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Основни податоци за студиската програма и носителот на студиската 

програма 

Наслов на студиската програма 
ОБРАЗОВНИ НАУКИ трет циклус 

тригодишни универзитетски студии 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола 

Единица на универзитетот Педагошки факултет – Битола 

Научно подрачје Општествени науки 5 

Научно поле 
Научно поле:  

Образование (505) 

Научна, стручна или уметничка област 
Педагогија, Дидактика, Методика и 

други области од полето 

Вид на студии  трет циклус универзитетски студии 

Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити 180 ЕКТС кредити 

Звање што студентот го добива по завршувањето 

на студиската програма  
Доктор по образовни науки 

Звање на англиски јазик што студентот го добива 

по завршувањето на студиската програма  
PhD. of Educational Sciences 

Времетраење на студиите (во години) 3 години 

Учебна година во којашто ќе започне 

реализацијата на студиската програма 
2021/2022 

Број на студенти што се планира да се запишат 

на студиската програма 

Според слободните акредитирани 

ментори 

Јазик на којшто ќе се изведува студиската 

програма 
Македонски јазик  

Дали студиската програма се поднесува за 

акрдитација или за повторна акредитација 
Повтoрна акредитација 

Година на поднесување на студиската програма 

за акредитација/повторна акредитација 
2020 

Web страна на Универзитетот и Единицата на 

Универзитетот носител на студиската програма 

www.uklo.edu.mk 

www.pfbt.uklo.edu.mk  
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1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

 

Назив на 

високообразовната 

Установа 

Универзитет „Св. Климент Охридски” – Битола 

Педагошки факултет – Битола 

Седиште Васко Карангелевски б.б., 7000 Битола 

Вид на 

високообразовната 

установа 

Јавна високо-образовна институција во склоп на Универзитетот „Св. 

Климет Охридски” – Битола 

Податоци за 

основачот на 

приватна 

високообразовна 

установа 

/ 

Податоци за 

последната 

акредитација 

За трет циклус тригодишни докторски студии за Образовни науки со 

Решение на Одборот за акредитација и евалуација на високото 

образование бр.1409-5/4 од 14.06.2018 год. и Решение за почеток со 

работа УП1 бр.14-1434 од 22.08.2018 год. 

Студиски и 

научноистражувачки 

подрачја за кои е 

добиена акредитација 

За студиските програми на прв циклус студии: 

Наставник по одделенска настава 

 Подрачје: општествени науки (5) 

 Поле: образование (505) 

Воспитувач 

 Подрачје: општествени науки (5) 

 Поле: образование (505) 

Македонски јазик и книжевност 

 Подрачје: хуманистички науки (6), општествени науки (5)  

 Поле: наука за јазикот (604), наука за книжевноста (612), 

образование (505) 

Англиски јазик и книжевност 

 Подрачје: хуманистички науки (6), општествени науки (5) 

 Поле: наука за јазикот (604), наука за книжевноста (612), 

образование (505) 

- Информатика и техничко образование 

 Подрачје: општествени науки (5) 

 Поле: образование (505) 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

 Подрачје: општествени науки (5) 

 Поле: образование (505) 

Преведување од англиски на македонски и од македонски на англиски 

јазик 

 Подрачје: хуманистички науки (6) 

 Поле: наука за јазикот (604) 

Единици во состав на 

високообразовната 

установа 

Нема посебни единици 

Студиски програми 

што се реализираат 

Студиски програми на прв циклус студии: 

 Наставник по одделенска настава 
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во единицата која 

бара проширување на 

дејноста со 

воведување на нови 

студиски програми 

 Воспитувач 

 Македонски јазик и книжевност 

 Англиски јазик и книжевност 

 Социјална и рехабилитациска педагогија 

 Преведување од англиски на македонски и од македонски на 

англиски јазик 

 Информатика и техничко образование (заедно со Технички 

факултет Битола) 

Студиски програми на втор циклус студии: 

 Магистер по методика на одделенска настава- македонски јазик  

 Магистер по методика на одделенска настава- природа и 

природни науки  

 Магистер по методика на одделенска настава- општество и 

општествени науки 

 Магистер по методика на одделенска настава- ликовно 

образование 

 Магистер по методика на одделенска настава- физичко и 

здравствено образование 

 Магистер по методика на одделенска настава- математика 

 Магистер по методика на одделенска настава- музичко 

образование 

 Магистер за соработка со семејството и локалната заедница 

 Магистер за инклузивна практика во одделенската настава 

 Магистер по теорија на поучување 

 Магистер за професионален развој и професионална соработка 

 Mагистер за интеркултурна практика во одделенската настава 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност македонски 

јазик 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност природа и 

природни  

науки 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност општество и 

општествени  

науки 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност ликовна 

култура 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност физичко и 

здравствено  

воспитание 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност математика 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност музичка 

култура 

 Магистер воспитувач за соработка со семејството и локалната 

заедница 

 Магистер воспитувач за инклузивна практика во 

предучилишните установи 

 Магистер по теории на поучување во предучилишните установи 
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 Магистер воспитувач за професионален развој и професионална  

соработка 

 Магистер воспитувач за интеркултурна практика во 

предучилишните установи 

 

 Магистер по информатичко и техничко образование 

 Магистер  за образование на надарени и талентирани 

 Магистер на наставата по македонски јазик и книжевност 

 Магистер на наставата по англиски јазик и книжевност 

 

Студиски програми на трет циклус студии: 

 Докторски студии по образовни науки 

 Докторски студии по менаџмент во образованието 

 Докторски студии по образование на надарени и талентирани 

 Докторски студии на наставата по јазик 

Податоци за 

меѓународна 

соработка на планот 

на наставата, 

истражувањето и 

мобилноста на 

студентите 

Трајна заложба на Педагошкиот факултет – Битола претставува развојот 

на  меѓународната соработка и обезбедувањето на што поголема 

видливост на институцијата во европскиот високообразовен простор.   

Во академска 2017/2018 година на Педагошкиот факултет – Битола 

гостуваше г-ѓица Џулија Куан од Универзитетот во Алабама како 

Фулбрајт стипендист.  

На 20 септември 2017 година, на Педагошкиот факултет гостуваше 

проф. д-р Јасмина Старц, професор на Факултетот за Бизнис и 

менаџмент во Ново Место (Словенија). Таа одржа предавање за 

студентите од втор и трет циклус студии на тема: „Училиштето како 

организација што учи“.  

Во академската 2017/2018 година студентот Дарко Бошковски, од 

насоката за Англиски јазик и книжевност, реализираше Erasmus + 

мобилност од еден семестар на катедрата за англистика при 

Универзитетот во Кемнитц (Германија).  

Од 24 до 27 октомври 2017 година, на Педагошкиот факултет – Битола, 

Еразмус + мобилност реализираа проф. д-р Вања Петрова и проф. д-р 

Веселина Иванова од Педагошкиот факултет при Тракискиот 

универзитет во Стара Загора (Бугарија). Професорките одржаа 

предавања од областа на дидактиката и методиката на физичкото 

воспитание и образование за студентите од насоката Наставник по 

одделенска настава.  

Од 10 до 11 ноември 2017 година, во рамките на програмата CEEPUS, 

на Педагошкиот факултет гостуваа проф. д-р Лукас Томшик од 

Педагошкиот универзитет во Краков и проф. д-р Михал Сизка од 

Универзитетот за хуманистички науки во Катовице (Полска). Тие 

одржаа предавање на тема „Образовниот систем во Полска“. 

 На 14 ноември 2017 година, студентите Даниела Ристевска, Елеонора 

Андреевска  и Виолета Стеваноска Буштреска (од насоката Наставник 

по одделенска настава), како и студентите Ивана Стојановска, Лилјана 

Белакапоска, Анабела Петреска и Христина Стојмирова (од насоката 

англиски јазик и книжевност) зедоа учество во меѓународната 

студентска конференција  „Современи предизвици во воспитувањето и 
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образованието: дидактички аспекти“ која се одржа во Вршац (Србија). 

Студентите ги предводеше проф. д-р Љупчо Кеверески. 

На 1 декември 2017 година, за студентите од студиските програми 

Англиски јазик и книжевност и Преведување од македонски на 

англиски јазик и од англиски на македонски јазик, професорот Мет 

Мури од Соединетите Американски Држави одржа онлајн предавање на 

тема  „Предизвиците со кои се соочуваат преведувачите при 

постигнување преводна еквиваленција на граматичко (морфо-

синтаксичко) ниво“.  

На 21 февруари 2018 година, професорот Мeт Мури одржа второ онлајн 

предавање на тема "Curiosity-based Learning". 

Од 26 до март 2018 година, Еразмус + мобилност на Педагошкиот 

факултет – Битола реализираа доц. д-р Тања Танева, г- ѓа Вања 

Трифонова и г-ѓа Бојана Велева, административни службеници од 

Ректоратот при Тракискиот универзитет во Стара Загора (Бугарија).  

На 2 март 2018 година, доц. д-р Тања Танева одржа предавање на тема 

„Мотивација и структура на човечката дејност“ за студентите од 

насоките Наставник по одделенска настава и Воспитувач.  

На 1 април 2018 година, професорот Мeт Мури од Соединетите 

Американски Држави одржа трето онлајн предавање на тема "What if 

Connecting Your Classroom to the World Can Change the World?: The 

Power of Relevant Learning".  

