којшто ќе се изведува студиската 

програма 
македонски 

Дали студиската програма се поднесува за 

акрдитација или за повторна акредитација 
Повторна акредитација 

Година на поднесување на студиската програма 

за акредитација/повторна акредитација 
2017 

Web страна на Универзитетот и Единицата на 

Универзитетот носител на студиската програма 

www.uklo.edu.mk 

www.pfbt.uklo.edu.mk 

 

 

http://www.uklo.edu.mk/
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/
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1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

 

Назив на високообразовната установа Педагошки факултет 

Седиште Битола 

Веб страница www.pfbt.uklo.edu.mk 

Вид на високообразовната установа јавна 

Податоци за основачот (на приватната 

високообразовната установа) 

 

/ 

Податоци за последната акредитација 2010 

Студиски и научно-истражувачки 

подарачја за кои е добиена акредитација 

Образование: Општествени науки 

Единици во состав на високообразовната 

установа 

 

/ 

Студиски програми што се реализираат 

во единицата која бара проширување на 

дејноста со воведување на нова/и 

студиска/и програма/и 

Прв циклус: 

  

- Наставник за одделенска настава 

- Воспитувач   

- Македонски и англиски  јазик   

- Македонски и германски јазик  

- Македонски и француски јазик  

- Македонски јазик и книжевност 

- Англиски јазик и книжевност 

- Германски јазик и книжевност 

- Преведување (од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик) 

- Социјална и рехабилитациска 

педагогија 

- Информатика и техничко образование 

  

Втор циклус: 

- Педагогија од областа на методиките 

- Работа со надарени и талентирани 

- Македонски јазик и литература 

- Англиски јазик и литература 

- Германски јазик и литература 

- Француски јазик и литература 

- Менаџмент во образование  

- Односи со јавноста  

 

Трет циклус: 

- Докторски студии по образовни 

науки 

- Докторски студии по менаџмент во 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/


7 

 

образование  

- Докторски студии на наставата по 

јазик (македонски јазик, англиски 

јазик, германски јазик, француски 

јазик) 

Податоци за меѓународна соработка на 

планот на наставата, истражувањето и 

мобилноста на студентите 

Педагошкиот факултет – Битола активно се 

промовира во рамките на меѓународната 

соработка. Во тој контекст, секоја академска 

година на Факултетот гостуваат еминентни 

професори кои држат пригодни предавања за 

студентите. Меѓу најзначајните визитинг- 

професори ќе ги спомнеме: Марк Гинзберг 

(САД), Ирина Балусова (Русија), Грозданка 

Гојков (Србија), Иван Фербежер (Словенија), 

Јасмина Старц (Словенија), Мирослав Кука 

(Србија), Божидара Кривирадева (Бугарија), 

Јоана Хенрих (Полска), Игор Мавер 

(Словенија), Себасијан Кемпген (Германија), 

Мирјам Баит (Италија) и др. 

Педагошкиот факултет - Битола учествувал во 

голем број на меѓународни проекти. Во 

последните две години (академската 

2015/2016 и 2016/2017) на Факултетот се 

реализираше проект од областа на 

претприемничко учење кај студентската 

популација, под покровителство на SEECEL. 

Во 2015 г. Педагошкиот факултет – Битола и 

Педагошкиот факултет од Краков (Полска) 

објавија заедничка публикација Modern Social 

and Educational Challenges and Phenomena: 

Polish and Macedonian Perspective. 

Публикувањето на оваа книга настана како 

резултат на заедничката научно-истражувачка 

работа на двете партнерски институции. 

Во рамките на програмата ERASMUS + 

потпишани се договори за соработка со голем 

број европски високообразовни институции 

меѓу кои: Филолошкиот факултет во Лоѓ 

(Полска); Институтот за германистика и 

Институтот за славистика при Универзитетот 

во Бамберг (Германија); Филолошкиот 

факултет од Универзитетот „Лудвиг 

Максимилијан“ во Минхен (Германија), 

Факултетот за англистика при Универзитетот 

во Кемниц (Германија); Педагошкиот 
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факултет во Пловдив (Бугарија), Педагошкиот 

факултет во Кастамону  (Турција) и др. 

Во академската 2015/2016 година, во рамките 

на програмата Erasmus +, влезна мобилност на 

Педагошкиот факултет–Битола реализираше 

проф. д-р Десислава Тодорова од 

Универзитетот „Лудвиг Максимилијан“ во 

Минхен и проф. д-р Игор Мавер од 

Филозофскиот факултет во Љубљана. 

Исто така, 5 студенти Педагошкиот факултет, 

од различни студиски насоки, реализираа 

Erasmus + мобилност во реномирани европски 

универзитети. Тројца студенти следеа настава 

на Универзитетот во Бамберг (Германија), 

еден следеше настава на Универзитетот 

„Лудвиг Максимилијан“  во Минхен 

(Германија) и еден студент следеше настава 

на Универзитетот во Лоѓ (Полска). 

Податоци за просторот наменет за 

изведување на наставната и 

истражувачката дејноста 

 

5 400 метри квадратни корисна површина 

Податоци за опремата за изведување на 

наставната и истражувачката дејност 

Факултетот е целосно опремен за реализација 

на наставата 

Број на студенти за кои е добиена 

акредитација 

30 

 

Број на студенти (првпат запишани) 30 

Број на лица во наставно-научни, научни 

и наставни звања 

22 

Број на лица во соработнички звања 1 

Однос наставник: студенти (број на 

студенти на еден наставник) за секоја 

единица одделно 

 

1:10 

Внатрешни механизми за обезбедување и 

контрола на квалитетот на студиите 

Самоевалуација 

Фрекфенција на самоевалуциониот 

процес (секоја година, на две години, на 

три години) 

Студентска анкета (секоја година) 

Самоевалуација на институцијата (на три 

години) 

Податоци за последната спроведена 

надворешна евалуација на установата 

2015 

Други податоци кои установата сака да 

ги наведе како аргумент за нејзината 

успешност  

Факултетот има потпишано голем број на 

договори за билатерална соработка, меѓу кои, 

со Педагошкиот факултет од Универзитетот 

„Џорџ Мејсон“ од Вашингтон (САД), со 

Академијата за педагогија и психологија на 

Јужниот државен универзитет – Росов на Дон 
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(Русија), со Педагошкиот факултет во 

Љубљана (Словенија), со Учителскиот 

факултет во Белград (Србија) и со други 

партнерски институции од регионот и 

пошироко. 

Педагошкиот факултет - Битола беше 

коорганизатор на две меѓународни  

конференции: Didactic and Methodological 

Approaches and Strategies – Support to 

Children’s Learning and Development, која се 

одржа на Учителскиот факултет во Белград на  

20. 11. 2015 и 22 меѓународна конференција: 

Intrapersonal Giftedness: Possibilities of 

Development, која се одржа на 1.07.2016 г. на 

Високата школа за струковни воспитувачи во 

Вршац. Педагошкиот факултет – Битола, на 6 

и 7.10.2016 г. беше организатор на Третата 

меѓународна конференција “Education across 

Borders”: Education and Research across Time 

and Space (1100
th

 Death Anniversary of St. 

Clement of Ohrid). На конференцијата 

присуствуваа повеќе од 200 учесници од 15 

европски универзитети и беа презентирани 

136 научни и стручни трудови од областа на 

образованието и природните науки.   

 

2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 

НАСТАВНО-НАУЧНИОТ ОДНОСНО НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ НА 

ЕДИНИЦАТА 
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3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 

УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ 

 

[Да се вметне скенираната одлука] 
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4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНИ 

ПРОСТОРИИ КОИШТО СЕ СООДВЕТНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА  

 

Просторните услови се усогласени со потребите за реализација на студиската програма. 

Просторот наменет за изведување на наставната и истражувачката дејноста изнесува 5.400 

м
2
 корисна површина. Факултетот располага со следниве простории: 1 амфитеатар; 1 

читална; 1 библиотека; 1 заштитен бункер; 3 кабинети за странски јазици; 4 кабинети за 

информатичка обука; 1+1 кабинет со лабараторија – Биологија; 1+4 кабинет со 

лабараторија – Хемија; 1+1 кабинет со училница – Ликовна уметност; 1+1 кабинет со 

училница – Перманентно образование; 1+1 кабинет со училница – Музичко образование; 1 

трафостаница во склоп на Факултетот, 1 објект за пушење – пушална, 1 деканат; 1 служба 

за студентски прашања; 8 училници и 1 медијатека.  Факултетот располага и со следново: 

1 котларница со котли за парно греење; 2+1 дворна површина со урбана опрема и 

фонтана; 16 по 2 тоалети; 10 противпожарни сандачиња; 23 противпожарни апарати; 15 

клупи за студенти – ходник; 1 резервоар за нафта за горење  30 тони.  

 

Документација за просторот предвиден за реализација на студиската програма и 

документација за обезбедени простории коишто се соодветни за вршење на студиската 

програма се дадени во прилогот бр.1.  

 

 

5. СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА  

 

Вид на опрема Количина (парчиња) 

Заштитни видео камери         16 

Систем за надворешно осветлување 

(рефлектори – канделабрии ) 

      8 + 6 

Персонални компјутери        125 

Персонален компјутер и сервер           4 

Лап топ Компјутери          30 

Ласерски печатар          32 

Музички систем           3 

Портабл радио/ЦД и касета систем            2 

Видео бим           20 

Дигитален апарат           3 

Видео камера           1 

Статив за видео камера           1 

Безжичен рутер – свичови за интернет 

мрежа 

     10 + 15 

Телевизиски апарати    ЦРТ /  ЛЦД      10 +  8 

ДВД          2 
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Видео рекордер          5 

Скенер          5 

Телефобска централа со (24 локали)          1 

Дигитално пиано- Клавинова          1 

Клавир          2 

Миксета за видео материјал          1 

Климатизери         23 

Интернет бесплатен пулт за студенти  со  5 

компјутери 

         2 

Фотокопир машини          4 

 

 

6. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Студиската програма ќе се реализира во најголем дел со постојните кадровски, технички и 

просторни ресурси. Финансирањето на студиите ќе се одвива во согласност со законските 

прописи за студирање на  јавен универзитет, Статутот на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ - Битола, Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и 

студирање на прв циклус  студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола 

како и Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. 

 

7. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

  

Р.б. Звање, име и презиме на 

наставникот 

Предмети што наставникот ги 

предава или е планирано да ги 

предава на Единицата каде што се 

организира студиската програма 

Фонд на 

часови за 

секој 

наведен 

предмет 

1. 
проф. д-р Валентина 

Гулевска 

Филозофија во образование 3+1 

Етика во образование 3+1 

Историја 3+1 

Латински јазик 3+1 

Старословенски јазик 3+1 

2. 
 

проф. д-р Добри Петровски 

Библиотекарство 3+1 

Организација на образование 3+1 
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Иновации и претприемаштво 3+1 

3. 

 

 

 

 

проф. д-р Јове Д. Талевски 

Географија 3+1 

Природни науки 3+1 

Методика на природно-научното и 

општественото подрачје 2 

3+1 

Методика на воспитно-образовната 

работа по природа и општество 

3+1 

Нашата татковина 3+1 

Медиумска култура во наставата 3+1 

Оценување на учениците 3+1 

4. 

проф. д-р Методија 

Стојановски 

Менторство 3+1 

Иновации и претприемништво 3+1 

Воспитно-образовната организација 

и средината 

3+1 

5.  

 

проф. д-р Златко Жоглев 

Социологија во образование 3+1 

Социолингвистика 3+1 

Култура и комуникации 3+1 

Компаративни религиски системи 3+1 

6. 

 

проф. д-р Љупчо 

Кеверески 

Психологија 3+1 

Развојна психологија  3+1 

Педагошка психологија 3+1 

Психолингвистика 3+1 

Општа психологија 3+1 

Образование на надарени и 

талентирани 

3+1 

7. 

 

проф. д-р Татјана 

Атанасоска 

Педагогија 3+1 

Семејна педагогија 3+1 

Предучилишна педагогија 3+1 

Теорија и практика на играта 3+1 

Општа историја на педагошките идеи 3+1 

Дидактика 3+1 

Перманентно образование 3+1 

Методологија на педагошките 

истражувања 

3+1 

8. 

проф. д-р Деан Илиев Дидактика 3+1 

Перманентно образование 3+1 

Методологија на педагошките 

истражувања 

3+1 

9.  

 

 

 

 

 

 

Фонетика и фонологија на 

современиот македонски јазик 

3+1 

Македонски јазик како странски 

јазик (за странски студенти) 

3+1 

Морфологија на на современиот 

македонски јазик 

3+1 
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вонр. проф. д-р Виолета 

Јанушева 

Лексикологија со фразеологија на на 

современиот македонски јазик  

3+1 

Историја на македонскиот јазик 3+1 

Правопис и правоговор на на 

современиот македонски јазик 

3+1 

Зборообразување во на современиот 

македонски јазик 

3+1 

Психолингвистика 3+1 

Социолингвистика 3+1 

Синтакса на на современиот 

македонски јазик  

3+1 

Дијалектологија на на современиот 

македонски јазик  

3+1 

Семантика 3+1 

Лингвостилистика 3+1 

Вештини за академско пишување 3+1 

Македонски јазик 3+1 

Современ македонски јазик 3+1 

Оценување на учениците 3+1 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

вонр. проф. д-р Даниела 

Андоновска Трајковска 

Почетна писменост 3+1 

Македонски јазик како странски 

јазик (за странски студенти)  

3+1 

Критичка писменост 3+1 

Методика на креативно пишување 3+1 

Методика на наставата по 

македонски јазик 

3+1 

Методика на наставата по 

книжевност 

3+1 

Методичка практика по македонски 

јазик и литература 

3+1 

Литература за деца 3+1 

Методика на почетно читање и 

пишување 

3+1 

Креативно литературно изразување 3+1 

Методичка интерпретација на текст 3+1 

11. 

 

 

вонр. проф. д-р Билјана 

Цветкова-Димов 

Основи на ликовно образование 3+1 

Основи на ликовно воспитание  

Методика на ликовно образование  

Методика на ликовно воспитание 3+1 

Кукларство со сценско изведување 3+1 

Креативно ликовно изразување 3+1 

12. 

вонр. проф. д-р Марија 

Ристевска 

Македонски јазик како странски 

јазик (за странски студенти) 

3+1 

Педагогија 3+1 
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Методика на воспитната работа 3+1 

Инклузивна педагогија 3+1 

13. 

 

 

доц. д-р Билјана 

Граматковски 

Македонски јазик како странски 

јазик (за странски студенти) 

3+1 

Методика на воспитно-образовната 

работа по македонски јазик 

3+1 

Култура на говор 3+1 

Педагошка документација во 

градинките 

3+1 

Јавен настап 3+1 

14. 

 

 

доц. д-р Сивакова-

Нешковска Данче 

Македонски јазик како странски 

јазик (за странски студенти) 

3+1 

Методика на наставата по 

математика  

3+1 

Математичко-дидактички игри 3+1 

Техничко образование со методика 3+1 

Креативно математичко изразување 3+1 

15. 

 

 

доц. д-р Јасмина Кочовска 

Македонски јазик како странски 

јазик (за странски студенти) 

3+1 

Граѓанско и мултикултурно 

образование со методика 

3+1 

Граѓанско и мултикултурно 

образование 

3+1 

Педагошка документација во 

градинките 

3+1 

16. 

 

 

 

доц. д-р Милена 

Пејчиновска 

Македонски јазик како странски 

јазик (за странски студенти) 

3+1 

Активности во наставата  

Нашата татковина  

Медиумска култура во наставата 3+1 

Природни науки 3+1 

Еколошко воспитание 3+1 

Методика на природо-научното и 

општетсвеното подрачје 1 

3+1 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

доц. д-р Бисера 

Костадиновска-Стојчевска 

Македонски јазик како странски 

јазик (за странски студенти) 

3+1 

Компјутерски потпомогнато учење 

на англиски јазик и книжевност 

2+2 

Вештини на академско пишување 3+1 

Когнитивна лингвистика 3+1 

Дескриптивна граматика на 

англискиот јазик 

2+2 

Англо-американска историја и 

култура 

2+2 
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Педагошка практика 0+2 

Морфологија на современ англиски 

јазик 

2+2 

Англиски јазик во струката 3+1 

Лексикологија на современ англиски 

јазик 

2+2 

Семантика 2+2 

Англиски јазик во струка 3+1 

Методика на наставата по англиски 

јазик и книжевност 

2+2 

Методичка практика 2+2 

18. 

доц. д-р Мажана Северин-

Кузмановска 

Математика 3+1 

Математичко-дидактички игри 3+1 

Креативно математичко изразување  

Примена на ИКТ во воспитно-

образовната работа 

 

Работа со компјутер и основи на 

програмирање 

3+1 

19.  

проф. м-р Мери 

Кафкалевска-Стоилкова  

Креативно музичко изразување 3+1 

Музички инструмент 3+1 

Основи на музичко образование 3+1 

Основи на музичко воспитание 3+1 

20.  

докторанд. м-р Јосиф 

Петровски 

Информатичка писменост 3+1 

Компјутерски потпомогнато учење 

на англиски јазик и книжевност 

2+2 

Примена на ИКТ во воспитно-

образовната работа 

3+1 

Работа со компјутер и основи на 

програмирање 

3+1 

21. 

 

 

 

 

доц. д-р Силвана 

Нешковска 

Прагматика 3+1 

Англиски јазик во струката 3+1 

Дескриптивна граматика на 

англискиот јазик 

2+2 

Педагошка практика  

Деловен англиски 2+2 

Историја на англиски јазик 2+2 

Фонетика и фонологија на 

современиот англиски јазик 

2+2 

Синтакса на англискиот јазик 2+2 

Контрастивна анализа 2+2 

22. 

 

Доц. д-р Гордана 

Стојаноска 

Компаративни религиски системи 3+1 

Социологија во образование 3+1 

Култура и комуникации 3+1 

23. Доц. д-р Емилија Методика на музичко образование 3+1 
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Ристевска Стефановска Методика на музичко воспитание 3+1 

24. 

 

 

 

 

 

Доц. д-р Виктор 

Митревски 

Основи на физичко и здравствено 

воспитание 

3+1 

Методика по физичко и здравствено 

воспитание 

 

3+1 

Основи на физичко и здравствено 

образование 

3+1 

Методика на наставата по физичко и 

здравствено образование 

3+1 

 

8. ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА 

УЧЕСТВО ВО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ОДРЕДЕНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 
Изјавите од наставниците за нивната согласност за учество во наставата по одредени предмети од 

студиската програма се дадени во прилогот бр.2. 

9. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ ШТО 

ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Во согласност со меѓународната Фраскатиева класификација на научно истражувачките 

подрачја, полиња и области, студиската програма припаѓа во подрачјето Општествени науки (5), 

во полето Образование (505). 

10. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Прв циклус академски – универзитетски студии со 240 кредити, ниво во Националната рамка на 

високо-образовни квалификации VIА 

11. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 

Можностите за промени во образовните концепции се неопходни за едно општество, 

како во однос на неговата социјална кохезија, така и во однос на конкурентноста на 

пазарот на трудот. Во контекст на ваквите модерните образовни иницијативи, 

Педагошкиот факултет–Битола, потпирајќи се на остварените достигнувања и резултати 

од претходните децении, продолжува да ја унапредува својата наставно–образовна и 

научно–истражувачка дејност со осовременување на студиската програма Воспитувач. 

Согласно својата улога, мисија и визија, како водечки центар за едуцирање на 

наставнички кадар во регионот и пошироко, заложбите на Факултетот се насочени кон 

подобрување на видливоста на институцијата преку: следење и оценување на квалитетот 
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на работењето, модернизација на наставниот процес (интерактивни методи и стратегии за 

учење и поучување, ИКТ во наставата, инклузивно, инеркултурно и мултикултурно 

образование, организирана педагошко-клиничка практика), обезбедување на поддршка за 

мобилност на студентите, продолжување на постојната соработка со разни партнерски 

институции од земјата и од странство и потпишување на нови договори за билатерална 

соработка, како и преку континуираното јакнење на нејзината улога на автономна 

академска заедница, одговорна за своето функционирање во рамките на општественото 

опкружување. 

 Педагошкиот факултет-Битола располага со компетентен академски кадар, избран по 

сите правила и прописи на посочените законски одредби. Со сопствен кадар Факултетот 

ги покрива речиси сите наставни дисциплини во студиските програми на прв, втор и трет 

циклус на студии. Наставниот процес го реализираат 22 наставници, вработени на 

Факултетот, од кои 9 се редовни професори, 3 се вонредни професори, 9 се доценти и 1 е 

вработен како лектор. Во академската 2015/2016 година 15 наставници се акредитираа за 

ментори за втор циклус на студии, а повеќе од половина веќе се акредитирани за ментори 

на трет циклус на студии. 

 Педагошкиот факултет-Битола, со сите свои расположливи капацитети и потенцијали, 

наставно-образовната дејност ја фокусира на студентот. Поради тоа, сметаме дека идните 

дипломирани воспитувачи, едуцирани на нашата институција, ќе бидат конкурентни на 

пазарот на трудот, не само во нашата земја, туку и пошироко. 

 

12. УСОГЛАСЕНОСТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СО 

ЕДИНСТВЕНИОТ ЕВРОПСКИ ПРОСТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И 

СПОРЕДЛИВОСТ СО ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПСКИ 

ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ 

 

Faculty of Education, University of Cambridge 

http://www.educ.cam.ac.uk/courses/pgce/primary/ 

 

13. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА  

 

Знаења и 

разбирање 

Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое се 

надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и 

познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, 

компаративни и критички перспективи во научното поле според 

соодветна методологија; Разбирање на одредена област и познавање на 

тековните прашања во врска со научните истражувања и новите извори 

на знаење; Покажува знаење и разбирање за разни теории, 

методологии. 

http://www.educ.cam.ac.uk/courses/pgce/primary/
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Примeна на 

знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува 

професионален пристап во работата или професијата; Покажува 

компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми; 

Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на 

полето на студирање. 

Способност за 

проценка 

Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање 

информации, идеи, концепти од релевантни податоци; Донесување 

соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, 

научните и етичките аспекти; Способност да оценува теоретски и 

практични прашања, да дава објаснување за причините и да избере 

соодветно решение. 

Комуникациски 

вештини 

Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со 

нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога 

критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно 

дефинирани; Презема поделена одговорност за колективни резултати; 

Способност за независно учество, со професионален пристап, во 

специфични, научни и интердисциплинарни дискусии. 

Вештини на 

учење 

Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување 

понатамошно знаење и учење со висок степен на независност. 

 

14. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Знаење и 

разбирање 
 Ги познава, разбира и толкува основните педагошки поими. 

 Ги познава, разбира и толкува основните педагошки процеси. 

 Ги познава, разбира и толкува процесите на развојот на 

личноста. 

 Ги разбира теоретските основи на педагошката работа. 

 Ги разбира теоретските основи на дидактичката работа. 

 Ги разбира теоретските основи на методичката работа. 

 Ги разбира теоретските и практичните основи на наставата. 

 Ги разбира социјалните влијанија врз воспитно образовниот 

процес. 

 Поседува знаење и разбирање за поимите: „идентитет“, 
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„култура“ и „мултикултурализам“.  

 Поседува знаење и разбирање за поимите: „инклузија“, 

„специјално образование“ и „етика во образованието“.  

 Ги познава и разбира основите на иновативното и 

претприемничко менаџирање во училницата и училиштето. 

Примeна на 

знаењето и 

разбирањето 

 Способен е за креирање на наставен процес според педагошко – 

психолошките и дидактичко – методичките основи.  

 Способен е за имплементирање на методи и техники за учење и 

поучување, развој на самостојно учење кај учениците, градење 

на стилови за учење, примена на методолошки постапки во 

истражувањето на воспитно образовната работа и примена на 

ИКТ во наставата. 

Способност за 

проценка 
 Способен е за навремена и реална проценка на различните 

воспитно образовни ситуации. 

 Способнен е за проценка на воспитно-образовни проблеми. 

 Способен е за проценка на имплементацијата на соодветните 

постапки во унапредувањето на воспитно-образовниот процес 

Комуникациски 

вештини 
 Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со учениците. 

 Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со колегите.  

 Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со родителите. 

 Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со пошироката 
заедница. 

 Поттикнува и развива персонализирани контакти, дружење и 
негување на пријателства меѓу ученици со различно етничко 

потекло во и надвор од училишната средина. 

Вештини на 

учење 
 Покажува успешност во учење од нови ситуации. 

 Покажува успешност во учење од сопственото искуство. 

 Покажува успешност во учење од различни извори. 
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15. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 
Студиската програма е во времетраење од 4 (четири) години односно 8 (осум) семестри. 

16. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 

 

За успешно завршување на студиската програма студентите треба да стекнат најмалку 240 

ЕКТС кредити. 

17.  УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА 

СТУДИИТЕ 

 

Условите и критериумите за запишување на студентите се дефинирани во 

согласност со Законот за високо образование на Република Македонија, Статутот на 

Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола и Правилникот за условите, 

критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (член 5 – член 13) и истите се 

објавуваат во Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус  студии на 

Универзитетот “Св. Климент Охридски“ - Битола.  

Студентот напредува во текот на студирањето, односно запишува предмети преку 

бројот на остварените кредити (бодови). Напредувањето во текот на студиите е 

дефинирано и опишано во Правилникот за условите, критериумите и правилата за 

запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола, којшто е јавно објавен на web страната на Универзитетот.   

18. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

По завршувањето на студиите, студентот може да го продолжи образованието на 

втор циклус студии. 
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19. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Предметите на студиската програма се категоризирани во три основни групи, во 

согласност со измените и дополнувањата на Законот за високото образование (Сл. в. бр. 

17, од 11.02.2011), и тоа: задолжителни предмети, изборни предмети што студентите 

самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети застапени на единицата на 

Универзитетот и изборни наставни предмети што студентите самостојно ги избираат од 

листата слободни изборни предмети, предложена од секоја единица на Универзитетот 

посебно. Во согласност со законската регулатива (Законот за изменување и дополнување 

на ЗВО бр. 103 од 19.08.2008 г.) Факултетот изведува клиничка настава за 10% од 

задолжителните и 10% од изборните предмети од секоја студиска година.  

Студентот во секоја студиска година задолжително посетува практична настава, како 

еден од условите за запишување наредна студиска година.   

Со студиската програма се предвидени вкупно 25 задолжителни предмети, коишто на 

студентот му обезбедуваат 142 кредити. Бројот на изборни предмети што студентите 

самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети, застапени на единицата на 

Универзитетот, изнесува 12, коишто на студентот му обезбедуваат 64 кредити, додека 

бројот на изборните наставни предмети што студентите самостојно ги избираат од листата 

слободни изборни предмети, предложена од секоја единица на Универзитетот посебно 

изнесува 4 и тие на студентот му обезбедуваат 16 кредити. Исто така, студентот има 

обврска да изработи и јавно да брани дипломски  труд, којшто се вреднува со 4 кредита.  

Составен дел на студиската програма е и практичната настава која се реализира како 

задолжителна педагошка пракса во вториот, четвртиот и шестиот семестар, како и 

задолжителниот педагошки стаж кој се реализира во осмиот семестар, со вкупно 14 

кредити. Практичната настава се реализира во детските градинки во Битола, под 

менторство на наставник од Факултетот и ментор-наставник од детските градинки. За 

своите активности студентите водат дневник. 

Од претходното може да се заклучи дека структурата на оваа студиска програма, од 

аспект за застапеноста на задолжителните и изборните предмети, е во согласност со 

Законот за високото образование и измените на ЗВО. Исто така, и предвидениот фонд 

часови за предавања, вежби и дополнителни активности неделно, во рамките на оваа 
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студиска програма, е во согласност со Законот за високото образование. Ваквиот сооднос 

на теоретската и практичната настава директно води кон исполнување на поставените 

цели на студиската програма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Практична настава-задолжителна реализација за премин во следна студиска година. Се изведува 30 дена.  

ПРВА ГОДИНА 

Прв семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити фонд на часови 

ПФВ 100 Педагогија 6 3+1 

ПФВ 101 Македонски јазик 6 3+1 

ПФВ 102 Литература за деца 6 3+1 

 Изборен предмет   

ПФВ 103 Општа историја на педагошките идеи 6 3+1 

ПФВ 104 Теорија и практика на играта 6 3+1 

 Изборен предмет  3+1 

ПФВ 105 Англиски јазик во струка 6 3+1 

ПФВ 106 Правопис и правоговор 6 3+1 

 Вкупно кредити I сем. 30  

Втор семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити фонд на часови 

ПФВ 200 Основи на природните науки 6 3+1 

ПФВ 201 Математика 6 3+1 

ПФВ 202 Развојна психологија 6 3+1 

 Изборен предмет   

ПФВ 203 Историја 4 3+1 

ПФВ 204 Нашата татковина 4 3+1 

ПФВ 205 Изборен предмет од листата на УКЛО 4 3+1 

 Практична настава
1
 4 0+4 

 Вкупно кредити II сем. 30  

 ВКУПНО КРЕДИТИ ПРВА ГОДИНА 60  

ВТОРА ГОДИНА 

Трет семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити фонд на часови 

ПФВ 300 Дидактика 6 3+1 

ПФВ 301 Предучилишна педагогија 6 3+1 

ПФВ 302 Социологија на образование 6 3+1 

 Изборен предмет   

ПФВ 303 Општа психологија  6 3+1 

ПФВ 304 Култура на изразување 6 3+1 

 Изборен предмет   

ПФВ 305 Семејна педагогија 6 3+1 
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ПФВ 306 

Воспитно-образовната организација и 

средината 6 3+1 

 Вкупно кредити III сем. 30  

Четврт семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити фонд на часови 

ПФВ 400 

Основи на физичко и здравствено 

воспитание 6 3+1 

ПФВ 401 Основи на музичко воспитание 6 3+1 

ПФВ 402 Географија  6 3+1 

 Изборен предмет   

ПФВ 403 Компаративни религиски системи 4 3+1 

ПФВ 404 Организација на образование 4 3+1 

ПФВ 405 Изборен предмет од листата на УКЛО 4 3+1 

 Практична настава 4 0+4 

 Вкупно кредити IV сем. 30  

 ВКУПНО КРЕДИТИ ВТОРА ГОДИНА 60  

ТРЕТА ГОДИНА 

Петти семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити фонд на часови 

ПФВ 500 Основи на ликовно воспитание 6 3+1 

ПФВ 501 

Граѓанско и мултикултурно образование 

со методика 6 3+1 

ПФВ 502 Филозофија на образование 6 3+1 

 Изборен предмет   

ПФВ 503 Математичко-дидактички игри 6 3+1 

ПФВ 504 Музички инструменти 6 3+1 

 Изборен предмет   

ПФВ 505 Еколошко воспитание 6 3+1 

ПФВ 506 Педагошка документација во градинките 6 3+1 

 Вкупно кредити V сем. 30  

Шести семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити фонд на часови 

ПФВ 600 

Методика на воспитно-образовната 

работа по македонски јазик 6 3+1 

ПФВ 601 

Методика на воспитно-образовната 

работа по математика 6 3+1 

ПФВ 602 Методика по музичко воспитание 6 3+1 

 Изборен предмет   

ПФВ 603 Етика во образование 4 3+1 

ПФВ 604 Инклузивна педагогија 4 3+1 

ПФВ 605 Изборен предмет од листата на УКЛО 4 3+1 

 Практична настава 4 0+4 

 Вкупно кредити VI сем. 30  

 ВКУПНО КРЕДИТИ ТРЕТА ГОДИНА 60  
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ЧЕТВРТА ГОДИНА 

Седми семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити фонд на часови 

ПФВ 700 

Методика на воспитно-образовната 

работа по природа и општество  6 3+1 

ПФВ 701 Методика по ликовно воспитание 6 3+1 

ПФВ 702 Методика по физичко воспитание 6 3+1 

 Изборен предмет   

ПФВ 703 Методика на воспитната работа  6 3+1 

ПФВ 704 

Воспитно-образовна работа со надарени и 

талентирани 6 3+1 

 Изборен предмет   

ПФВ 705 Методичка интерпретација на текст 6 3+1 

ПФВ 706 

Методологија на педагошките 

истражувања 6 3+1 

 Вкупно кредити VII сем. 30  

Осми семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити фонд на часови 

ПФВ 800 Кукларство со сценско изведување   4 3+1 

ПФВ 801 Почетна писменост  4 3+1 

ПФВ 802 

Примена на ИКТ во воспитно-

образовната работа 4 3+1 

ПФВ 803 Библиотекарство 4 3+1 

 Изборен предмет   

ПФВ 804 Перманентно образование 4 3+1 

ПФВ 805 Менторство 4 3+1 

ПФВ 806 Изборен предмет од листата на УКЛО 4 3+1 

 Педагошки стаж 2 0+2 

 Дипломски труд 4  

 Вкупно кредити VIII сем. 30  

 
ВКУПНО КРЕДИТИ ЧЕТВРТА 

ГОДИНА 60  
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20. УТВРДЕН СООДНОС МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ 

ПРЕДМЕТИ СО ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА 

ПРЕДМЕТИТЕ  

 

Утврден сооднос меѓу задолжителните и изборните предмети 

Број на задолжителни предмети 25 

Процент на задолжителни предмети 60% 

Број на изборни предмети (група 1) 12 

Процент на изборни предмети – група 1 

(изборни предмети што студентите самостојно ги избираат 

од редот на сите наставни предмети застапени на 

единицата на Универзитетот) 

30% 

Број на изборни предмети (група 2) 4 

Процент на изборни предмети – група 2 

(изборни наставни предмети што студентите самостојно ги 

избираат од листата слободни изборни предмети, 

предложена од секоја единица на Универзитетот, посебно) 

10% 

Вкупно предмети 41 

 

 

Листа на задолжителни предмети  

Шифра Задолжителни предмети кредити фонд на часови 

ПФВ 100 Педагогија 6 3+1 

ПФВ 101 Македонски јазик 6 3+1 

ПФВ 102 Литература за деца 6 3+1 

ПФВ 200 Основи на природните науки 6 3+1 

ПФВ 201 Математика 6 3+1 

ПФВ 202 Развојна психологија 6 3+1 

ПФВ 300 Дидактика 6 3+1 

ПФВ 301 Предучилишна педагогија 6 3+1 

ПФВ 302 Социологија на образование 6 3+1 

ПФВ 400 
Основи на физичко и здравствено 

воспитание 
6 3+1 

ПФВ 401 Основи на музичко воспитание 6 3+1 

ПФВ 402 Географија 6 3+1 

ПФВ 500 Основи на ликовно воспитание 6 3+1 

ПФВ 501 
Граѓанско и мултикултурно образование 

со методика 
6 3+1 

ПФВ 502 Филозофија на образование 6 3+1 

ПФВ 600 
Методика на воспитно-образовната 

работа по македонски јазик 
6 3+1 

ПФВ 601 
Методика на воспитно-образовната 

работа по математика 
6 3+1 

ПФВ 602 Методика по музичко образование 6 3+1 
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Листа на изборни предмети  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПФВ 700 
Методика на воспитно-образовната 

работа по природа и општество 
6 3+1 

ПФВ 701 Методика по ликовно воспитание 6 3+1 

ПФВ 702 
Методика по физичко и здравствено 

воспитание 
6 3+1 

ПФВ 800 Кукларство со сценско изведување 4 3+1 

ПФВ 801 Почетна писменост 4 3+1 

ПФВ 802 
Примена на ИКТ во воспитно-

образовната работа 
4 3+1 

ПФВ 803 Библиотекарство 4 3+1 

Шифра Изборни предмети кредити фонд на часови 

ПФВ 103 Општа историја на педагошките идеи 6 3+1 

ПФВ 104 Теорија и практика на играта 6 3+1 

ПФВ 105 Англиски јазик во струката 6 3+1 

ПФВ 106 Правопис и правоговор 6 3+1 

ПФВ 203 Историја 4 3+1 

ПФВ 204 Нашата татковина 4 3+1 

ПФВ 303 Општа психологија 6 3+1 

ПФВ 304 Култура на изразување 6 3+1 

ПФВ 305 Семејна педагогија 6 3+1 

ПФВ 306 
Воспитно-образовната организација и 

средината 
6 3+1 

ПФВ 403 Компаративни религиски системи 4 3+1 

ПФВ 404 Организација на образование 4 3+1 

ПФВ 503 Математичко-дидактички игри 6 3+1 

ПФВ 504 Музички инструменти 6 3+1 

ПФВ 505 Еколошко воспитание 6 3+1 

ПФВ 506 Педагошка документација во градинкие 6 3+1 

ПФВ 603 Етика во образование 4 3+1 

ПФВ 604 Инклузивна педагогија 4 3+1 

ПФВ 703 Методика на воспитната работа 6 3+1 

ПФВ 704 
Воспитно-образовната работа со 

надарени и талентирани 
6 3+1 

ПФВ 705 Методичка интерпретација на текст 6 3+1 

ПФВ 706 
Методологија на педагошките 

истражувања 
6 3+1 

ПФВ 804 Перманентно образование 4 3+1 

ПФВ 805 Менторство 4 3+1 
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21. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО 

ПРВАТА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

 

Бројот на студенти за запишување во првата година на студиската програма се 

определува со Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на Универзитетот 

“Св. Климент Охридски” – Битола. Во прва година во академската 2017/2018 год. 

планирано е да се запишат вкупно 20 студенти. 

22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И 

ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

  

Институцијата има обезбедено и располага со богат и соодветен на предметните програми 

книжен фонд на домашни и странски монографски публикации; поседува доволен број 

преведени книги и литература кои се дел од проектот за превод на странски книги и 

стручна литература, како и голем број домашни и странски стручни списанија што во 

целост ја покриваат задолжителна и дополнителна литература за предметите од 

студиската програма. Листата на задолжителната и дополнителната литература за секој 

наставен предмет е јавно објавена и достапна на web страната на единицата.  

23. ИНФОРМАЦИЈА ЗА WEB СТРАНАТА НА ЕДИНИЦАТА И 

УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 

Web страната на единицата: www.pfbt.uklo.edu.mk 

 

Web страната на Универзитетот: www.uklo.edu.mk 

 

24. НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Студентот кој ќе ги заврши сите обврски предвидени со студиската програма се 

стекнува со звање дипломиран воспитувач. 

Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, звањето што студентот го 

стекнува по завршувањето на студиската програма е Graduated Pre-school teacher. 

www.pfbt.uklo.edu.mk
www.uklo.edu.mk
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25. АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ 

ОДРЖУВА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА 

 

Постапката на анализа и оценка нa квалитетот на наставата се спроведува во 

согласност со националните законски акти (Закон за високото образование на Република 

Македонија, Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на 

квалитетот на високообразовните установи и на академскиот кадар на Република 

Македонија), како и стандардите за институционална евалуација на Европската 

асоцијација на универзитети (ЕУА). Во согласност со зацртаната мисија на 

Универзитетот, обезбедувањето квалитет е составен дел на целокупното работење: 

настава, научно- истражувачка дејност, управување и администрација. Воспоставувањето 

на процедури во обезбедувањето и контролата на квалитетот на наставно-образовната 

дејност е континуирана активност и ја организира и спроведува Комисија за 

самоевалуација формирана од страна на единицата и Универзитетската Комисија за 

самоевалуација формирана од страна на Сенатот на Универзитет. Покрај другите 

индикатори, информации по различни прашања за студиската програма се добиваат и 

преку искажаното мислење од организирана студентска анкета во текот на годината и 

истото е во насока на преземање соодветни корективни мерки и активности. 
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26. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА 
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27. ОБРАЗЕЦ НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА 
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ПРИЛОЗИ 

ПРИЛОГ БР.1 
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ПРИЛОГ БР.2 

 

Согласност за учество во изведување настава согласно 

член 27 од Законот за високо образование 

 

 

 

 

 

 



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64 

 

ПРИЛОГ БР.3 

Предметни програми за предметите вклучени во студиската програма 

Наслов на наставниот предмет Педагогија 

Код ПФВ 100 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Прва/прв Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник Проф. д-р Mарија Ристевска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Наставниот предмет пред се придонесува кон развојот на следните општи и специфични 

компетенции: 

- Познавање и разбирање на основните педагошки поими 

- Способност за согледување на меѓусебната поврзаност меѓу поимите, појавите и процесите 

во педагошката дејност 

- Оспособување за анализа на промените во педагошката сфера 

- Согледување на основите на педагошкото делување во воспитно – образовните институции 

и училници 

- Формирање на целосна слика за комплексниот карактер на педагошкото работење 

Содржина на предметната програма:  

Педагогијата како наука; Основни педагошки поими; Помошни педагошки поими; Воспитанието 

како општествена појава; Воспитанието како систем; Принципи на воспитниот систем; 

Организација на воспитниот систем; Воспитанието како процес; Принципи на воспитниот процес; 

Методи во воспитниот процес; Воспитаникот и воспитувачот како субјекти во воспитниот процес; 

Комуникацијата меѓу субјектите во воспитниот процес; Педагошко водење на одделението; Работа 

во мултикултурна  средина; Интелектуално, физичко, работно, морално и естетско воспитание.  

Методи на учење:  

Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани содржини, усно излагање, метод 

на работа во пар, метод на дискусии 

Вкупен расположив фонд на време 180 часови 

Распределба на расположивото време  3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 
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Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Атанасоска, Т. Ѓорѓева, Е. ,,Општа педагогија,, Битола: 

Педагошки 

факултет 

2006 

2. Баракоска,А. „Педагогија„ Скопје: 

Филозофски 

Факултет 

2007 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Алабашовска Дамовска,Л., 

Тасевска,А. 

„Алтернативни пристапи 

во педагогијата“ 

Бомат графикс 

- Скопје 

2010 

2. Брукфилд, С.Д., Прескил, С. „Дискусијата како метод 

во наставата“ 

Арс Ламина - 

Скопје 

2013 

3.     

Наслов на наставниот предмет Македонски јазик 
Код ПФВ 101 

Студиска програма Воспитувач 
Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет –  Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 
Академска година / семестар Прва/прв Број на ЕКТС кредити 6 
Наставник 
 

проф. д-р Виолета Јанушева 

Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 
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Цели на предметот: Проширување и продлабочување на знаењата за СМЈ како основно средство за 

комуникација на фонетско-фонолошко, морфолошко, лексичко, фразеолошко и синтаксичко ниво. 

Оспособување за самостојно усно и писмено изразување, зацврстување на свеста за значењето на 

македонскиот јазик како најкаратеристичен белег на националниот идентитет. Усвојување на 

нормите на СМЈ на сите нивоа и нивна примена  во усното и писменото изразување. Развивање на 

критички однос кон медиумите и развој на јазичната култура. 

Содржина на предметната програма: Наука за јазикот: Комуникација. Јазикот како систем од 

знаци. Функции. Дијалектен – стандарден јазик. Природа и структура на јазикот. Класификација 

на јазиците. Македонскиот јазик во групата на словенските, јужнословенските и балканските 

јазици; Историски развој на македонскиот јазик: Јазикот на словенската писменост во Македонија. 

Македонскиот јазик во 19 век, јазикот на македонските писатели од првата и втората половина на 

19 в., избор на дијалектна основа. Погледите на Мисирков за македонскиот јазик. Кодификација и 

улогата на Блаже Конески; Правопис и правоговор: Правопис и правоговор на гласовите во 

македонскиот јазик. Употреба на голема и мала буква. Слеано и разделено пишување на 

зборовите. Пренесување на дел од зборот во нов ред. Правописни и интерпункциски знаци; 

Фонетика и фонологија: Глас и фонема. Поделба на гласовите. Гласовни промени. Акцент во СМЈ. 

Отстапување. Акцент кај туѓите зборови. Акцентски целости; Морфологија: Морфема, 

збороформи. Зборовни групи (именки, придавки, заменки, броеви – граматички категории и 

функции во реченицата). Глаголи – граматички категории, образување, прости и сложени 

глаголски форми, значење). Прилози, предлози, сврзници, честички, извици и модални зборови; 

Синтакса: Проста реченица. Модална карактеристика на реченицата. Негација. Граматичка 

структура на реченицата (прирок, видови прирок, подмет, безлични реченици, конгруенција, 

видови предмет, прилошки определби, атрибут и апозиција). Хипотакса и паратакса. 

Лексикологија: Основни типови лексички значења. Речничкиот состав на СМЈ. Речникот на 

македонскиот јазик. Фразеологија и класификација на фразеологизмите. Каркатеристики на 

функционалните стилови. Преглед на дијалектните особености на СМЈ. Развојот на СМЈ. 
Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава  
Вкупен расположив фонд на време 180 часови  
Распределба на расположивото време Фонд 3+1 
Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 
120 часови 

Начин на оценување 
Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 

 Устен одговор 
30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
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Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Интерна евалвација, анкети и разговори со студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  Б. Конески Граматика на 

македонскиот 

литературен јазик, I и II 

Скопје, 

„Култура‟ 

1987 

2. С. Бојкоска, Л. М. Ѓуркова, Д. 

Пандев, Ж. Цветковски 
Македонски јазик Скопје, 

„Просветно 

дело‟ 

1998 

3. Група автори Правопис на 

македонскиот јазик 
Скопје, 

Институт за 

македонски 

јазик „К. 

Мисирков‟ 

2015 

4. Велковска, С.  Белешки за македонската 

фразеологија 

Скопје, 

Институт за 

македонски 

јазик „К. 

Мисирков‟ 

2002 

5. Минова-Ѓуркова, Л. Синтакса на македонскиот 

стандарден јазик 

Скопје, Магор 2000 

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  Брукфилд, С. Д., Прескил, С. Дискусијата како метод во 

наставата 

Арс Ламина, 

Скопје 

2013 

Наслов на наставниот предмет Литература за деца  

Код ПФВ 102 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

Академска година / семестар прва/прв Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Виолета Јанушева 

проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 
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Цели на предметната програма (компетенции):  

■ Ги знаат основните поими од теоријата на литературата (жанровска определба на текстовите 

и специфики на различните родови и видови) 

■ Студентите ги знаат позначајните поети и писатели од светската и македонската литература 

за деца и млади и ги разбираат нивните позначајни дела; 

■ Умеат да ги применат стекнатите знаења од теорија на литературата на текстови од 

Литературата за деца 

■  Развиваат способност за комуникација, соработка  и тимска работа. 

Содржина на предметната програма:  
- Вовед во науката за литература: теорија, историја, критика.  Теорија на литературата: 

методолошки аспекти, родови и видови, рецепција на текстот, вертикално читање (и други 

ефикасни стратегии за критичко восприемање на текстот), основни стилистички поими, народно 

усно творештво. 
- Литература за деца: генолошка определба.  Литературно-историски пристап: светски, 

јужнословенски и македонски писатели. Теориски аспекти на литературата за деца. Жанрови: 

поезија (лирика за деца), проза (раскази, сказни и романи; раскази за животни, басни, 

авантуристичка, фантастична и научно фантастична проза), драма (пиеси за деца); куклен 

театар, стрип, радиоигра, ТВ игри, дилм. 
Методи на учење: Предавања, дискусии, семинарски активности, презентации 
Вкупен расположив фонд на време 180  

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) бодови 

Активност и учество бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Положен прв колоквиум 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на Дискусии, презентации, семинарски, есеи, колоквиуми 
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наставата 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Проп, Владимир Морфологија на сказната Македонска 

реч, Скопје 

2009 

1. Crnkovi}, Milan    Knjizevnost za decu  Skolska kniga, 

Zagreb 

1967. 

 

3. Група автори Uvod u knjizevnost Znanje 1969 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Cackov, d-r Du{ko Литература за деца и 

мади 

Просветен 

работник, 

Скопје 

1982 

2. Различни автори Одбрани текстови од 

Литература за деца 

 

  

3. Брукфилд С.Д., Прескил, С. Дискусијата како метод 

во наставата 
Арс Ламина, 

Скопје 

2013 

Наслов на наставниот предмет Општа историја на педагошките идеи 

Код ПФВ 103 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Прва /  

прв  семестар 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник Проф. д-р Татјана Атанасоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Наставниот предмет пред се придонесува кон развојот на следните општи и специфични 

компетенции: 

- Стекнување научни и продлабочени сознанија за педагошките идеи и учења во минатото     

- развивање способности за нивно критичко вреднување 

- развивање на способности за практична примена на прогресивните идеи и за научно-
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истражувачка работа 

 

Содржина на предметната програма:  

 Предмет, задачи и извори на историјата на педагогијата. Воспитни системи и педагошки идеи во 
робовладетелското општетсво. Воспитувањето во феудалното општество. Педагошката мисла во 

епохата на хуманизмот и ренесансата. Почетоците на граѓанската педагогија (Ј.А.Коменски, 

Џ.ЛОк). Педагошкиот натурализам на Ж.Ж.Русо. Педагошките идеи на Ј.Х.Песталоци. Ј.Ф. 

Хербарт,, Ф. Фребел, А. Дистервег, К.Д.Ушински. Позитивизмот во педагогијата (Х.Спенсер). 

Педагошки правци и учења од крајот на 19 и првата половина 20 век (Прагматистичка педагогија, 

Трудова педагогија, Експериментална педагогија, Движењето Нова школа и неговите правци)..  

Методи на учење:  

Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани содржини, усно излагање, метод 

на работа во пар, метод на дискусии 

Вкупен расположив фонд на време 180  

Распределба на расположивото време  3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.   Миовска,С. С.  ,,Историја на педагошките 

идеи,, 

УКИМ, 

Скопје 

2010 

2.   Zaninović, M. Opća povijest pedagogije Školska knjiga, 

Zagreb 

1988 

3.    Zlebnik,L.    Opšta istorija školstva i 

pedagoških ideja  

Prosvetni 

pregledBeograd, 

1984 
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NIRO Dečje 

novineGornji 

Milanovac  

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Zaninović ,M. Pedagoška hrestomatija  Školska 

knjigaZagreb  

1985 

2. Коменски,J.A.  Велика дидактика  Завод за 

уџбенике и 

наставна 

средстава- 

Београд  

1997 

3.  Брукфилд, С. Д., Прескил, С. Дискусијата како метод во 

наставата 

Арс Ламина, 

Скопје 

2013 

4. Русо,Ж.Ж. Емил или о васпитању Знање-Београд 1950 

Наслов на наставниот предмет Теорија и практика на играта 

Код ПФВ 104 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Прва/прв Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник Проф. д-р Татјана Атанасоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Наставниот предмет пред се придонесува кон развојот на следните општи и специфични 

компетенции: 

- Познавање и разбирање на функцијата на игрите 

- Способност за согледување на превентивната и корективната функција на игрите 

- Оспособување за согледување на воспитниот и образовниот потенцијал на играта 

- Согледување на влијанието на играта врз креативноста кај децата 

- Формирање на целосна слика за различните видови на игри 

Содржина на предметната програма:  

Различни теории на игрите;Функции на играта; Игрите и креативноста; Видови игри; Превентивна 

и корективна функција на играта; Образовен потенцијал на играта; Воспитен потенцијал на играта; 

Родителите и детската игра; Драмските игри и нивното значење; Со игра до дисциплина; Игра, 

љубопитство и креативност.  

Методи на учење:  

Презентирање од страна на студентите со помош на power point office; учење во соработка, тимско 

совладување на избрани содржини, усно излагање, метод на работа во пар, метод на дискусии  
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Вкупен расположив фонд на време 180  

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања- 

теоретска 

настава 

45 часови 

Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни 

задачи, 

самостојни 

задачи, 

домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до60 

бода 

6 (шест) (E) 

од 61 до 70 

бода 

7 (седум) (D) 

од 71 до 80 

бода 

8 (осум) (C) 

од 81 до 90 

бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 

100 бода 

10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација и самоевалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

бро

ј 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     Boksan. Z ,,Od igre do pozornice,, Beograd: 

Kreativni centar 

2001 

2. Trnavac.N.Mozetic.O. Jukic. R. 

Kragujevic.G 

Didakticke igre Beograd: Zavod 

za udzbenike i 

nastavna sredstva 

1991 
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3. Saton – Smit. B „Igracke i kultura“ Beograd: Zavod 

za udzbenike i 

nastavna sredstva 

1989 

4. ЕLkonjin,D.B. Psihologija decje igre Zavod za 

udzbenike I 

nastavna sredstva 

1984 

Дополнителна литература       

Ред. 

бро

ј 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Синадиновска,О. „Игри и играчки“ Скопје: 

Детска 

радост 

1997 

2.  Брукфилд, С. Д., Прескил, С. Дискусијата како метод во наставата Арс Ламина, 

Скопје 

2013 

3. Whitebread,D. The importance 

of play 

University 

of 

Cambridege 

2012 

4. http://www.education.com/reference/article/importance

-play--social-emotional/ 

 

   

Наслов на наставниот предмет Англиски јазик во струка 

Код ПФВ 105 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 1/1 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник Доц. д-р Силвана Нешковска 

Доц. д-р Бисера Костадиновска Стојчевска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- Оспособување за усна комуникација и изразување на сопствени ставови и мислења во 

секојдневни ситуации но и во професионален контекст (предавања, работилници, семинари 

и конференции); 

- Збогатување на фондот на зборови на теми релевантни за наставничката професија како и 

совладување и правилна примена на разни граматички форми и структури. 

Содржина на предметната програма:   

Читање текстови, идентификување на општи и конкретни информации во подолги текстови, како 

и дискусија на општи теми (на пр. лични детали, опис на други личности, барање туристички 

информации, опис на одредени места, временски услови, престојување во хотел, опис на 
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искуства, разговарање по телефон) и на стручни теми од областа на одделенската настава. 

Граматички содржини (The present simple/continuous tense; Possessive adjectives; Auxiliary verbs; 

Adjective order; Comparative and superlative of adjectives; The past simple/continuous tense; Modal 

verbs; The present /past perfect tense; Adverbs; Phrasal verbs; Expressing future, etc.) 

Методи на учење:   Интерактивен: работа во групи, реферати, домашни работи, семинарски 

работи, предавање, дискусија, дебата, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, 

симулација на воннаставни воспитно-образовни активности, самостојно учење. 

Вкупен расположив фонд на време 180 часови 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часа 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часа 

Други форми на активности Проектини задачи 

самостојни задачи 

домашно учење 

120 часа 

Начин на оценување:  континуирано следење на студентот, активност на час, домашни работи,  

колоквиуми,  испит. 

Тестови 80 бодови 

Домашна работа 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавања, исполнување на зададени 

активности (проектни задачи, самостојни задачи, 

презентации и сл.) 

Јазик на кој се изведува наставата Англиски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна  и  внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Hancock, M. & McDonald, A. English Result 

Pre-intermediate Student’s 

Book 

Oxford 

University  

Press 

2008 

2. McKenna, J. English Result 

Pre-intermediate Workbook 

Oxford 

University  

Press 

2008 
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3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Eastwood, J. Oxford Practice Grammar 

with answers  

Second Edition 

Oxford 

University Press  

1999 

2. Лешковски, И. Педагошки речник  Вековишнина, 

Скопје  

2002 

3.  Брукфилд, С. Д., Прескил, С. Дискусијата како метод во 

наставата 

Арс Ламина, 

Скопје 

2013 

Наслов на наставниот предмет Правопис и правоговор на современиот македонски 

јазик 

Код ПФВ 106 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар Прва/прв Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник 

 

вонр. проф. д-р Виолета Јанушева 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметот: Проширување и продлабочување на знаењата за СМЈ како основно средство за 

комуникација на ниво на правопис. Оспособување за самостојно усно и писмено изразување, 

зацврстување на свеста за значењето на македонскиот јазик како најкаратеристичен белег на 

националниот идентитет. Усвојување на правописните и правоговорната норма на СМЈ нивна 

примена  во усното и писменото изразување. Развивање на јазичната култура и на критички однос 

кон медиумите. 

Содржина на предметната програма: Правопис и правоговор: Правопис и правоговор на гласовите 

во македонскиот јазик. Употреба на голема и мала буква. Слеано и разделено пишување на 

зборовите. Пренесување на дел од зборот во нов ред. Правописни и интерпункциски знаци. 

Транскрипција.   

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава  

Вкупен расположив фонд на време 180 часови  

Распределба на расположивото време   3+1 

Форми на наставните активности Предавања –  теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

105 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 
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Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)  

Устен дел од испитот 

 

30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Група автори Правопис на 

македонскиот јазик 

Скопје, 

Институт за 

македонски 

јазик„К. 

Мисирков‟ 

2015 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Брукфилд, С. Д., Прескил, С. Дискусијата како метод во 

наставата 

Арс Ламина, 

Скопје 

2013 

1.      

Наслов на наставниот предмет Методика на воспитно-образовната работа по 

природа и општество 

Код ПФВ 200 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар седми Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Јове Д. Талевски 
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доц. д-р Милена Пејчиновска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите треба: да се запознаат и да ги разберат основните законитости на воспитно-

образовната работа (ВОР) по природа (П) и општество (О);  да се запознаат, да ги разберат и да 

ги применат планирањето, подготовката, организацијата и реализацијата на ВОР по ПиО; да се 

запознаат и да ги разберат целите и програмските содржини на воспитно-образовна работа и 

оспособување на студентите за сите современи облици и фази на ВОР по ПиО; да се запознаат 

и да ги разберат можностите и потребите на децата заради приспособување на воспитно-

образовните содржини на нивните развојни и индивидуални карактеристики и способности;  да 

се запознаат и да применуваат ИКТ во ВОР по ПиО;  да се оспособат за примена на современи 

методи и постапки на учење и поучување во ВОР по природа и општество; да се оспособат за 

примена на истражувачките постапки во ВОР по ПиО; да се оспособат за дијагностицирање, 

анализирање, синтетизирање, проучување и истражување на одредени појави и проблеми 

заради нивно разрешување и унапредување на ВОР по ПиО; да се оспособат за следење и 

вреднување на резултатите на својата работа и на работата на децата во ВОР по ПиО;  да се 

оспособат за самостојно методичко и стручно усовршување и следење на достигнувањата и 

сознанијата на современата методика на ВОР по ПиО. 

Содржина на предметната програма:  

Поим на методиката како научна дисциплина; Развојот на идеите за воспитно-образовна работа 

по природа и општество; Аспектите на развојот на децата од предучилишна возраст во ВОР по 

ПиО; Учењето на децата од предучилишна возраст и нивното доживување на реалноста; 

Психолошко-педагошките основи на сознавањето на природата и општетвото од страна на 

децата; Основи на програмата за воспитно-образовна работа по природа и општество; 

Третманот на природната и општествената околина како извор на сознание; Сознајниот процес 

во ВОР; Структура, динамика и моделирање на ВОР; Специфичности на примената на 

стратегиите, методите и постапките во ВОР по ПиО; Следење и оценување на сопствената 

работа.   

Методи на учење:  

Усно излагање, дискусии, интерактивна настава, ИКТ, практични активности (вежби, 

симулации, оценување)  

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часа 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часа 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часа 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (Ф) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 
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од 81 до 90 поени 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 поени 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Колонџовски, Б.    Методика на воспитно- 

образовната работа по 

природа и општество 

Педагошки 

факултет – 

Битола  

2010  

2. Пејчиновска, М. Активностите на 

учениците и процесот на 

учење во природно-

научното и 

оштественото подрачје 

Докторска 

теза/ 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

2015 

3. Дамевска, Л., Шеху, Ф., 

Јанева, Н., Палчева, С., 

Панова-Самарџиска, Љ. 

Ран детски развој, 

Стандарди за рано учење 

и развој кај децата од 0 

до 6 години 

Министерство 

за труд и 

социјална 

политика, Р. 

Македонија 

2009 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Wood, D. How children think and 

learn, Second edition 

Blackwell 

publishing, 

Oxford, UK 

1998 

2. Брукфилд, С. Д., Прескил, С. Дискусијата како метод 

во наставата 

Арс Ламина, 

Скопје 

2013 

Наслов на наставниот предмет Математика 

Код ПФВ 201 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Прва/втор Број на ЕКТС кредити    6 

Наставник Доц. д-р Мажанна Северин-Кузмановска  

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 



79 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Наставниот предмет пред се придонесува кон развојот на следните општи и специфични 

компетенции: 

- усвојување на основите на базичното знаење во професјата 

- флексибилна употреба на знаења во пракса 

- способност за комуникација, соработка/тимска работа 

- интерперсонални вештини 

- синтетичко,аналитичко, креативно мислење и решавање на проблемите 

- способност за генерирање на нови идеи (креативност) 

Содржина на предметната програма:  

Математички симболи и математички јазик. Математичка логика.Множества. Релации. 

Пресликувања. Броеви. Мера. Рамнинска и просторна геометрија. 

Методи на учење:  

Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани цодржини, усно излагање, метод 

на дискусии 

Вкупен расположив фонд на време 180  

Распределба на расположивото време  3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

нема 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Предвидена интерна и екстерна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д. Ковачев, И. Трајков Математика со збирка 

задачи за Педагошки 

факултет 

НИП 

“Студентски 

збор”- Скопје 

  1995 

2. Д. Димовски Вовед во теорија на 

броеви 
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Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. И. Ганчев Занимателни фолклорни 

задачи, фокуси и игри 

      Софија    1993 

2. К. Тренчевски, Р. Малчевски, Д. 

Димовски 

Занимлива математика “Маринг”-  

Скопје 

   1994 

3. Хорман Хер Прирачник за настава по 

природни науки. Методи, 

вежби и упатство 

Програма на 

владата на Р. 

Македонија за 

преведување 

   2015 

Наслов на наставниот предмет Развојна психологија 

Код ПФВ 202 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Прва/втор Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник Проф. д-р Љупчо Кеверески 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- Познавање и разбирање на развојни законитости, разлики и потреби на поединецот 

- Разбирање и користење на курикуларните теории како општото и дидактичкото знаење на 

предметното подрачје 

- Флексибилно користење на знаењето во пракса 

Содржина на предметната програма:  

Развојната психологија како научна дисциплина,  Суштински проблеми, Поими и теории на 

развитокот, Преднатален развој, Новороденче и доенче, Психологија на предучилишна возрст, Ран 

училишен период, Предадолесценција, Премин кон рана зрелост, Рана зрелост, Средна зрелост, 

Трето и четврто доба, Старост, Последен стадиум во животот.   

Методи на учење:  

Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани содржини, усно излагање, метод 

на работа во пар, метод на дискусии 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време  3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 
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Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

нема 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Екстерна евалуација и самоевалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кеверески, Љ. Развојна психологија,  

скрипта 

Педагошки 

факултет, 

Битола 

2016 

2. Николоска, М. Развојна психологија Култура, 

Скопје 

2002 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Еванс, А. Х.,  Рајан Ј. Р.  

 

Методи на психолошко 

истражување 

Европа 92, 

Кочани 

2008 

2.     

3.     

Наслов на наставниот предмет Историја 
Код ПФВ 203 
Студиска програма Воспитувач 
Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 
Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв 
Академска година / семестар  Прва/втор Број на ЕКТС кредити     4 
Наставник Валентина Гулевска 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 
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Цели на предметната програма (компетенции):  
- да се усвојат општи знаења од областа на историјата 
- да се препознаваат историските текови и процеси на човештвото 
- да се стекне способност за утврдување на историските оценки за минатото 
-  да се развијат способности  за лоцирање на специфичностите во создавањето и развојот на 

македонската нација и држава 
- да се откријат можностите за формирање на критички однос кон историските настани 
- да се стекнат знаења за следење и интерпретирање на историските настани 
Содржина на предметната програма:  
Предмет и задачи на историската наука, древната македонска држава, доаѓањето на Словените на 

Балканот, појава и развој на словенската писменост и култура, дејноста на Охридската книжевна 

школа, државата на цар Самуил, богомилското движење, Македонија под османлиска власт, 

Македонија во двете светски војни, создавање на самостојна македонска држава 
Методи на учење: предавања, вежби, индивидуална работа, тимска работа, истражувачка работа и 

сл. 
Вкупен расположив фонд на време 120  
Распределба на расположивото време 3+1 
Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 
60 часови 

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
нема 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
 

Литература  

Задолжителна литература                   

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Велјаноски, Н. Историја на Македонија Институт за 

национална 

историја, 

Скопје 

2009 
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2. Панов, Б. Средновековна 

Македонија 
„Мисла“, 

Скопје 
1985 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.   J. Shepard (ed.) 

 
The Cambridge History of 

the Byzantine Empire c. 500-

1492 

Cambridge  

University 

Press, 

Cambridge 

2008 

2. Р. Угриновска-Скаловска, Љ. 

Басотова (изд.) 
Сведоштва за св. Кирил и 

Методиј 
„Мисла“, 

Скопје 
1989 

3. Хавиленд, В. А., Принс, Х. Е. Л., 

Волрат, Д., Мекбрајт, Б. 

Антропологија: 

предизвикот на 

човештвото 

Арс Ламина, 

Скопје 

2014 

Наслов на наставниот предмет Нашата татковина 

Код ПФВ 204 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар Прва/втор Број на ЕКТС кредити 4 

Наставник проф. д-р Јове Димитрија Талевски 

доц. д-р Милена Пејчиновска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Проширување и продлабочување на сознанијата за историското минато, културно- 

историското наследство, природно-географските и антропо-географските карактеристики, 

како и на сознанијата за  демогеографските карактеристики на населението во Република 

Македонија; 

Студентите треба да ги систематизираат и конкретизираат стекнатите знаења предвидени 

во предметната програма преку посета на културно-историски и природни споменици и 

знаменитости во Република Македонија. 