Од 11 до 13 април 2018 година, на Педагошкиот факултет гостуваше 

проф. д-р Мирослав Кука од Високата школа за струковни воспитувачи 

во Алексинац (Србија). Професорот Кука одржа пригодно предавање за 

студентите од насоката Англиски јазик и книжевност. 

Од 23 до 27 април 2018 година, Еразмус + мобилност на Педагошкиот 

факултет – Битола реализираа доц. д-р Дијана Ѓоргиева, г- ѓа Гергана 

Иванова, г-ѓа Татјана Русева и г-ѓа Галина Динева од Педагошкиот 

факултет при Тракискиот универзитет во Стара Загора (Бугарија). 

 На 24 април 2018 година, доц. д-р Дијана Ѓорѓиева одржа предавање на 

тема „Алтернативни стратегии за учење и комуникација кај деца со 

посебни образовни потреби“ за студентите од насоката Социјална и 

рехабилитациска педагогија.  

Од 14 до 18 мај 2018 година, Еразмус + мобилност на Педагошкиот 

факултет – Битола реализира проф. д-р Борјана Иванова од 

Педагошкиот факултет во Пловдив (Бугарија).  

На 14 мај 2018 година, професорката Иванова одржа предавање на тема 

„Алтернативни концепции во предучилишното образование“ за 

студентите од насоката Воспитувачи.  

На 22 мај 2018 година, на Педагошкиот факултет гостуваше Анита 

Вуцо, д-р на науки во областа на компаративна филологија на 

Централно источните европски земји и реномиран преведувач од 

Италија. Таа одржа предавање за студентите од јазичните насоки на 

тема: „Преведување од недоминантни јазици на доминантни“.  

Од 20 до 30 јули 2018 година, во Сплит (Хрватска), се одржа 

студентската летна школа Credibility, Honesty, Ethics, and Politeness in 

Academic and Journalistic Writing (CHEP 2018). Од Педагошкиот 

факултет учество зедоа студентите: Елена Шалевска, Дарко Бошковски, 
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Дијана Јованоска и Лилјана Белакапоска, под водство на доцент д-р 

Бисера Костадиновска-Стојчевска. 

Во периодот од 22 октомври до 26 октомври 2018 г. вонр. проф д-р 

Милена Пејчиновска-Стојковиќ и ред. проф. д-р Виолета Јанушева 

реализираа студиски престој на факултетот за образование и социјална 

работа во Ваљадолид, Шпанија. Во рамките на мобилноста одржаа 

презентации и посетија повеќе работилници, притоа се стекнаа со 

искуство за работата со примена на КЛИЛ техниката (Content and 

language integrated learning (CLIL) methodology to develop Science related 

skills). Преку посета на  основнотo училиште „Кристофер Колумбо“ 

(“Cristóbal Colón“ for disadvantaged population with inclusive 

methodological innovation) во кое се практикуваат принципите на 

инклузија, исто така, стекнаа искуство за работа со ученици од ранлива 

средина со нееднакви почетни позиции во образованието. 

 Во академската 2017/2018 година беа потпишани два билатерални 

договори за меѓународна соработка: Билатерален договор за соработка 

со платформата Belouga: Connecting the World Through Education 

(https://belouga.org/) и Билатерален договор за соработка со Факултетот 

за образование при Педагошкиот универзитет од Краков (Полска).  

Во академската 2017/2018 година Педагошкиот факултет - Битола беше 

коорганизатор на две меѓународни конференции: меѓународната 

конференција на тема Образованието на крстопат – состојби, 

предизвици, решенија и перспективи, која се одржа на 10 и 11 ноември 

2017 година во Битола, под покровителство на Македонското научно 

друштво од Битола и меѓународната конференција Современи пристапи 

во професионалниот развој и работата на воспитувачите и 

наставниците, која се одржа на 25 мај 2018 година, на Учителскиот 

факултет во Белград. 

Во академска 2018/2019 година на Педагошкиот факултет - Битола 

гостуваше м-р Никола Трајковски од САД, како Фулбрајт стипендист. 

На 31 октомври 2018 година, на Педагошкиот факултет - Битола 

гостуваа м-р Аленка Фидлер и г. Бранко Равнак од Словенија, експерти 

во областа инклузивна педагогија и инклузивно општество за деца со 

посебни потреби преку активности во вода и нуркање.  

На 14 ноември 2018 година, на Педагошкиот факултет – Битола 

гостуваше проф. д-р Грозданка Гојков, член на Српската академија за 

науки.  

На 28 ноември 2018 година, на Педагошкиот Факултет, беше одржано 

предавање на тема „Преведувачот и текстот“. Предавањето го одржа 

Дејан Ацовиќ, член на Преведувачкото друштво на Република Србија, 

класичен филолог и преведувач од старогрчки, латински, француски, 

англиски и од модерен грчки јазик.  

Во академската 2018/2019 година студентката Мерјема Елезоска од 

насоката Наставник по одделенска настава, реализираше Erasmus + 

мобилност од еден семестар на Педагошкиот факултет во Стара Загора 

(Бугарија).  

Од 10 до 12 април 2018 година, на Педагошкиот факултет гостуваше 

проф. д-р Мирослав Кука од Високата школа за струковни воспитувачи 

во Алексинац (Србија). Професорот Кука одржа пригодно предавање за 

https://belouga.org/
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студентите од насоката Наставник за одделенска настава.  

Во академска 2018/2019 година, на Педагошкиот факултет - Битола, беа 

реализирани Еразмус + мобилности од страна на следниве странски 

професори: проф. д-р Вања Ангелова од Филолошкиот факултет при 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Велико Трново (Бугарија), 

проф. д-р Татјана Борисова, проф. д-р Стефанка Георгиева и проф. д-р 

Милен Димитров од Педагошкиот факултет во Стара Загора при 

Тракискиот универзитет (Бугарија), проф. д-р Марија Јесус Перез 

Цуриел од Факултетот за образование и социјална работа при 

Универзитетот во Ваљадолид (Шпанија). Во оваа академска година 

беше потпишан нов Еразмус + договор со Филолошкиот факултет при 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Велико Трново (Бугарија).  

Во академската 2018/2019 година Педагошкиот факултет - Битола беше 

коорганизатор на Четвртата меѓународна конференција Education across 

Borders: Education in the 21st Century – Challenges and Perspectives, која 

се одржа на 19 и 20 октомври 2018 година, на Педагошкиот факултет во 

Лерин. Оваа биенална конференција се одржува по четврт пат во 

коорганизација на Педагошкиот факултет од Битола, 

Педагошкиот факултет од Лерин и Педагошко-филолошкиот факултет 

од Корча. На конференцијата зедоа учество над 100 учесници и повеќе 

реномирани експерти во полето на образовните науки од различни земји 

во регионот. Проф. Силвана Колевска Нешковска:. Мобилност 

во Будимпешта, Унгарија од 19.03.2018 до 23.03.2018 година 

на Eotvos  Lorand University – Hungary, Faculty of Humanities, School of 

English and American Studies, Department of English Applied Linguistics. 

 Мобилност во Загреб, Хрватска од 07.05.2018 до 11.05.2018 година 

на Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb 

Проф. д-р Марија Ристевска, од 16 до 22 октомври 2019 година 

реализираше 8 часови предавања, на Педагошкиот факултет при 

Тракискиот Универзитет Стара Загора (Бугарија) во рамките на  

Еразмус+ КА1 Teaching Program 

На Педагошки факултет – Битола, на 06.11.2019, професорот Мет Мјури 

од Соединетите Американски Држави, во рамките на предметот 

Историја на англискиот јазик, одржа свое предавање преку Skype со 

наслов „Англискиот јазик за време на Ренесансата“ (“The Renaissance 

English”). 

Во периодот од 28.11.2019 до 30.11.2019 год. во рамките на 

проектот Anchoring Multiethnic Youth Work in the University Curriculum of 

Future Teachers во организација на партнерските институции Center for 

Balkan Cooperation „LOJA“ од Тетово и KURVE WUSTROW од Берлин 

беше реализирана студиска посета во Солун. Во посетата учество зедоа 

професори, претставници на сите наставнички факултети од Р С 

Македонија. Од Педагошкиот факултет-Битола, во посетата учествуваа 
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проф. д-р. Татјана Атанасоска, проф. д-р. Валентина Гулевска и проф. д-

р Јасмина Кочоска 

Во рамките на соработката на Педагошки факултет - Битола со 

Високата школа за образование на воспитувачи Михаило Палов од 

Вршац и Учителскиот факултет - Београд, Универзитет - Белград, на ден 

18.12.2019 година, пред студентите проф. д-р Александар Стојановиќ од 

Учителскиот факултет - Белград одржа предавање на тема „Надареноста 

и моралноста“. 

  Во периодот од 24.02.2020 до 27.02.2020 на нашиот факултет 

престојуваа 3 професорки од Тракискиот универзитет во Стара Загора 

во рамките на програмата за мобилност Еразмус+. 

Еден студент од Шпанија престојувал на студиска размена на нашиот 

факултет во зимскиот семестар 2019/2020. А 5 студенти од нашиот 

факултет престојувале во европски универзитети како студенти на 

мобилност. 