Содржина на предметната програма: 

1. Од минатото на Македонија; 

2. Организација на локалната и државната власт во Република Македонија – општина, 

градоначалник, централна власт, пратеник, претседател, Влада на Република Македонија, 

премиер, судство, јавно обвинителство, народен правобранител, уставен суд, членување 

на Република Македонија во меѓународни организации, меѓународни претставништва на 

Република Македонија 

3. Природно-географски карактеристики на Република Македонија – местоположба, 

облик, големина и граници на Република Македонија; клима и климатски карактеристики; 

релјеф; хидрографија и растителен и животински свет 
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4. Демогеографски карактеристики на Република Македонија – бројно движење на 

населението на територијата на Република Македонија – периодот пред Првата светска 

војна, меѓу двете светски војни, по ослободувањето и период по осамостојувањето на 

Република Македонија (8 септември 1991 год); структурни карактеристики на 

населението; миграциони движења; видови населби 

3. Регионализација на Република Македонија – природно-географски и антропо-

географски карактеристики на регионите 

5. Природни богатства на Република Македонија – строг природен резерват, национален 

парк, споменик на природата, парк на природата, заштитен предел, повеќенаменско 

подрачје 

7. Стопански развој на Република Македонија – фабрики, производствени погони, 

земјоделско стопанство, фарма 

6. Туризмот, одморот и рекреацијата во Република Македонија – туристички објекти, 

локалитет за одмор и рекреација, селски туризам, културни настани во Република 

Македонија 

Практична настава: 

 посета на антички локалитети, музеи, спомен-куќи и други карактеристични 

културно-историски споменици; 

 посета на природни локалитети, национални паркови и природни резервати; 

 прибирање податоци и нивна анализа за локалитетите коишто ќе се споменуваат 
Методи на учење:  

Усно изложување, дискусии, интерактивна настава 

Вкупен расположив фонд на време 120 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часа 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часа 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

60 часа 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Нема 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
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Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Талевски Ј.  Географија Педагошки 

факултет, 

Битола 

2006 

2. Талевски Ј.  Регионална географија Педагошки 

факултет, 

Битола 

2007 

3. Стојмилов А. Физичка географија на 

Република Македонија 

Универзитет 

Св. Кирил и 

Методиј, 

Скопје 

2001 

4. Ходер Р.  

 

Развојна географија Просветно 

дело АД  

Скопје 

2009 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Селмани А., Димитровска О. Животна средина ЗНУ, Логос - 5, 

Скопје 

2003 

2. Димитровска О. Заштита на 

природното наследство 

Селектор, 

Скопје 

2009 

3. Холден Џ.  Вовед во физичка 

географија и околина 

Просветно 

дело АД 

Скопје 

2009 

4.  Брукфилд, С. Д., Прескил, С. Дискусијата како метод 

во наставата 

Арс Ламина, 

Скопје 

2013  

Наслов на наставниот предмет Дидактика 

Код ПФВ 300 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

Академска година / семестар Втора/трет Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник Проф. д-р Деан Илиев 

Предуслови за запишување на 

предметот 
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Цели на предметната програма (компетенции):  

- студентот реализира дидактичка артикулација на процесот на учење во наставата 

- студентот ја планираат, подготвува, реализира и евалуира наставата и учењето 

- студентот е автономен при реализацијата на курикулумот 

- студентот ги знае, разликува, применува и критикува целите на наставата и учењето  

- студентот го препознава, разликува, избира и критикува планирањето и примената на 

оперативните елементи на наставата (форми на наставна работа, методи на наставна работа, 

дидактички принципи, наставни средства-медии) 

- студентот ги планира, реализира и евалуира наставните и вон-наставните активности 

- студентот работи со и на педагошка документација 

- стидентот креира и се справуваат со промените во училницата, наставата и учењето 

- студентот има критички однос кон дидактичката литература 

- студентот планира рефлексивно поучување 

Содржина на предметната програма: 

Дидактиката како наука 

Основни поими во дидактиката 

Историски и современи дидактички системи 

Класификација и видови настава и воспитно-образовна работа 

Структурни елементи на наставата и  воспитно-образовна работа 

Курикулум 

Цели на наставата 

Планирање на наставата и воспитно-образовната работа 

Програмирање на наставата и воспитно-образовната работа 

Подготовка на наставата и воспитно-образовната работа 

Подготовка за час 

Технологизирање на процесот на учење 

Артикулација на час/ Динамика на воспитно-образовниот процес 

Форми на наставна работа 

Методи на наставна работа 

Дидактички принципи 

Употреба на медиите во наставата и воспитно-образовната работа 

Работа на педагошка документација (Дневник, портфолио,...) 

Промени/иновации во наставата и воспитно-образовната работа 

Оценување на постигањата на учениците во наставата 

Дидактички истражувања 

Рефлексивно поучување 

Домашна работа на учениците 

Методи на учење:  

Предавање, индивидуални, групни и тимски излагања и дискусии, соработка помеѓу студентите, 

метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, дел од часовите се реализираат во 

училиште, симулации на модел часови, анализа на видео запис од реализирани часови, анализа на 

аудио запис од  реализирани часови 

Вкупен расположив фонд на време 180 часови 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 120 часови 
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задачи, домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Испитот се полага на 2 колоквиуми или на завршен 

испит, изработка и одбрана на семинарска работа 

(проект, презентација, сценарија, преводи, подготовки 

за час ...) регулирано во Правилникот на 

Универзитетот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на секој 

час, рефлексивни консултации и прашања од страна на 

студентите, завршна- сумативна проверка на 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Michael Uljens School Didactics and Learning 

Превод: Училишна дидактика 

Psychology Press/ 

Taylor and Francis 

group Превод: АРС 

Ламина 

1997 

2016 

2. Blažić M. at al. Didaktika Novo mesto: Institut 

za raziskovalno in 

razvojno delo 

2003 

3. Vilotijević M. Didaktika- predmet didaktike Beograd: Naucna 

knjiga, Uciteqski 

fakultet 

1999 

4.  Брукфилд, С. Д., 

Прескил, С. 

Дискусијата како метод во 

наставата 

Арс Ламина, 

Скопје 

2013  

5. Илиев Д. Авторизирани предавања   

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Itković Z. Opča metodika nastave Split: Knjizevni 

krug 

1997 

2. Stevanović M.  Didaktika Rijeka: EDT 2001 

3. Bognar L.&Matijević M. Didaktika Zagreb: Školska 

knjiga 

1993 
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4. Sans M. and Igoa M.J. Applying Language Science into 

language teaching 

5 

Cambridge Scholars  

Превод: АРС  

2012 

2016 

Наслов на наставниот предмет Предучилишна педагогија 

Код ПФВ 301 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Втора/трет Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник Проф. д-р Татјана Атанасоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Наставниот предмет пред се придонесува кон развојот на следните општи и специфични 

компетенции: 

- Усвојување на основите на базичното знаење во професијата 

- Флексибилна употреба на знаења во пракса 

- Способност за комуникација, соработка/ тимска работа 

- Интерперсонални вештини 

- Синтетичко, аналитичко, креативно мислење и решавање на проблемите 

- Способност за генерирање на нови идеи (креативност) 

Содржина на предметната програма:  

Предучилишната педагогија како научна дисциплина и нејзин историски развој; Реализација на 

идејата за општествено предучилишно воспитание; Општествена и педагошка условеност на 

предучилишното воспитание; Предмет на предучилишната педагогија;Задачи на 

предучилишната педагогија; Предучилишната педагогија во системот на педагошките науки и 

дисциплини Дефиниција и природа на играта; Улогата на играта во животот на 

предучилишното дете; Видови детски игри; Воспитно учење на играта; Основни активности во 

воспитно образовната работа со децата од предучилишна возраст; Активноста на детето како 

фактор за развој;  
 

Методи на учење:  

Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани содржини, усно излагање, метод 

на работа во пар, метод на дискусии 

Вкупен расположив фонд на време 180  

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 120 часови 
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задачи, домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стевановиќ, М. „Предшколска педагогија“ 

 

Ријека: Ehpress 

Digitalni tisak 

2000 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Македо,С.Јанг,И.М. Детето, семејството и 

државата 

Табернакул 2008 

2.  Брукфилд, С. Д., Прескил, С. Дискусијата како метод 

во наставата 

Арс Ламина, 

Скопје 

2013 

Наслов на наставниот предмет Социологија на образование 

Код ПФВ 302 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар Втора/трет Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д- р Златко Жоглев 

доц д-р Гордана Стојаноска  

Предуслови за запишување на нема 
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предметот 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- Познавање и разбирање на општествената условеност и законитости на образованието и 

образовниот процес 

-  Познавање и разбирање на односите и врските на образованието со одделните 

општествени сфери 

- Совладување на теориско – методолошкиот пристап на социологијата на образованието 

- Познавање на функциите на образованието 

- Познавање и разбирање на општествените механизми кои влијаат врз градењето и 

интернализацијата на вредностите 

- Познавање на влијанието на општествената стратификација во образовниот процес – 

социјалното потекло, општествениот статус и припадноста кон одредени општествени 

групи 

- Познавање на улогата на образованието во превенирање и санирање на девијатното 

поведение, како и на влијанието на масовните медиуми 

- Познавање на фазите на социјализација и нивното влијание во градењето на личноста 

- Познавање на улогата на компјутерите и компјутеризацијата на образованието како и 

позитивните придобивки и последиците од истото 

Содржина на предметната програма:  

- Настанок, развој, предмет и метод на Социологијата на образование 

- Односи на Социологијата на образование со другите сродни науки 

- Дефинирање на образованието, негови функции и различните пристапи кон 

образованието 

- Основни теориски ориентации во Социологијата на образование  

- Глобалното општество и општествената стратификација и образованието 

- Нееднаквоста во образованието 

- Вредностите и образованието 

- Институционални рамки на образованието 

- Образованието и културата 

- Образованието и контракултурното однесување 

- Образованието, трудот и творештвото 

- Образованието, професиите и професионалните улоги 

- Образованието, религијата и културата 

- Социјализацијата и образованието 

- Образованието и компјутерите 

Методи на учење: предавања и вежби, работилници, играње на улоги, самостојно и/или 

тимско презентирање, методи на групни дискусии, самостојна изработка на семинарски 

труд и/или истражување 

Вкупен расположив фонд на време 180 часови 

Распределба на расположивото време 3 + 1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава  45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни  120 часови 
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задачи, домашно учење 

Начин на оценување 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Слушани предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација со анкети  

 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Жоглев, Златко Социологија на 

образованието 

Универзитет 

Свети Климент 

Охридски, 

Педагошки 

факултет - 

Битола 

2002 

2.  Крис Хан Социјална 

антропологија (1000 

преводи) 

Микена - Битола 2009 

3. Петре Т. Георгиевски Социологија на 

образованието 

Универзитет  'Св.  

Кирил и 

Методиј"- 

Филозофски 

факултет - 

Институт за 

социологија 

1994. 

 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Нил, Александар Слободна деца 

Самерхила 

БИГЗ, 

Београд 

1980 



92 

 

 

2. Макаренко, Алексеј 

Семјонович 

Педагошка поема Култура, 

Београд 

1984 

3. Хамерсли Мартин и 

Аткинсон Пол 

Етнографија: принципи 

во практика (1000 

преводи) 

Нампрес, 

Скопје 

2009 

Наслов на наставниот предмет Општа психологија 

Код ПФВ 303 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Втора/трет Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник Проф. д-р Љупчо Кеверески 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- Познавање и разбирање  на психолошките законитости и потреби на поединецот 

-  Организирање на активно и самостојно учење и подготовка на учениците за ефикасно 

учење 

- Флексибилно користење на знаењето во пракса 

- Синтетичко, аналитичко, креативно мислење како и решавање на проблемите 

- Познавање и разбирање на теоретските основи на советодавната работа 

- Подготовка за проверка и оценување на знаењето и достигнувањата на учениците, како и 

формирање на feedback информации за училишната работа.  

- Автономност, (само)критичност, (само)проценување, (само)евалвација и придонесување за 

квалитет. 

- Способност за комуникација, соработка/тимска работа. 

- Организација на активно и самостојно учење, оспособување на учениците за ефикасно 

учење 

- Оспособување за проверка и оценување на знаење и достигнување на учениците, како и 

формирање на повратни информации 

- Совладување на постапките и принципите на советодавната работа и планирање како и 

изведување на интервенциските програми 

- Разбирање и користење на курикуларните теории како општото и дидактичкото знаење на 
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предметното подрачје 

Содржина на предметната програма:  

Вовед во психологијата, Предмет и развој на психологијата како наука, методи и техники, 

Анатомско-физиолошки основи на психичкиот живот, Развој на однесувањето на психичкиот 

живот кај човекот, Психички процеси: дразби, осети, перцепции, претстави, внимание, учење, 

мислење и говор, емоционални процеси, конативни процеси, фрустрации, конфликти и механизми 

за одбрана, волја, Психички особини: способности, интелигенција, емоционална 

интелигенција,темперамент, карактер, ставови, Надареност и талентираност, Деца со развојни 

проблеми, Психологија на личноста: теории за личност, типологија на личност, незрелост на 

личност, Значајни прашања од социјалната, педагошката, развојната психологија, психологијата на 

трудот, менталната хигиена и психопатологијата.  

Методи на учење:  

Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани содржини, усно излагање, метод 

на работа во пар, метод на дискусии 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време  3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кеверески, Љ. Психологија „Миг“, 

Струга 

2016 

2. Кеверески, Љ. Применети психолошки 

дисциплини 

Педагошки 

факултет, 

Битола 

2006 



94 

 

 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Еванс, А. Х.,  Рајан Ј. Р.  

 

Методи на психолошко 

истражување 

Европа 92, 

Кочани 

2008 

2.     

3.     

Наслов на наставниот предмет Култура на изразување 

Код ПФВ 304 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар Втора/трет Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник доц. д-р Билјана Граматковски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните поими на културата на 

говор-запознавање со карактеристиките на писмената и усната комуникација, со историјата на 

реториката и говорништвото. Студентот да стекне знаења и вештини за културата на 

изразувањето, односно за изразувањето во согласност со постојната стандарднојазична норма. 

Развивање на свеста за односот на поединецот и општеството кон јазикот. Култивирање на 

сопственото писмени и усно изразување, оспособување за критичко размислување и за 

организација на писмен и устен исказ на одредена тема-интерпретирање ставови и аргументи, 

презентирање на факти за одредена тема. Оспособување на студентот за подготовка на говор и 

јавен настап и негова реализација, учество во различни видови дискусии, дебати и др. 

1. Содржина на предметната програма: Култура на изразувањето-основни поими. Услови 

за развој на културата на изразувањето. Културата на изразувањето во наставата. Основни 

елементи на комуникација-комуникацијата и јазикот. Видови комуникација. Структура на 

комуникациски процес.  

2. Културата на изразувањето како комуникација. Историја на комуникацијата. Писмена 

комуникација. Вештини на пишување. Поим за есеј. Видови на есеј. Организација и 

композиција на есејот како форма на писмено изразување. Есеи организирани според 

форматот 1+3+1. Организација и композиција на различни форми на писмено 

изразување(практично професионална комуникација):молба, барање, жалба, писмо,CV  и 

сл.  

3. Културата на изразување како комуникација. Усна комуникација. Класичен период-

реторика. Предмет на реториката. Историја на реториката и говорништво. Говорот и 

говорникот. Социолингвистички аспекти на комуникацијата. Изразните средства и 

можности на јазикот. Видови стил. 
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4. Особини на култивираниот говор. Граматика на општесвениот статус. Јазична толеранција. 

Јавен говор, психолошки моменти. Подготвување на говор. Моќта на гласот. Пауза. 

Вежбање. Анализа на говори на познати говорници.  

5. Дебата. Карл-Попер дебата-цели, принципи и учесници. Градење случај-критериуми, 

аргументи, докази. Афирмативен и негативен тим. Тек на дебатата. Практични совети за 

почетници. Подготовка на дебата и нејзина реализација. 

6. Невербална комуникација. Поим за невербална комуникација. Цели и аспекти на 

невербалната комуникација. Значење на невербалната комуникација. Улогата на 

невербалната комуникација за време на јавен настап. 

. 

Методи на учење: вербален метод, метод на демострација, метод на практична работа симулација . 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности: 

фронтална, групна и 

индивидуална форма на работа 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности 

Презентација 

Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови Тест 1 минимум 21 максимум 

40 бодови, Тест 2 минимум 21 

максимум 40 бодови 

Говор и јавен настап( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност во наставата и реализација на тековните 

задолженија 

Јазик на кој се изведува наставата 

 

Македонски 

 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

 

 

надворешна и внатрешна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 
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1. Томе Груевски Култура на говорната 

комуникација 
 

 

Педагошки 

факултет-

Битола 

2006 

2. Томе Груевски Култура на говорот Студиорум 2011 

3.     

Дополнителна литература      

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Keti Mijata Kako postati dobar 

govornik 

Kreativni 

centar 

2004 

2. Емили Шулц, Роберт 

Ловенда 

Културна антропологија Просветно 

дело-Скопје  

2009 

3.  Давид Тсе, Висванат 

 

Основи на безжичната 

комуникација 

Арс Ламина-

Скопје 

2009 

4. Стивен Д.Брукфилд, 

Стивен Прескил 

Дискусијата како метод 

во наставата 

Арс Ламина-

Скопје 

2013 

Наслов на наставниот предмет Семејна педагогија 

Код ПФВ 305 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Втора/трет Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник Проф. д-р Татјана Атанасоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Наставниот предмет пред се придонесува кон развојот на следните општи и специфични 

компетенции: 

- Усвојување на основите на базичното знаење во семејната педагогија 

- Способност за употреба на стекнатото знаење во секојдневниот живот 

- Способност за комуникација, соработка 

- Формирање на  слика за улогата на секој член во семејството 

- Усвојување на информации за важноста на воспитувањето на децата во семејството 
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Содржина на предметната програма:  

Предмет, цел и задачи на семејната педагогија; Основни поими во семејната педагогија; 

Семејство; Родителството како човекова потреба; Љубовта во бракот; Улогата на мајката во 

воспитанието; Улогата на таткото во воспитанието; Семејството и околината и нејзиното влијание; 

Што е самодоверба?; Како да се стане доволно добар родител?; Обезбедување на средина која 

поддржува; Вашиот семеен живот. Дали е пречка или помош?;  Изградба на самодовербата. 

Помогнете им на децата да се сакаат себеси; Развивање на добро самоспознавање. Помогнете им 

на децата да се запознаат себеси; Позитивно размислување. Ндегативното размислување е лоша 

навика – помогнете им на своите деца да се ослободат од него; Добра комуникација и 

самопредставување. Учење на основните вештини; Самоувереност;Децата и емоциите; Позитивно 

решавање на проблем;Однесување при судир; 

Методи на учење:  

Презентирање од страна на студентите со помош на power point office; учење во соработка, тимско 

совладување на избрани содржини, усно излагање, метод на работа во пар, метод на дискусии  

Вкупен расположив фонд на време 180  

Распределба на расположивото време  3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Stevanovic, M.  

     

,,Obiteljska pedagogija,, Varazdinske 

Toplice: Tonimir 

2000 

2. Соња Петровска Семејството и 

воспитанието на децата 

Алфа 94 МА 2009 

3.     
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1. Наслов на наставниот предмет Воспитно-образовната организација и средината 

2. Код ПФВ 306 

3. Студиска програма Воспитувач 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / семестар Втора/трет 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник проф.д-р Методија Стојановски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

- воспитно-образовната организација во соработка со семејството и заедницата 

треба да ги дефинира стратегиите по коишто семејството и заедницата како 

партнери можат да бидат инволвирани во работата на организацијата; 

- ВОО, семејството и заедницата како субјекти треба да соработуваат во 

формирање на акционен тим за етаблирање на програмата за вклучување на 

семејството; 

- наставниците да ги идентификуваат активностите коишто се заеднички и 

вредни за училиштето, учениците, родителите, семејството и заедницата; 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Поим и дефиниција на организацијата 

2. Училиштето како организација 

3. Односи помеѓу училиштето и опкружувањето 

4. Поим и дефиниција на средината 
5. Сегменти на општото опкружување 

6. Партнерство помеѓу училиштето и средината 
7. Предности на средината 
8. Можни партнери 

9. Зошто училиштата се добри центри за заедницата 

10. Разлики помеѓу традиционално и отворено училиште 

11. Односите на ВОО и опкружувањето 

12. Причини за волонтерство 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Lindenfild, G. ,,Samopouzdana Deca,, London:Thorsons 1994 

2. Стивен Македо,Ирис Мерион 

Јанг 

Детето, семејството и 

државата 

Табернакул 2008 

3. Томас гордн Умеħе родитељства Креативни 

центар 

2003 
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13. Мотиви за волонтерство 

14. Процеси на регрутација 

15. Што значи квалитет 

16. Соработка на ВОО и семејството 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

групно учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, 

одржување консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 180 часови  

14. Распределба на расположивото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи, 

домашно учење 

120 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Год

ина 

1. Стојановски Методија ВОО и средината 

(материјали за 

интерна употреба) 

  

2. Epstein, J.L. School,Family and 

Community 

Partnerships 

 1995 
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3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Год

ина 

1.  Брукфилд, С. Д., 

Прескил, С. 

Дискусијата како 

метод во наставата 

Арс Ламина, 

Скопје 

2013 

2.     

3.     

Наслов на наставниот предмет Osnovi na fizi~ko и здравствено vospitanie 

Код ПФВ 400 

Студиска програма Vospituva~ 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Pedago[ki fakultet-  Bitola 

Степен (прв, втор, трет циклус) Prv 

Академска година / семестар Втора/четврт Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник доц. д-р Виктор Митревски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Da se podobri op[tata motori~ka kultura (motori~kite sposobnosti i 

motori~kite naviki od predvidenite programski sodr`ini vo 

vospitno_obrazovnata dejnost) koja vo golema mera ke pridonese za 

uspe[no realozirawe na programskite zada~i predvideni vo programata. 

Содржина на предметната програма:  

1. Teoretski del 
          Vo teoretskiot del studentite treba da gi obrabotuvaat 

odr`anite prakti~ni ~asovi a istovremeno teoretski da se obrabotaat 

slednite sodr`ini:definirawe na podra~jata na fizi~kata kultura; 

definirawe na sredstvata i sodr`inite na fizi~kata kultura - 

motori~kite aktivnosti (MA); kiberneti~ki pristap vo definiraweto na 

MA, opis na podsistemite na ~ove~kiot organizam so poseben osvrt na 

lokomotorniot podsistem; definirawe na celta na fizi~koto obrazovanie; 

definirawe na antropolo[kiot status (definirawe na morfolo[kite, 

motori~kite, funkcionalnite, konativnite, kognitivnite i sociolo[kite 

karakteristiki na ~ove~kiot organizam);  razvoj na muskulnata sila 

(stati~ka, repetitivna i eksplozivna muskulna sila); razvoj na 

brzinata; razvoj na izdr`livosta; razvoj na fleksibilnosta; razvoj na 

koordinacijata; testovi za procenka na motori~kite i funkcionalnite 

sposobnosti; instrumenti za procenka na morfolo[kite karakteristiki; 

instrumenti za procenka na konativnite, kognitivnite i sociolo[kite 

karakteristiki; anatomska i morfolo[ka gradba na lokomotorniot sistem 

so poseben osvrt na koskite, muskulite i zglobovite, anatomsko 

morfolo[ka gradba na rameno lopati~niot pojas, anatomsko morfolo[ka 

gradba na ki~meniot stolb, pravilno dr`ewe na teloto i deformitetite 

koi se javuvaat, anatomsko morfolo[ka gradba na karli~niot pojas i 
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nozete, deformiteti na stapaloto, primeri na ve`bi za namaluvawe na 

ramnoto stapalo i primeri na ve`bi za prevencija i korekcija kaj 

kifoti~no, skolioti~no i lordoti~no lo[o dr`ewe); transporten, 

vegetativen i senzorno motoren nerven sistem; osnovni karakteristiki 

na ~ove~kiot organizam so poseben osvrt na lokomotorniot sistem; 

anatomsko, morfolo[ki,  fiziolo[ki i motori~ki karakteristiki na 

decata od mladata u~ili[na vozrast; steknuvawe na znaewa, umeewa i 

naviki i transfer na navikite. 

2. Prakti~en del 
Obu~uvawe na ve`bi za postrojuvawe, prebrojuvawe i prestrojuvawe ; 

primena na elementarni i [tafetni igri za prv del od ~asot; primena na 

[tafetni igri za glaven del od ~asot; primena na elementarni igri za 

zavr[niot  del od ~asot; obuka na elementi predvideni vo programite po 

fizi~ko obrazovanie vo oddelenska nastava; prosti  ve`bi za oformuvawe 

na telo; ve`bi za oformuvawe na telo po parovi; ve`bi za oformuvawe na 

telo so rekviziti; palki, ja`iwa, dolgo ja`e, topki; ve`bi za  razvoj 

na stati~ka, repetitivna i eksplozivna muskulna sila,  ve`bi za razvoj 

na brzinata; ve`bi za razvoj na izdr`livosta; ve`bi za razvoj na 

fleksibilnosta; ve`bi (poligon) za razvoj na koordinacijata; prakti~na 

primena na testovi za procenka na motori~kite sposobnosti. 

 
Методи на учење:  
Predavawa, rabota vo grupi, individualni zada~i nabluduvawe i 

realizirawe na prakti~ni ve`bi, prakti~ni  ~asovi 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување:  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61  до 70 бода 7 (седум) (D) 

 Od 71  до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 9o бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Redovnost,  realizirawe na prakti~ni 

~asovi 

Јазик на кој се изведува наставата Makedsonski 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Samoevalvacija i nadvore[na evelvacija 
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Литература;  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Митревски, В. Основи на физичкото 

воспитание, 

Скрипта за интерна 

употреба 

Педагошки 

факултет, 

Битола 

2016 

2. Бушард, К., Малина, Р. М., 

Перусе, Л. 

Генетика на фитнес и 

физичка изведба 
Арс Ламина, 

Скопје 

2015 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Anastasovski A. Fizi~ko vospitanie Fakultet 

za Fiz. 

Kultura, 
Скопје 

2003 

2.     

3.     

Наслов на наставниот предмет Основи на музичко воспитание  

Код ПФВ 401 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет  

 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

Академска година / семестар Втора/четврт Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. м-р Мери Кафкалеска Стоилкова 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): да ги познава основните поими во основната 

теорија на музиката; да се оспособи преку теориска и практична работа за квалитетно музичко 

образование; да развие знаење во однос на историјата на музика; да ги усвои основните 

информации околу музичкото образование; да го гради музичко естетскиот развој; 

 да развие способност за управување со часот, за самоподготвување и планирање; да ја разбира 

суштината и специфичноста на работењето во мултикултурна средина; да ја усвои и одреди 

улогата на музичката настава во целокупниот воспитно – образовен процес; да ги усвои задачите, 

да го распореди градивото и да премине кон потесно опишување на методот и наставните 

постапки.  

Содржина на предметната програма:  

Теорија на музика:основни поими, линиски систем, клучеви, скали, интервали, акорди метрика, 
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ритмика, мелодика, динамика, темпо, артикулација; 

Историја на музика: први цивилизации, античка музика, среден век, музичка готика, музичка 

ренесанса , музички барок, музички рококо, музички класицизам, музички романтизам, музички 

импресионизам, музика во 20 век, македонска музика, слушање на музика од сите музички 

стилови, музички форми.  

Методи на учење:  предавање, вежби, практична работа на студентите, семинарска работа, 

преводи, музички настап, полагање колоквиуми, полагање завршен испит.  

Вкупен расположив фонд на време 180  

Распределба на расположивото време  3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)                          10 бодови 

Активност и учество                          10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50  бода 5 (пет)  

од 51 до 60 бода 6 (шест) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) 

од 71 до 80 бода 8 (осум)  

од 81 до 90 бода 9 (девет)  

од 91 до 100 бода 10 (десет)  

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присутност на предавања и вежби, положени 

колоквиуми 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Придружна самоевалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Тајчевиќ М. 

 

Основна теорија на 

музиката 

Просветно 

дело - Скопје 

1990 

2. Пејовиќ Р.  Историја музике Завод за 

уџбенике, 

Београд 

1986 

3. Кели, К. Опера Арс Ламина, 

Скопје 

2012 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Андреис Ј.  Историја музике ( четири 

тома)  

Загреб 1985 
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2. Крстевска Ковачевска Т.  Историја на музиката, 

скрипта ( интерна 

употреба) 

Битола 

Педагошки 

факултет 

2008 

Наслов на наставниот предмет Географија 

Код ПФВ 402 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар Втора/четврт Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Јове Димитрија Талевски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Изучување на елементарните географски научни поставки и на основните карактеристики 

на природниот и општествениот простор; Создавање на основа за понатамошна изградба 

на општата култура за природната и општествената стварност; Сознавање на заемната 

поврзаност на општествените појави и согледување на влијанијата на географските 

чинители врз просторот и воопшто врз животот на човекот. 

Содржина на предметната програма: 

Развој на географијата и на географските сознанија. Современа географија. Вселена и 

небесни тела. Земјата како небесно тело. Облик и големина на Земјата. Просторна 

ориентација за пошироката околина. Ориентација на Земјата и на небесните тела. 

Движења на Земјата. Сонце, Месечина и затемнување на Сонцето и Месечината. Време и 

датумска граница (локално, зонално, светско време). Сметање на времето. Календар. 

Хипотези за настанување на Земјата и на Сончевиот систем. Претставување на Земјината 

површина. Глобус и  карта. Картографски проекции. Картографски мрежи. Ориентација на 

географска карта за крајот и пошироката околина. Географски елементи на картата и 

нивно претставување. Физички карактеристики на Земјата (структура, температура, маса, 

густина, магнетизам и електрицитет). Атмосфера и климатски карактеристики (структура, 

карактеристики на климатските елементи и појави, дефинирање на клима и време, 

климатски појаси, класификација на климата). Карактеристики на  хидросферата. 

Литосфера и релјеф на копното. Карактеристики на биосферата. 
Методи на учење:  

Усно изложување, дискусии, интерактивна настава 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 120 часови 
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задачи, домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Нема 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Талевски Ј. Географија Педагошки 

факултет, 

Битола 

2006 

2. Холден Џ.  Вовед во физичка 

географија и околина 

Просветно 

дело АД –

Скопје 

2009 

3. Делејни Џ., Ван Нил К. Географски 

информационен систем 

Три, Скопје – 

второ 

издание 

2009 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Андоновски Т., Милевски И. Математичка 

географија 

ПМФ, Скопје 2003 

2. Зиков М. Климатологија Селектор, 

Скопје 
2005 

3. Колчаковски Д. Биогеографија ПМФ, Скопје 2001 

Наслов на наставниот предмет Компаративни религиски системи 

Код ПФВ 403 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма Педагошки факултет - Битола 
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(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар Втора/четврт Број на ЕКТС кредити 4 

Наставник проф. д-р Златко Жоглев 

доц. д- р Гордана Стојаноска  

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- Запознавање и дефинирање на поимот религија 

- Познавање на различните класифиикации на религиите 

- Познавање на основањето, основачите, развојот и карактеристике на големите 

светски живи религии 

- Познавање на значењето, улогата и функцијата која религијата ја има за 

поединецот и заедниците 

- Познавање на симболите, светите книги, ритуалите и обичаите во големите светски 

живи религии 

- Развој на интеркултурата кај студентите 

- Развој на почит кон различностите 

- Познавање на улогата на религиозните вредности во одржување и чување на мирот 

во одредена заедница и светот воопшто 

- Познавање на состојбите во Р. Македонија во областа на религијата 

Содржина на предметната програма:  

- Дефинирање на поимот религија 

- Настанок и развој на религијата 

- Класификација на религиите од различни аспекти 

- Функции на религијата 

- Големи живи светски религии: 

- Хиндуизам 

- Будизам 

- Јудаизам 

- Христијанство 

- Ислам 

- Сикизам 

- Религијата и интеркултурата 

- Религијата како извор на конфликти но и на мир во светот 

- Некогашната и актуелната состојба во областа на религијата во Р. Македонија 

- Религијата и образованието 

Методи на учење:  предавања и вежби, работилници, играње на улоги, самостојно и/или 

тимско презентирање, методи на групни дискусии, самостојна изработка на семинарски 

труд и/или истражување 

Вкупен расположив фонд на време 120 

Распределба на расположивото време 3 + 1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски,  15 часови 
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аудиториски), семинари, тимска 

работа 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

60 часови 

Начин на оценување 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Слушани предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација со анкети  

 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Боуви,  Ф. Антропологија на 

религијата (1000 

преводи) 

Табернакул, 

Скопје 

2009 

2. Партриџ, К. Нов Лајонов 

прирачник, Религии 

во светот 

Младинска 

книга, Скопје 

2009 

3. Елијаде М., Кулиано Ј Водич кроз светске 

религије 

Народна књига 

Алфа, Београд  

1996 

4. Џемс Е.О.  Упоредна религија Матица Српска, 

Београд 

 

1990 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Хамерсли Мартин и 

Аткинсон Пол 

Етнографија: принципи 

во практика (1000 

преводи) 

Нампрес, 

Скопје 

2009 

2.  Изворни текстови од 

светите книги на 
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големите светски 

религии. 
 

Наслов на наставниот предмет Организација на образование 

Код   ПФВ 404 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 
 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв цуклус 

Академска година / семестар Втора/четврт Број на ЕКТС кредити 4 

Наставник проф. д-р Добри Петровски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции): 

- студентите да планираат, организираат, реализираат иевалвираат облици на 

образование  

- да се оспособат студентите за практикување на вештини за реализација на воспитно-

образовниот процес 

- избор и практикување на концептите за образование 

- способност за селекција, избор и адаптација на знаењето 

- оспособеност за изработка на индивидуални курикулуми за образование оспособеност 

на студентите за евалвација на сопственото и  образование на другите 

Содржина на предметната програма 

Појава, карактеристики и развој на организацијата општо и организација на образованието 

посебно, организацијата како практика и како наука, организацијата на оразованието како 

дисциплина на организационите науки; дефиниција, објаснение, идентификација и 

компарација на организацијата на образованието; методи, принципи; организацијата на 

образованието и некои други науки и дејности; состојби ,  со посебна разработка на 

основните функции  

Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, групно 

учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување 

консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

Вкупен расположив фонд на време 120 часови 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

15 часови 
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работа 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

60 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

нема 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јанкоски Драган , Организација на образованието Педагошки 

факултет 

Битола  

2002 

2. Andrzej 

Huczynski& David 

Buchanan 

Organizational behavior England 2001 

3. 