 

 

 

 

Вкупен број на објавени трудови во меѓународни публикации на 

наставници и соработници од Педагошкиот факултет-Битола во 

последните три години 

 

248 

 

 

Вкупен број на учества во меѓународни проекти на наставници и 

соработници од Педагошкиот факултет-Битола во последните 

три години 
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Податоци за 

просторот наменет за 

изведување на 

наставната и 

истражувачката 

дејност 

5.400 м
2 

 корисна површина 

Податоци за 

опремата за 

изведување на 

наставата и 

истражувачката 

дејност 

Факултетот е целосно опремен за реализација на наставата. (наведено во 

текстот подолу и Прилог бр. 1 Пописни листи) 

Број на студенти за 3 
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кои е добиена 

акредитација 

Бројот на студенти се дефинира со Конкурсот за запишување на 

студенти на прв циклус на студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски” – Битола 

Број на запишани 

студенти во 

последните три 

години 

 

 
2017/2018 3  

2018/2019 8 

2019/2020 2 

Број на лица во 

наставнички, научни 

и наставни звања 

во академската 

2019/2020 година 

 
 

редовен професор 10 

вонреден професор 7 

доцент 2 

Број на лица во 

соработнички звања 

во академската 

2019/2020 година 

 

виш лектор 1 

лектор 0 

асистент 0 

Однос наставник: 

студенти (број на 

студенти на еден 

наставник)  

 

Вкупен број на 

наставници во 

редовен работен 

однос (ангажирани на 

трет циклус студии) 

Број на студенти 

запишани на трет 

циклус на студии во 

последните три 

години 

Број на студенти по 

наставник 

 

19 

 

13 

 

0, 7 
 

Внатрешни 

механизми за 

обезбедување и 

контрола на 

квалитетот на 

студиите 

Студентска анкета. 

Самоевалвација еднаш годишно. 

Извештај за реализирана самоевалуација направен за периодот 2017/18, 

2018/19 и 2019/20 академска година, поднесен од Комисијата за 

самоевалуација на Педагошкиот факултет, усвоен од страна на 

членовите на ННС на 25. 09. 2020 година и објавен на WEB страницата 

на факултетот 

 

А) ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТ И ИЗВЕДУВАЊЕ 

 јасна визија и мисија 

 развиени процедури и механизми за планирање, реализација и 

контрола на квалитетот 

 издвоеност на академската од раководната функција 

 редовна самоевалвација 

 вклученост на студентите во донесување на клучни одлуки 

 почитување на соодветните процедури за избор на наставници и 

соработници во звања 

 добро организирана веб-страница 

б) НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 20 акредитирани програми на прв, втор и трет циклус 

 одлично структурирани елаборати за секоја студиска програма со 
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сите потребни компоненти кои ги одразуваат сите последни 

промени и дополнувања на законот за високо образование 

 постојано осовременување на постојните студиски програми  

 постојана анализа во насока на подобрување на студиските 

програми  

 покриеност на наставата со наставници чие образование и избор 

во звања според Фраскатиевата класификација соодветствува со 

полето, подрачјето и областа на предметот. 

 студентска анкета за квалитетот на наставниот процес, 

наставниците и студиските програми 

 развиени процедури за фер, конзистентно и транспарентно 

оценување на студентите 

 оптимална проодност на студентите и оптимална просечна оценка 

 редовно планирање на наставата за следниот семестар 

 редовна анализа на реализираната настава од претходниот 

семестар 

 укажување на пропустите на наставникот врз основа на 

резултатите од спроведената студентска анкета. 

 висока информираност на кандидатите за упис на факултетот 

 добро организирана веб-страница 

 извонредни просторни и добри материјално-технички услови 

 добро опремена и снабдена со книги библиотека 

 развиени облици на меѓународна соработка преку различни 

проекти, билатерални договри и заеднички програми 

 ЕРАЗМУС мобилност за наставен кадар и за студенти 

 развиени механизми за аплицирање за грантови од меѓународни 

фондации, 

 одлично планирана и реализирана педагошка практика (кај 

повеќето студиски програми – секој семестар има педагошка 

практика, а во последните два семестра – методичка практика) 

в) ИСТРАЖУВАЊЕ, РАЗВОЈ И/ИЛИ КРЕАТИВНИ АКТИВНОСТИ 

 јасно дефинирани цели за научно-истражувачка дејност 

 евиденција на научно-истражувачките и апликативните резултати 

 добра искористеност на можностите на Еразмус + 

 вклученост на студентите во истражувачки активности на сите 

три циклуси 

 квалитетни ментори за изработка на научно-истражувачки 

студии 

 акредитирани ментори на втор и трет циклус 

 задоволителен број на објавени научни и стручни трудови 

 задоволителен број на учества во апликативни проекти 

 20 акредитирани студиски програми на сите три циклуси 

 целосна примена на Фраскатиевата класификација 

г) ОПШТЕСТВЕНА ОПРАВДАНОСТ 

 Факултетот има визија за доживотното учење преточено во 

неколку практични иницијативи, бројот на научни трудови кои 

кадарот ги презентирал на различни научни конференции, ги 
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објавил во различни домашни и странски списанија и научно-

истражувачки проекти кои се спроведуваат со релевантни 

домашни и странски фактори. 

Фрекфенција на 

самоевалуциониот 

процес (секоја 

година, на две 

години, на три 

години) 

Студентска анкета се спроведува секоја година, а самоевалуација на 

работењето на единицата – на три години 

 

Податоци за 

последната 

спроведена 

надворешна 

евалуација на 

установата 

 

Други податоци кои 

установата сака да ги 

наведе како аргумент 

за нејзината 

успешност  

Број на одбранети докторски дисертации и магистерски трудови во 

последните три години 

Академска година 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Вкупно 

Докторски 

дисертации 
7 6 3 16 

Магистерски 

трудови 
6 14 6 26 

 

 

 



 

 

13 

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 
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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 (Види Прилог 1.1) 

 

Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма 

Просторни услови на Педагошкиот факултет 

 

 

 Амфитеатар 1 

     Читална 1 

 Бибилотека                                                                                               1 

 Студентско бифе 1 

 Заштитен бункер 1 

 Кабинет за странски јазици                            3 

 Кабинет за информатичка  обука 4 

 Кабинет со лабораторија- Биологија                                     1+ 1 

 Кабинет со лабораторија- Хемија 1+ 3 

 Кабинет со училница-  Ликовна уметност 1+ 1 

 Кабинет со училница-  Перманентно образование 1+1 

 Кабинет со училница- Музичко образование 1+1 

 Трафостаница во склоп на факултетот  1 

 Објект за пушење- пушална 1 

 Деканат  1 

 Студентски прашања 1 

 Котларница со котли за парно греење 1 

 Дворна површина со урбана опрема и фонтана 2 + 1 

 Училници 8 

 Медијатека 1 

 Тоалети 16 по 2 

 Противпожарни сандачиња  10 

 Противпожарни апарати 23 

 Клупи за студенти- салон 15 

 Резервоар за нафта за горење  30 тони 1 

 

 

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 Прилог бр.1.1 Постои можност за 

користење на просториите во две смени. 
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5. СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА (Види Прилог 1.2) 

 

 

 

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 

Лаптоп 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 

Видео рекордер          5 

Скенер          5 

Телефонска 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 

 

Трошоците за реализирање на студиската програма паѓаат на товар на 

студентите, односно, трошоците за студирање студентите ги покриваат преку 

извори на самофинансирање. Изворите за самофинансирање на студентите можат 

да бидат потпомогнати со стипендии, средства на компании коишто ги 

финансираат студиите на своите вработени како и средства коишто ќе се 

обезбедат преку други фондови и грантови на домашни или меѓународни 

институции. Висината на износот за школарината, начинот на плаќање и другите 

услови се регулирани со Правилник за условите, критериумите и правилата за 
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запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски” - Битола како и Конкурсот за запишување студенти во прва година на 

трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола. 

 

7. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

 

Звање, име и презиме на 

наставникот 

Предмети на кои 

наставникот е носител на 

предметна програма 

Матична 

интитуција 

ред. проф. д-р Деан 

Илиев ред. проф. д-р 

Љупчо Кеверески  

Методологија на 

истражување во 

образовните науки  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

ред. проф. д-р Татјана 

Атанасоска вонр. проф. д-р 

Марија Ристевска  
Реформи во воспитанието 

и образованието  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

ред. проф. д-р Биљана Цветкова 

Димов  

ред. проф. д-р Даниела 

Андоновска Трајковска  

вонр. проф. д-р Билјана 

Граматковски 

вонр. проф. д-р Данче Сивакова  

вонр. проф. д-р Милена 

Пејчиновска-Стојковиќ 

вонр. проф. д-р Јасминка 

Кочовска 

 

 

 

Тенденции и иновации во 

методиката  

 Универзитет 

„Св. Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

ред. проф. д-р Татјана 

Атанасоска  ред. проф. д-р Деан 

Илиев 
Високошколска дидактика  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 
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Битола 

вонр. проф. д-р Данче Сивакова  

вонр. проф. д-р Мажана Северин 

Кузмановска  

Методичко моделирање на 

наставата по математика  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

вонр. проф. д-р Милена 

Пејчиновска-Стојковиќ 

ред. проф. д-р Јове Димитрија 

Талевски  

Методичко моделирање на 

наставата по природни 

науки  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

ред. проф. д-р Биљана 

Цветкова Димов 

вонр. проф. д-р Јасминка 

Кочовска  

Методичко моделирање на 

наставата по уметност  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

вонр. проф. д-р Виктор 

Митревски вонр. проф. д-р 

Јасминка Кочовска вонр. проф. д-

р Билјана Граматковски  

Методичко моделирање на 

наставата физичко и 

здравствено образование  

СОУ „Крсте 

Петков 

Мисирков“, Д. 