Middleton, J Organizational Behavior 

Capstone 

Publising, 

Oxsford, UK 

2002 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Nebojsa Janacievic Organizaciska kultura 

Ekonomski 

fakultet-Beograd 
1997 

2.  Брукфилд, С. Д., 

Прескил, С. 

Дискусијата како метод во 

наставата 

Арс Ламина, 

Скопје 

2013 

3.     

Наслов на наставниот предмет Основи на ликовно воспитание 

Код ПФВ 500 

Студиска програма Воспитувачи 
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Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Универзитет Св. Климент Охридски Битола, Педагошки 

факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

Академска година / семестар Трета/петти Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Биљана Цветкова Димов 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):   

Студентот  развива синтетичко, аналитичко, креативно мислење и решавање на проблеми; 

Студентот се стекнува со вештини за флексибилно користење на знаењето во пракса; 

Студентот се стекнува со знаење за содржината и методологија на областа;  

Студентот ја развива способноста за професионално-етичко гледање на поводите и 

постапките на различните уменички дела;   

Студентот осознава, совладува и решава ликовни проблеми и го збогатува својот 

ликовен говор; 

Студентот ги знае материјалите, средствата и техниките за ВОР по ликовно воспитание. 

Студентот да ги разбира односите меѓу воспитно-образовната институција и социјалната околина-

системско гледање и функционирање; 

Користење на информационите-комуникациските технологии при воспитување и образование; 

Студентот се запознава, разбира, и се насочува кон инклузивна, недискриминирачка работа, 
мултикултура. 

Содржина на предметната програма:  

Основи на ВОР по ликовно,Ликовниот јазик и ликовното воспитание и образование, Ликовни 

елементи во ВОР по ликовно , Ликовни принципи во ВОР по ликовно, Ликовни подрачја воВОР 

по ликовно,Материјали, средства и техники во ВОР по ликовно, Мотив и тема во ВОР по ликовно  

Методи на учење:  директно поучување, колаборативно учење и поучување, учење по пат на 

решавање на проблеми, индивидуална работа, тимска работа, вежби, работилници. 
Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови  50 бодови 

Семинарска работа/ проектна задача, презентација: писмена и усна) 20 бодови 

Активност и учество, вежби 30 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Испитот се полага на 2 колоквиуми или на завршен 

испит, завршени и позитивно оценети тимски и 
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1. Наслов на наставниот предмет Граѓанско и мултикултурно образование со методика 

2. Код   ПФВ 501 

3. Студиска програма Воспитувач 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет- Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв цуклус 

индивидуални вежби, редовност  изработка и одбрана 

на семинарска работа (проект, презентација, изработка 

на идеен проект ...) регулирано во Правилникот на 

Универзитетот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на секој 

час, рефлексивни консултации,  активност и 

партиципација од страна на студентите, завршна- 

сумативна проверка на студентите, евалуација и 

самоевалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Цветкова Димов, Б. Основи на ВОР по ликовно 

(скрипта за интерна 

употреба) 

Универзитет 

Св. Климент 

Охридски, 

Педагошки 

факултет 

Битола 

2011 

2. Ордев, Д.  Основи на наставата по 

ликовно 

Педагошки 

факултет, Св. 

Климент 

Охридски- 

Скопје 

2002 

3. Ордев, Д. Материјали и техники во 

наставата по ликовно 

Педагошки 

факултет, Св. 

Климент 

Охридски- 

Скопје 

2003 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bresco, L.G Svet umetnosti 1,2,3 Industrodidakta  

2.  Брукфилд, С. Д., Прескил, С. Дискусијата како метод 

во наставата 

Арс Ламина, 

Скопје 

2013 

3.     
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6. 
Академска година / семестар Трета/петти 

 

  

Број на ЕКТС 

кредити 

 

6 

8. Наставник доц. д-р Јасминка Кочоска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема  

1

0. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
 Формирање и развој на одговорни и компетентни граѓани, кои ќе учествуваат активно во 

јавниот живот на едно демократско општество.  

 Поттикнување и развивање на интелектуалните способности и способностите за активно 

учество и критичко мислење.  

 Помагање на учесниците во воспитно-образовниот процес да дојдат до потребните знаења 

за животот во околината што ги опкружува и да ја зголемат способноста за самостојно 

донесување на разумни одлуки - да научат како да мислат, наместо што да мислат. 

 Разбирање на институциите на нашата уставна демократија и фундаменталните принципи 

и вредности според кои е создадена 

 Развој на способности за соработка, битна карактеристика на успешен и одговорен 

граѓанин 

 Разбирање и подготвеност да  се користат демократски постапки кога се учествува во 

донесување на одлуки и разрешување на конфликтни ситуации, како во јавниот, така и во 

приватниот живот. 

 Развивање на способност за идентификување на проблеми, поставување на прашања во 

врска со нив и преземање на активности за разрешување 

 Помагање на учесниците во воспитно-образовниот процес да создадат лична посветеност 

за прифаќање на одговорности, поврзани со правата што ги имаме како граѓани 

 Прифаќање на одговорности што се основа на континуитетот на постоењето на 

општествата-засновани врз идеалите на правда, еднаквост, слобода и човекови права. 

 Прифаќање на сличностите меѓу културите и почитување на разликите кои постојат меѓу 

културите 

 Способност за остварување интеракција меѓу припадниците на различни 

културни/етнички/јазични заедници, неопходна за компетентно живеење во мултиетничко 

општество (намалување на предрасудите и зголемување на соработката) 

 Поддршка на демократското формирање и функционирање на ученичките тела на ниво на 

паралелка и на ниво на училиште 
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 Развивање свест кај учесниците во воспитно-образовниот процес за потребата за 

почитување на другите култури и комуницирање со припадници на другите етнички 

заедници преку реализација на работилниците за животни вештини 

 Поттикнување кооперативна атмосфера при реализација на зедничките активности  

1

1. 

Содржина на предметната програма 
 Политички режими според основната нивна поделба на демократски и  недемократски-

апсолутистички политички режими.  

 Потекло и развој на демократијата 

 Поим за мултикултура (сличности и разлики) и мултикултурни општества 

 Мултикултурно образование (запознавање со културата на другите, како предуслов за 

почитување на другите) 

 Меѓуетничко интегрирано образование во Р. Македонија 

 Училишна атмосфера и опкружување 

 Критериуми за демократскиот процес 

 Посакувани резултати од демократијата 

 Основни теоретски видови на демократијата 

 Моќта и власта во демократијата 

 Кои политички институции и се потребни на демократијата? 

 Конституционализам/уставност и демократија (устав, уставна власт, видови устави) 

 Плурализам и политички партии 

 Човекови права 

 Слободите, правата и должностите на човекот и граѓанинот како основни претпоставки за 

развој на современата демократија воопшто и посебно во Р. Македонија, како  правна 

заштита на основните слободи 

 Правата на децата (Правата на децата во основното образование; Каде треба да се обратат 

децата кога е загрозено некое од нивните права?) 

 Правна заштита на основните слободи и права 

 

1 Методи на учење  
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2.  Предавања 

 Практични вежби и примери 

 Симулации 

 Проектни и домашни задачи 

1

3. 
Вкупен расположлив фонд на време    

180  

1

4. 
Распределба на расположливото време 

3+1 

1

5. 
Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

1

6. 
Други форми на 

активности 
16.1 

Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

1

7. 
Начин на оценување  

17.1 Тестови  80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

1

8.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (Ф) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

1

9. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовност 

2

0. 
Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

2

1. 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Екстерна евалуација и самоевалуација 

2

2. 
Литература  

2

2.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 
Наслов 

 

 
Издавач 

 
Година 
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1. 
Петровски Добри Демократија и 

Граѓанско 

образование   

 Факултет за 

учители - 

Битола 

2006 

2. Dahl A. Robert On Democracy  Yale University 

USA 

1998 

3.     

2

2.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 
Наслов 

 

 
Издавач 

 
Година 

1. 

Стивен Д. Брукфилд & 

Стивен Прескил 

Дискусијата како 

метод во наставата  

(Алатки и техники 

за демократија во 

училницата) 

Арс Ламина 2013 

2.     

3.     

 

Наслов на наставниот предмет Филозофија на образование 

Код ПФВ 502 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Педагошки факултет, Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

Академска година / семестар Трета/петти Број на ЕКТС кредити    6 

Наставник проф. д-р Валентина Гулевска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- усвојување на базични поими од областа на филозофијата 

- усвојување на знаења за хронолошкиот развој на филозофските идеи поврзани со 

воспитанието и образованието  

- развивање на способност за креирање на образовни политики 

- развивање на способност за автономно и креативно мислење 

- стекнување на способност за донесување на заклучоци и предлози со логичка 

аргументација 

- развивање свест за почитување на правото на различност и отворање кон другите 

култури 

- разбирање на базичниот филозофски концепт за обезбедување на еднакви права и 

можности за образование на децата 

- стекнување на способност за интеркултурна комуникација и соработка 

Содржина на предметната програма:  
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Етимологија на терминот филозофија; основни филозофски поими и дисциплини; предмет 

на проучување на филозофијата; античкиот образовен идеал paideia; средновековни 

религиски концепции за воспитание и образование; нововековни филозофски правци: 

рационализам, емпиризам, егзистенцијализам (идеи и концепции поврзани со 

воспитанието и образованието); филозофија на образованието (современи образовни 

политики); филозофија на културниот релативизам; филозофија на интеркултурализмот и 

мултикултурализмот; филозофија на концептот за човекови права. 

Методи на учење:  

Интерактивна настава, вежби, дискусии и дебати, пишување на семинарски работи и есеи, 

анализа на видео записи и др. 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

               15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

             120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

нема 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и екстерна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература                   

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Мухиќ, Ф. и Жоглев, З.  Мислење во акција Педагошки 

факултет, 

Битола 

2002 

2. Хавиленд, В. А., Принс, Х. Е. Л., 

Волрат, Д., Мекбрајт, Б. 

Антропологија: 

предизвикот на 

човештвото 

„Арс Ламина“, 

Скопје 

2014 
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3. Митевски, В. Античка филозофија „Аз-буки“, 

Скопје 

2004 

4.  Noddings, N. Philosophy of Education Westview 

Press, 

Boulder 

2015 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

2. Георгиева, В. Византиска филозофија Табернакул 2002 

 Гулевска, В. Magister caritatis Педагошки 

факултет, 

Битола 

2010 

3. Роу, В. Л. Философија на 

религијата 

„Арс ламина“, 

Скопје 

2012 

5. Melendez, W. & Beck, V. 

 
Teaching Young Children 

in Multicultural 

Classrooms: Issues, 

Concepts, and Strategies 

(edition 4) 

Cengage 

Learning, 

Wadsworth 

2012 

Наслов на наставниот предмет Математико-дидактички игри 

Код ПФВ 503 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Трета/петти Број на ЕКТС кредити    6 

Наставник Доц. д-р Мажанна Северин-Кузмановска  

Доц. д-р Данче Сивакова 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Наставниот предмет пред се придонесува кон развојот на следните општи и специфични 

компетенции: 

- осознавање, совладување и решавање математички проблеми и збогатување на математичкиот   

  јазик 

- усвојување на основите на базичното знаење во професјата 

- флексибилна употреба на знаења во пракса 

- способност за комуникација, соработка/тимска работа 

- интерперсонални вештини 

- синтетичко,аналитичко, креативно мислење и решавање на проблемите 

- способност за генерирање на нови идеи (креативност) 

Содржина на предметната програма:  

Аритметички загатки. Полесно и потешко. Математички игри. Боење и покривање. Логички игри 

(пробивач на шифри, какуро, мостови, магичен квадрат, судоку, пазл лупс). Малку да комбинира-
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ме. 

Методи на учење:  

Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани цодржини, усно излагање, метод 

на дискусии 

Вкупен расположив фонд на време 180  

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

нема 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Предвидена интерна и екстерна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. К. Тренчевски, Р. Малчевски, Д. 

Димовски 

Занимлива математика “Маринг”-  

Скопје 

  1994 

2. Д. Димовски Вовед во теорија на 

броеви 

  

3. Хорман Хер Прирачник за настава по 

природни науки. Методи, 

вежби и упатство 

Академски 

печат 

(Програма на 

владата на Р. 

Македонија за 

преведување) 

  2011 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. И. Ганчев Занимателни фолклорни 

задачи, фокуси и игри 

      Софија    1993 
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2.  Брукфилд, С. Д., Прескил, С. Дискусијата како метод 

во наставата 

Арс Ламина, 

Скопје 

2013 

3.        

Наслов на наставниот предмет Музички инструменти 
Код ПФВ 504 
Студиска програма Наставник за одделенска настава 
Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв 
Академска година / семестар Трета/петти Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник Проф. м-р Мери Кафкалеска Стоилкова 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  
- Оспособување на студентите за улога на педагог низ педагошка пракса 

- Воспитување на важните аспекти на личноста низ односот со ученикот ( етика, 

естетика, изразување, емпатија...) 

- Стекнување на првите педагошки искуства во работата со учениците во основните 

училишта на композиции од различни стилски епохи 

Содржина на предметната програма:  
Запознавање со клавијатурата, музичкиот звук и неговите својства, нотно писмо, траење на 

тоновите, поставување на рацете на пијаното, начин на изведување на тоновите, легато, 

стакато, портато, динамички нијансирања, тенуто, акценти, неправилни ритмички фигури. 
Методи на учење:  
Вкупен расположив фонд на време 180  
Распределба на расположивото време 3+1 
Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 
120 часови 

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
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од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
нема 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
музички настап 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Мери Стоилкова Учебник по пијано за 

потребите на студентите 

на Педагошкиот 

факултет, Битола 

Педагошки 

факултет,Битола 
2008 

год. 

2. Кели, К. Опера Арс Ламина, 

Скопје 

2012 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.      

2.     

3.     

Наслов на наставниот предмет Еколошко воспитание 

Код ПФВ 505 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Трета/петти Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник доц. д-р Милена Пејчиновска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Изучување на основните научни поставки за заштита на животната средина и согледување на 

загадувачите со цел нивно отстранување. Согледување на значајната улога на човекот во 

развојот на еколошката свест. Создавање на основа за понатамошно надоградување на 
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знаењата за значењето на животната средина и заштитата на екосистемите во кои живее 

човекот и функционира општеството.  

Содржина на предметната програма:  

Поим и предмет на екологијата; Карактеристики на биосферата; Ареали, биоценози, биоми;  

Структурни елементи на екосистемите; Фитоценози; Кружење на материите во биосферата; 

Учениците и околината; Однос на учениците кон природата и кон животната средина; Значење 

на односот меѓу учениците и животната средина и воспитување за развој на еколошката свест;  

Запознавање на учениците со законитостите на природната средина; Теоретски основи на 

формирање на еколошката свест и култура кај учениците во одделенаска настава; Теории за 

улогата и значењето на природата при воспитувањето на ученикот; Примена на метод на 

набљудување во развојот на еколошката свест и култура.  

Методи на учење:  

Усно излагање, дискусии, интерактивна настава, ИКТ, практични активности (вежби, 

симулации, оценување)  

Вкупен расположив фонд на време 180  

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45часа 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часа 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часа 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (Ф) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 поени 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 поени 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

2.  Беби, А.,   Бренан, А.М.  Екологијата пред сè  „Три“ 2010 

2. Талевски Ј. Географија Педагошки 

факултет, 

Битола 

2006 
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1. Наслов на наставниот предмет Педагошка документација во градинките 

2. Код   ПФВ 506 

3. Студиска програма Воспитувач 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Педагошки факултет- Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв цуклус 

6. 
Академска година / семестар Трета/петти 

 
 Број на ЕКТС кредити 

6  

8. 
Наставник 

доц. д-р Јасминка Кочоска  

доц. д-р Билјана Граматковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 Запознавање со дејноста на детската градинка/центарот за ран детски развој, 

институциите надлежни за работата на детската градинка/центарот за ран детски 

развој и законот за заштита на децата  

 Запознавање со формата, содржината и начинот на водење на педагошката 

документација и евиденција во детската градинка/центарот за ран детски развој 

 Оспособување за водење на Главната книга на децата во детската 

градинка/центарот за ран детски развој 

 Оспособување за водење на Дневник за работа на детската градинка/центарот за 

ран детски развој 

 Оспособување за водење на Дневник за работа на воспитната група за деца од две 

до шест годишна возраст во детската градинка/центарот за ран детски развој 

 Оспособување за планирање и подготвување на воспитно-образовната работа за 

секоја група деца во детската градинка/центарот за ран детски развој (долгорочно- 

годишно планирање; среднорочно- тематско планирање и краткорочно- дневно 

3. Пејчиновска, М. Активностите на 

учениците и процесот на 

учење во природно-

научното и 

оштественото подрачје 

Докторска 

теза/ 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

2015 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Холден Џ.  Вовед во физичка 

географија и околина 

Просветно 

дело АД –

Скопје 

2009 
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планирање) 

 Оспособување за водење Досие на детето од неговото запишување во детската 

градинка/центарот за ран детски развој до запишувањето во прво одделение.  

 Оспособување за вршење исправки во педагошката документација во детската 

градинка/центарот за ран детски развој 

11. Содржина на предметната програма 

 Дејност на детската градинка/центарот за ран детски развој 

 Институции надлежни за работата на детската градинка/центарот за ран детски 

развој 

 Закон за заштита на децата 

 Форма, содржина и начин на водење на педагошката документација и евиденција 

во детската градинка/центарот за ран детски развој 

 Главната книга на децата во детската градинка/центарот за ран детски развој 

 Дневник за работа на детската градинка/центарот за ран детски развој 

 Дневник за работа на воспитната група за деца од две до шест годишна возраст во 

детската градинка/центарот за ран детски развој 

 Планирање и подготвување на воспитно-образовната работа за секоја група деца 

во детската градинка/центарот за ран детски развој (долгорочно- годишно 

планирање; среднорочно- тематско планирање и краткорочно- дневно планирање) 

 Досие на детето од неговото запишување во детската градинка/центарот за ран 

детски развој до запишувањето во прво одделение 

 Исправки во педагошката документација во детската градинка/центарот за ран 

детски развој 

12. Методи на учење  

 Предавања 

 Практични вежби и примери 

 Симулации 

 Проектни и домашни задачи 

13. Вкупен расположлив фонд на време    180  

14. Распределба на расположливото 3+1 
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време 

15. 

Форми на наставните 

активности 

15.1 
Предавања-

теоретска настава 

45 часови 

15.2 

Вежби 

(лабараториски, 

аудирориски), 

семинари, тимска 

работа 

15 часови 

16. 

Други форми на 

активности 
16.1 

Проектни задачи, 

самостојни 

задачи, домашно 

учење 

120 часови 

17. Начин на оценување  

17

.1 
Тестови  80 бодови 

17

.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 10 бодови 

17

.3 
Активност и учество 10 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (Ф) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовност 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Екстерна евалуација и самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 
Наслов 

 

 
Издавач 

 

Годин

а 
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1. 

Министерство за 

труд и социјална 

политика 

Правилник за формата, 

содржината и начинот 

на водење на 

педагошката 

документација и 

евиденција во детска 

градинка и центар за 

ран детски развој 

 2015 

2. Стефан Македо & 

Ирис Мерион Јанг 

Детето, семејството и 

државата 

Табернакул 2008 

3. Џим Ајф 
Човековите права и 

социјалната работа 

Академски 

печат 
2009 

22.2 
 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 
Наслов 

 

 
Издавач 

 

Годин

а 

1.     

2.     

3.     

 

Наслов на наставниот предмет Методика на воспитно-образовната работа по 

македонски јазик 

Код ПФВ 600 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар трета / шести 

 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник Доц. д-р Билјана Граматковски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Наставниот предмет пред се придонесува кон развојот на следните општи и специфични 

компетенции: 

Op[ti:- Metodikata na ВОР po македонски јазик ima za cel studentite da se 

zapoznaat, a istovremeno i da se osposobat so osnovnite specifi~nosti 

i karakteristiki na govorot kako sredstvo za izrazuvawe na misleweto i 

komunikaciskite vrski i odnosi, pritoa istaknuvajki gi glasovno - 

artikulaciskite belezi, psiholingvisti~kite i pedago[ko - didakti~ko - 

metodskite specifi~nosti. 



126 

 

Specifi~ni: - Studentite da se zapoznaat so osnovnite soznanija od 

oblasta na razvojot na govorot;da se osposobat za komunikacija i za 

govorno izrazuvawe;da se razvie potrebata i svesta za sopstveniot 

govor i za govornite aktivnosti; da se osposobat za pravilen izbor na 

adekvatni sredstva i za metodi na rabota za pottiknuvawe na detskiot 

govor; da se osamostojat vo izborot na stru~na literatura za 

ponatamo[no usovr[uvawe vo ovaa oblast. 

 

Содржина на предметната програма: 

 Govor i razvoj na govorot: Razvoj na govornata strana na govorot; 

Govorot kako sredstvo za op[tewe i za mislewe; Egocentri~en i 

socijalen govor 

 Govorot kako sredstvo za komunikacija; govorot kako sredstvo za 

komunikacija me\u vospituva~ot i decata; zaedni~ki prakti~ni 

aktivnosti na vospituva~ot i decata; govorot i neverbalnite 

sredstva za komunikacija; gestikulacii, mimiki i pantomimiki; 

odnosot na neverbalnite i verbalnite sredstva na kominikacija itn 

 Ulogata na vospituva~ot vo razvojot na govorot; vospituva~ot kako 

partner vo dvonaso~nata komunikacija; Razvivawe na sposobnosta za 

verbalna komunikacija kaj deteto; davawe povratna informacija od 

vospituva~ot; odnosot kon iska`uvaweto na deteto( ispravuvawe, 

pro[iruvawe, odobruvawe) itn. 

 Ulogata na literaturata vo razvojot na govorot; jazikot i 

kni`evnoto literaturno delo kako model i primer na neguvawe na 

kulturata na govorot; Kni`evnite dela kako izvor i model na 

li~nosta za identifikuvawe; U~ewe na pesni~ki za deca za koi 

projavuvat interes; Dramatizacija, razvivawe na igri, ilustracija 

na govorno tvore[tvo; Filmot i televizijata; Likovnata umetnost; 

Odnosot na verbalnoto i slikovnoto izrazuvawe itn. 

 Govorna komunikacija me\u decata: zna~ewe na govornata 

kominikacija me\u decata; Pottiknuvawe na detskata komunikacija; 

Vklu~uvawe na drugi deca vo razgovorot; pottiknuvawe na govorni 

igri; Neguvawe na govornata komunikacija ne decata niz prakti~ni 

aktivnosti ( davawe upatstva, objasnuvawe, re[avawe ). 

 Govorot vo igrata na predu~ili[noto dete;  Igrata kako aktivnost 

za tvore~ko izrazuvawe na detskata li~nost vo razli~ni situacii 

na igra, kako [to e samogovor, vo simboli~kite i govornite, 
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konstruktivnite, didakti~kite igri, igrite na ulogi i dr. 

 Vidovi jazi~ki igri ( fonetski, semanti~ki, sintaksi~ki, 

izmisluvawe na novi zborovi, kovanica, raska`uvawe i sl. ). 

 Planirawe na vospitno - obrazovnata rabota po kultura na govor: 

poimsko opredeluvawe na planiraweto i vidovi planirawe; izrabotka 

na planovi za rabota so globalni, godi[ni, polugodi[ni, 

kvartalni, mese~ni, sedmi~ni i dnevni sodr`ini. 

 Metodi vo vospitno - obrazovnata rabota po kultura na govorot; 

vidovi metodi so poseben akcent na metodot na detska igra. 

Методи на учење:  

Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани содржини, усно излагање, метод 

на работа во пар, метод на дискусии 

Вкупен расположив фонд на време 180  

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 
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1. Томе Груевски Култура на говорната 

комуникација 

Студиорум 2006 

2. Мито Спасевски Методика по развој и 

култура на говорот 

Педагошки 

факултет-

Скопје 

2008 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Никола Петров, Владимир 

Михајловски 

Методика по развој и 

култура на говорот со 

практикум 

Биангл 1996 

2. Емили Шулц, Роберт Ловенда Културна антропологија Просветно 

дело-Скопје  

2009 

3.  Давид Тсе, Висванат 

 

Основи на безжичната 

комуникација 

Арс Ламина-

Скопје 

2009 

4. Стивен Д.Брукфилд, Стивен 

Прескил 

Дискусијата како метод 

во наставата 

Арс Ламина-

Скопје 

2013 

Наслов на наставниот предмет Методика на воспитно-образовната работа по 

математика 

Код ПФВ 601 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

Академска година / семестар трета/ шести Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник доц. д-р Данче Сивакова 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):   

- усвојување на основите на базичното знаење во професијата 

- флексибилна употреба на знаењата во пракса 

- способност за комуникација, соработка, тимаска работа 

- интерперсонални вештини 

- синтетичко, аналитичко, креативно мислење и решавање на проблеми 

- способност за генерирање на нови идеи, креативност 

Содржина на предметната програма:   Методика на воспитно- образовната работа по математика 

како научна дисциплина Цели и содржини на воспитно-образовната работа по математика 

Психолошки основи и суштина на воспитно- обраовната работа по математика; Напосредната 

околина како извор на математички знаења Принципи и форми  на воспитно-образовната работа 
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по математика Методи и средства на воспитно-образовната работа по математика Видови 

воспитно-образовни активности Планирање и подготовка на воспитно- образовната работа по 

математика Планирање и подготовка на воспитно- образовната работа по математика Современи 

модели и стратегии во воспитно- образовната работа по математика Перцепирање и сфаќење на 

просторот и просторните односи Обработка на содржини од множества Природни броеви и 

броење Обработка на содржини од геометрија Обработка на содржини од килограм, метар и 

монети 

Методи на учење:  

Методи засновани на зборови,  

Методи зановани на набљудување,  

Методи засновани на практични активности 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови ( 2 колоквиуми) 70бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) бодови 

Подготовка на насочена активност 10 бодови 

Симулација на  насочена активност 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до х 50бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80  бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91  до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис/ 

полагање на завршен испит 

Положени испити по предметите педагогија, 

математика и предучилишна педагогија  

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Душко Ачовски 

 

Методика на воспитно- 

образовната работа по 

математика 

Педагошки 

факултет 

Скопје 

2002 

2.     

3.     
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Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Димитровски, Х. 

Тодоровска, Е. 

Методика на 

воспитната работа по 

предучилишна 

математика 

Педагошки 

факултет- 
Битола 

2003 

2. Ћебић, М. Почетно математичко 

образовање предшколске 

деце 

Учитељски 

факултет-

Београд 

2009 

3. Норман Хер Прирачник за настава по 

природни науки 
АКАДЕМСКИ 

ПЕЧАТ 
2011 

Наслов на наставниот предмет Методика на музичко воспитание  

Код ПФВ 602 

Студиска програма Воспитувачи 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола  

 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

Академска година / семестар Трета/шести Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник доц. д-р Емилија Ристевска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  да се оспособи преку теориска и практична работа 

за квалитетно музичко образование; да ги усвои основните информации околу музичкото 

образование; да ги усвои основните задачи во методиката во воспитно образовната работа; да ги 

усвои и разработи дидактичките принципи, форми и методи; да го изгради ликот на наставникот; 

да го гради музичко -  естетскиот развој; да развие способност за управување со часот, за 

самоподготвување и планирање; да ја разбира сустината и специфичноста на работењето во 

мултикултурна средина; 

Содржина на предметната програма:  задачи на методиката, обработка на вокално музичко дело, 

пеење, бројалки, слушање музика, свирење на ДМИ ( ударни ), музика и движење, основи на 

музичката писменост, детско музичко творештво, планирање и подготовка на воспитно-

образовниот процес, модел за практична реализација на насочена активност, реализирање на 

насочена активност, педагошка пракса. 

Методи на учење:  предавање, вежби, практична работа на студентите, семинарска работа, 

преводи, музички настап, полагање колоквиуми, полагање завршен испит. 

Вкупен расположив фонд на време 180  

Распределба на расположивото време  3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 
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Тестови                         50 бодови 

Практична реализација на насочена активност                          30 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)                          10 бодови 

Активност и учество                          10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50  бода 5 (пет)  

од 51 до 60 бода 6 (шест) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) 

од 71 до 80 бода 8 (осум)  

од 81 до 90 бода 9 (девет)  

од 91 до 100 бода 10 (десет)  

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присутност на предавања и вежби, положени 

колоквиуми 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Придружна самоевалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Манестериоти В.  

 

Музички одгој на 

почетном ступњу – 

методски упатства за 

воспитувачи 

Школска 

књига - Загреб 

1975 

2. Кели, К. 

 

Опера  Арс Ламина, 

Скопје 

2012 

3. Хиба Н. Музика за најмладите Београд 1986 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Пожгај Ј.  

 

Методика музичке наставе 

 

 

Загреб 1975 

Наслов на наставниот предмет Етика во образование 

Код ПФВ 603 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Педагошки факултет, Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

Академска година / семестар Трета/шести Број на ЕКТС кредити     4 

Наставник Проф. д-р Валентина Гулевска 

Предуслови за запишување на нема 
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предметот 

Цели на предметната програма (компетенции) : 

- усвојување на базичните поими од областа на етиката 

- усвојување на знаења од областа на педагошката етика 

- развивање на етичка свест за професионална должност 

- развивање на способност за мултикултурна и интеркултурна комуникација и 

соработка 

- градење на капацитет за емпатија и социјална правда 

- јакнење на способност за критичко мислење и донесување на морална проценка 

- развивање на способност за примена на етичкото знаење во воспитно-образовниот 

процес 

Содржина на предметната програма:  

Етимологија на поимот „етика“; Етиката како филозофска дисциплина; Предмет на 

проучување на етиката; Дефинирање на разликата меѓу поимите „етика“ и „морал“; 

Дефинирање на улогата на етиката во образованието; Краток историски преглед на 

етичките концепции за воспитанието и образованието (од антика до денес); Религиозни 

етички концепции; Анализа на принципите и вредностите на воспитно-образовниот 

процес на универзално и на национално ниво (согласно со новите глобални трендови во 

образовните политики и Националната програма за развој на образованието во 

Р.Македонија); Дефинирање на поимот „педагошка етика“; Етичката димензија на односот 

„наставник – ученик“; Основни норми на педагошката етика (педагошки авторитет, 

педагошка праведност); професионалната етика на наставникот; моралниот лик на 

наставникот; Афективните вредности во професионализмот (емпатија, прифаќање, 

искреност, доверливост, почитување на разлики, отфрлање на стереотипи и предрасуди); 

Поим за „етички кодекс“; улогата на етичките кодекси во училиштата; Етичките елементи 

на комуникацијата во воспитно-образовниот процес; Улогата на современите етички 

дисциплини (биоетика и компјутерска етика) во образованието.  

Методи на учење:  

Интерактивна настава, вежби, дискусии и дебати, пишување на семинарски работи и есеи. 

Вкупен расположив фонд на време 120 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часа 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часа 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

               60 часа 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
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од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Нема 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и екстерна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература                   

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Гулевска, В.  Етика во образование 

(авторизирани материјали) 

Педагошки 

факултет, 

Битола 

2016 

2. Темков, К. Како да се биде добар Филозофски 

факултет, 

Скопје 

2007 

3. Лисман, К. Д. Воведување на етиката во 

наставната програма на 

универзитетите: теорија и 

пракса 

„Арс 

Ламина“, 

Скопје 

2013 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годи

на 

1. Peters, R.S. Ethics and Education Routledge, 

 New York 

2015 

2. Мекинтаир, А. Кратка историја на етиката  „Азбуки“, 

 Скопје 

2004 

3. Ball, S. J. Foucault, Power, and Education Routledge,  

New York 

2013 

Наслов на наставниот предмет Инклузивна педагогија 

Код ПФВ 604 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Трета/шести Број на ЕКТС кредити 4 

Наставник Проф. д-р Mарија Ристевска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цел на предметната програма (компетенции):  
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 Стекнување на знаења за значењето и начините на образовна инклузија на деца од ранливи 

групи/со посебни воспитно-образовни потреби и развивање на способности и  вештини за 

создавање на инклузивна средина за учење. 

Содржина на предметната програма:  

Образовна инклузија или инклузија во образованието - поим и суштина. Филозофија на 

инклузивното образование. Принципи на инклузивна воспитно - образовната работа за деца од/со 

ранливи групи/посебни воспитно-образовни потреби Деца од/со ранливи/посебни воспитно-

образовни потреби - Кои се тие и како можеме да ги препознаеме? Модели на воспитно-образовна 

работа со деца од/со ранливи групи/посебни воспитно-образовни потреби. Карактеристики на 

инклузивни училишта (домашни и светски искуства) Предрасуди, стереотипи и репресија - 

бариери за остварување на инклузијата во образованието ИОП - Индивидуален образовен план - 

Како се изготвува, кои се целите и содржините? Модифицирање и развивање на нови наставни 

програми компатибилни за процесот на образовната инклузија 

Методи на учење:  

Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани содржини, усно излагање, метод 

на работа во пар, метод на дискусии 

Вкупен расположив фонд на време 120 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

60 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Димитрова Радојчиќ, Д., 

Чичевска Јованова, Н.  

,,Инклузивно образование 

на учениците со посебни 

образовни потреби,, 

МНЗА 2016 
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2. Чичевска Јованова, Н.,  

Димитрова Радојчиќ, Д. 

„Индивидуален образовен 

план„ 

МНЗА 2016 

3. Митрович, Д  „Методика инклузивног 

образовања“ 

Сараево:  

Завод за 

удзбенике и 

наставна 

средства 

2005 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Алабашовска Дамовска,Л., 

Тасевска,А. 

„Алтернативни пристапи 

во педагогијата“ 

Бомат графикс 

- Скопје 

2010 

2. Македео, С, Мерион Јанг И. „Детето, семејството и 

државата“ 

Табернакул - 

Скопје 

2008 

3.     

Наслов на наставниот предмет Методика на воспитно-образовната работа по 

природа и општество 

Код ПФВ 700 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Четврта/седми Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Јове Д. Талевски 

доц. д-р Милена Пејчиновска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите треба: да се запознаат и да ги разберат основните законитости на воспитно-

образовната работа (ВОР) по природа (П) и општество (О);  да се запознаат, да ги разберат и да 

ги применат планирањето, подготовката, организацијата и реализацијата на ВОР по ПиО; да се 

запознаат и да ги разберат целите и програмските содржини на воспитно-образовна работа и 

оспособување на студентите за сите современи облици и фази на ВОР по ПиО; да се запознаат 

и да ги разберат можностите и потребите на децата заради приспособување на воспитно-

образовните содржини на нивните развојни и индивидуални карактеристики и способности;  да 

се запознаат и да применуваат ИКТ во ВОР по ПиО;  да се оспособат за примена на современи 

методи и постапки на учење и поучување во ВОР по природа и општество; да се оспособат за 

примена на истражувачките постапки во ВОР по ПиО; да се оспособат за дијагностицирање, 

анализирање, синтетизирање, проучување и истражување на одредени појави и проблеми 

заради нивно разрешување и унапредување на ВОР по ПиО; да се оспособат за следење и 

вреднување на резултатите на својата работа и на работата на децата во ВОР по ПиО;  да се 

оспособат за самостојно методичко и стручно усовршување и следење на достигнувањата и 

сознанијата на современата методика на ВОР по ПиО. 

Содржина на предметната програма:  
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Поим на методиката како научна дисциплина; Развојот на идеите за воспитно-образовна работа 

по природа и општество; Аспектите на развојот на децата од предучилишна возраст во ВОР по 

ПиО; Учењето на децата од предучилишна возраст и нивното доживување на реалноста; 

Психолошко-педагошките основи на сознавањето на природата и општетвото од страна на 

децата; Основи на програмата за воспитно-образовна работа по природа и општество; 

Третманот на природната и општествената околина како извор на сознание; Сознајниот процес 

во ВОР; Структура, динамика и моделирање на ВОР; Специфичности на примената на 

стратегиите, методите и постапките во ВОР по ПиО; Следење и оценување на сопствената 

работа.   

Методи на учење:  

Усно излагање, дискусии, интерактивна настава, ИКТ, практични активности (вежби, 

симулации, оценување)  

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часа 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часа 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часа 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (Ф) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 поени 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 поени 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

3.  Колонџовски, Б.    Методика на воспитно- 

образовната работа по 

природа и општество 

Педагошки 

факултет – 

Битола  

2010  

2. Пејчиновска, М. Активностите на 

учениците и процесот на 

учење во природно-

научното и 

оштественото подрачје 

Докторска 

теза/ 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

2015 
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3. Дамевска, Л., Шеху, Ф., 

Јанева, Н., Палчева, С., 

Панова-Самарџиска, Љ. 

Ран детски развој, 

Стандарди за рано учење 

и развој кај децата од 0 

до 6 години 

Министерство 

за труд и 

социјална 

политика, Р. 

Македонија 

2009 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Wood, D. How children think and 

learn, Second edition 

Blackwell 

publishing, 

Oxford, UK 

1998 

2. Брукфилд, С. Д., Прескил, С. Дискусијата како метод 

во наставата 

Арс Ламина, 

Скопје 

2013 

Наслов на наставниот предмет Методика на ликовно воспитание 

Код ПФВ 701  

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

Академска година / семестар Четврта/седми Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Биљана Цветкова Димов 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):   

Студентот ја познава и ја разбира суштината и значењето на поимите на ликовното воспитание и 

образование и како истите да ги употреби при планирањето на дидактичко-методичката и 

педагошката работа со деца; 

Студентот ги познава и разбира законитостите и факторите на ликовен развој и 

индивидуалните разлики меѓу воспитаниците, развојот на способноста за 

перцепирање на ликовни дела, ликовно творечките процеси и ликовниот 

континуитет на децата и знае да ги употреби при планирањето на 

работата со воспитаниците; 

Студентот знае да направи анализа и проценка на детските ликовни трудови, 

Студентот ги познава и разбира потребите од соработка со други корисници и 

групи и знае да испланира и оствари партнерски односи со музеи, галерии, 

заводи за заштита на споменици, театри, кинотеки, училишта, НВО и 

др.групи и институции; 

Студентот ги разбира, почитува и цени разликите, особеностите и потребите на 

различните етнички групи за ликовно творештво, истите знае да ги 

употреби во планирањето на работата со деца и во практичната работа со 

деца, способен е со помошна ликовната уметност да развива интеракција, 

да воспостави комуникација, да решава конфликтни ситуации во 

предучлишните установи ; 

Студентот е способен е да направи и објасни методска подготовка за насочена и слободна 

активност; 

Студентот ги разбира ликовните проблеми и знае какви задачи да постави за 
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решавање на ликовните проблеми; 

Студентот  ги познава принципите на воспитно-образовната дејност и знае темелно 

да одбере различни методи и постапки при подготовката и реализацијата 

на насочената активност; 

Студентот знае да планира и користи различни начини за проверка и евалвација на 

знаењата, способностите и вештините на воспитаниците; 

Студентот ги знае начините за мотивирање и истите ги користи при планирањето и 

реализацијата на насочените и слободните активности; 

Студентот способен е успешно да реализира насочена активност. 

Содржина на предметната програма:  

Методика на ВОР на ликовно (поим,законитости,историски развој),  Местото на методиката на 

ликовното воспитание во системот на педагошките научни дисциплини; Методи на научно-

истражувачка работа во методиката на ликовното воспитание, Теории на ликовното воспитание со 

посебен осврт на предучилишната возраст, Значењето на ликовното воспитание-во 

предучилишната возраст, перцептивно-моторен развој и интелектуален развој и ликовното 

воспитание,емоционален и социјален развој и ликовното воспитание), Општествените, естетските 

и педагошко-психолошките основи на ликовното воспитание, Стадиуми на детски ликовен развој, 

Специфичности на ликовниот израз кај децата, Елементи на ВОР по ликовно, Ликовна практика, 

Други активности за развивање на ликовната култура кај децата, Средината и ликовното 

воспитание и образование.    

Методи на учење:  директно поучување, колаборативно учење и поучување, учење по пат на 

решавање на проблеми, индивидуална работа, играње на улоги. 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови  50 бодови 

Активност и учество, Семинарска работа/ проектна задача, 

презентација: писмена и усна) 

 25 бодови 

Реализирање на насочена активност -задолжително 25 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Испитот се полага на 2 колоквиуми или на завршен 

испит, завршени и позитивно оценети тимски и 

индивидуални вежби, редовност  изработка и одбрана 

на семинарска работа (проект, презентација, изработка 

на идеен проект ...) регулирано во Правилникот на 

Универзитетот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
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Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на секој 

час, рефлексивни консултации,  активност и 

партиципација од страна на студентите, завршна- 

сумативна проверка на студентите, евалуација и 

самоевалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Цветкова Димов, Б. Методика на ВОР по 

ликовно  (скрипта за 

интерна употреба) 

Универзитет 

Св. Климент 

Охридски, 

Педагошки 

факултет 

Битола 

2011 

2. Карлаварис, Б. Келбли, Ј. 

СтанојевиЌ-Кастори,М. 

Детето и 

ликовното воспитание -

книга прва 

Детска радост 

Скопје- 

1989 

3. Карлаварис, Б. Келбли, Ј. 

СтанојевиЌ-Кастори,М. 

Детето и 

ликовното воспитание-

книга втора 

Детска радост 

Скопје- 

1989 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Хусковиќ, Ф. Метoдика на ликовна 

култура 

Факултет за 

ликовни 

уметности 

2010 

2.  Брукфилд, С. Д., Прескил, С. Дискусијата како метод 

во наставата 

Арс Ламина, 

Скопје 

2013 

3.     

Наслов на наставниот предмет Metodika na физичко воспитание 
Код ПФВ 702 
Студиска програма Наставник по одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Pedago[ki fakultet   Bitola 

Степен (прв, втор, трет циклус) Prv 

Академска година / семестар Четврта/седми Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник Доц. д-р Виктор Митревски 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Zapi[an semester 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Da se osposobat studentite, so prakti~ni i teoretski znaewa,  za 

uspr[no realizirawe na programskite zada~i  i sodr`ini vo градинките. 
Содржина на предметната програма:  
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Definirawe na metodikata na fizi~koto воспитание; predmet, cel i 

zada~i na fizi~koto воспитание; sredstva i sodr`ini za realizirawe na 

celta i zada~ite na fizi~koto воспитание; motori~ki aktivnosti (ve`bi 
za oformuvawe na teloto, motori~ki aktivnosti so koi se realiziraat 

prirodnite formi na dvi`ewe, akrobatika, igri); organizacioni formi, 

metodi i principi vo воспитно-образовната работа po fizi~kа култура; 

struktura i kompozicija na активностите  po fizi~ko воспитание;  

klasifikacija na активностите; mikro i makro pauza; izleti, zimski i 

letni odmori; planirawe i realizirawe na programata. 
Методи на учење:  
Predavawa, rabota vo grupi, individualni zada~i nabluduvawe i 

realizirawe na prakti~ni ~asovi 

Вкупен расположив фонд на време 180  
Распределба на расположивото време 3+1 
Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 
120 часови 

Начин на оценување:  
Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61  до 70 бода 7 (седум) (D) 

 Od 71  до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 9o бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
Redovnost,  realizirawe na prakti~ni 

~asovi 

Јазик на кој се изведува наставата Makedonski 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Samoevalvacija i nadvore[na 

evelvacija 

Литература;  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Митревски, В. Metodika na 

воспитно-образовната 

работа по fizi~ko 

воспитание, 

Скрипта за интерна 

употреба 

Pedago[ki 

fakultet, 
Битола 

2016 

2. Бушард, К., Малина, Р. М., Генетика на фитнес и Арс Ламина, 2015 
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Перусе, Л. физичка изведба Скопје 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Anastasovski A. Fizi~ko vospitanie Fakultet 

za Fiz. 

kultura 

2003 

2.     

3.     

Наслов на наставниот предмет Методика на воспитната работа 

Код ПФВ 703 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Четврта/седми Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник Проф. д-р Mарија Ристевска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Наставниот предмет пред се придонесува кон развојот на следните општи и специфични 

компетенции: 

- Познавање и разбирање на основните поими во методиката на воспитната работа 

- Способност за согледување на меѓусебната поврзаност меѓу поимите, појавите и процесите 

во воспитната работа 

- Оспособување за анализа на промените во педагошката сфера 

- Формирање на целосна слика за комплексниот карактер на воспитнота работа 

Содржина на предметната програма:  

Предмет на методиката на воспитна работа; Методиката на воспитна работа во системот на 

педагошките дисциплини и врската со другите науки; Воспитната функција на училиштето; 

Програмирање на воспитната работа во училиштето; Воспитната функција на одделенскиот 

раководител;  Воспитната функција на училишниот педагог; Воспитната функција во семејството; 

Основни претпоставки за правилно воспитание во семејството;Стилови на раководење на 

воспитувачот; Воспитната функција на слободното време; Фактори на организирање на 

слободното време; Воспитната функција на ученичките домови; Технологијата на воспитнатѕа 

дејност; Принципи на воспитната работа; Методи на воспитната работа; Модели на педагошко 

водење; 

Методи на учење:  

Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани содржини, усно излагање, метод 

на работа во пар, метод на дискусии 



142 

 

 

1. Наслов на наставниот предмет Воспитно-образовна работа со надарени и 

талентирани  

 Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време  3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Костова, М ,,Методика на воспитната 

работа,, 

Скопје: 

Филозофски 

Факултет 

2004 

2. Продановиќ, Љ „Проверите како 

васпитавате у школи„ 

Београд: 

Едука 

2013 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Брукфилд, С.Д., Прескил, С. „Дискусијата како метод 

во наставата“ 

Арс Ламина - 

Скопје 

2013 

2. 

3.     
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2. Код ПФВ 704 

3. Студиска програма Воспитувач 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар Четврта/седми 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Љупчо Кеверески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

  подобро запознавање со потребите, карактеристиките и начините на едукација на 

надарените во зависност од  нивната возраст. 

 • директно да придонесат за имплементирање на програмите за работа со 

надарените и талентирани ученици 

 • можност  да се артикулираат  потреби на надарените деца; 

 • намалување на бројот на  пропуштени ученици во текот на селекцијата и 

идентификацијата; 

 • различна перцепција на оваа категорија на ученици од страна на 

наставници 

 • ќе ја афирмира потребата за индивидуализиран и  интердисциплинарен 

пристап во откривање и работа  со надарените и талентираните 

 • самостојно да ги дијагностициираат потреби од подобрувања  на третманот 

на надарените (иновации)  и креираат решенија за подобрување на состојбите 

според конкретните постојни услови.  

11. Содржина на предметната програма: Дефинирање на основните поими (надареност, 

талентираност, надарено дете) .Современи сфаќања за надареноста. Законски основи на 

третманот на надарените и талентираните.  Препознавање на надарените и талентираните 

деца. Грешки во препознавањето. Предрасуди и митови за надарените и талентираните. 

Етикетирање на надарените. Семејството и надарените деца. Идентификација на 

надарените и талентираните деца. Пристапи во диференцијација на надарените деца. 

Начини на откривање на надарените деца. Ренцулиева модел на откривање на надареноста. 

Практични импликации на теориите на Стренберг и Гање и надареноста.  Едукативни 

облици на поддршка на надарените деца.  Работа со надарените деца. Учење и подучување 
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на надарените. Метакогниција. Стилови на учење. Специфичности во работата со 

надарените и талентираните ученици. Улогата на стручните соработници во училиштата 

во  третманот на надарените. Следење на развојот на надарените и талентираните. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, групно 

учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување 

консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 180  часови 

14. Распределба на расположивото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  120 часови 

 16.2. Самостојни задачи 

16.3. Домашно учење 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 
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Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кеверески, Љ. Каков наставник им треба 

на надарените и 

талентираните 

„Киро 

Дандаро“, 

Битола 

2008 

2. Гојков, Г., Старц, Ј., 

Кеверески,Љ., Стојановски, М. 

Менторирање на надарени 

и талентирани 

„Миг“, 

Струга 

2016 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стивен Македо, Ирис Мерион 

Јанг 

Детето, семејството и 

државата 

Табернакул 2008 

2.     

Наслов на наставниот предмет Методичка интерпретација на текст  

Код ПФВ 705 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар четврта година/ 

седми семестар 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник  проф. д-р  Даниела Андоновска-Трајковска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции): студентот  

- го знае и разбира поимот текст 

- ги знае и ги разбира различните жанровски определби на текстовите кои се применуваат 

во предучилишното воспитание и образование 

- ги знае и ги разбира различните видови интерпретација на текст 

- го знае и го разбира воспитното влијание на литературните текстови кои се применуваат 
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во  предучилишното воспитание и образование 

- може да избере соодветен текст за читање и анализа со деца на претшколска возраст 

- може да планира и да практикува методичка интерпретација на текст во зависност од 

возраста на воспитаниците 

- применува креативен пристап кон активностите за методичка интерпретација на текст. 

 

Содржина на предметната програма:  Поимот текст. Жанровска определба на текстовите кои се 

применуваат во претшколските установи. Видови анализа на текст (содржинска, етичка, естетска, 

функционална и критичка).  Планирање и реализација на различни видови анализа и 

интерпретација на текст со различни групи на испитаници и со различни видови текстови (басни, 

сказни, приказни, кратки раскази, кратки романи за деца, лирски песни,...). Методичко 

моделирање на читањето од страна на воспитувачот. Определување на перспективата на 

раскажувачот. Модификација на актанцијалниот модел на Греимас како начин за интерпретација 

на текст. Критичка анализа со менување на перспективата на раскажување и создавање 

алтернативни текстови (адиција, супституција, елиминација, аналогија, трансформација). 

Примена на моделот на Лук и Фрибоди за развој на критичката писменост при методичка 

интерпретација на текст. 

Методи на учење: интерактивни методи на учење и поучување, индивидуална работа, предавања 

и практична работа 

Вкупен расположив фонд на часови 180  

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 50 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 30 бодови 

Домашна работа 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовно посетување на наставата 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и надворешна евалвација 
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Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јасмина Делчева-Диздаревиќ Дидактика на јазичното 

подрачје  

Просветно 

дело, Скопје 

2003 

2. Петковска Благица Методика на креативната 

настава по предметот 

Македонски јазик во 

нижите одделенија на 

основното училиште 

Магор, Скопје 2008 

3. Андоновска-Трајковска, Д. Авторизирани материјали 

за развој на критичката 

писменост со методи за 

интерпретација на текст 

Педагошки 

факултет-

Битола 

2010 

 Министерство за труд и 

социјална политика 

Програма за рано учење и 

развој 

Службен 

весник на РМ, 

бр. 46  

06.03.2014 

година 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Гарднер, С. Питер Нови насоки – читање, 

пишување и критичко 

мислење (прирачник за 

наставници) 

Европа-92 

Кочани 

2011 

     

Наслов на наставниот предмет Методологија на педагошките истражувања 

Код ПФВ 706 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Четврта/седми Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник Ред. проф. д-р Деан Илиев 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- студентот определува фокус на интерес за проблем и предмет на истражување 

- студентот реализира истражување на своето работно место (предучилишна установа, занимална) 

- студентот идентификува, избира и применува видови на педагошки истражувања  

- студентот разликува класично од акционо истражување 

- студентот изработува идеен проект за класично и идеен проект за акционо истражување 

- студентот дефинира варијабли и хипотези во педагошките истражувања 

- студентот избира примерок во истражувањето 

- студентот препознава и разликува постапки и инструменти за прибирање податоци 

- студентот изработува и применува инструменти за прибирање податоци во истражувањето 
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- студентите прават проста обработка на податоците од педагошко истражување 

- студентите изработуваат извештај од педагошко истражување 

Содржина на предметната програма:  

- Проблем и предмет на истражување 

- Класификација на истражувањата во предучилишната установа и занималната 

- Дефинирање и карактеристики на класичните истражувања  

- Дефинирање и карактеристики на акционите истражувања во образованието 

- Квалитети на педагошките истражувања 

- Идеен проект за класично и идеен проект за акционо истражување 

- Варијабли во педагошките истражувања 

- Хипотези во педагошките истражувања 

- Примерок во истражувањето 

- Постапки и инструменти за прибирање податоци во педагошките истражувања 

- Изработка и примена на инструменти за прибирање податоци во истражувањето 

- Проста обработка на податоците од педагошко истражување 

- Извештај од педагошко истражување 

Методи на учење:  Предавање, индивидуални, групни и тимски излагања и дискусии, соработка 

помеѓу студентите, метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, , анализа на видео 

записи, анализа на аудио записи, анализа на документација, акциони истражувања и реализација на 

студии на случај, во согласност со Правилникот за условите, критериумите и правилата за 

запишување и студирање на прв циклус студии на универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 

Битола  

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 15часови 

Други форми на активности Проектни задачи 120 часови 

Самостојни задачи  часови 

Домашно учење  часови 

Начин на оценување  

Тестови бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) бодови 

Активност и учество бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Според Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на прв циклус 

студии на универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 

Битола 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на Тековна-формативна проверка на студентите, 
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наставата рефлексивни консултации и прашања од страна на 

студентите, проверка на знаењето преку колоквиуми 

и/или завршна- сумативна проверка на студентите, 

изработка и одбрана на семинарска  работа- идеен проект 

за истражување  и анкетирање на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Смилевски Ц.  Методологија на 

истражување 

Педагошки 

факултет 

Битола 

2006 

2. Илиев Д. Акциони истражувања 

во образованието 

Педагошки 

факултет 

Битола 

2006 

3. Брајман А. Методи на 

општественото 

истражување 

Универзитет 

„Св. Климент 

Охридски 

“Битола 

2015 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Cohen L., Manion L.& 

Morrison K. 

Metode istraživanja u 

obrazovanju 

Naklada Slap 2007 

2. Carr W. & Kemmis S. Becomong Critiical: 

Education, Knowledge and 

Action Research 

London and New 

York: 

RoutledgeFalmer 

2002 

3. Fajgelj S. Metode istraživanja 

ponašanja 

Centar za 

primenjenu 

psihologiju 

Beograd 

2004 

4. Ангелоска- Галевска Н. Квалитативни 

истражувања во 

образованието 

Филозофски 

факултет 

Скопје 

2001 

5. Wiersma W. Research Methods in 

Education 

Allyn and Bacon 2000 

6.  Маркус Банкс Визуелни методи во 

општествените 

истражувања 

Табернакул 2009 

Наслов на наставниот предмет Кукларство со сценско изведување 

Код ПФВ 800 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет Битола 
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Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

Академска година / семестар Четврта/осми Број на ЕКТС кредити 4 

Наставник проф.д-р Биљана Цветкова Димов 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):   

Студентите да се стекнат со теориско знаење за педагошките вредности на детската игра со 

сценски кукли, 

Студентите да стекнат вештини и способности да планираат и да користат различни стратегии, 

методи и постапки за поттикнување и водење на игрите со кукли во градинката; 

Врз основа на познавањето и разбирањето на развојните законитости, 

разлики и потреби на воспитаниците студентите да се оспособат да испланираат и употребат игри 

со сценски кукли во градинките; 

Студентите да стекнат знења и способности критички да размислуваат за изборот на текстови за 

драматизација, за драматизација и адаптација на уметничките текстови за куклени игри. 

Содржина на предметната програма:  

Вовед во кукларството, Кукларската работилница во ликовното воспитание, Видови кукли и 

педагошката вредност на детската игра со кукли,  

Игри со кукли во градинка; Особеностите на психичкиот развој на децата и заемна 

поврзаност на мислењето, говорот и кукларството и сценското изведување, Развој на способноста 

за доживување на куклените претстави кај воспитаниците; Стратегии, методи и постапки за 

изведување на игри со сценски кукли; Улогата на воспитувачот во работата со кукли; Игра на 

воспитувачот со сценски кукли во градинките; Кукларска импровизација на воспитувачот. 

Методи на учење:  директно поучување, колаборативно учење и поучување, учење по пат на 

решавање на проблеми, индивидуална работа, тимска работа, вежби, работилници, играње на 
улоги. 

Вкупен расположив фонд на време 120 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

60 часови 

Начин на оценување 

Тестови  40 бодови 

Проектна задача 40 бодови 

Активност и учество, вежби 20 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Испитот се полага на 2 колоквиуми или на завршен 

испит, завршени и позитивно оценети тимски и 

индивидуални вежби, редовност  изработка и одбрана 

на семинарска работа (проект, презентација, изработка 
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на идеен проект ...) регулирано во Правилникот на 

Универзитетот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на секој 

час, рефлексивни консултации,  активност и 

партиципација од страна на студентите, завршна- 

сумативна проверка на студентите, евалуација и 

самоевалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Цветкова Димов, Б. Кукларство со сценско 

изведување (скрипта за 

интерна употреба) 

Универзитет 

Св. Климент 

Охридски, 

Педагошки 

факултет 

Битола 

2011 

2. Pokrivka,V. Dijete i scenska lutka, 

Priručnik za odgajatelje u 

dječjim vrtičima 

Šolska knjiga-

Zagreb 

1985 

3. Чакиħ-Симиħ, Н. Белешке луткарског 

помоħника, Приручник за 

луткарство 

Креативни 

центар, 

Београд 

2007 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Брукфилд, С.Д., Прескил, С. „Дискусијата како метод 

во наставата“ 

Арс Ламина - 

Скопје 

2013 

2.     

3.     

Наслов на наставниот предмет Почетна писменост 

Код ПФВ 801 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар четврта година/ 

осми семестар 

Број на ЕКТС кредити 4 

Наставник проф. д-р  Даниела Андоновска-Трајковска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): студентот  
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- го знае и разбира поимот писменост, 

- го знае и разбира поимот почетна писменост, 

- ги знае и разбира основите на почетната писменост, 

- ги знае и разбира психолингвистичките аспекти на читањето и пишувањето и ги 
применува тие сознанија во подготовката на децата за читање и пишување 

- применува креативен пристап кон јазичниот материјал за почетна писменост 

- осмислува активност за почетно јазично описменување 

Содржина на предметната програма:  Поимот писменост (писменоста како способност за читање 

и пишување, писменоста како збир од комуникациски способности, писменоста како збир од 

комуникациски  и нумерички способности, движењето New Literacy Studies, писменоста како 

социјална вештина, функционална писменост, мултимодална писменост, мултипла писменост, 

почетна писменост). Цели и задачи на подготовката за почетно описменување. Комуникативни 

активности – општо. Поим, психолингвистички аспекти и методичко моделирање на 

комуникативната активност читање-подготовка. Разлика меѓу текст и илустрација, структурни 

елементи на книгата, концепти на печатениот текст (знаење дека печатените и пишаните и 

печатените симболи пренесуваат значење, текстот се чита одлево надесно и одгоре надолу и др.), 

развивање на фонолошка свест. Божемско читање. Поим, психолингвистички аспекти и 

методичко моделирање на комуникативната активност пишување-подготовка (развој на крупна и 

ситна мускулатура, перцептивни способности, способности за апстрахирање, координација на 

движењата, сила, притисок, прецизност и точност, разлика меѓу текст и илустрација). Зборовите 

како графичка слика. Мултимодално изразување на детето. Гласовна јазична микроанализа. 

Јазична макроанализа на реченица. Поим за текст, реченица, збор, слог и буква/глас. Моделирање 

на реченица. Игровни активности за развивање фонолошка свест, т.е. за разликување на 

спецификите на гласовите (согласки/ самогласки, звучни/безвучни согласки, преградни, 

теснински и преградно-теснински согласки). Препознавање на букви и зборови со примена на 

комплексната постапка. Пишување. Методи за развој на почетната писменост. Избор на 

соодветен метод. Аналитичко-синтетички гласовен метод и методот на Јелена Миоч. 

Реализирање на задачите за почетно описменување. Создавање богата средина за почетно јазично 

описменување. 

Методи на учење: интерактивни методи на учење и поучување, индивидуална работа, предавања 

и практична работа 

Вкупен расположив фонд на часови 120  

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

60 часови 

Начин на оценување 

Тестови 50 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 30 бодови 

Домашна работа 10 бодови 
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Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовно посетување на наставата 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и надворешна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Министерство за труд и 

социјална политика 

Програма за рано учење и 

развој 

Службен 

весник на РМ, 

бр. 46  

06.03.2014 

година 

2. Mira Čudina-Obradović Igrom do čitanja: igre i 

aktivnosti za razvijanje 

veština  čitanja 

Školjska 

knjiga, Zagreb 

2003 

3. Јасмина Делчева-Диздаревиќ Дидактика на јазичното 

подрачје  

Просветно 

дело, Скопје 

2003 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Moore, D. W., Moore, S. A., 

Cunningham, P. M. et al. 

Developing Readers and 

Writers in the Content 

Areas 

Longman 1998 

2. Брукфилд, С.Д., Прескил, С. „Дискусијата како метод 

во наставата“ 

Арс Ламина - 

Скопје 

2013 

Наслов на наставниот предмет Примена на ИКТ во воспитно-образовната работа 

Код ПФВ 802 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар Четврта/осми Број на ЕКТС кредити 4 

Наставник Доц. д-р Мажана Северин Кузмановска 

Докторанд м-р Јосиф Петровски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 
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Цели на предметната програма (компетенции):  

- Да им помогне на студентите да станат компетентни, сигурни, одговорни и критички 

корисници на ИКТ, преку ефикасна, ефективна и креативна употреба на софтвер и 

хардвер во нивните секојдневни активности во училницата  

- способност за анализа на проблеми кои можат да бидат решени или задачи кои можат да 

се извршат со користење на информатичката и комуникациската технологија 

- да ги поттикне студентите да го разгледаат влијанието на новите технологии врз методите 

на работа 

Содржина на предметната програма:  

- Напредно користење на Интернет технологијата 

- Напредна комуникација преку електронска пошта 

- Поим за електронско учење (e-learning) 

- Примена на новите технологии во традиционалната настава 

- Етика на користењето на ИКТ во наставата 

- Користење на слободни софтвери 

Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби 

одржување консултации со студенти 

Вкупен расположив фонд на време 120  

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

60 часови 

Начин на оценување 

Тестови 20 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 50 бодови 

Активност и учество 30 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Нема 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на Евалуација и Самоевалуација 
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наставата 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Cuban, L. Oversold and Underused: 

Computers in the Classroom 

MA: Harvard, 

University Press. 

2002 

2. UNESCO ICTs  in teacher education - 

a planning guide 

Division of higher 

education, Paris 

2002 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Retschitzki, J. & Gurtner, J.L.  Kompjuter i dete Zavod za 

udzbenike I 

nastavna sredstva, 

Beograd 

2002 

2. Џон Л. Хенеси 

Дејвид А. Патерсон 

 

Компјутерска 

архитектура - 

Квантитативен пристап 

 

ПРОСВЕТНО 

ДЕЛО (превод 

од Влада на РМ) 

2010 

3.     

Наслов на наставниот предмет Библиотекарство 

Код ПФВ 803 
Студиска програма Воспитувач 
Организатор на студиската 
програма (единица, 
односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 
 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар Четврта/осми Број на ЕКТС кредити 4 

Наставник проф. д-р Добри Петровски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се мотивираат за 
библиотечно образование; Студентите да планираат, организираат, реализираат 

иевалвираат облици на образование за библиотечно работење; Да се оспособат 

студентите за практикување на вештини за избор на демократски облици на 

образование; Избор и практикување на концептите за демократско образование; 

Способност за селекција, избор и адаптација на знаењето; Оспособеност за изработка 

на индивидуални курикулуми за образование за демократија; Оспособеност на 

студентите за евалвација на сопственото и образование на другите. 

Содржина на предметната програма: Поим и дефиницијата за Библиотеката нејзината 
појава и развој, видови библиотеки, библиотечни цели, условите за  успешно 

функционирање на библиотеките (простор, кадар, библ.материјал, кориснци), 
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акцесорна и стручна обработка на библиотечниот материјал (сигнирање, 

инвентарирање, каталогизирање, класирање, сметување и сл.); Kористење со сите 

библиотечно- информативни средства во пронаоѓањето на потребната информација, 

традиционални: каталози, библиографии, билтени, современи: компјутери, Интернет, 

ЦД-РОМ и сл.), Практична обработка на библиотечен фонд. 

Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, групно 

учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување 

консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

Вкупен расположив фонд на време 120 часови 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

60 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

нема 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Петровски Добри Библиотекарство- 
основен учебник 

Универзитет 
"Св.Климент 

Охридски" и 

Факултет за 

учители и 

воспитувачи 
- Битола 

1998 

2. Бошески Миле, Библиотечно Народна и 1991 
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Поликсена 
Матковска, 
Јовановиќ Ники и 
Димитров 
Димитри 

работење во 
народните 
библиотеки, 

универзите. 

библиотека 

"Св.Климент 

Охридски"- 

Скопје, 

3. Петровски Добри Библиотечен 
менаџмент 

Педагошки 
факултет- 
Битола 

2012 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Николов Благој Библиотечно 
работење: Прирачник за 

сите видови библиотеки 

Библиотека- 
Битола 

2010 

2. Петровски Добри, Менаџмент на 

библиотечните промени и 

професио- нален развој на 

кадрите, 

Факултет за 

учители и 

воспитувачи и 

ДНУ- Битола, 

1999 

3. Брукфилд, С.Д., 

Прескил, С. 

„Дискусијата како метод во 

наставата“ 

Арс Ламина - 

Скопје 

2013 

4.     