Хисар  

 

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

 Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

ред. проф. д-р Добри Петровски  

вонр. проф. д-р Јасминка Кочоска  

вонр. проф. д-р Гордана 

Стојаноска 

Методичко моделирање на 

наставата по општествени 

науки  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 



 

 

19 

ред. проф. д-р Даниела 

Андоновска- 

Трајковска 

вонр. проф. д-р Билјана 

Граматковски 

доц. д-р Бисера Костадиновска 

Стојчевска  

Методичко моделирање на 

наставата по јазик и 

литература  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

ред. проф. д-р Даниела 

Андоновска Трајковска,  

ред. проф. д-р Биљана Цветкова 

Димов  
Мултимедијален пристап 

во наставата  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

ред. проф. д-р Деан Илиев 

ред. проф. д-р Татјана 

Атанасоска  
Системи за перманентно 

образование  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

ред. проф. д-р Даниела 

АндоновскаТрајковска  

ред. проф. д-р Биљана Цветкова 

Димов  

 

Методика на критичка 

писменост  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

ред. проф. д-р Методија 

Стојановски 

ред. проф. д-р Добри Петровски   

Образовно водство  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

ред. проф. д-р Татјана 

Атанасоска 

ред. проф. д-р Деан Илиев  

Развој на курикулум  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

вонр. проф. д-р Марија 

Ристевска 

ред. проф. д-р Биљана 

Цветкова Димов 
Инклузивно образование   

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 
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Битола 

ред. проф. д-р Јове Димитрија 

Талевски 

ред. проф. д-р Виолета 

Јанушева   

вонр. проф. д-р Марија 

Ристевска 

Евалуација на наставата, 

наставниот процес и 

образовните установи  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

вонр. проф. д-р Данче Сивакова 

Нешковски 

вонр. проф. д-р Мажанна 

Северин Кузмановска  

Современи тенденции во 

наставата по математика  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

вонр. проф. д-р Милена 

Пејчиновска-Стојковиќ 

доц. д-р Бисера Костадиновска 

Стојчевска  

Развој на креативни 

компетенции во наставата  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

вонр. проф. д-р Билјана 

Граматковски 

вонр. проф. д-р Јасминка Кочоска  

Интерактивна 

комуникација во 

воспитнообразовниот 

процес   

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

ред. проф. д-р Валентина 

Гулевска 

ред. проф. д-р Љупчо 

Кеверески  

Глобализацијата и 

образованието   

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

ред. проф. д-р Јове Димитрија 

Талевски 

вонр. проф. д-р Мажанна 

Северин Кузмановска  
Стручно и средношколско 

образование  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

ред. проф. д-р Љупчо 

Кеверески ред. проф. д-р 

Валентина Гулевска  
Образование на надарени и 

талентирани  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 
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факултет – 

Битола 

ред. проф. д-р Валентина 

Гулевска 

ред. проф. д-р Златко Жоглев  

Образовна етика  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

ред. проф. д-р Добри 

Петровски ред. проф. д-р 

Методија Стојановски  
Менаџмент на човечки 

ресурси во образованието 

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

ред. проф. д-р Златко 

Жоглев вонр. проф. д-р 

Гордана Стојаноска  

Интеркултурна 

комуникација во 

образованието  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

ред. проф. д-р Виолета 

Јанушева доц. д-р Силвана 

Нешковска   

Културни и лингвистички 

компетенции во 

образованието  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола / 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

 

Детални информации, посебно, за секој наставник којшто е вклучен во 

реализацијата на студиската програма е даден во Прилог бр. 4. 

 

 

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 Прилог бр. 2. 
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9. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ 

ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Согласно Меѓународната стандардна класификација на образованието - ISCD и 

Меѓународната Фраскатиева класификација, студиската програма припаѓа во 

научното подрачје - Општествени науки (5); во научното поле - Образование (505) 

и во областите Педагогија, Дидактика, Методика и други области од полето. 

 

10. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Трет циклус универзитетски студии - ниво во Националната рамка на високо-

образовни квалификации VIII (осмо) ниво. 

 

 

11. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА РЕАКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 

 

Докторските студии по ОБРАЗОВНИ НАУКИ водат кон заокружување на 

процесот на студирањето на Педагошкиот факултет во сите три циклуси, односно 

претставува продолжување на акредитираната студиска програма од вториот 

циклус и тоа: 

Студиски програми на втор циклус студии: 

 Магистер по методика на одделенска настава- македонски јазик  

 Магистер по методика на одделенска настава- природа и природни науки  

 Магистер по методика на одделенска настава- општество и општествени 

науки 

 Магистер по методика на одделенска настава- ликовно образование 

 Магистер по методика на одделенска настава- физичко и здравствено 

образование 

 Магистер по методика на одделенска настава- математика 

 Магистер по методика на одделенска настава- музичко образование 

 Магистер за соработка со семејството и локалната заедница 

 Магистер за инклузивна практика во одделенската настава 

 Магистер по теорија на поучување 

 Магистер за професионален развој и професионална соработка 

 Mагистер за интеркултурна практика во одделенската настава 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност македонски јазик 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност природа и природни  

науки 
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 Магистер воспитувач со предметна специјалност општество и 

општествени  

науки 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност ликовна култура 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност физичко и здравствено  

воспитание 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност математика 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност музичка култура 

 Магистер воспитувач за соработка со семејството и локалната заедница 

 Магистер воспитувач за инклузивна практика во предучилишните установи 

 Магистер по теории на поучување во предучилишните установи 

 Магистер воспитувач за професионален развој и професионална  

соработка 

 Магистер воспитувач за интеркултурна практика во 

предучилишните установи 

 Магистер на наставата по англиски јазик и книжевност 

 

. 

Потребата од организирање на докторските студии од областа на 

образовните науки е резултат на брзиот развој во сферата на воспитно-

образовниот процес и примена на интердисциплинарни знаења и компетенции 

неопходни за негово ефективно и ефикасно следење од страна на воспитно-

образовните организации.  

Педагошкиот факултет – Битола континуирано ги следи промените во 

опкружувањето и со своите активности се прилагодува кон барањата што 

произлегуваат од тие промени. Соочена со предизвикот да понуди актуелни, 

современи и квалитетни наставни програми, што воедно претставува и стратегиска 

цел, оваа високообразовна институција со децении успешно одговара на 

предизвиците на современиот образовен процес, а со тоа дава значаен придонес во 

развојот на Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола. 

Студиската програма од трет циклус универзитетски студии за Образовни 

науки е конципирана така да обезбедува стекнување на компентенции кои се 

општествено оправдани и корисни. Педагошкиот факултет – Битола ги има 

дефинирано основните задачи и цели на образование на високо компететни кадри 

од областа на образованието и со реализација на вака концепираната студиска 

програма, се образуваат кадри  кои имаат компетентност во европски и светски 

рамки. 
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Докторските студии по образовни науки даваат висока и солидна 

специјализација и оспособеност на кандидатите за самостојна научна и стручна 

дејност. Поконкретно, целта на оваа студиска програма е: 

- да ги развива научните достигнувања по образовни науки; 

- да го развива критичкото мислење, и 

- да го оспособува научниот подмладок самостојно да води оригинални и 

научно релевантни истражувања од полето образование  

- да применува и да развива нови методологии и да ги шири научните 

сознанија во образовниот процес, како и критички да ги проценува 

истражувањата на другите. 

 

12. УСОГЛАСЕНОСТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СО 

ЕДИНСТВЕНИОТ ЕВРОПСКИ ПРОСТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И 

СПОРЕДЛИВОСТ СО ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПСКИ 

ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ 

 

1. Doctor of Educational Sciences , University of Leuven, 

https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/v/e/SC_50046193.htm  

2. Doctor of Philosophy in Educational Sciences, Unversity of Oslo, 

https://www.hotcoursesabroad.com/study/course/norway/phd-doctor-of-

philosophy-educational-sciences/56848616/program.html и 

https://www.uv.uio.no/english/research/phd/resources-tools/phd-programme-

plan.html  

 

 

 

13. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 

 

 

Знаења и 

разбирање 

Покажува знаење и разбирање за научното поле на проучување 

(или студирање) кое се надградува врз првиот и вториот 

циклус, применувајќи методологии соодветни за решавање 

сложени проблеми, како на систематски, така и на креативен 

начин, што обезбедува основа или можност за оригиналност во 

развивањето и/или примената на автономни идеи во контекст 

на истражувањето; Способност за употреба на проширено и 

продлабочено знаење; Покажува високо ниво на 

професионална компетентност во едно или повеќе специфични 

научни полиња; Поседува знаење од една или повеќе 

https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/v/e/SC_50046193.htm
https://www.hotcoursesabroad.com/study/course/norway/phd-doctor-of-philosophy-educational-sciences/56848616/program.html
https://www.hotcoursesabroad.com/study/course/norway/phd-doctor-of-philosophy-educational-sciences/56848616/program.html
https://www.uv.uio.no/english/research/phd/resources-tools/phd-programme-plan.html
https://www.uv.uio.no/english/research/phd/resources-tools/phd-programme-plan.html
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предметни области кои, во дадените научни полиња, се 

базираат на најреномирани меѓународни истражувања во тоа 

научно поле. 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Способност за критичко, независно и креативно решавање 

проблеми со одредена оригиналност во нови или непознати 

средини и во мултидисциплинарен контекст, поврзани со 

полето на студирање. 