Наслов на наставниот предмет Перманентно образование 

Код ПФВ 804 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Четврта/осми Број на ЕКТС кредити 4 

Наставник Ред. проф. д-р Деан Илиев 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студиската програма придонесува пред сé  кон развојот на следните општи и специфични 

компетенции: 

- студентот е мотивиран и мотивира за доживотно учење  

- студентот ги знае и разликува карактеристиките на учење на возрасните и децата  

- студентот планира, организира, реализира и евалуира различни облици на перманентно 

образование 

- студентот избира облици на перманентно образование  

- студентот избира и ги практикува концептите за перманентно учење и образование 

- студентот избира и ги практикува институционални концепти за перманентно образование 

- способност за селекција, избор и адаптација на знаењето на возрасниот кој учи 

- студентот применува концепти на: учење од рамноправен, водење од рамноправен, помагање и 

помош на рамноправен, евалуација на и од рамноправен 
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- студентот изработува индивидуални курикулуми за доживотно учење 

- студентот изработува индивидуални образовни планови 

- студентот го препознава, валидира и евалуира сопственото и перманентното образование на 

другите 

- студентот рефлексивно учи 

- студентот реализира истражувања на сопственото и перманентното образование на другите   

Содржина на предметната програма:  

Концептуализација на перманентното образование  

Дали и зошто перманентно образование за воспитувачите 

Мотиви за учење на возрасните, со осврт на учењето на воспитувачите 

Цели на перманентното образование на воспитувачите 

Концепти на учење во перманентно образование: образование на далечина, отворено и 

флексибилно учење, искуствено учење, учење базирано на проблеми, независно и самонасочено 

учење 

Концепти на колегијално учење помеѓу воспитувачите: учење од рамноправен, водење од 

рамноправен, помагање и помош на рамноправен, евалуација на и од рамноправен 

Институционални концепти за перманентно образование, продолжено и високо образование и 

учење на возрасни 

Формално, неформално и информално образование 

Сертификувано и несертификувано образование 

Облици на перманентното образование  на воспитувачите (институционално  и индивидуално 

организирани облици на перманентно учење) 

Принципи во реализацијата на формите и облиците на перманентно образование на воспитувачите 

Мотивација на наставниците за перманентно образование 

Начини на комуникација при перманентно образование 

Препознава, валидација и евалуација на перманентното образование 

Перспективи на перманентното образование на воспитувачите: искуствено учење, контекстуално 

учење и ситуациско учење 

Истражување во перманентното образование 

Методи на учење:  Предавање, индивидуални, групни и тимски излагања и дискусии, соработка 

помеѓу студентите, метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, , анализа на видео 

записи, анализа на аудио записи, анализа на документација, акциони истражувања и реализација на 

студии на случај, во согласност со Правилникот за условите, критериумите и правилата за 

запишување и студирање на прв циклус студии на универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 

Битола  

Вкупен расположив фонд на време 120 часови 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15  часови 

Други форми на активности Проектни задачи 60 часови 

Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 
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Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Според Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на прв циклус 

студии на универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 

Битола 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите, 

рефлексивни консултации и прашања од страна на 

студентите, завршна- сумативна проверка на студентите 

и анкетирање 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Argyris C. & Shon A. D. Theory in practice- 

Increasing Professional 

Effectiveness 

San Francisko: 

Jossey-Bass 

Publishers 

 

1974 

2. Илиев Д. Акциони истражувања 

во образованието 

Битола: 

Педагошки 

факултет 

2006 

3. Tight M. Key concepts in Adult 

Education and Training 

London and New 

York: 

RoutledgeFalmer 

2002 

4.  Карол Хоар  Прирачник за развој и 

учење кај возрасни 

Европа 92 - 

Кочани 

2013 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Schön A. D. The Reflective 

Practitioner- How 

professionals think in 

action 

London: Ashgate 1991 

2. John Loughran Developing a pedagogy of 

teacher education 

Превод: Развивање на 

педагогија за 

образование на 

наставници 

Routledge 

Превод: АРС 

Ламина 

2006 

3. Jenny Leach and Bob Moon The power of Pedagogy 

Превод: Моќта на 

педагогијата 

Sage 

Превод: АРС 

Ламина 

2006 
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Наслов на наставниот предмет Менторство 

Код ПФВ 805 
Студиска програма Воспитувач 
Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 
 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар Четврта/осми ЕКТС кредити 4 
Наставник проф. д-р Методија Стојановски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

 

Цели на предметната програма : 

               - Менторството треба да ги подучува студентите на работните вештини; 

- Менторството треба да дефинира чувство на идентитет; 

- Да и ги отвори видиците на младата личност во фазата кога и претстојат 

решавање на тешки проблеми и духовно да ја води; 

- Да им се помогне на студентите во разбирањето на комплексноста на 

поучувањето со поддршка од ментор - библиотекар кој има улога на тренер, 

извор, модел и извршител; 

- Менторството треба да ги подготви идните студенти за успешно управување 

на менторскиот процес; 

- Кај студентите да се развијат вештините за набљудување; 

- Оспособување на студентите за анализа на менторскиот процес;  

- Стекнување на знаења за примена на повеќе ефективни модели на 

менторство;  

 

Содржина на предметната програма:  

- Појава,поим, дефинуција и значење на менторството 

- Менторството како најефикасен метод во обуката и развојот на кадарот 

- Актери на добрата менторска врска 

- Поставување услови во менторскиот процес 

- Фази на менторската врска 

- Придобивки од менторството 

- Тешкотии и прецки во менторскиот процес 

- Менторството во професионалниот развој на кадарот 

- Категоризација на менторството 

- Критериуми за избор на ментор 

- Улогата на организацијата во примена на менторството 

- Менторот како советник или консултант на процесите 

- Улоги на менторот 

- Вештини на менторот 

- Менторски програми 

- Менторски модели                



161 

 

 

Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, групно 

учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување 

консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

Вкупен расположив фонд на време 120 часови 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

60 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување 

(оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

нема 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојановски, М.,   Менторство, Педагошки 

факултет, 

Битола  

 

2009 

2. Donald McInstre 

and Hazel Hagger  

Mentorsin school  Developing the 

profesion of 

teaching  

2010  

3. Гоцевски Трајан Образовен менаџмент Македонска 
ризница 

2003 

Дополнителна литература       

Ред. Автор Наслов Издавач Година 
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ПРИЛОГ БР.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми 

број 

1. Стојановски 
Методија 

Менаџмент на 
образовна 
организација(материја ли 

за интерна употреба) 

  

2. Northouse,G.Peter Liderstvo,teorija I 
praksa 

Data Status 
Beograd 

2008 

2. Брукфилд, С.Д., 

Прескил, С. 

„Дискусијата како метод 

во наставата“ 

Арс Ламина - 

Скопје 

2013 

Име и презиме  Добри Петровски 

Дата на раѓање 08.09.1955 

Степен на образование  трет 

Наслов на научниот степен  Доктор на науки од областа на менаџментот 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Прв степен 1979 Правен факултет-

Битола 

Втор степен 1996 ИСППИ-Скопје 

Трет степен 1998 ИСППИ-Скопје 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 

Образование Менаџмент 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет-

Битола 

Редовен професор 
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Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Организација на образованието Сите насоки 

2. Основи на демократија со методика Учители и воспитувачи 

3. Библиотекарство Сите насоки 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Училишна култура и однесување Менаџмент во образование 

2. Професионален и кариерен развој Менаџмент во образование и Работа 

со талентирани и надарени 

3.   

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Менаџмент на човечки ресурси Менаџмент образование 

2. Стратегиски менаџмент Менаџмент во образование 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Добри Петровски Библиотечен менаџмент Универзитет 

“Св.Климент 

Охридски”-Битола, 

2012 

2. Добри Петровски Differences in emotional 

intelligence between pupils in 

primary and secondary school  

 

TEACHER International 

journal,  Faculty of 

Education, Bitola, 2015 

3. Добри Петровски Клучни компетенции на 

наставниците – ментори во 

основните училишта  

 

  Дидактичко- 

методички приступи и 

стратегије-подршка 

учењу и развоју деце– 

Београд 2015 

4. Добри Петровски Социјална димензија и 

високо образовање у 

Србији  

 

Зборник радова, 

Зборник резимеа са 8. 

међународне 

интердисциплинарне 

научно-стручне 

конференције: 

Хоризонти,  Висока 

школа струковних 
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студија за образовање 

васпитача и тренера, 

Суботица 8-9 Мај 2015 

5. Добри Петровски The role of the cultural 

institutions in the Civic 

education (Jasminka Kocoska 

& Dobri Petrovski)   

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR) ISSN (Online): 

2319-7064, Volume 4 

Issue 4 March 2015, 

online at: 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Dobri Petrovski – coordinator of 

the project  

Entrepreneurial learning  SEECEL- South east 

European center for 

entrepreneurial learning 

2014/2015 

2. Dobri Petrovski  Perspectives of the 

teaching staff in terms of 

their career development, 

Објавен во: Modern  

 

Еducational Challenges 

and Phenomena. Polish 

and Macedonian 

Perspective, Wyższa 

szkoła pedagogiczna im. 

j. Korczaka w 

Warszawie/Универзитет 

Св. Климент Охридски 

– Битола, Warszawa - 

Bitola 2014. 

3. Dobri Petrovski Greek Association Didactics 

of Mathematics, Florina, 

University of Wwestern 

Macedonia, Faculty of 

Education, Greece  

 

Март 2013, 

4. Dobri Petrovski (како експерт 

во проектот 

Project “Living Democracy 

SEE” (Makedonija)  

 

Zurich University of 

Teacher Education (IPE) 

International Project in 

Education,  2014/15) 

5. Dobri Petrovski Democracy and civic 

education base of 

Macedonian 

ETEN-European 

Teachers Education 

Network – Viana 

Portugal 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

Преку 100 Преку 30 5 
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Име и презиме  Јове Димитрија Талевски 

Датум на раѓање 23.5.1961 г. 

Степен на образование  ISCED 8 

Наслов на научниот степен  Доктор на географски науки 

Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал 

со научен степен 

Образование Година Институција 

Докторски студии 1997 Природно-

математички факултет, 

Институт за 

георграфија – Скопје 

   

   

Подрачје, поле и област на научниот 

степен 

Подрачје Поле  Област  

Природно-

општествено 

Географија 

Образование 

Географија 

Образование 

Доколку е во работен однос, да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет - 

Битола 

Редовен професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   Географија Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 

2. Методика на наставата по запознавање на 

околината, природа и општество 

Наставник за одделенска настава 

/Педагошки факултет – Битола 

3.  Методика на воспитно-образовната работа по 

ЗПО 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 

4.  Регионална географија Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 
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Битола  

Македонски и странски јазици 

(македонски-англиски, македонски- 

германски, македонски-француски)/ 

Педагошки факултет – Битола 

5. Нашата татковина Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 

Македонски и странски јазици 

(македонски-англиски, македонски- 

германски, македонски-француски)/ 

Педагошки факултет – Битола 

Македонски, англиски, германски јазик и 

книжевност/ Педагошки факултет – 

Битола 

6. Оценување на учениците Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Македонски и странски јазици 

(македонски-англиски, македонски- 

германски, македонски-француски)/ 

Педагошки факултет – Битола 

Македонски, англиски, германски јазик и 

книжевност/ Педагошки факултет – 

Битола 

Преведување / Педагошки факултет 

7. Медиумска култура Преведување/ Педагошки факултет – 

Битола 

8. Интерактивни вештини Преведување/ Педагошки факултет – 

Битола 

9. Дипломатска комуникација Преведување/ Педагошки факултет – 

Битола 

10. Квалитет на социјалната работа Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет – Битола 

11. Демогеографија Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет – Битола 
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12. Библиотеките и демогеографскиот развој Библиотекарство 

13. Топографија Криминалистика/Факултет за безбедност 

– Скопје 

14. Интегрирано гранично управување Криминалистика/Факултет за безбедност 

– Скопје 

15. Применета географија со топографија Сите студиски програми од прв циклус/ 

Воена академија – Скопје 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

Број 

Наслов на предметот Студиска програма /институција 

1. Докимологија  Магистер по образование од областа на 

методиките на наставата, Магистер по 

образование од областа на ВОР, 

Менаџмент на човечки ресурси/ 

Педагошки факултет – Битола 

2. Супстратни основи на методиката – географија Педагогија од областа на методиките/ 

Педагошки факултет – Битола 

3 Методика на природни науки и технологија  Педагогија од областа на методиките/ 

Педагошки факултет – Битола 

4. Методика на наставата по природа Педагогија од областа на методиките/ 

Педагошки факултет – Битола 

5 Методика на наставата по запознавање на 

околината 

Педагогија од областа на методиките/ 

Педагошки факултет – Битола 

6. Образование за животни вештини Педагогија од областа на методиките/ 

Педагошки факултет – Битола 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Евалвација на наставата Сите студиски програми од трет циклус/ 

Педагошки факултет – Битола 

2. Организациско окружување Менаџмент во образованието и 

Менаџмент на човечки ресурси 

/Педагошки факултет 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
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Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 

Talevski D. J., Janusheva V., 

Pejchinovska M. 

Teachers’ Development in 

Relation to Evaluation - 

Learning Teams as a Possibility 

for More Effective Assessment 

Process of Students’ 

Achievements 

Educatia Plus No. 7, 

Faculty of Science 

Education, Psychology and 

Social Work, Aurel Vlaicu 

University of Arad, 

Romania 

ISSN: 1842-077X, E-ISSN 

(online) 2068-1151, 

EBSCO /2011 

2. 

Јове Д. Талевски, Ѓоко А. 

Стрезовски 

Улогата на училиштата и 

соработката со полициската 

превенција во превенирањето 

на наркоманијата кај 

средношколската популација 

во Битола  

Интернационално 

списание Хоризонти бр.7 

Универзитет Св. 

Климент Охридски/ 2012 

3.  Jove Dimitrija Talevski Descriptive assessment, 

continuous following and 

monitoring of student’s 

achievements and his 

development 

IJAS/ 2011 

4. 

Talevski J., Pejchinovska M., 

Janusheva V. 

Teaching in Classes with 

Research Techniques – Case 

Study in the Elementary 

Education in Republic of 

Macedonia 

Educational Alternatives,  

Sunny Beach, Bulgaria (81 

– 94), Vol. 10, ISSN 1313-

2571, 10 (2), EBSCO/2012 

5. 

Kuka M., Jovanović K., Talevski J. 

Changes in the Structure of 

Educational System in the 

Function of Millennium 

Tendencies 

 

Mediterranean Journal of 

Social Sciences, Rome, 

Italy (63 – 66), Vol. 3 (14), 

November 2012, ISSN 

2039-9340, E-ISSN 2039-

2117 (online), 

EBSCO/2012 

Global Impact Factor: 

0.377 

6. 

Kuka M., Jovanović K., Talevski J. 

Changes in the Structure of 

Educational System in the 

Function of Millennium 

Tendencies  

International Journal of 

Research in Engineering, It 

and Social Sciences, New 

Delhi, India (176 – 181), 

IJREISS Vol. 2, Issue 10 

(October 2012), ISSN: 



169 

 

 2250-0588/2012 

Global Impact Factor: 

0.204 

Ulrich's Periodicals,   

Directory, ProQuest,  

Google Scholar Impact 

Factor: 5.07  

7. 

Kuka M., Jovanović K., Talevski J. 
Model of Strategic Planning In 

High Education 

ARPN Journal of Science 

and Technology, Granada, 

Spain (371 – 372), Vol. 2, 

Special Issue, ICTL (Part 

2) 2012, ISSN 2225-7217, 

BDI/2012  

8. 

Kuka M., Jovanović K., Talevski J. 

Changes in the Structure of 

Educational System in the 

Function of Millennium 

Tendencies  

European Scientific 

Journal – October, Special 

Edition, Vol. 8, No. 32, (80 

– 85), London, United 

Kingdom, ISSN: 1857-

7431, EBSCO/2012  

Index Copernicus Impact 

Factor 2013: 8.25 

9. 

Kuka M., Jovanović K., Talevski J. 

Проектирование новьих 

структур системвьи 

образования 

Научно-педагогический 

журнал Известия 

Южного федерального 

университета, № 5, 

Южный федеральный 

университет Ростов на 

Дону, Росси я,УДК 

001.895:378, BDI/2013 

10. 

Talevski J., Pejchinovska M. 

Pupil’s Activities and Learning 

Process Effects  

 

Educational Alternatives, 

Sunny Beach, Bulgaria (33 

– 43), Vol. 11, Part 2, ISSN 

1313-2571, EBSCO /2013  

11. 

Kuka M., Talevski J., Jovanović K. 

New Conceptions of 

Educational Systems in the 

Function of Projecting School of 

the Future  

US – China Education 

Review, Vol. 3, No. 9, 

ISSN: 2161-623X, 2161-

6248, EBSCO /2013 

12. Talevski J., Januševa V., 

Pejčinovska M. 

Formative Assessment and its 

Effects in the Teaching Practice, 

oбјавен во: Modern Social and 

Wyższa szkoła 

pedagogiczna im. j. 

Korczaka w 
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Еducational Challenges and 

Phenomena. Polish and 

Macedonian Perspective 

Warszawie/Универзитет 

Св. Климент Охридски – 

Битола, Warszawa – Bitola 

/ 2014 

13. 

Talevski J., Januševa V., 

Pejčinovska M. 

Implementation of the 

Formative Assessment in 

Combined Classes 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, 

Turkey/ 2014  

14. 

Pejčinovska M., Talevski J., 

Januševa V. 

The significance of Continual 

Enhancement of Teachers’ 

Skills at Research Procedures 

Application in Primary 

Education 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, 

Turkey/ 2014 

15. 

Januševa V., Talevski J., 

Pejčinovska M. 

Teaching Macedonian as a 

Foreign Language 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, 

Turkey/ 2014 

16. 

Pejčinovska M., Talevski J., 

Januševa V. 

Improving of the Multicultural 

Environment in the Classroom 

Practicum of Future 

Pedagogues, Teachers and 

Kindergarten Teachers in 

Multicultural 

Environments – 

Experiences and 

Challenges, OSCE, 

Скопје, Македонија/ 2014 

17. 

Ђокић И., Кука М., Талевски Ј. 
Правци реконструкције 

система образовања 

Квалитет и изврсност 

образовању, Београд, 

Србија/ 2015 

 

18. 

Ђокић И., Кука М., Талевски Ј., 

Ставови и мишљења 

студената струковних 

васпитачких студија о 

садржинској концепцији 

васпитачких студија 

Воспитно-образовни и 

спортски хоризонти, 

Висока школа 

струковних студија за 

образовање васпитача и 

тренера, Суботица, 

Србија, 2015 

19. 

Kuka M., Djokic I., Medic B., 

Talevski J., 

Reinventing Structures and 

Strategies for Development of 

Higher Education 

XII International Scientific 

and Practical Conference: 

Science and Education,  

Volume 9, Pedagogical 

Sciences, Sheffield, ISBN 
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978-966-8736-05-6, 

England and Wales, 2016 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола 

Подобрување на одличноста 

во јавната администрација, 

(Improving the Excellence in 

Public Administration and 

Public Policy) 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, ТЕМПУС/2014 

2. Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола 

Интегрирање и структурирање 

на меѓународната соработка 

во Република Македонија, 

ISdRIM  

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, ТЕМПУС/2014 

3. Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола 

Политика на меѓународна 

соработка за промовирање на 

регионалната интеграција, 

INTERPOL (International 

Relations Policy for Regional 

Integration Promotion) 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, ТЕМПУС/2014 

4. 

Педагошки факултет – Битола, 

Талевски Д. Ј. и др.  

Откривање и работа со 

надарени и талентирани 

ученици во предучилишното, 

основното и средното 

образование  

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола,  

одобрен од 

Министерството за 

образование и наука, бр. 

11-7997/4 од 

4.6.2014/2014 

5. 

Gollob R., Talevski J., 

Ilieva V.  

Living Democracy SEE 

(Macedonia) 

“Zurich University of 

Teacher Education PH“ –

Zürich, Педагошки 

факултет, Универзитет 

„Св. Климент Охридски“ 

– Битола/март 2014 – 

декември 2014 

6. 

Педагошки факултет – Битола, 

Талевски Д. Ј. и др. 

Промовирање на модел на 

интегриран универзитет во 

Република Македонија, 

PRIUM (Promoting a Model of 

Integrated University in the 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, ТЕМПУС/2011 
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Republic of Macedonia) 

7. 

Педагошки факултет – Битола, 

Талевски Д. Ј. и др. 

Зајакнување на системот за 

обезбедување квалитет во 

високотообразовните 

институции на Западен Балкан 

во насока на поддршка на 

националното и регионалното 

планирање, CUBRIK 

(Strengthening Quality 

Assurance System within 

Western Balkans HEIS in 

Support of National and 

Regional Planning) 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, ТЕМПУС/2011 

8. 

Талевски Д. Ј.,  Пејчиновска М., 

Јанушева В. 

Модернизација во 

образованието – Учење преку 

истражување 

Министерство за 

образование и наука на 

РМ и Биро за развој на 

образованието –

Македонија/Педагошки 

факултет – Битола/2010 

9. 

Јанушева В., Стојаноски Ј., 

Талевски Д. Ј.  

Маcedonian as a foreign 

language – Curriculum 

upgrading  (MaFoLaC) 

Изучување на македонскиот 

јазик како странски – 

надградба на курикулумот 

 

158638-TEMPUS-1-2009-

1-МК-JPCR,  

Универзитет „Св. Кирил 

и Методиј“, Филолошки 

факултет – Скопје, 

Педагошки факултет – 

Битола /2009 – 2010 

10 Република Македонија  

Влада на Република Македонија 

– Министерство за  надворешни 

работи, 

член-експерт Талевски Д. Ј.,  

Macedonia – Kosovo JTC/ICO 

Demarcation Briefing – 

presentation for the Washington 

Institute of Peace/Macedonia –

Kosovo JTC/ICO Demarcation 

Briefing – presentation for the 

Office of the Geographers and 

Global Issues Bureau of European 

Affairs, Office of South Central 

Демаркација и обележување 

на северната граница во делот 

на Косово 

Влада на Република 

Македонија – 

Министерство за  

надворешни работи/ 2008 

– 2009, Washington, 

D.C./U.S. Department of 

State, Washington USA/ 

Nov. 2009 
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Europe 

11. Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола 

Подобрување на одличноста 

во јавната администрација, 

(Improving the Excellence in 

Public Administration and 

Public Policy) 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, ТЕМПУС/2014 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

156 19 5 
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Име и презиме  Валентина Гулевска 

Дата на раѓање 05.01.1969 

Степен на образование   

Наслов на научниот степен  доктор на науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал 

со научен степен 

Образование Година Институција 
Доктор по филозофски 

науки 

2003 Филозофски факултет, 

Скопје 

   

   

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Хуманистички 

науки  

Филозофија Историја на 

филозофијата 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет, 

Битола 

Редовен професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 

студии 

Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Филозофија Наставник за одделенска настава / Педагошки факултет, Битола 

Воспитувачи / Педагошки факултет, Битола 

Социјална и рехабилитациска педагогија, Педагошки факултет, Битола 

Македонски јазик и книжевност / Педагошки факултет, Битола 

Англиски јазик и книжевност / Педагошки факултет, Битола 

2. Етика Наставник за одделенска настава / Педагошки факултет, Битола 

Воспитувачи / Педагошки факултет, Битола 

Македонски јазик и книжевност / Педагошки факултет, Битола 

Англиски јазик и книжевност / Педагошки факултет, Битола 

Социјална и рехабилитациска педагогија, Педагошки факултет, Битола 

Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. / / 

2. / / 

Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Образовна етика 

 

Образовни науки / Педагошки факултет, Битола 

2. Антички книжевни родови 

 

Класична филологија / Филозофски факултет, Скопје 

3. Античко наследство во 

византиската книжевност 

Класична филологија / Филозофски факултет, Скопје 
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Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.  

Valentina Gulevska 

 

"Eshaton – posljednji kulturni topos 

čovječanstva", Čovjek i kultura (429-436) 

 

 

Hrvatsko filozofsko 

društvo  

Zagreb, 2010 

 

2.  

Валентина Гулевска 

 

 

Magister caritatis 

 

 

Педагошки факултет, 

Битола, 2010 

 

3.  

Валентина Гулевска 

 

„Краток осврт кон филозофско-

богословската димензија во 

книжевното творештво на св. Климент 

Охридски“, Хоризонти,7 (761-771) 

 

 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ 

Битола, 2011 

4.  

Valentina Gulevska 

 

"The philosophic aspects of seeing moral 

development of gifted" (81-85) 

 

 

Faculty of Education, 

Vršac, 2011 

5.  

Valentina Gulevska 

 

"Ethics in education" (11-19) 

 

Faculty of Education,  

Jagodina, 2011 

 

6.  

Valentina Gulevska 

 

 

"The cultural pluralism as a key element 

in the education" (177-181) 

 

 

Faculty of Education, 

Skopje, 2011 

7.  

 

Валентина Гулевска 

 

„Етичките импликации на 

институционалната самоевалвација во 

високото образование“ (69-79) 

 

 

Македонско научно 

друштво,  

Битола, 2011 

8.  

Валентина Гулевска 

 

 

„Балансирање меѓу системите на 

вредности и модерната образовна 

политика“, Учител, 4 (121-127) 

 

 

Педагошки факултет 

Битола, 2012 

9.  

 

Valentina Gulevska 

 

"The Philosophy of Constantine-Cyril and 

its Contribution to the Spread of the 

Educational Policy in the Slavic World" 

(161-165) 

 

Faculty of Education, 

Florina, 2012 

10.  

Nikolaos Fotopoulos, 

Ifigeneia Vamvakidou, 

 

"Students in the Pedagogic Faculty of the 

University of Western Macedonia and in 

 

Faculty of Education, 

Florina, 2012 
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Valentina Gulevska,  

Elias Michalidis 

 

the Faculty of Education of the University 

of Bitola Describe the Borders" 

(118-128) 

 

11.  

Valentina Gulevska 

 

"The Philosophy of the Cappadocian 

Fathers – Dispute between Christianity 

and Hellenism" (97-102) 

 

 

Faculty of Philosophy,  

Niš, 2013 

12.  

Valentina Gulevska 

 

"Ethics in Macedonian Educational 

Curricula" (111-120) 

 

 

Faculty of Education, 

Užice, 2013 

13.  

Valentina Gulevska 

 

"The Teacher's Professional Ethics", 

Teacher, 5 (98-104) 

 

 

Faculty of Education 

Bitola, 2013 

14.  

Valentina Gulevska 

 

"The Effects of Information Revolution 

upon the Critical Thinking and Values in 

Education" (497-502) 

 

 

Faculty of Education and 

Philology, 

Korçë, 2014 

15.  

Valentina Gulevska 

 

“The Impact of Student’s Personal 

Philosophy on the Effective Practice of 

Teaching in Multicultural Classrooms” 
(127-134) 

 

Faculty of Philosophy, 

Skopje, 2014 

16.  

Valentina Gulevska 

 

 

"Harmony in Differences as Educational 

Value" (163-172) 

 

 

Faculty of Education, 

Sofia, 2015 

17.  

Voglushe Kurteshi, 

Valentina Gulevska 

 

 

"Ethical principles by teachers in school 

class" in IJ Teacher (37-42) 

 

Faculty of Education in 

Bitola, 2015 

18.  

Jehona Rrustemi, 

Valentina Gulevska 

 

 

"Professional Ethics of Teacher – 

Literature Review" in IJ Teacher (45-52) 

 

Faculty of Education, 

Bitola, 2015 

19.  

 

Valentina Gulevska, 

Tatjana Atanasoska 

 

“Enhancing Teacher Competencies with 

Emotional and Ethical Capacity” 

IJCRSEE, Vol. 3, No.2 (85-90) 

 

 

Association for the 

Development of Science, 

Engineering and 

Education, 

Vranje, 2015 

 

20.  

Валентина Гулевска 

 

 „Воспитувањето на младите според 

Кападокиските отци“ (817-826) 

 

Учитељски факултет, 

Призрен, 2015 
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21.  

Anita Strezova,  

Valentina Gulevska 

 

 

„Cappadocian Fathers and their Doctrine 

of God” (827-852) 

 

Faculty of Education, 

Prizren, 2015 

 

22. 

 

 

Валентина Гулевска 

 

„Интеркултурните компетенции и 

нивното значење во образовниот 

систем“, Прирачник за мултикултурно 

образование (97-113) 

 

 

МЦГО/USAID, 

 Скопје, 2015 

23.  

Michal Szyszka, 

Lukasz Tomczyk, 

Valentina Gulevska, 

Dobri Petrovski 

 

Modern Social and Educational 

Challenges and Phenomena: Polish and 

Macedonian Perspectives 

 

Pedagogical University of 

Cracow and "St. Kliment 

Ohridski University" of 

Bitola, 

Cracow – Bitola, 2015 

 

 

24.  

Voglushe Kurteshi, 

Valentina Gulevska 

 

“Comparative Investigation of Factors of 

Violence in Kosovo and Macedonia”, 
International Journal of Education and 

Research, Vol. 4 No. 1 (471-488) 

 

 

Contemporary Research 

Center, CRC Publications, 

2016   

25.  

Valentina Gulevska 

 

"The Idea of Justice According to Plato 

and Pseudo-Dionysius the Areopagite", 

(103-119) 

 

 

Faculty of Philosophy, 

Skopje, 2016 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов на проектот Издавач / година 

1.  

МОН 

 

Модернизација на образованието: 

Учење преку истражување 

  

 

2008/2011 

2.  

CEPS (Ljubljana) 

 

Introduction to Education Policy within 

the EU Policies and Macedonian 

Education 

 

 

2011/2012 

3.  

OSCE 

 

 

Mentoring Students of Pedagogy: 

Guideliness for Conducting Practicum 

Assignments for Students – Future 

Teachers, Educators and Pedagogues 

 

  

2013 
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4. OSCE Strengthening the Pre-Service Teacher 

Training System in a Multi-Ethnic Society 

 

2013 

5.  

USAID / МЦГО 

 

Interethnic Integration in Education 

 

 

2013/2014 

6.  

 

LOJA 

 

Anchoring Multiethnic Youth Work in 

University Curricula of Future Teachers, 

Center for Balkan Cooperation "Loja", 

2014/2015 

 

 

 

2014/2015 

 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
130 1 1 

Име и презиме  Љупчо Кеверески 

Дата на раѓање 25. 04. 1959 

Степен на образование   

Наслов на научниот степен  Редовен прпфесор 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
 2004 Филозовски факултет 

Нови Сад. Катедра за 

Психологија 

   

   

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Психологија / Надареност 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет-Битола Редовен  професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / инсти туција 

1. Психологија  Учители  

2. Развојна  психологија Воспитувачи  

3. Педагошка психологија  Јазици  

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

Број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Откривање и работа со надарените и 

талентираните  

Образование на надарени и талентирани 
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2. Поттикнување на креативнсста  Образованир на надарени и талентирани 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Психологија на надареноста  

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Kevereski, L., 

Kotevska-Dimovska, 

M. & Ristevski, D.. 

 

Analysis and Observations on the Descriptive 

Assessment in the Republic of Macedonia. 

.In S. Opić & M. Matijević 

(Eds.), International 

academic conference - 4th 

Symposium: School for 

Net-generation: Internal 

Reform of Primary and 

Secondary School 

Education (pp. 111-126). 

Zagreb: Faculty of Teacher 

Education University of 

Zagreb, (2015) 

2. Krstic, M., i  

Kevereski, Lj.,  

THE IMPACT OF SOCIOECONOMIC 

STATUS ON THE OCCURRENCE OF 

PERFECTIONISM IN PRIMARY SCHOOL 

GIFTED STUDENTS 

2015), Research in 

Pedagogy / Istrazivanja u 

Pedagogiji; 2015, Vol. 5 

Issue 1, p42 

3. Kevereski. L.,   How to (remain) be a holistic person in the 

globalization  paradoxes and challenges,   

Faculty od Business and 

Management Sciences 

Novo Mesto, School of 

Business and 

Management Novo 

Mesto, International 

Scientific Conference 

,(2014)  

  
4. Kevereski, L.,  

Kotevska 

Dimovska, M., 

Dragan Ristevsk, 

D.,   

ТHE INFLUENCE OF THE EMOTIONAL 

INTELIGENCE IN PROTECTION OF THE 

MENTAL HEALTH IN CONDITIONS OF A 

PSYCHOSOCIAL STRESS,  
 

International Journal of 

Cognitive Research in 

Science, Engineering and 

Education (IJCRSEE), 
Vol 4, No 1 (2016) 

5. Кеверески Л., 

Котевска-

Димовска М., 

Старц Я.  

 

Психология раз- решения конфликтов в 

современном организационном 

контексте, / … 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РФ 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee
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образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ДИЗАЙНА И 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Международная 

научно-практическая 

конференция 
ГУМАНИТАРНЫЕ 

ОСНОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОГРЕССА: РОССИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ В 8 

частях. Часть 3,(2016) 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Kevereski, L. : Edukacija na nastavnicite 

i nastavnicite i stru~nite 

rabotnici vo prepoznavawe 

otkrivawe i rabota so 

nadarenite i talentiranite 

u~enici 

Ministerstvo za 

obrazovanie na R. 

Makedonija, 

2015/2016 

2. Кеверески, 

Л.(предавачи проф. 
д-р Владимир 

Такшиќ и проф. д-р 

Дарио Вуќеновиќ- Р. 

Хрватска 

Јакнење на кичните и професионалните 

емоционални капацитеи кај лидерите во  

Република Македонија 

(интернационални 

Македонска  асоцијација 

за надарени и 

талентирани 2016 

3.    

4.    