Способност за 

проценка 

Способност за синтетизирање и интегрирање на знаењето; 

Способност за справување со сложени прашања, систематски и 

креативно, за солидно проценување дури и при некомплетни и 

ограничени информации, но кои ги вклучуваат личните, 

општествените и етичките одговорности при примената на 

стекнатото знаење и проценка; Способност за оценување и 

селекција на научни теории, методологии, алатки и општи 

вештини од предметните области, и поставување на нови 

анализи и решенија на научна основа. 

Комуникациски 

вештини 

Способност за размена на заклучоци и предлози со 

аргументирање и со рационално поткрепување на истите, како 

со стручни, така и со нестручни лица, јасно и недвосмислено; 

Преземање значителна одговорност за заедничките резултати, 

водење и иницирање активности. 

Вештини на 

учење 

Способност за препознавање на личната потреба за 

понатамошно знаење и способност за независно и самостојно 

делување при стекнувањето нови знаења и вештини во 

општествени рамки; Способност за преземање одговорност за 

понатамошен професионален развој и усовршување. 

 

 

14. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Знаења и 

разбирање 

Реализира научно-истражувачки проекти во образованието,  

учењето и поучувањето. Критички ја анализира и 

интерпретира педагошката и стручната литература. 

Рефлексивно учи и професионално и стручно се усовршува. 

Ги истражува специфичните области во полето образование, 

со примена на интердисциплинарен и мултидисциплинарен 

пристап. Го осовременува поучувањето, студирањето и 

учењето. Знае за карактеристиките на учење на возрасните. 

Знае да менторира студенти на втор и трет циклус студии. 

Применува современи стратегии за учење и поучување во 

предучилишното, основношколското и средношколското 

воспитание и образование. Ги знае образовните системи и 
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прави нивна компаративна анализа и критика. Развива 

методички решенија. 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Може да се вклучи во научно-истражувачка работа на 

домашни и меѓународни проекти како самостоен 

истражувач и самостојно да организира и реализира 

фундаментални, развојни и апликативни научни 

истражувања во полето образование. 

Ги почитува принципите на етичкиот кодекс на научната 

практика. 

Решава научни и стручни проблеми со употреба на научната 

методологија. 

Способност за 

проценка 

Може да препознава потенцијален предмет на истражување 

поврзан со образованието, критички да го разгледува и 

елаборира. 

Може да анализира, синтетизира и проценува резултати 

добиени по претходно реализирано научно истражување. 

Може да изведува заклучоци по претходно направената 

анализа и синтеза на добиените податоци во текот на 

истражувањето и истите да ги генерализира на ниво на цела 

популација.  

Може самостојно да решава практични и теориски проблеми  

дејствувајќи креативно и независно. 

Може критички да проценува други истражувања  

Способен е за проценка на релевантни научноистражувачки 

виртуелни институции за активно вклучување во размена на 

искуства за и од истражувачката работа преку социјално 

поврзување со релевантни научници на национално и 

интернационално ниво. 

Комуникациски 

вештини 

Може да комуницира на професионално ниво во 

соопштување на резултатите од научното истражување. 

Може резултатите од истражувањата да ги соопштува на 

домашни и меѓународни научни конференции. 

Може да комуницира во писмена форма со научници од 

соодветната област на истражување преку објавување на 

научни истражувања во научни, национални и 

интернационални списанија. 

Може да комуницира со релевантни научници вклучувајќи 

се во соодветни социјални научноистражувачки виртуелни 

мрежи со цел размена на истражувачки искуства и помагање  

Вештини на учење Поседува способност за следење на достигнувањата во 

струката. 

Може да се служи со достигнувањата од областа на 

информатичката технологија во совладување на современите 

знаења од  полето образование 

Перманентно создава сопствена база на информации во 

врска со современите научни достигнувања во полето 

образование 
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15. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Докторските студии траат 3 години (шест семестри), а се остваруваат 

вкупно 180 ЕК, односно 60 кредити во текот на една академска година. Студентот 

докторските студии мора да ги заврши најдоцна 6 (шест) години од запишувањето. 

Овој рок може да биде продолжен за уште две години, а за тоа одлука носи 

Советот на докторски студии на Педагошкиот факултет. 

 

16. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 

 

За успешно завршување на студиската програма студентите треба да се 

стекнат со најмалку 180 ЕКТС кредити.  

 

17. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА 

СТУДИИТЕ  

 

На докторски студии можат да се запишат студенти кои завршиле сродни 

академски студии од втор циклус и кои имаат остварено минимум 300 кредити. 

Сродноста ја утврдува Педагошкиот факултет-Битола. Со запишување на 

докторските студии студентот се стекнува со статус - студент на докторски 

студии. 

Условите и критериумите за запишување на студентите се дефинирани 

согласно Законот за високо образование на Република Македонија, Статутот на 

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

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

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и истите се објавуваат во 

Конкурсот за запишување студенти на трет 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 
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правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот 

„Св. Климент Охридски” – Битола, којшто е јавно објавен на веб-страницата на 

Универзитетот.   

 

8.     СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА   

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ 

Содржина на студиската програма 

  

   Со оваа студиска програма се предвидени вкупно 4 задолжителни предмети, 

коишто на студентот му обезбедуваат 40 кредити. Во студиската програма се 

понудени изборни предмети од две листи на предмети: 1.Листа на изборни 

предмети од методичките аспекти на учење и поучување и 2. Листа на предмети 

од пошироката област на истражување. Студентите избираат  еден предмет од 

првата листа во првиот  семестар и по еден предмет од втората листа во третиот и 

петтиот семестар.  Секој изборен предмет се вреднува со 10 кредити. Со тоа 

вкупниот број на предмети кои студентот ги избира е 3 кои вкупно се вреднуваат 

со 30 кредити. Исто така, студентот има обврска да изработи и јавно да брани 

докторски труд, којшто се вреднува со 60 кредити. Оценувањето на трудот се 

врши со две описни оценки: „го одбранил“/„не го одбранил“ докторскиот труд. 

Дополнителните активности предвидени со ЗВО се вреднувани со вкупно 50 

кредити. 

 

I семестар   
  

Код  Предмет  Кредити  

 Задолжителен предмет  

ДОН 101  Методологија на истражување во образовните науки  10 

ДОН 102  
Реформи во воспитанието и образованието 10  

 
Изборен предмет  
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ДОН 103 

Изборен предмет од методичките аспекти на учење и 

поучување  10  

 
ВКУПНО  30  

 

II семестар   
  

Код  Предмет  Кредити  

 Задолжителни активности на студиската програма  

ДОНА 1 Mеѓународна мобилност, најмалку еднонеделен престој 10  

ДОНА 2  

Активности во функција на изработка на прв 

истражувачки труд 10  

ДОНА 3  Предавања и друг вид на комуникациски активности 10  

 
ВКУПНО  30 

 

III семестар   
  

Код  Предмет  Кредити  

 Изборен предмет  

ДОН 104 

Изборен предмет од пошироката област на 

истражување 10 

 Задолжителни активности на студиската програма  

ДОНА 4 

Изработка и одбрана на независен истражувачки проект 

под менторство  10  

ДОНА 5 

Активности во функција на изработка на втор 

истражувачки труд 10  

ВКУПНО  30  

 

IV семестар   
  

Код  Предмет  Кредити  

 Задолжителен предмет  



 

 

30 

ДОН 105 
Тенденции и иновации во методиката 

10 

 
Задолжителни активности на студиската програма 

 

ДОНА 6 
Одбрана на тема  и тези на докторскиот труд 

20  

 
ВКУПНО  30  

 

V семестар    
 

Код  Предмет  Кредити  

 Задолжителен предмет  

ДОН 106 Високошколска дидактика 10 

 Изборен предмет  

ДОН 107  

Изборен предмет од пошироката област на 

истражување 10 

 Задолжителни активности на студиската програма  

ДОНА 7 Разработка на работна верзија на докторска дисертација  10 

 
ВКУПНО  30  

 

VI семестар   
  

Код  Предмет  Кредити  

ДОНА 8 

Доизработка и оформување на докторска дисертација. 

Одбрана.    30  

 
ВКУПНО  30  
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19. УТВРДЕН СООДНОС МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ 

ПРЕДМЕТИ СО ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА 

ПРЕДМЕТИТЕ  

 

На оваа студиска програма се запазени пропишаните норми за креирање на 

студиска програма согласно со ЗВО во однос на сите предвидени норми за развој 

на структурата на студиски програми за Трет циклус на студии на 

високообразовните институции на РСМ.  

 

 

Процент на ЕКТС кредити на изборните наставни предмети во однос на 

вкупниот број ЕКТС кредити на студиската програма 

Број на предвидени изборни наставни предмети  3 

Број на ЕКТС кредити на предвидените изборни наставни 

предмети 

30 

Процент на ЕКТС кредити на изборните наставни предмети 

од вкупниот број кредити на студиската програма 

16.67% 

Вкупно ЕКТС кредити на студиската програма 180 

 

Процентот на ЕКТС кредити на изборните наставни предмети изнесува 

16,67% што е во согласност со член 139 став 6 од ЗВО, односнопроцентот на 

ЕКТС кредити на изборните наставни предмети треба да биде најмалку 10% а 

најмногу 30% од бројот на ЕКТС кредитите во студиската програма 

 

Листа на задолжителни предмети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студиската програма во сите студиски години содржи задолжителни наставни 

предмети во сите три студиски години, согласно со член 139 став и 3 од ЗВО. 

 

Листа на изборни предмети  

 

Шифра Име на предметот Кредити 

ДОН 101 
Методологија на истражување во образовните 

науки 
10 

ДОН 102 Реформи во воспитанието и образованието 10 

ДОН 105 Тенденции и иновации во методиката 10 

ДОН 106 Високошколска дидактика 10 

Шифра Име на предметот Кредити 
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Листи на изборни предмети   

Листа бр. 1. 

 

ДОН 103 . Изборен предмет од методичките аспекти на учење и поучување  

 

  

  

ДОН 103  Методичко моделирање на 

наставата по математика  

вонр. проф. д-р Данче Сивакова  

вонр. проф.  д-р Мажана Северин 

Кузмановска  

ДОН 103   Методичко моделирање на 

наставата по природни науки  

вонр. проф. д-р Милена Пејчиновска-

Стојковиќ 

ред. проф. д-р Јове Димитрија Талевски  

ДОН 103    Методичко моделирање на 

наставата по уметност  

ред. проф. д-р Биљана Цветкова Димов 

вонр. проф. д-р Јасминка Кочовска  

ДОН 103   Методичко моделирање на 

наставата физичко и здравствено 

образование  

вонр. проф.  д-р Виктор 

Митревски 

вонр. проф. д-р Јасмина Кочоска  

вонр. проф. д-р Билјана 

Граматковски  

ДОН 103   Методичко моделирање на 

наставата по општествени науки  

ред. проф. д-р Добри Петровски 

вонр. проф.  д-р Јасминка Кочовска  

вонр. проф. д-р Гордана Стојаноска  

ДОН 103 Методичко моделирање на 

наставата по јазик и литература  

ред. проф. д-р Даниела Андоновска 

Трајковска 

вонр. проф.  д-р Билјана Граматковски 

доц. д-р Бисера Костадиновска Стојчевска  

  

 

 Прв семестар  

ДОН 103 

Избор на еден предмет од листа бр. 1. Изборен 

предмет од методичките аспекти на учење и 

поучување( еден од 6) 
10 

   

 Трет семестар  

ДОН 104 

Избор на еден предмет од листа бр. 1. Изборен 

предмет од пошироката област на 

истражување(избор на еден од 9) 
10 

   

 Петти семестар  

ДОН107 

Избор на еден предмет од листа бр.2. Изборен 

предмет од пошироката обаст на 

истражување(избор на еден од 8) 
10 
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Листа бр. 2. 

 

ДОН  104. Изборен предмет од пошироката област на истражување   

  

ДОН 104   

Мултимедијален пристап во 

наставата  

ред. проф. д-р Даниела Андоновска-

Трајковска 

ред проф. д-р Билјана Цветкова 

Димов  

ДОН 104   

Системи за перманентно 

образование  

ред. проф. д-р Деан 

Илиев 

ред. проф. д-р 

Татјана Атанасоска  

ДОН 104  

Методика на критичка писменост  

ред. проф. д-р Даниела Андоновска 

Трајковска 

ред. проф. д-р Биљана Цветкова 

Димов   

ДОН 104   

Образовно водство  

ред. проф. д-р Методија 

Стојановски 

ред. проф. д-р Добри 

Петровски   

ДОН 104   

Развој на курикулум  

ред. проф. д-р Татјана 

Атанасоска 

ред. проф. д-р Деан 

Илиев   

ДОН 104  

Инклузивно образование  

вонр. проф. д-р Марија 

Ристевска 

ред. проф. Биљана 

Цветкова – Димов 

ДОН 104   

Евалуација на наставата, наставниот 

процес и образовните установи  

ред. проф.  д-р Јове 

Димитрија Талевски 

ред. проф. д-р Виолета 

Јанушева 

 вонр. проф. д-р Марија 

Ристевска 

 

ДОН 104   Современи тенденции во наставата 

по математика  

вонр. проф. д-р Данче Сивакова 

Нешковски  

вонр. проф. д-р Мажанна Северин 

Кузмановска  

ДОН 104   Развој на креативни компетенции во 

наставата  

вонр. проф.  д-р Милена 

Пејчиновска-Стојковиќ 

доц. д-р Бисера Костадиновска 

Стојчевска  

ДОН 107   Интерактивна комуникација во 

воспитнообразовниот процес   

вонр. проф. д-р Билјана 

Граматковски 
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вонр. проф. д-р Јасминка Кочоска  

ДОН 107   Глобализацијата и образованието   ред. проф. д-р Валентина 

Гулевска 

ред. проф. д-р Љупчо 

Кеверески   

ДОН 107 

Стручно и средношколско 

образование  

ред. проф. д-р Јове Димитрија 

Талевски 

вонр. проф. д-р Мажана 

Северин Кузмановска  

ДОН 107 

Образование на надарени и 

талентирани  

ред. проф. д-р Љупчо 

Кеверески 

ред. проф. д-р 

Валентина Гулевска  

ДОН 107  

Образовна етика  

ред. проф. д-р Валентина 

Гулевска 

ред. проф. д-р Златко 

Жоглев  

ДОН 107 Менаџмент на човечки ресурси во 

образованието  

ред. проф. д-р Добри Петровски  

ред. проф. д-р Методија 

Стојановски   

ДОН 107 Интеркултурна комуникација во 

образованието  

ред. проф. д-р Златко 

Жоглев 

вонр. проф. д-р 

Гордана Стојаноска  

ДОН 107  Културни и лингвистички 

компетенции во образованието  

ред. проф. д-р Виолета 

Јанушева 

доц. д-р Силвана 

Нешковска   

  

Покрај вклученоста на задолжителни и изборни наставни предмети во 

секоја студиска година, во структурата на студиската програма се предвидени и 

дополнителни задолжителни активности согласно член 136 од Законот за високото 

образование, како и Правилникот за организирање на Трет циклус на студии на 

Универзитетот Св. Климент Охридски. Во структурата на програмата, односно во 

еден од семестрите е предвидено како дел од вкупните активности поврзани со 

изработка и одбрана на докторскиот труд да се издвојат кредити, во случајот 20, 

кои се доделуваат за фазата на подготовка и одбрана на темата и тезите на 

докторскиот труд.(член 52-55 од Правилникот за организација на трет циклус 

студии). 
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Дополнителни задолжителни активности во студиската 

програма 
Кредити 

  

Активности поврзани со меѓународна мобилност 10 

Одржани предавања и други видови комуникациски активности 10 

Активности во функција на изработка на истражувачки труд за 

објавување во референтна публикација 

20 

Изработка и одбрана на независен истражувачки проект под 

менторство  

10 

Докторски труд 60 

Вкупно ЕКТС кредити од дополнителни задолжителни 

активности во студиската програма 

110 

 

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

од аспект за застапеноста на задолжителните и изборните предмети, вклученоста 

на задолжителните компоненти за докторски програма како и соодносот на ЕКТС 

кредитите, е во согласност со Законот за високото образование 

 

 

 

20. 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 трет циклус студии на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола во согласност со бројот на 

расположиви акредитирани ментори на трет циклус студии.  

Акредитирани ментори :  

 ред. проф. д-р Татјана Атанасоска Решение бр. 1401-172/5 од 19.06.2018 

 ред. проф Јове Д. Талевски Решение бр.1409-172/4 

 ред. проф. д-р Златко Жоглев Решение бр. 08.02. 2017 

 ред. проф. д-р Даниела АндоновскаТрајковска Решение бр.17-9/3 од 

27.12.2017 

 ред. проф. д-р Билјана Цветкова Димов Решение бр. 1409-172/6 од 

19.06.2018 

 ред. проф. д-р Виолета Јанушева Решение бр. 17-9/2 од 27.12.2017 

 вонр. проф. д-р Марија Ристевска Решение бр.1409-162/2 од 15.02.2018 

 вонр. проф. д-р Билјана Граматковски Решение бр. 1409-161/3 0д 

15.04.2019 

 вонр. проф. д-р Данче Сивакова-Нешковски Решение бр. 1409-161/2 од 

15.04.2019 

 вонр. проф. д-р Јасминка Кочоска Решение бр. 1409-161/4 од 15.04.2019 
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 вонр. Проф. Мажана Северин Кузмановска Решение бр. 1409-173/3 од 

11.06.2019 

 ред. Проф. Валентина Гулевска Решение бр.149-172/2 од 19.06.2018 

 ред.проф. Добри Петровски Решение бр. 1409-172/3 од 19.06.2018 

 ред. Проф. Деан Илиев Решение бр. 1409-172/7 од 19.06.2018 

 ред проф. Љупчо Кеверески Решение бр. 1409-178/8 0д 19.06.2018 

 вонр. Проф. д-р. Милена Пејчиновска-Стојковиќ( Решението е 

донесено, но сеуште не е официјално добиено) 

 

 

21. 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 во електронска и печатена форма; како и 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 јавно се објавува на веб-страницата на 

единицата. 