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
65 3 1 

Име и презиме  Билјана Граматковски 

Дата на раѓање 14.10.1978 година 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Доктор 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Диплома 2001 Факултет за учители 

и воспитувачи-
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Битола 

Магистратура 2007 Факултет за учители 

и воспитувачи-

Битола 

Докторат 2012 Педагошки 

факултет-Битола 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 

Образование  

Методика 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет-

Битола 

Доцент 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методика на воспитно-образовната работа по 

македонски јазик 

Воспитувачи-Педагошки факултет-

Битола 

2. Култура на изразување Одделенски наставник, Воспитувачи, 

Англиски јазик и книжевност-

Педагошки факултет-Битола 

3. Култура на говор Одделенски наставник,  Англиски 

јазик и книжевност ,ИТО, 

преведување-Педагошки факултет-

Битола 

4. Медиумска писменост Социјална и рехабилитациска 

педагогија,  Педагошки факултет-

Битола 

5. Јавен настап Англиски јазик и книжевност, 

Македонски јазик и книжевност,  

Педагошки факултет-Битола 

6. Македонски како странски јазик Англиски јазик и книжевност, 

Македонски јазик и книжевност,  

Педагошки факултет-Битола 

7. Педагошка практика Воспитувачи,  Англиски јазик и 

книжевност, Македонски јазик и 

книжевност,  Педагошки факултет-

Битола 

8. Педагошка документација во градинките Воспитувачи 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Култура на изразување Одделенски наставник, воспитувачи 
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2. Методички практикум Одделенски наставник, воспитувачи 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Издавач/ година 

1. Jasminka 

Kocoska, Dance 

Sivakova-

Neskovska, Marija 

Ristevska & 

Biljana 

Gramatkovski 

 

Тhe influence of games on the 

development of students’ social 

competence 

International Journal of Education 

and Research (IJER) Vol. 3 No. 3 

March 2015, ISSN: 2201-6333 

(Print) ISSN: 2201-6740 

(Online), online at: 
http://www.ijern.com 

2. Jasminka 

Kocoska, Biljana 

Gramatkovski, 

Marija Ristevska 

& Dance Sivakova 

Democratization of the process of 

studying the contents of the 

subject natural science at 4th grade 

Researchjournali’s Journal of 

Education (RJOE) Vol. 3 | No. 3 

March | 2015 ISSN 2347-8225, 

RJ Factor: 2.93, online at: 

http://www.researchjournali 

3. 

Marija Ristevska, 

Jasminka 

Kocoska, Biljana 

Gramatkovski & 

Dance Sivakova 

The role of workbooks in the 

learning process in primary 

schools in the Republic of 

Macedonia 

International Journal of 

Innovation and Applied Studies 

(IJIAS) ISSN: 2028-9324, SJIF 

2013: 3.5 UIF 2013: 2.9801 ICV 

2012: 6.87 GIF 2012: 0.449 

online at: http://www.ijias.issr-

journals.org/abstract.php?article=

IJIAS-15-076-03 

 

 

4. Билјана 

Граматковски 

Јасминка 

Кочоска 

 

  Teacher’s competences-features 

,,Teacher,,  

International Journal of 

Education- Bitola- 2014  

5. Билјана 

Граматковски 
Interactive communication and the 

improvment of childrens speech in 

,,World Conference on 

Educational Sciences” Bahcesehir 
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pre-school institutions University,Istanbul, Turkey-2011 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 

МОН 

Модернизација на 

образованието: 

,, Примена на современите 

стратегии и техники на 

поучување во основните 

училишта” 

2010 

 

МОН 

Модернизација на 

образованието: 

,, Техники на следење, 

вреднување и оценување на 

развојот и знаењата и 

способностите на 

учениците” 

 

2010 

2. 

МОН 

Модернизација на 

образованието: 

,, Апликација на Блумовата 

таксономија во процесот на 

оценување на знаењата и 

способностите на 

учениците” 

2010 

3. 
OSCE Macedonia 

Конференција-,,Социјални 

вештини и одговорности 
16.12.-18.12.2011 

4. 

Државен универитет во 

Тетово, Филозофски факултет 

Прва меѓународна 

конференција-,,Социо-

културни проблеми и 

современи предизвици” 

18-19.10.2013 

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

Десетина дипломски работи Четири магистерски 

трудови 

 

,,Видови на комуникација во   
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Име и презиме  Силвана Нешковска 

Дата на раѓање 24.08.1979 

Степен на образование  VIII 

Наслов на научниот степен  Доктор по филолошки науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Доктор на науки 2014 Филолошки факултет - 

Скопје 
Магистер по 

филолошки науки 

2008 Филолошки факултет - 

Скопје 

Професор по англиски 

јазк и книжевност 

2003 Филолошки факултет - 

Скопје 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Хуманистички 

науки 

Лингвистика Англистика 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет доцент 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Деловен англиски јазик Англиски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет- Битола 
2. Историја на англискиот јазик Англиски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет- Битола 
3. Контрастивна анализа  Англиски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет- Битола 
4 Вовед во превод Англиски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет- Битола 
4 Шекспирологија Англиски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет- Битола 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

основното училиште”-Култура на 

изразување 

,,Јавен настап“ 

„Воведувањето на филмот, 

музиката и стрипот како можност 

за иновирање на ВОП“ 

Невербална комуникација вио 

училницата 

Комуникација наставник-ученик во 

основното училиште 
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1. Литературни основи на наставата по англиски 

јазик 

Англиски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет- Битола 

2.   

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Neshkovska, S. & Lazarevska-

Stanchevska, J.  

Language Transfer from L2 to 

L1 in Academic Writing: The 

Case of Macedonian ESL 

Teachers 

Academic Writing for 

South Eastern Europe: 

Practical and Theoretical 

Perspectives. Edited by 

Josef Schmied. 1st edition - 

Göttingen: Cuvillier, 2015 

2. Neshkovska, S.,  Lazarevska- 

Stanchevska, J.  

Signaling irony The festschrift Engleski 

jezik i anglofone 

književnosti u teoriji i 

praksi. Zbornik učast 

Draginji Pervaz. Novi Sad, 

2014 

3. Neshkovska, S.   Verbal Irony in Formal and 

Informal Speech: The Case of 

Macedonian and English 

Teacher International 

Journal. Volume 7, ISSN 

1857 - 8888 (online) 

ISSN 1409 – 6870 (print), 

December 2014 

4. Neshkovska, S. & Kimovska, K. S.  Figurative Language in 

Teaching and Learning ESP.  

Horizons - International 

Scientific Journal. Series A 

Social Sciences and 

Humanities, Year X, 

Volume 15, September 

2014 

5. Neshkovska, S. & Lazarevska- 

Stanchevska, J.  

Verbal Irony in Political 

Discourse  

Proceedings of the 

International Applied 

Linguistics Conference: 

Practice in Language, 

Language in Practice, 

Skopje 2014, 26-34 (UDK 

81’276.1) p.25 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Британски совет – Скопје ЗАЈАКНУВАЊЕ НА 2016 
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Министерство за образование и 

наука на Р. Македонија 

 

СИСТЕМОТ ЗА СТРУЧНО 

УСОВРШУВАЊЕ НА  

НАСТАВНИЦИТЕ ПО 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

2.    

3.    

4.    

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
/ / / 

 

  

Име и презиме  Марија Ристевска 

Дата на раѓање 04.06.1980 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Доктор 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Диплома 2003 Факултет за учители 

и воспитувачи - 

Битола 

Магистратура 2007 Филозофски 

факултет-Скопје 

Докторат 2011 Филозофски 

факултет-Скопје 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  
Општествени 

науки 

Образование Педагогија 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет, Битола Доцент 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Педагогија Воспитувачи , Информатика и 

техничко образование / Педагошки 

факултет – Битола 

2. Инклузивна педагогија Воспитувачи, Наставник за одделенска 

настава, Англиски јазик и 

книжевност, Македонски јазик и 

книжевност   / Педагошки факултет – 
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Битола 

3. Методика на воспитната работа Воспитувачи, Наставник за одделенска 

настава, Англиски јазик и 

книжевност / Педагошки факултет – 

Битола 

4. Мултикултурализам Преведување / Педагошки факултет - 

Битола 

5. Основи на специјална и рехабилитациска 

педагогија 

Социјална и рехабилитациска 

педагогија / Педагошки факултет - 

Битола 

6. Педагошко советување и ориентација Социјална и рехабилитациска 

педагогија / Педагошки факултет - 

Битола 

7. Самопомош во социјалната педагогија Социјална и рехабилитациска 

педагогија / Педагошки факултет - 

Битола 

8. Mакедонски како странски / втор јазик Англиски јазик и книжевност, 

Македонски јазик и книжевност  / 
Педагошки факултет – Битола 

9. Педагошка практика  Наставник за одделенска настава, 

Англиски јазик и книжевност, 

Македонски јазик и книжевност 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Професионална ориентација на учениците Воспитувач, Наставник по одделенска 

настава,  / Педагошки факултет – Битола 

2. Стратегии на учење и поучување на деца со 

посебни потреби 

Воспитувач, Наставник по одделенска 

настава,  / Педагошки факултет – Битола 

3. Интеркултурна педагогија Воспитувач, Наставник по одделенска 

настава,  / Педагошки факултет – Битола 

4. Микропедагогија Воспитувач, Наставник по одделенска 

настава,  / Педагошки факултет – Битола 

5. Методологија на научно истражувачката работа 

(соработник) 

Менаџмент во образование,  

Образованието на надарените и 

талентираните, Методика на 

одделенска настава / Педагошки 

факултет - Битола 

6.   Методологија на педагошките истражувања 

(соработник) 

Македонски јазик, Англиски јазик, 

Германски јазик / Педагошки факултет 

- Битола 
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7.  Проценување и анализа на детски ликовни 

творби во ликовното воспитание и образование 

(соработник)  

Методика на одделенска настава / 

Педагошки факултет – Битола 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Издавач/ година 

1.  Marija Ristevska 

  Dance Sivakova 

„The Quality of Students’ Knowledge 

- Aim of the Subjects in the Effective 

School “ (Pages  69 - 78) 

International Journal of 

Humanities and Social Science 

Vol.2 No.3, 2012 

2. Jasminka Kocoska 

Marija Ristevska 

„The Mentor as an Implementer of 

the Metodology Practice in 

Democracy Education“  

International Journal of Science 

and Research (IJSR) Volume 4, 

Issue 3, 2015 

3. Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 

Biljana 

Gramatkovski 

Dance Sivakova-

Neskovska 

„The role of workbooks in the 

learning process in primary 

schools in the Republic of 

Macedonia“ (Pages 691–698) 

 

 International Journal of 

Innovation and Applied Studies  

Volume 11, Issue 3, 2015 

4.  Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 

„Building of the character“ (Pages 

123 – 127)  

Mеѓународно списание 

,,Учител“  бр.10, 2015   

4.  Marija Ristevska 

 Dance Sivakova    

Neskovska 

„Advantages of the integrated 

curriculum planning“  

Third International Conference 

“Education across Borders” - 

Education and Research across 

Time and Space -  Педагошки 

факултет – Битола, 2016 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. МОН Модернизација на 

образованието: „Примена на 

современите стратегии и 

техники на поучување во 

2010 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на магистерски трудови 

1. Име и презиме Мажанна Северин-Кузмановска 

2. Дата на раѓање 29.03.1961 

3. Степен на образование VIII - Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на математички науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Факултет 1985 

Висока Педагошка 

Школа – Бидгошч, 

Полска 

Магистер 1999 

Природно-

математички Факултет, 

Скопје 

Доктор 2013 

Природно-

математички Факултет, 

Скопје 

6.  Подрачје, поле и област на Подрачје Поле Област 

основните училишта“ 

2.  

МОН 

Модернизација на 

образованието: „Техники за 

следење, вреднување и 

оценување на развојот и 

знаењата и способностите 

на учениците“ 

 

2010 

3. МОН  Модернизација на 

образованието: 

„Апликација на Блумовата 

таксономија во процесот на 

оценување на знаењата и 

способностите на 

учениците“ 

2010 

4. Yad Vashem museum from 

Izrael 

 

 Training seminar: „The 

Chalenge of Holcaust 

Education“ 

2016 

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

/ / / 
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научниот степен магистар Природно-

математички 

науки 

Математика Анализа 

 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно-

математички 

науки 

Математика Алгебра 

 

 

 

8.  

Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки 

Факултет - 

Битола 

Доцент 

Математика 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 

студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Математика  Учители / Педагошки Факултет - Битола 

 2. Математика Воспитувачи / Педагошки Факултет - Битола 

 
3.  

Креативно математичко 

изразување 
Учители / Педагошки Факултет - Битола 

 
4. 

Креативно математичко 

изразување 
АЈК / Педагошки Факултет - Битола  

 
5. 

Креативно математичко 

изразување 
МЈК / Педагошки Факултет - Битола 

 6. Математичко-дидактички игри Воспитувачи / Педагошки Факултет - Битола 

 7. Калкулус 1 ФИКТ - Битола 

 8. Калкулус 1 ФИКТ - Битола 

 9.   

 10.   

 11.   

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

 3.   

 4.   

 5.   

 6.   

 7.   

 8.   
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 9.   

 10.   

 11.   

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Severin-Kuzmanovska  

M., Dimovski D. 

Connections between (4,1), 

(4,2) and (4,3)-eqivalences  
Horizons, 2012 

2. 
Severin-Kuzmanovska 

M., Dimovski D. 
Description of (4,2) equivalences 

Fifth international 

conference, FMNS, 

Blagoevgrad, 2013 

3. 

Pachemska S., 

Atanasova-Pachemska 

T., Iliev D., Severin-

Kuzmanovska  M 

Analyses of student’s 

achievements dedepending on 

math teching methods 

Proceedings Social 

and Behavioral 

Science, 2014 

4. 

Marzanna Seweryn-

Kuzmanovska 

Sonja Chalamani 

Diferent notions for continuity Horizons, 2014 

5. 

Marzanna Seweryn-

Kuzmanovska 

Tatjana Atanasova-

Pachemska 

Sonja Chalamani 

Problem solving scientific modes 

used whendoing word problems 

Internacional 

Conference , 

Korce, Albania 2014 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
д-р Новак 

Ивановски 

Функционална анализа и 

примена 
1998 

2. д-р Дончо Димовски 
Тополошки и алгебарски 

структури и нивна примена 
2000 

3. д-р Деан Илиев Модернизација на образованието 2010 
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- Примена на современите 

стратегии и техники на 

поучување во основните 

училишта 

4. д-р Деан Илиев 

Модернизација на образованието 

- Апликација на Блумовата 

таксономија во процесот на 

оценување на знаењата и 

способностите на учениците 

2010 

5. 

д-р Татјана 

Атанасоска  
 

Модернизација на образованието 

- Техники на следење, 

вреднување и оценување на 

развојот на знаењата и 

способностите на учениците 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Severin-Kuzmanovska  

M., Dimovski D. 

Connections between (4,1), 

(4,2) and (4,3)-eqivalences 
Horizons, 2012 

2. 
Severin-Kuzmanovska 

M. Dimovski D. 

Description of (4,2) 

equivalences 

Fifth international 

conference, FMNS, 

Blagoevgrad, 2013 

3. 

Pachemska S., 

Atanasova-Pachemska 

T., Iliev D., Severin-

Kuzmanovska  M. 

Analyses of student’s 

achievements dedepending 

on math teching methods 

Proceedings Social 

and Behavioral 

Science, 2014 

4. 
Marzanna Seweryn-

Kuzmanovska 
Diferent notions for continuity Horizons, 2014 
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Sonja Chalamani 

5. 

Marzanna Seweryn-

Kuzmanovska 

Tatjana Atanasova-

Pachemska 

Sonja Chalamani 

Problem solving scientific 

modes used whendoing word 

problems 

Internacional 

Conference , 

Korce, Albania 2014 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи / 

11.2 Магистерски работи / 

11.3 Докторски работи / 

12. За ментори на магистерски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија во 

даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор Н         Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2 Доказ за најмалку еден печатен научноистражувачки труд во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

 

 

  

Име и презиме  Јасминка Кочоска 

Дата на раѓање 31.05.1977 

Степен на образование  Доктор на науки  

Наслов на научниот степен  Доктор по педагогија во областа на методиките 

Каде и кога го завршил образованието 

односно се стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

учител 

1999 Педагошки 

факултет-Битола 

Магистер по 

педагогија во 

2007 Педагошки 
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областа на 

методиките 

факултет-Битола 

Доктор по 

педагогија во 

областа на 

методиките 

2012 Педагошки 

факултет-Битола 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествен

и науки 

Образование Методика 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет-

Битола 

Доцент 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 

студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Граѓанско и мултикултурно образование со 

методика 

Наставник за одделенска настава 

Воспитувач/ Педагошки факултет-

Битола 

2. Педагошка документација во градинките Воспитувач/ Педагошки факултет-

Битола 

3. 
Граѓанско и мултикултурно образование 

Македонски јазик и книжевност 

Англиски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет-Битола 

4. 
Македонски како странски јазик 

Македонски јазик и книжевност 

Англиски јазик и книжевност/ 

Педагошки факултет-Битола 

5. 
Педагошка практика 

Македонски јазик и книжевност 

Англиски јазик и книжевност/ 

Педагошки факултет-Битола 

6. 
Демократија и граѓански вештини 

Преведување (од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик)/ Педагошки факултет-Битола 

7. 

Работа со поединец и група 

Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ Педагошки факултет-

Битола 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
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1. Методика на Граѓанско образование  

2. Основи на спортска игра со методика  

3. Методички практикум  

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Издавач/ година 

1. 

Јасминка Кочоска 

Билјана 

Граматковски 

The discussion as part of the 

democratic classroom  

,,Teacher,,  

International Journal of Education,  

Faculty of Education-Bitola 2014 

2. 

Јасминка Кочоска 

Билјана 

Граматковски 

Building a culture of integrity in 

the classroom 

,,Teacher,,  

International Journal of Education,  

Faculty of Education-Bitola  2015 

3. Јасминка Кочоска 

Group socialization as factor 

for democratization of 

the educational process 

Indian Research Journals 

(IRJC)/International journal of 

social science & interdisciplinary 

research (IJSSIR) Volume 4 Issue 

3 March 2015 

4. 
Јасминка Кочоска 

Добри Петровски 

The role of the cultural 

institutions in the Civic education 

International Journal of Science 

and Research (IJSR) ISSN Volume 

4 Issue 4 March 2015 

5. Јасминка Кочоска Democratic education 

„Teacher„ 

International Journal of Education,  

Faculty of Education-Bitola,  

Volume 8, December 2015 

6. Јасминка Кочоска 

The role of dramatization in 

acquiring life skills among 

students 

Horizons, International Scientific 

Journal, Series A, Social Sciences 

and Humanities,  University “St. 

Kliment Ohridski“- Bitola Volume 

17, September 2015  

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.  OSCE 

Mentoring Students of 

Pedagogy: Guidelines for 

Conducting Practicum 

Assignments for Students- 

Future Teachers, Educators 

2013 
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and Pedagogues 

2.  OSCE 

Strengthening the Pre-Service 

Teacher Training System in a 

Multi-Ethnic Society 

 

2013 

3. МОН/ БРО/ ОБСЕ 

Упатството за изведување 

наставна пракса на 

студентите од 

наставничките факултети 

2013 

4. OSCE 
The use of the guidelines for 

students’ practicum 
2013 

5. OSCE 
Seminar on the social aspects 

of the teaching profession 
2014 

6. USAID / МЦГО 
Interethnic Integration in 

Education 
2014 

7.  OSCE 
Pre-service teacher training in 

the non governmental sector 
2014 

8. Yad Vashem 
Training seminar “The 

Challenge of Holocaust 

Education“ 

2016 

9. 
Centar za balkanska sorabotka 

LOJA 

Изведување обука за „Курс 

по Мултикултурализам“, 
2016 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

Наставникот како креатор на 

демократска клима во училницата 

  

Наставни форми и методи во 

изучувањето на наставните содржини 

по Основи на демократијата 

  

Име и презиме  Бисера Костадиновска-Стојчевска 

Дата на раѓање 20.02.1986 

Степен на образование  високо 

Наслов на научниот степен  Доктор на науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал со 

научен степен 

Образование Година Институција 

Додипломски студии 2008 Филолошки Факултет 

“Блаже Конески” 

Скопје 
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Магистерски студии 2011 Педагошки Факултет- 

Битола 

Докторски студии 2016 Педагошки Факултет- 

Битола 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен 

Подрачје Поле  Област  

Хуманистички 

науки  

Наука за јазик 64004 Англистика 

и 64021 Учење на 

странски јазици 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки Факултет- Битола Доцент  

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Морфлогија на англиски јазик Англиски јазик и книжевност/Педагошки 

Факултет- Битола 

2. Лексикологија на англиски јазик Англиски јазик и книжевност/Педагошки 

Факултет- Битола 

3. Морфологија на англиски јазик 2 Англиски јазик и книжевност/Педагошки 

Факултет- Битола 

4. Семантика на англиски јазик Англиски јазик и книжевност/Педагошки 

Факултет- Битола 

5.  Применета англиска лингвистика 1,2,3,4 Преведување и толкување од англиски 

јазик на македонскии обратно/Педагошки 

Факултет-Битола 

6.  Интеркултурни релации 1и 2 Преведување и толкување од англиски 

јазик на македонскии обратно/Педагошки 

Факултет-Битола 

7.  Методика на наставата по англиски јазик Англиски јазик и книжевност/Педагошки 

Факултет- Битола 

 Когнитивна лингвистика Англиски јазик и книжевност/Педагошки 

Факултет- Битола 

8.  Практична настава Англиски јазик и книжевност/Педагошки 

Факултет- Битола/ Преведување од 

македонски на англиски и од англиски на 

македонски јазик 

9. Вовед во англиска култура Англиски јазик и книжевност/Педагошки 

Факултет- Битола 

10. Академско пишување 1, 2 Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски јазик / 

Педагошки факултет – Битола  

11. Терминологија 1, 2  Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски јазик / 

Педагошки факултет – Битола  

12. Контрастивна анализа 1,2 Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски јазик 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
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Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Violeta Janusheva, Milena Pejchin

ovska, Bisera Kostadinovska,  

 

Тhe motivational function of the

 grade 

The Online Journal of  

New Horizons in  

Education,  

Volume 6, Issue 2, April 2

016 

2. Kostadinovska Bisera, Januševa 

Violeta,  

 

Forms for addressing in the 

Macedonian and English 

language – trends in the 

television shows 

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR), ISSN (Online): 

2319-7064, Volume 5 Issue 

1 January 2016 

3. Bisera Kostadinovska, MA,  

 

Vocabulary acquisition 

techniques and methods in the 

English language curriculum in 

the Republic of Macedonia, 

Teacher- International 

Journal of Education, 

Faculty of Education, 

Bitola, no.9, 2015 

4. Bisera Kostadinovska, MA, 

Violeta Janusheva, PhD, Milena 

Pejčinovska, PhD,  

 

Pop culture - a tool for 

improving the communicative 

competence of the students 

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR), ISSN (Online): 

2319-7064,  Volume 4 

Issue 3, March 2015, p. 

1860-1863 

5. Bisera Kostadinovska, MA Promoting the acquisition of 

intercultural competence in 

English through pop culture  

EDUCAŢIA-PLUS 

JOURNAL PLUS 

EDUCATION, Volume 

XIV, Nr.1/ 2016 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. DAAD DAAD-Sonderprogramm 

“Akademischer Neuaufbau 

Südosteuropa” Geförderte 

Partnerschaften im Bereich  

 

2013-2014 

2.  EDC/HRE “Living Democracy 

SEE” (Makedonia)” 

2014-2015 

3. OSCE Упатството за наставна 

пракса на студенти идни 

2013-2014 
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наставници, воспитувачи и 

педагози, 

4. Британски совет – Скопје 

Министерство за образование и 

наука на Р. Македонија 

 

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА 

СИСТЕМОТ ЗА СТРУЧНО 

УСОВРШУВАЊЕ НА 

НАСТАВНИЦИТЕ ПО 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

2015-2016 

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

2 / / 

Име и презиме  Деан Илиев 

Дата на раѓање 31.12.1971 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Доктор по педагошки науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран педагог 1995 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за 

педагогија 

Дипломиран 

социјален работник 

1997 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за 

социјална работа и 

социјална политика 

Магистер на 

педагошки науки 

2001 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за 

педагогија 

Доктор на педагошки 

работи 

2005 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за 

педагогија 

Подрачје, поле и област на Подрачје Поле  Област  



200 

 

научниот степен 

Општествени 

науки 
Образование 

Педагогија, 

Дидактика, 

Методологија на 

истражување, 

Перманентно 

образование, 

Социјална 

педагогија 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Универитет „Св. Климент 

Охридски“- Битола, 

Педагошки факултет 

Редовен професор за 

областите 

Педагогија, Социјална 

педагогија и Перманентно 

образование 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методологија на истражување Наставник за одделенска настава, 

Воспитувач, ИТО 
2. Дидактика Наставник за одделенска настава, 

Странски јазици, ИТО 
3. Перманентно образование Наставник за одделенска настава, 

Воспитувач, ИТО 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методологија на научно-истражувачка 

работа 

Сите насоки 

2. Развој на курикулум, Стратегии за учење и 

поучување, Евалуација на педагошко 

постигнување 

Теорија на поучување 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методологија на истражување во 

образовните науки 

Доктор по образовни науки, 

Педагошки факултет Битола 
2. Методологија на истражување во 

менаџментот на образование 

Доктор по менаџмент во 

образованието,  Педагошки факултет 

Битола 
3. Методологија на научно истражувачката 

работа во наставата по јазик и литература 

Доктор по јазици-  Педагошки 

факултет Битола 
4. Високошколска дидактика Доктор по образовни науки-  
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Педагошки факултет Битола 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Ramadani Rasimi T., Memedi 

B., Iliev D., Osmani F., Farizi 

F., 

Education and Self 

Perception of People with 

Hearing Impairments in 

Municipalities of Tetovo and 

Gostivar 

International Journal of 

Humanities and Social 

Science, Vol. 6, No. 6; 

June 2016 

2. Biljana Cvetkova Dimov, 

Tatjana Atanasoska, Dean Iliev, 

Daniela Andonovska-

Trajkovska, Marzanna Seweryn-

Kuzmanovska 

Importance of Investment in 

Research's of Students and 

Teachers Epistemological and 

Pedagogical Beliefs 

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 

Volume 191, 2 June 

2015, Pages 1299-1303 

ScienceDirect, Scopus 

and Thomson Reuters 

Conference Proceedings 

3. Vasilka Vitanova, Tatjana 

Atanasova-Pachemska, Dean 

Iliev, Sanja Pachemska 

Factors Affecting the 

Development of ICT 

Competencies of Teachers in 

Primary Schools 

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 

Volume 191, 2 June 

2015, Pages 1087-1094-

ScienceDirect, Scopus 

and Thomson Reuters 

Conference Proceedings 

Citation Index (Web of 

Science) 
4. Sanja Pachemska, Tatjana 

Atanasova-Pachemska, Dean 

Iliev, Marzanna Seweryn- 

Kuzmanovska 

Analyses of student`s 

Achievement Depending on 

Math Teaching Methods  

Elsevier, Procedia - 

Social and Behavioral 

Sciences 116 ( 2014 ) 

4035 – 4039 
5. Biljana Cvetkova Dimov, Dean 

Iliev, Tatjana Atanasoska 

Inclusive education: 

Continuity of the Macedonian 

reflective teacher 

Elsevier, Procedia - 

Social and Behavioral 

Sciences 116 ( 2014 ) 

3927 – 3929 
6. Dean Iliev, Biljana Cvetkova 

Dimov, Tatjana Atanasoska 

The quality of pupil action 

researches in the light of 

research paradigm 

Elsevier,  Procedia - 

Social and Behavioral 

Sciences 116 ( 2014 ) 

3902 – 3904 
7. Tatjana Atanasoska, PhD 

Dean Iliev, PhD 

Daniela Andonovska 

Trajkovska, PhD 

Marzanna Seweryn 

Kuzmanovska, PhD 

Inclusive practice in R. 

Macedonia at the beginning 

of efforts 

European Scientific 

Journal February 2014 

/SPECIAL/ edition vol.1 

ISSN: 1857 – 7881 

(Print) e - ISSN 1857- 

7431 
8. Dean Iliev, Tatjana Atanasova- Teacher competences Elsevier,  Procedia - 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815028426
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815028426
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815028426
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815028426
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Pachemska between yesterday and 

tomorrow – Macedonian case 

study 

Social and Behavioral 

Sciences 46 ( 2012 ) 

2294 – 2296 
9. Iliev D., Ilieva N., Pipidzanoska 

I. 

Action Research Democracy 

in Menthoring Schools 

International Journal of 

Humanities and Social 

Science, Vol. 1 No. 21 

[Special Issue - 

December 2011], 2011 
10. Iliev Dean Pupils As Action 

Researchers- Benefits And 

Limitation 

Elsevier, Procedia Social 

and Behavioral Sciences 

2 (2010) 4208–4211 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.  Нансен дијалог центар, МОН,  Концепција за 

унапредување на 

наставничката професија во 

акедонија 

Мај- декември 2015 

2. Илиев Деан Проект за модернизација на 

образованието 

Министерство за 

образование и наука на 

РМ и Светска банка и 

холандска влада, 2010 
3. Македонски центар за 

граѓанско образование, 

УСАИД, МОН и Биро за 

развој на образованието 

Проект на УСАИД за 

професионален и кариерен 

развој на наставниците 

Од април 2013 год. до 

јуни 2015 год. 

4. Фондација за образовни и 

културни иницијативи Чекор 

по Чекор 

Компетентни наставници за 

21 век- принципи за 

квалитетна педагошка 

пракса 

Од октомври 2014 год. 

до јули 2015 год. 

5. Фондација за образовни и 

културни иницијативи Чекор 

по Чекор и УСАИД 

Со читање до лидерство  Од септември 2013 год. 

до ноември 2015 год. 

6. Проект INTERFACE за 

кариерен, алумни и центар за 

доживотно учење 

Темпус проект – 

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ Битола 

Јуни 2011 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

Над 60  7 2 

Име и презиме  Даниела Андоновска-Трајковска 

Дата на раѓање 3.02.1979 

Степен на образование  Доктор на науки  
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Наслов на научниот степен  Доктор по педагогија во областа на методиките 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал со 

научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран учител 1997-2001 Педагошки факултет ‒ 

Битола 

Магистер по педагогија 

во областа на 

методиките 

2003-2006 Педагошки факултет – 

Битола 

Доктор по педагогија во 

областа на методиките 

2010 Педагошки факултет – 

Битола 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 

Образование Методика 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет-Битола Вонреден професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методика на наставата по македонски јазик Наставник за одделенска настава и 

Македонски-странски јазик,  Македонски 

јазик и книжевност/  Педагошки 

факултет-Битола 

2. Методика на наставата по почетно читање и 

пишување 

Наставник за одделенска настава/  

Педагошки факултет-Битола 

3. Интегрирана методичка практика/ Методичка 

практика/ Педагошка практика 

Македонски-странски јазик, Македонски 

јазик и книжевност/  Педагошки 

факултет-Битола 

4. Методичко моделирање на критичката писменост Македонски-странски јазик/  Педагошки 

факултет-Битола 

5. Методичко моделирање на креативното 

пишување/ Методика на креативното пишување/ 

Креативно пишување 

Македонски-странски јазик и Социјална и 

рехабилитациска педагогија, Македонски 

јазик и книжевност, Англиски јазик и 

книжевност и Преведување/  Педагошки 

факултет-Битола 

6. Македонски јазик како странски јазик  Наставник за одделенска настава и  

Воспитувач/  Македонски-странски јазик, 

Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност/ Педагошки 

факултет-Битола 

7.  Методика на наставата по книжевност Македонски јазик и книжевност/ 

Педагошки факултет-Битола 

8. Методи на социјална интеракција Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет-Битола 

9. Методи на социјална интервенција Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет-Битола 

10. Критичка писменост Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски јазик/ 
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Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност – 

Педагошки факулет-Битола 

11. Дидактика на јазик Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски јазик/ 

Педагошки факулет-Битола 

12. Почетна писменост Воспитувачи – Педагошки факултет-

Битола 

13. Методичка интерпретација на текст Воспитувачи – Педагошки факултет-

Битола 

14. Креативно литературно изразување Наставник за одделенска настава, 

Воспитувачи – Педагошки факултет-

Битола 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Современи стратегии во наставата по македонски 

јазик 

Македонски јазик/  Педагошки факултет-

Битола 

2. Современи стратегии во наставата по книжевност Македонски јазик/  Педагошки факултет-

Битола 

3. ИКТ во наставата по јазик и книжевност Македонски/Англиски/Германски/Францу

ски јазик/  Педагошки факултет-Битола 

4. Методичко моделирање на креативното 

пишување 

Наставник-магистер за одделенска 

настава и  Воспитувач/ Педагошки 

факултет-Битола 
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Охридски“-Битола 
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Martínez, I. Candel Torres 
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of Macedonia: Content Analysis 

of the History Textbooks 

INTED 2016 Conference 

Proceedings, Barselona: 

IATED Academy, L. 
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Importance of Investment in 

Research’s of Students and 

Teachers Epistemological and 

Pedagogical Beliefs 

Procedia – Social and 

Behavioral Sciences, 191, 

Elsevier Ltd., pp. 1299-
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9. Andonovska-Trajkovska, D.  Using Model Poems in 

Elementary Classroom: Benefits 

and Obstacles 

Proceedings: 9th 

International Balkan 

Education and Science 

Congress, 16-18 October 

2014 at Trakya University, 

Edirne, 2014, pp. 691-697. 
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in the Children’s Perceptions of 
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pub/ 2012  ISSN: 1877-

0428 

 (WEB OF SCIENCE, 

SCOPUS) 

12. Andonovska-Trajkovska, D., 

Cvetkova, B., Atanasoska, T.  