 

22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВЕБ-СТРАНИЦАТА НА ЕДИНИЦАТА И 

УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 

Информација за Педагошкиот факултет и студиските програми кои се 

реализираат на истиот може да се добијат на веб-страницата на Универзитетот 

„Св. Климент Охридски” Битола: www.uklo.edu.mk Исто така, детални податоци 

за студиските програми можат да се добијат и на веб-страницата на Педагошкиот 

факултет Битола: www.pfbt.uklo.edu.mk  

 

23. НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО 

НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

На македонски: Доктор по образовни науки 

На англиски: PhD. of Educational Sciences 

 

http://www.uklo.edu.mk/
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/
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24. АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ     

ОДРЖУВА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА 

 

Постапката на анализа и оценка на 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 Универзитетот. 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. 



 

 

38 

25. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА  
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26. ДОДАТОК НА ДИПЛОМА останува истата, проверено со Весна  

                                                                                              
 

Ул. „Васко Карангелевски“ б.б. Битола 

www.pfbt.uklo.edu.mk 

 

ДОДАТОК  НА ДИПЛОМАТА 

 

 
 

 

 

 

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА 

1.1 Име:         

1.2 Презиме:        

1.3 Датум на раѓање, место и држава на раѓање:   

1.4 Матичен број и број на студентско досие:  

    
 

2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА  КВАЛИФИКАЦИЈА 

2.1 Датум на издавање :    

------------------год. (број на диплома, датум на 

дипломирање) 

------------------------------- год. (сериски број, датум на 

издавање) 

2.2 Назив на квалификацијата:   
-Доктор по образовни науки 

-PhD of Educational Sciences 

2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско 

подрачје, поле и област на студиите 

Трет циклус универзитетски студии за Образовни 

науки   

Подрачје:  

 oпштествени науки (5);  

Поле:  

Образование (505) 

Област:  

Педагогија, Дидактика, Методика и други области 

од полето образование 

2.4 Име и статус на високообразовната/научната установа која 

ја издава дипломата: 

Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, 

државен универзитет, формиран во 1979 год. со 

одлука на Собранието на РМ.  

Педагошки факултет – Битола, формиран во 1964 год. 

од страна на Извршниот совет на НРМ како 

Педагошка академија. Прераснува  во Факултет за 

учители и воспитувачи – Реш. бр. 12-1699/2 од 

06.06.1995 год. Последна акредитација  со Решение на 

Одборот за акредитација и евалуација на високото 

образование бр.12-154/2 од 28.12.2014 год. 

2.5 Име и статус на високообразовната/научната установа 

(доколку е различна)  која ја администрира дипломата: 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, 

Педагошки факултет Битола 

Овој ,,Додаток на дипломата“ го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на Европа и 

УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,Додатокот на дипломата" е да овозможи податоци потребни за препознавање 

на академски квалификации (дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е обликуван да обезбеди опис 

на природата, нивото, контекстот, содржината и статусот на студиите кои биле следени и успешно 

завршени од лицето – носител на оригиналната диплома, кон која е додаден овој додаток. Додатокот 

треба да биде ослободен од секаков вид коментари за вредноста, еквавилентноста со други студии и 

сугестии за признавање. 

Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ 

- Битола 

Педагошки факултет - Битола  

Образовни науки 
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1
 Додаток 4.3 е Уверението за положени испити 

2.6 Јазик на наставата: Македонски јазик  

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА 

3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни студии):

  
Академски  (универзитетски) студии 

3.2 Степен (циклус)  на квалификацијата Времетраење на 

студиите:  
Трет  циклус тригодишни универзитетски студии 

3.3 Траење на студиската програма: години и ЕКТС кредити Три  години (6 семестри), 180  ЕКТС кредити 

3.4. Услови за запишување на студиската програма 

Завршени едногодишни/двегодишни студии од втор 

циклус  со освоени 300 европски кредити; завршени 

постдипломски студии, како и други услови утврдени 

во Конкурсот за запишување студенти на трет циклус 

-  докторски студии во соодветната академска година 

на запишување и посебни услови утврдени на  

единиците на Универзитетот. 

 

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ   И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 

 

 

4.1 Начин на студирање 

(редовни,вонредни):  

 

 

Редовни  

4.2 Барања и резултати на студиската 

програма: 

Барањата на студиската програма Образовни науки, се однесуваат на 

стекнувањето на знаења за изработка на научно-истражувачки проект 

од полето образование, како и реализација на високошколска настава.  
Резултатите од ваквата едукација се способноста за создавање на 

критериуми за евалвација на научно-истражувачка работа во 

образовните науки, пишување на научни трудови во одредени области 
од образованието, оценување на истражувачки проекти, менторирање 

на научно-истражувачка работа.  

4.3. Податоци за студиската програма 

(насока, модул, оценки, ЕКТС кредити) 1 

Образовни науки 
Студентот стекнува 180 кредити. Процентот на соодносот на 

задолжителни- изборни предмети е во согласност со Законот за 

високото образование. Обврска  на студентот е реализација на сите 
активности предвидени со студиската програма. По полагањето на 

предвидените испити и реализацијата на сите обврски предвидени со 

студиската програма, се изработува и брани  докторски  труд.  
 Просечната оценка на студирање се пресметува врз основа на 

просекот од збирот на сите оценки по сите предмети.  

4.4 Систем на оценување (шема на оценки и 

критериуми за добивање на оценките) 

 

Национална оцена  Опис Дистрибуција 

10 Извонреден 91 – 100   

9 Одличен 81 – 90 

8 Многу добар 71 – 80  

7 Добар 61 – 70 

6 Доволен 51 – 60  

5 Нeдоволен   0 – 50  

Oценката 6 е најниска, а 10 е највисока оценка. 

Во согласност со Правилникот за условите, критериумите и правилата 

за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“ – Битола, формирањето на конечна оценка од 

завршното оценување и од останатите активности во рамките на 

предметната програма  се врши врз основа на вкупниот број освоени 
поени по сите основи. 

За завршување на студиите неопходно е студентот да добие преодни 

оценки по сите предмети од студиската програма. 

4.5 Просечна оценка во текот на студиите  
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5. ПОДАТОЦИ ЗА  КОРИСТЕЊЕ  НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА  

               

5.1 Пристап до понатамошни студии 
Стекната диплома овозможува продолжување на студиите на 

постдокторски  студии. 

5.2 Професионален статус (ако е приемливо)  

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 

6.1 Дополнителни информации за 

студентот: 

 

 

 

6.2 Дополнителни извори за 

високообразовната установа: 

www pfbt.uklo.edu.mk 

www.uklo.edu.mk  
тел.  +389 (0) 47  253  652 

факс +389 (0) 47  203  385 

7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА: 

7.1 Датум и место: _______________________  година, Битола 

7.2 Име и потпис: 
проф. д-р Добри Петровски               проф. д-р Сашо 

Коруновски    

7.3 Функција на потписникот:                   Декан                                                                  Ректор     

7.4 Печат 

 

 

 

 

8. ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

8.1. Видови високообразовни установи 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола е највисока 
автономна јавна високообразовна, научна, односно уметничка 

установа која го обезбедува единството во вршењето  и развојот на 

високото образование, науката, уметноста и стручноста и 
непосредно и преку своите единици од различни студиски подрачја 

пренесува сознанија од повеќе научни, односно уметнички подрачја 

и дисциплини.    

8.2 Вид на студии 

Академските студии ги оспособуваат студентите за вршење на 

дејности во науката  и во високото образование, во деловниот свет, 

во јавниот сектор и општеството во целост преку оспособување за 
развој и примена на научните и стручните достигања. 

Стручните студии им даваат на студентите знаења и вештини кои 

им овозможуваат вршење на стручни занимања и ги оспособуваат за 

непосредно вклучување во работниот процес. 

8.3 Акредитација на високообразовната 

установа 

Системот за обезбедување и оценување на квалитетот на високото 

образование се потпира врз функционирањето на Одборот за 
акредитација и  евалуација. Системот на обезбедување и оценување 

на квалитетот на високото образование опфаќа:   

- одобрување,  потврдување и признавање на високообразовна 
установа и на студиски програми за вршење на високообразовна 

дејност согласно со овој закон, што се остварува преку 

акредитација,   
- процена на квалитетот на вршењето на високообразовната дејност,  

управувањето, финансирањето, академските и други активности и 

нејзините приоритети, што се остварува преку системот на 
евалуација  и   

- други активности и механизми преку кои се развива и одржува 

квалитетот на високото образование утврдени со закон и со актите 
на телата што го оценуваат квалитетот на високото образование.    

http://www.uklo.edu.mk/
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8.4 Структура на високообразовните 

универзитетски (академски) студиски 

програми 

Студиските програми за стекнување на образование се 

распоредуваат во три циклуси на високото образование : 
- прв циклус академски студии којшто по правило трае од три до 

четири години и со неговото завршување се стекнуваат 180 до 240 

ЕКТС кредити. Лицето кое ги завршило студиите се стекнува со 
диплома со додавка на соодветната струка, а во меѓународниот 

промет и дипломата на македонски јазик, академскиот назив по 

завршувањето на првиот циклус на студии е baccalareus односно 
baccalaurea. 