 

Language development of a 1 to 
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semantic,  Procedia Social and 

Behavioral Sciences Journal: 

Innovation and Creativity in 

Education  

Volume 2, Issue 2, Elsevier 

pub pp 3094–3098/ 2010, 

ISSN: 1877-0428 

(WEB OF SCIENCE,  

SCOPUS)  

13. Cvetkova, B., Andonovska-

Trajkovska, D., Atanasoska, T.  

Values of some strategies of 

teaching and learning in fine art 

education 

Volume 2, Issue 2, Elsevier 
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ISSN: 1877-0428 

(WEB OF SCIENCE,  

SCOPUS) 

14. Andonovska-Trajkovska, D. and 

Bosilkovska, S.  

Environmental factors for 
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with children in elementary 

school, “Teacher” International 
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Faculty of education-

Bitola,  University St. 

KlimentOhridski, 2014, 

Vol 6, pp. 14-20 (EBSCO) 
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WebQuest as a Teaching 
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„The Quality of Students’ Knowledge 

- Aim of the Subjects in the Effective 
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„Partial or total self – evaluation in 
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Dance 
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ska 

„Partial or total self – evaluation in 

the educational institution“ 

Теаcher – International journal, 

7(56-59) 

Faculty of Education 

Bitola, 2014 

 Jasminka Kocoska, 
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http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
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http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
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https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
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http://jml2012.indexcopernicus.com/International+Journal+of+Innovation+and+Applied+Studies,p4382,3.html
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http://globalimpactfactor.com/?type=issn&s=2028-9324&submit=Submit
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Педагошки факултет – 

Битола 

Доцент 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.  Методика на природо-научното и 

општественото подрачје 1  

Наставник за одделенска настава 

/Педагошки факултет – Битола 

2. Методика на воспитно-образовната работа по 

ЗПО 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 
3.   Географија Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 
4. Природни науки Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 
5. Основи на природните науки Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 
6. Регионална географија Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола  

Македонски и странски јазик 

(македонски-англиски, македонски- 

германски, македонски-француски)/ 

Педагошки факултет – Битола 

Македонски, англиски, германски 
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јазик и книжевност/ Педагошки 

факултет – Битола 
7. Нашата татковина Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 

Македонски и странски јазик 

(македонски-англиски, македонски- 

германски, македонски-француски)/ 

Педагошки факултет – Битола 

Македонски/ англиски/ германски 

јазик и книжевност/ Педагошки 

факултет – Битола 
8. Активности во наставата Македонски/англиски јазик и 

книжевност/ Педагошки факултет – 

Битола 
9. Еколошко воспитание Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола  
10. Медиумска култура во наставата Преведување/ Педагошки факултет – 

Битола,   

Македонски/англиски јазик и 

книжевност/ Педагошки факултет – 

Битола 
11. Интерактивни вештини Преведување/ Педагошки факултет – 

Битола 
12. Превенција на девијантно однесување Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ Педагошки факултет – 

Битола 
13. Педагошка практика 

 

Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 

Македонски/ англиски јазик и 

книжевност/ Педагошки факултет – 

Битола 
14. Македонски како странски јазик (само за 

странски студенти) 

Сите групи 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

Број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Супстратни основи на методиката –

географија 

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 
2. Методика на наставата по општество  Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 
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3.  Методика на наставата по природа Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 
4. Методика на наставата по запознавање на 

околината 

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 
5. Методика на наставата  по природни науки и 

технологија 

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 
6. Методичко моделирање Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 
7. Методички практикум Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Јове Димитрија Талевски 

Виолета Јанушева 

Милена Пејчиновска 

Teacher’s development in 

relation to evaluation –  

Learning teams as a  

Possibility  

for more effective assessment 

process of student’s 

achievement 

Aurel Vlaicu University 

of Arad, 

Romania: Journal Plus 

Education, ISSN: 1842-

077X, E-ISSN (online) 

2068-1151, Vol VII, No. 

1: 44 – 57/ 2011 
2.  Janusheva, V., Pejchinovska, M. Тhe Teacher – a Succesfull 

Comunicator and Promoter 

of the Students Achievements 

Int’l Journal of Arts & 

Sciences (IJAS) 

Conference, Gottenheim, 

Germany, published in 

the Scientific Journal: 

Int’l Journal of Arts & 

Sciences CD-Rom. 

ISSN: 1944-6934: 4(16): 

437 – 449 / 2011 
3.  Пејчиновска, М. Мотивационата функција 

на повратната 

информација во наставата 

по ЗО, природа, општество 

и подобрувањето на 

успехот на учениците 

Оценување за учење во 

21 век, Охрид / 2011 

4. Pejchinovska, M. Significance of the 

Geographic Concepts in 

Teaching the Subjects 

Introducing of Environment, 

The Modern Society and 

Education, University St. 

Cyril and Methodius, 

Skopje, Volume 2: 913 – 
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Nature and Society in the 

First and Second Period of 

the Primary Education in 

Republic of Macedonia 

918 / 2011 

5. Janusheva, V., Pejchinovska, M. Formative Assessment in the 

Teaching Practice Through 

the Prism of the Teachers 

Educational 

Technologies 2011, 

Sliven, Bulgaria, 

Volume 19: 71 – 76 / 

2011 
6.  Пејчиновска, М. Погодната клима во 

регуларните одделенија и 

моралната 

чувствителност на 

надарените ученици 

Даровитост и 

моралност, 17. 

Округли сто, Вршац, 

Србија: ISBN 978-86-

7372-148-4, 17 (2012): 

668 – 673 / 2012 
7.  Пејчиновска, М. Учење преку истражување 

и видови на прашања што 

иницираат проблемски 

ситуации во процесот на 

формирање на географски 

поими во наставата по 

запознавање на околината, 

природа и општество. 

Универзитет Св. 

Климент Охридски, 

Научно списание 

Хоризонти II, 7: 667 – 

677, Битола / 2012 

8. Пејчиновска, М. Кооперативното учење, 

синергичен пристап кон 

успеси во учењето 

Научно списание 

Учител, Педагошки 

факултет, ISSN 1409-

6870, 1: 227 – 235, 

Битола / 2012 
9. Talevski, D. J., Pejchinovska, 

M., Janusheva, V. 

Teaching in Classes with 

Research Tehniques – Case 

Study in the Elementary 

Education in Republic of 

Macedonia 

Journal of International 

Scientific Publications 

Educational 

Alternatives, Sunny 

Beach, Bulgaria, Vol. 

10: ISSN 1313-2571, 10 

(2): 81 – 94 / 2012 
10. Pejchinovska, M., Janusheva, V. Diagnostic and Informative 

Function of Assessment in the 

Teaching Practice 

Education across 

borders, Florina, Greece: 

ISSN 2241-8881: 543 – 

551 / 2012 
11. Pejchinovska, M. 2013 Preschool and Primary 

Education in Republic of 

Macedonia – Structure, 

Authority and Financing 

The 1 
st
 Global Virtual 

Conference Workshop 

2013: Žilina, Slovakia: 

ISBN: 978-80-554-0679-

4: 180 – 184 / 2013 
12.  Pejchinovska, M., Talevski, D. Pupils’ Activities and Journal of International 



217 

 

J. Learning Process Effects. Scientific Publications: 

Educational 

Alternatives, Vol. 11, 

Part 2, ISSN 1313-2571: 

33 – 43,  Sunny Beach, 

Bulgaria  / 2013 
13. Talevski, D. J., Janusheva, V., 

Pejchinovska, M. 

Formative Assessment and its 

Effects in the Teaching 

Practice. Објавен во: 

Modern Social and 

Еducational Challenges and 

Phenomena 

Modern Social and 

Еducational Challenges 

and Phenomena. Polish 

and Macedonian 

Perspective, Wyższa 

szkoła pedagogiczna im. 

j. Korczaka w 

Warszawie/Универзитет 

Св. Климент Охридски 

– Битола, Warszawa – 

Bitola 2014: 212 – 221 / 

2014 
14. Talevski, D. J., Januševa, V., 

Pejčinovska, M. 

Implementation of the 

Formative Assessment in 

Combined Classes 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, 

Turkey: 487 – 491 / 2014 
15. Pejčinovska, M., Talevski, D. J., 

Januševa, V. 

The significance of Continual 

Enhancement of Teachers’ 

Skills at Research Procedures 

Application in Primary 

Education 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, 

Turkey: 499 – 503 / 2014 

16. Januševa, V., Talevski, D. J., 

Pejčinovska, M. 

Teaching Macedonian as a 

Foreign Language 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, 

Turkey: 504 – 509 / 2014 
17. Pejčinovska, M., Talevski, D. J., 

Januševa, V. 

Improving of the 

Multicultural Environment in 

the Classroom 

Practicum of Future 

Pedagogues, Teachers 

and Kindergarten 

Teachers in 

Multicultural 

Environments – 

Experiences and 

Challenges, OSCE, 

Скопје, Македонија / 

2014 
18. Janusheva, V., Pejchinovska, 

M., Kostadinovska, B. 

The Role of the Educational 

Television Programmes for 

the Proper Acquisition of the 

Macedonian Language with 

Scientific Journal: 

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR), Vol. 4 Issue 3, 
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Elementary School Children, ISSN (Online): 2319-

7064: 1856 – 1859 / 

2015 
19. Kostadinovska, B. Janusheva, 

V., Pejchinovska, M. 

Pop Culture – a Tool for 

Improving the 

Communicative Competence 

of the Students 

Scientific  International 

Journal: International 

Journal of Science and 

Research (IJSR), Vol. 4 

Issue 3, ISSN (Online): 

2319-7064: 1860 – 1863 

/ 2015 
20. Pejchinovska, M., Kamchevska, 

B. 

Students’ activities in the 

teaching of natural and social 

sciences in elementary 

education 

Scientific International 

Journal: Teacher, 

Faculty of Education, 

ISSN 1857-8888, Vol.8: 

76 – 86, Bitola / 2015 
21. Pejchinovska, M., Kamchevska, 

B. 

Contemporary Learning 

Approaches Featuring 

Pupils’ Activities 

Scientific Journal 

Educatia Plus, Faculty 

of Science Education, 

Psychology and Social 

Work, Aurel Vlaicu 

University of Arad, 

Romania: Journal Plus 

Education, ISSN: 1842-

077X, E-ISSN (online) 

2068-1151, Vol. XIV, 

No. 1: 59 – 74 / 2016 
22. Janusheva, V., Pejchinovska, M, 

Kostadinovska, B. 

The Motivational Function of 

the Grade 

The Online Journal of 

New Horizons in 

Education (TOJNED), 

Vol. 6, Issue 2, ISSN: 

2146‐7374: 130 – 142 

/2016 
23. Janusheva, V., Pejchinovska, M, The Role Of The Five 

Paragraph Essay In 

Promoting The Students’ 

Written Expression In 

The Republic Of Macedonia 

Scientific International 

Journal: Teacher, 

Faculty of Education, 

ISSN 1857-8888, 

Vol.12: 113 – 120, 

Bitola / 2016 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Бирото за развој на 

образованието, Педагошките 

факултети и Филозофските 

факултети во РМ, ОБСЕ 

Упатство за иведување на 

практична настава на 

студентите од 

наставничките факултети 

ОБСЕ, Министерство 

за образование и наука 

на РМ, Бирото за развој 

на образованието, 
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Педагошките 

факултети и 

Филозофските 

факултети, Скопје / 

2013 – 2014 
2. Универзитет Св. Кирил и 

Методиј – Филолошки 

факултет – Скопје, 

Педагошки факултет – Битола 

Македонскиот јазик како 

странски јазик MaFoLaC, 

No. 158638 – TEMPUS – 

2009 – MK – JPCR 

Универзитет Св. Кирил 

и Методиј – 

Филолошки факултет – 

Скопје, Педагошки 

факултет – Битола / 

2010 – 2013 

3. Милена Пејчиновска, 

Педагошки факултет – Битола 

Модернизација на 

образованието 

Педагошки факултет, 

Министерство за 

образование и наука и 

Биро за развој на 

образованието во 

Република Македонија 

/ 2009 – 2010 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
/ / / 

Име и презиме  Виолета Јанушева 

Дата на раѓање 16.11.1968 г.  

Степен на образование  Трет 

Наслов на научниот степен  Доктор на филолошки науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Прв циклус: професор 

по македонски јазик 

1991 Филолошки факултет – 

Скопје  

Прв циклус: професор 

по јужнословенски 

книжевности 

1998 Филолошки факултет – 

Скопје  

Втор циклус: Магистер 

по филолошки науки 

2004 Филолошки факултет 

„Б. Конески“ – Скопје  

Трет циклус: Доктор по 

филолошки науки 

2009 Филолошки факултет 

„Б. Конески“ – Скопје  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Хуманистички 

науки 

Наука за јазик Македонистика 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет – 

Битола  

Вонреден професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 
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Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Фонетика и фонологија на СМЈ Македонски јазик и книжевност /  

Педагошки факултет – Битола  

2. СМЈ – Морфологија  Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола  

3. СМЈ – Лексикологија и фразеологија Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола  

4. СМЈ – Зборообразување  Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола  

5. СМЈ - Лингвостилистика Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола  

6.  СМЈ – Синтакса  Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола  

7. Социолингвистика Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност, 

Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски јазик / 

Педагошки факултет – Битола  

8.  Општа лингвистика Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност, 

Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски јазик / 

Педагошки факултет – Битола  

9. Семиологија Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола  

10. Македонски јазик / Современ македонски јазик Наставник по одделенска настава, 

Воспитувач, Англиски јазик и 

книжевност, Социјална и 

рехабилитациска педагогија / Педагошки 

факултет – Битола  

11.  Современ македонски јазик 1, 2, 3  Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски јазик / 

Педагошки факултет – Битола  

12.  Основи на врзан текст Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски јазик / 

Педагошки факултет – Битола  

13. Психолингвистика Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски јазик / 

Педагошки факултет – Битола  

14. Академско пишување 1, 2 Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски јазик / 

Педагошки факултет – Битола  

15. Терминологија 1, 2  Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски јазик / 

Педагошки факултет – Битола  

16. Практична настава Англиски јазик и книжевност, 
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Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски јазик / 

Педагошки факултет – Битола  

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Лингвистички основи на наставата по 

македонски јазик 

Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола  

2. Лингвистика Одделенска настава, Воспитувачи / 

Педагошки факултет – Битола  

3.  Правопис и правоговор Одделенска настава, Воспитувачи / 

Педагошки факултет – Битола  

4. Академско пишување Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност, Германски 

јазик и книжевност / Педагошки факултет 

– Битола  

5. Докимологија Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност, Германски 

јазик и книжевност, Менаџмент на 

човечки ресурси / Педагошки факултет – 

Битола  

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Современи лингвистички теории  Наука за јазик – македонски, англиски, 

германски / Педагошки факултет – Битола  

2. Билингвизам  Наука за јазик – македонски јазик / 

Педагошки факултет – Битола  

3. Евалуација на наставата, наставниот процес и 

образовните установи 

Наука за јазик – македонски, англиски, 

германски, Менаџмент во образование / 
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Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Социологија на образование Учители/Педагошки факултет - Битола 

Воспитувачи/ Педагошки факултет - Битола 

Јазични насоки (македонски - англиски, 

македонски - германски, македонски - 

француски, Англиски јазик и книжевност)/ 

Педагошки факултет - Битола 

2. Компаративни религиски системи Учители/Педагошки факултет - Битола 

Воспитувачи/ Педагошки факултет - Битола 

Јазични насоки (македонски - англиски, 

македонски - германски, македонски - 

француски, Англиски јазик и книжевност)/ 

Педагошки факултет - Битола 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет - Битола 

3. Деловно комуницирање Јазични насоки (македонски - англиски, 

македонски - германски, македонски - 

француски),  Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ Педагошки факултет - Битола 

Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Комуникациски аспекти на надарените и талентираните Образование на талентираните и надарените/ 

Педагошки факултет - Битола 

2. Односи со јавноста Односи со јавноста 

3. Социологија на комуникации Односи со јавноста 

4. Невербална комуникација Односи со јавноста 

5. Вештина на преговарање Односи со јавноста 

Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии 

1. Општествено - истражувачки методи (Social research 

methods) 

Претприемништво и менаџмент во МСП (мали 

и средни претпријатија) /Економски факултет 

Прилеп, Автономен Универзитет - Барселона 

   

   

9. Селектирани научни резултати во последните пет години 

Доказ за печатени научни трудови во меѓународни списанија во даденото поле (до пет)  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 

Проф. д-р Златко Жоглев, 

проф. д-р Ружица Цацаноска 

Противречни толкувања за „чудото“ во 

црквата Свети Димитрија - Скопје 

Модернизација, културни 

идентитети и приказивање 

разноликости, 

Универзитет у Нишу, 

Филозофски факултет, 2012 

2. Zhoglev Zlatko, Stojanoska 

Gordana 

Qualitative researching of small and medium 

enterprises as a strategic tool for more 

successful development. 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE SMEs 

DEVELOPMENT AND 

INNOVATION: BUILDING 

COMPETITIVE FUTURE OF 

SOUTH-EASTERN EUROPE. 

Central Europian Initiative, 

Faculti of economics – Prilep, 

Center for Innovations & 
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Development. Ohrid 3-4. 10. 

2014 

3. Prof. d-r Petre Gjorgievski 

Prof. d-r Zlatko Zhoglev 

Uloga kulture u formiranju osobnog i  

društvenog identiteta u procesu socijalizacije. 

str. 517-528 

Znanstveni Godišnjak Titius: zbornik baština i 

razvoj.  

Godina 6-7/бр. 6-7, Split 2014 ISSN 1847 - 

0742  

 

Ivanka Buzov i Šime Pilić 

(urednici) 

Izdavač Sveucilište u Splitu 

4. 

Stojanoska, G. Zhoglev, Z.

   

    

 

THE  DISCRIMINATION ATTITUDES 

OF THE STUDENTS ON THE BASIS OF 

ETHNICITY IN THE ETHNICALLY 

MIXED SCHOOLS. 

THE BALKANS IN THE 

NEW MILLENNIUM - From 

Balkanization to Eutopia -  The 

Balkan Sociological Forum, 

Third International Conference 

in cooperation with The 

Faculty of Public 

Administration and Political 

Science (SEE University - 

Tetovo) and Ss Cyril and 

Methodius University in 

Skopje - Institute for 

Sociological, Political and 

Juridical Research in Skopje. 

Tetovo & Skopje, 2015.   

5. 

Жоглев, З., Стојаноска, Г.  

 

 

ПЛАТОН ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

ВОСПИТУВАЊЕТО  ВО ДЕЛОТО 

„ДРЖАВА“ 

2400 ГОДИНИ ОД 

ОСНОВАЊЕТО НА 

ПЛАТОНОВАТА 

АКАДЕМИЈА: Меѓународна 

конференција. Универзитет 

„Св.Кирил и Методиј“ - 

Скопје, Филозофски акултет. 

Скопје, 2016. 

6. 

G. Stojanoska, D. Andonovsk

a-Trajkovska, Z. Zhoglev.  

HIDDEN CURRICULUM IN THE 

PRIMARY SCHOOLS IN THE 

REPUBLIC OF MACEDONIA: 

CONTENT ANALYSIS OF THE 

HISTORY TEXTBOOKS. 

INTED 2016: 10th 

International Technology, 

Education and Development 

Conference. Valencia 

(Spain), 2016. Proceeding 

indexed in the Web of Science. 

7. 

. D. Andonovska-Trajkovska, 

G. Stojanoska, Z. Zhoglev. 

    

MODEL-POEMS AS SHAPERS OF 

STUDENTS’ POETIC EXPRESSION IN 

ELEMENTARY CLASSROOM 

   

INTED 2016: 10th 

International Technology, 

Education and Development 

Conference. Valencia 

(Spain), 2016. Proceeding 

indexed in the Web of Science. 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов на проектот Издавач / година 

1. Проф. д-р Златко Жоглев 

 
Promoting a Model of Integrated 

University in the Former Yugoslav 

Republic of Macedonia (PRIUM) 

 

 

TEMPUS – JEP Project 

2. Проф. д-р Златко Жоглев  “Designing and implementing of the NQF” 145165 – TEMPUS – 2008 – 

https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev
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 (DINAQUF) 

 

SE – SMHES (2008-4763) 

3. Проф. д-р Златко Жоглев 

 
Building Capacity for Structural Reform in 

Higher Education of Western Balkan 

Countries (STREW) 

 

511335-TEMPUS-1-2010-RS-

TEMPUS-SMHES 

4. 

Проф. д-р Златко Жоглев 

 

BALKAN SCHEME FOR 

INTERNATIONALIZATION OF 

LEARNING TOGETHER WITH EU 

UNIVERSITIES – BASILEUS  

 

ERASMUS MUNDUS Action 

2 Project:  

 

5. Проф. д-р Златко Жоглев 

 

 TEMPUS – SMGR Project CUBRIC 

 
158999 – TEMPUS – ES 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1. 

Zhoglev, Z., Stojanoska, G.  

Qualitative researching of small 

and medium enterprises as a 

strategic tool for more 

successful development   

INTERNATIONAL 

conference SMEs 

development and innovation: 

building competitive future of 

South-Eastern Europe: 

conference proceedings. 
Prilep: Faculty of economy,.  

2014 

2. 

Stojanoska, G. Zhoglev, Z.

   

    

 

THE  DISCRIMINATION 

ATTITUDES OF THE 

STUDENTS ON THE BASIS 

OF ETHNICITY IN THE 

ETHNICALLY MIXED 

SCHOOLS. 

THE BALKANS IN THE 

NEW MILLENNIUM - From 

Balkanization to Eutopia -  

The Balkan Sociological 

Forum, Third International 

Conference  in 

cooperation with The Faculty 

of Public Administration and 

Political Science (SEE 

University - Tetovo) and Ss 

Cyril and Methodius 

University in Skopje - Institute 

for Sociological, Political and 

Juridical Research in Skopje. 

Tetovo & Skopje.   

2015 

3. 

Жоглев, З., Стојаноска, Г..  

 

 

ПЛАТОН ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И 

ВОСПИТУВАЊЕТО  ВО 

ДЕЛОТО „ДРЖАВА“ 

2400 ГОДИНИ ОД 

ОСНОВАЊЕТО НА 

ПЛАТОНОВАТА 

АКАДЕМИЈА: 
Меѓународна конференција. 

Универзитет „Св.Кирил и 

Методиј“ - Скопје, 

Филозофски акултет. 

Скопје. 

2016 

4.  

G. Stojanoska, D. Andonovsk

a-Trajkovska, Z. Zhoglev.  

HIDDEN CURRICULUM IN 

THE PRIMARY SCHOOLS IN 

THE REPUBLIC OF 

MACEDONIA: CONTENT 

ANALYSIS OF THE HISTORY 

TEXTBOOKS. 

INTED 2016: 10th 

International Technology, 

Education and Development 

Conference. Valencia 

(Spain), 2016. Proceeding 

indexed in the Web of 

Science. 

2016 

https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev


233 

 

 

5. 

. D. Andonovska-Trajkovska, 

G. Stojanoska, Z. Zhoglev. 

    

MODEL-POEMS AS 

SHAPERS OF STUDENTS’ 

POETIC EXPRESSION IN 

ELEMENTARY CLASSROOM 

   

INTED 2016: 10th 

International Technology, 

Education and Development 

Conference. Valencia 

(Spain), 2016. Proceeding 

indexed in the Web of 

Science. 

2016 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

30 12 5 

Име и презиме  Мери Стоилкова 
Дата на раѓање 24.03.1951 
Степен на образование  магистер 
Наслов на научниот степен  магистер по музички науки 
Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал со 

научен степен 

Образование Година Институција 

магистер по музички 

науки 
1982 Факултет за музичка 

уметност, Скопје 

   

   
Подрачје, поле и област на научниот 

степен 
Подрачје Поле  Област  

уметност музика класична музика 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет, Битола редовен професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
Ред.

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Музички инструмент учители/воспитувачи; Педагошки 

факултет 
2. Оркестар учители/воспитувачи; Педагошки 

факултет 
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Пијано Методика на наставата по музичко 

образование/Педагошки факултет 
2. Читање „ а виста “ Методика на наставата по музичко 

образование/Педагошки факултет 
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   
2.   
Селектирани научни резултати во последните пет години 
Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev
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Ред. 

број 
Автори Наслов Издавач / година 

1. Мери Стоилкова Мелографирање на светата 

божествена литургија од Св.  

Јован Златоуст, во изведба на 

митрополитот Наум со 

сестринството 

Продуцент: Кире Костов 
2006 

2. Мери Стоилкова Хуманитарни концерти 01.11.2007„СИТЕ 

ЗАЕДНО ДА МУ 

ПОМОГНЕМЕ НА 

АНДРЕЈ.“ 
26.11.2009„Да и 

помогнеме на Валентина 

Стефановска.“ 
27.05.2008„Хуманитарен  
концерт за потребите на 

студентите при 

Педагошкиот факултет-

Битола“. 
11.05.2010 „Да му 

помогнеме на Јане 

Велковски“. 
14.03.2011„Да му 

помогнеме на Гаврил Же 
жовски“. 

3. Мери Стоилкова Настап на Деновите на 

полската култура во 

Р.Македонија 

Концертна сала во Завод 

и Музеј, Битола 
09.11.2010 

4. Мери Стоилкова Солистички концерт Музичко училиште 

„Методиј Патчев“, Охрид 
04.05.2007 

5. Мери Стоилкова Настап на европски концерт: 

Музички и балетски педагози 

на Македонија 

Концертна сала  во 

факултетот за музичка 

уметност, Скопје 
07.04.2011 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 

број 
Автори Наслов Издавач / година 

1. Музички педагози од Европа 4-ти интернационален 

натпревар на млади 

пијанисти за класична музика 
(член на жири и пијано 

придружба на виолинисти) 

Приштина 
26.30.2006 

2. Музички педагози од Европа Осми интернационален 

натпревар на класична музика 
„Ars Kosova“- Приштина 
(член на жири и пијано 

придружба на виолинисти) 

26-30.05.2011 

3. Министерство за култура и Рецитал во просториите на 29.04.2009 
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амбасада на Р. Полска во 

Албанија 
Операта во Тирана во рамките 

на 8-миот Шопенов фестивал 
(еминентната пијанистка 

Родина Цико го промовираше 

моето 9-то CD со дела на 

Шопен) 
4. Интерфест, Битола Промоција на DVD со дела од 

Шопен во продукција на 

„Тера“ телевизија 
Промотор: Милица Шперовиќ 

Рибарски - пијанист 

12.10.2010 

5. Друштвото на грчко-влашко 

пријателство од Солун 
Денови на православието 
(културна манифестација во 

салата Society for Macedonian 

Stady) 

Солун, Р. Грција 
08.03.2009 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
да не не 

Име и презиме  Емилија Ристевска Стефановска 

Дата на раѓање 03.12.1974 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Доктор по педагогија од областа на методиките 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор по педагогија 

од областа на 

методиките 

2012 Педагошки факултет-

Битола 

   

   

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

   

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет-Битола Доцент 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методика на музичко образование Наставник по одделенска настава 

2. Metodika na vospitno-obrazovnata rabota po 

muzi~kо воспитание 

Воспитувачи 

3.   

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
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Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Доц. д-р Емилија Ристевска Стефановска Застапеноста и улогата на византиското 

црковно пеење во наставните програми 

по предметот музичка уметност во 
средните училишта во Р. Македонија 

II Интернационален симпозиум 

„Денови на Јустинијан I“ – Евро-

Балкан - 2014 

2. Доц. д-р Емилија Ристевска Стефановска Детските музички инструменти во 

наставниот процес 

Струшка музичка есен- 2014 

3. Доц. д-р Емилија Ристевска Стефановска Music Education at the Faculties of 
Pedagogy as an Opportunity to Build 

Multiethnic Practices among the Future 

Teachers 

 

Conference - “Practicum of Future 
Pedagogues, Teachers and 

Kindergarten Teachers in 

Multicultural Environments – 
Experiences and Challenges” – OSCE 

2014 

 
 

 

4.    

5.    
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.  

 

  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
3  2  

Име и презиме  Виктор Митревски 

Дата на раѓање 28. 03. 1963г.  Битола 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Доцент 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

Образование Година Институција 
Дикторски студии 2012 г. Факултет за физичка 
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стекнал со научен степен култура - Скопје 

Магистерски студии 2009 г. Факлтет за физичка 

култура - Скопје 

Додипломски студии 1988 г. Факлутет за физичка 

култура - Скопје 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 

Кинезиологија Применета 

кинезиологија 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

СОУ „Крсте П. Мисирков“ – 

Демир Хисар 

Доцент од областа на 

менаџментот во спортот 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Основи на спортот и здравственото воспитание Наставник во оддленска настава/ 

Педагошки факлтет - Битола 

2. Методика на наставата по спорт и здравствено 

воспитување 

Наставник во оддленска настава/ 

Педагошки факлтет - Битола 

3. Основи на физичко воспитание Воспитувачи/ Педагошки факултет - 

Битола 

4. Методика на физичко воспитание Воспитувачи/ Педагошки факултет - 

Битола 

5. Проценка на спортска изведба Бизнис Академија Смилевски – Битола 

6. Планирање и менаџирање со спортски настани Бизнис Академија Смилевски - Битола 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Листа на изборни предмети за магистер – 

наставник  по методика на наставата по физичко 

и здравствено образование 

Наставник во оддленска настава/ 

Педагошки факлтет - Битола 

2. Листа на изборни предмети за магистер – 

воспитувач по методика на наставата по физичко 

и здравствено образование 

Воспитувачи/ Педагошки факуклтет - 

Битола 

3. Методика на истражување (областа на 

статистиката) 

Бизнис Академија Смилевски - Битола 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 
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1. Виктор Митревски Разлики во постигањата и 

резултатите по 

предметот физичко 

воспитување и образование 

и спорт кај учениците од 

некои Балкански држави 

(Докторска дисертација) 

Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“ - 

Скппје/ 2011 г. 

2. Виктор Митревски Проверка на критериумите 

за оценување во наставата 

по спорт и спортски 

активности (Магистерски 

труд) 

Универзитете „Св. 

Кирил и Методиј“ - 

Скопје/ 2009 г. 

3. Виктор Митревски Менаџмент во спортот 

(книга) 

Бизнис Академија 

Смилевски/ 2014 г. 
4. Mitrevski Viktor, Georgiev 

Georgi i Živković Vuica. 

Relation of body mass index 

(BMI) to students 

achievements and 

performance regarding their 

motor abilites. 

Sport Mond. 

(Podgorica)/ 2013 g. 

5. Viktor Mitrevski & Alexandar 

Aceski 

Creation and Transfer of 

Knowledge Management in 

Sports Institutions and 

Organizations (trud so factor 

na vlijanie) 

Indian Journal of 

commerce and 

management studies/ 

2015 g. 

6. Lidija Stefanovska &Viktor 

Mitrevski  
Strategic value of the 

partnership for 

organizational learning (trud 

so factor na vlijanie) 

TTEM Technics 

Technologies Education 

Management/ 2014 g. 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. БАСИМ (БАС – Институт за 

менаџмент) 

РСФОК (Развивање 

стратегиски фокусирана 

организација за 

конкурентност)  

 

БАС - Институтот за 

менаџмент од Битола/ 

2015 

2.    

3.    

4.    

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
 2 (две)  
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Име и презиме  Јосиф Петровски 

Дата на раѓање 17.09.1983 

Степен на образование  Докторанд 

Наслов на научниот степен  Магистер 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Диплома 1995 Технички факултет - 

Битола 

Магистратура 2009 ЈИЕ Универзитет - 

Тетово 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

техничко-

технолошки 

науки 

компјутерска 

техника и 

информатика 

Развој на софтвер 

и апликации 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет ас. М-р Јосиф Петровски 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

3.   

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

  

1.   

2.   

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Издавач/ година 

 Јосиф Петровски 

Виолета Маневска 

Learning materials 

recommendation using 

personalized recommender 

system 

Teacher, Педагошки факултет 

Битола, 2016 

 Јосиф Петровски Using recommendation 

systems for learning 

Хоризонти, УКЛО, Битола, 

2014 
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materials 

 Јосиф Петровски Употреба на ИКТ во малите и 

средни претпријатија за 

зголемување на 

конкурентноста 

БАСИМ Битола, 2014 

 Јосиф Петровски 

Нико Нака 

Снежана Савоска 

Using cloud computing in higher 

education 

Конференција „Information 

Systems & Grid Technologies“ 

Бугарија, 2013 

 Јосиф Петровски 

Нико Нака 

Снежана Савоска  

Assessing potentialities of 

textbooks for developing 

cultural awareness 

XLVIII ICEST, Macedonia, 

„Implementation of LMS in the 

Education in the Field of 

Programming“, 2013 

 Јосиф Петровски 

Нико Нака 

Снежана Савоска 

Need for learning management 

systems in higher education in 

subjects that involve 

programming langugaes 

International journal TEACHER, 

Bitola 2013 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
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