- втор циклус академски студии коишто по правило траат од една до 

две години (или подолго доколку тоа е во согласност со 
меѓународно прифатените стандарди за даден профил) и со нивното 

завршување се стекнуваат 60 до 120 ЕКТС кредити. Вкупниот број 

кредити кои се стекнуваат на првиот и вториот циклус на 
универзитетските студии изнесува 300 кредити. Лицето кое ги 

завршило студиите се стекнува со научен назив master. 

- трет циклус академски студии или докторски студии траат, по 
правило, три години и носат 180 кредити. Со јавна одбрана на 

докторскиот труд стекнува назив доктор на науки (dr.sc). 

8.5 Структура на високобразовните стручни 

студии 

Стручните студии траат три години и со нивно завршување се 
стекнуваат 180  ЕКТС кредити, а по исклучок можат да траат четири 

години и со тие студии се стекнуваат  240 ЕКТС кредити. 

Со завршувањето на стручните студии се стекнува диплома со 
додавка на соодветната струка, а во меѓународниот промет и 

дипломата на македонски јазик, стручниот назив по завршувањето 

на првиот циклус  стручни студии е baccalareus  односно baccalaurea 
со додавка на струката. 

Специјалистичките стручни студии од втор циклус траат една 

година и со нивното завршување се стекнува звање специјалист од 
одредена  струка (spec.) кое се користи покрај стручниот назив 

стекнат на стручните студии или академските студии од прв циклус. 

8.6 Услови за запишување на студиите 

Завршено осумгодишно основно образование (пред воведувањето  

на деветгодишното основно образование во 2006/2007 година); 

четиригодишно средно образование, четиригодишни 

универзитетски  додипломски или прв циклус студии; втор циклус 

академски студии,  како и други услови утврдени со Законот за 
високо образование, Статутот и Правилникот  за условите 

критериумите и правилата за запишување и студирање на втор 

циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 

8.7 Систем на оценување 

Проверката на знаењето на студентот се врши континуирано во 

текот на наставно-образовниот процес и се изразува во поени. 

За исполнувањето на обврски за полагање на испитот ( по делови 
или во целина) студентот може да оствари најмногу 100 поени или 

да добие позитивна оценка која се изразува до 10  (десет), при што 

оценките го  означуваат следниов успех: 
10 - извонреден 

  9 - одличен 

  8 - многу добар 
  7 - добар 

  6 - доволен 

  5 - недоволен  

Завршното оценување задолжително се запишува во индексот или 

во некој друг документ и во пријавата за завршното оценување. 

Просечниот успех на студентот претставува аритметичка средина на 
оценките од завршното оценување по сите наставни предмети во 

текот на студиите, вклучувајќи го и завршниот испит. 
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ПРИЛОЗИ 

 

ПРИЛОГ БР.1. 1 (Во прилог) Имотен лист 
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ПРИЛОГ БР. 1. 2  (Во прилог) Пописни листи 
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ПРИЛОГ БР 2 Изјави од реализаторите на предметните програми 
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ПРИЛОГ БР 2.1 Изјави од раководител на институцијата од која е ангажиран 

еден наставник за учество во реализација на студиската  

 

 

 



 

 

86 

ПРИЛОГ БР 3 Предметни програми 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Методологија на истражување во образовните 

науки 

2. Код ДОН 101 

3. Студиска програма Докторски студии по Образовни науки 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Педагошки факултет- Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар Прва година, прв 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник Проф. д-р Деан Илиев и проф. д-р Љупчо 

Кеверески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма:  

 Студиската програма придонесува пред сé  кон развојот на следните општи и специфични 

компетенции: 

- Студентите разликуваат научни од ненаучни истражувачки потфати 

- Дизајнираат и проектираат научно истражувачки проекти во полето 

образование 

- Креираат и применуваат акциони истражувања во образованието 

- Критикуваат и создаваат соодветни, современи, комбинирани методи на 

истражување 

- Реализираат научно-истражувачки активности и проекти во образованието 

- Прават квантитативна обработка на податоците од истражувањето 

- Прават квалитативна обработка на податоци од истражувањето 

- Користат триангулација во прибирањето и обработката на податоците од 

истражувањето 

- Проверуваат и верификуваат научни хипотези 

- Пишуваат извештај од научно истражувачка работа 

- Презентираат резултати од научно истражувачка проекти во образованието 

- Прават дисеминација на резултати од научно истражувачки проекти 

- Ги почитуваат етичките принципи при реализација на истражувања во 

образованието  

- Евалуираат научно истражувачки проекти 

11. Содржина на предметната програма:  

- Научни и ненаучни методи во истражувањето 

- Истражувачки парадигми: позитивистичка, интерпретативна и критичка 

- Планирање и проектирање на истражувањата во образованието 

- Дизајнирање на акциони истражувања во образованието 

- Видови истражувачки проекти 

- Предистражување 

- Критика на постапките за прибирање на податоци 

- Изработка и критика на инструменти за прибирање податоци во научните 

истражувања 
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- Комбинирани (Mixed) методи на истражување и нивна примена во 

образованието 

- Видови на примерок и избор на примерок во истражувањето 

- Обработка на податоците од истражувањето (квантитативна и квалитативна) 

- Примена на статистички постапки во обработка на податоците во научните 

истражувања 

- Анализа на податоци од научните истражувања 

- Интерпретација на резултати од научни и практични истражувања 

- Проверка, верификација и докажување  на хипотезите во истражувањето 

- Пишување извештај за реализирано научно истражување 

- Видови трудови и начин на нивно создавање 

- Презентација на резултати од истражувањето 

- Квалитет и евалуација на педагошките  

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. 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  

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на наставните 

активности  

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

часови 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

часови 

17. Други форми на 

активности  

16.1. Проектни задачи  A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

60  

часови 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

60  

часови 

16.3. Домашно учење A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

135  

часови 

18. Начин на оценување  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 бодови 

18.2. Усно и практично проверување A) со физичко присуство 40 бодови 
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Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.3. Семинарска работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 бодови 

18.4. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 бодови 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен испит Испитот се полага тековно и се 

калкулираат резултатите постигнати од 

страна на студентот во секоја од 

наведените категории за начинот на 

оценување на студентот, што е 

регулирано и со Правилникот на 

Универзитетот. Студентите изработуваат 

и семинарска работа. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

22. Метод на следење на квалитетот на наставата Формативна: Усна повратна 

информација, покажување на 

истражувачки интерес од страна на 

студентот, структура на поставено 

прашање и даден одговор од страна на 

студентот, квалитет во работата на 

истражувачкиот проект-динамика, 

потешкотии, времетраење..., 

Сумативна: одбрана на истражувачки 

проект , резултати од тестот на знаење, 
Самоевалуација на програмата, Надворешна 

евалуација 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Илиев Д. Акциони 

истражувања во 

образованието 

Педагошки 

факултет 

Битола 

2006 

2. Lankshear C. & 

Knobel M. 

A handbook for 

Teacher Research: 

From design to 

implementation 

Open 

University 

Press 

2006 

3. Weinbaum  A., Allen 

D., 

Teaching As 

Inquiry- 

Teachers 

College Press 

2004 
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Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Реформи во воспитанието и образованието 

2. Код ДОН 102 

3. Студиска програма Докторски студии по Образовни науки 

4. Организатор на студиската програма Педагошки факултет Битола 

Blythe T., Simon K., 

Seidel S. And Rubin C. 

Asking Hard Questions 

to Improve 

Practice and Student 

Achievement 

4. David I. Hanauer · 

Graham F. Hatfull, 

Deborah Jacobs-Sera 

Active Assessment: 

Assessing Scientific 

Inquiry 

Springer 2009 

 5. Raymond L. Calabrese 

and Page A. Smith 

(Ed.) 

The Doctoral 

Student’s Advisor 

and Mentor 

Sage Advice from the 

Experts 

Rowman & 

Littlefield 

Education 

2010 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Berry А. Tensions In Teaching 

About Teaching- 

Understanding Practice 

as a Teacher Educator 

Springer 2008 

2. Burgess H., Sieminski 

S. and Arthur L. 

Achieving Your 

Doctorate 

In Education 

The Open 

University,  

SAGE 

Publications 

2006 

 3. Creswel W. J.  Resarch Design- 

Qualitative, 

Quantitative and Mixed 

Research 

Approaches(4nd 

Edition) 

Sage 

publication 

2003 

 4. Gelman A. and  Nolan 

D. 

Teaching Statistics 

A Bag of Tricks 

Oxford 

University 

press 

2002 

 5. Cherkassky V. And 

Mulier F. 

LEARNING FROM 

DATA 

Concepts, Theory, and 

Methods (Second 

Edition) 

WILEY-

INTERSCIE

NCE 

A JOHN 

WILEY & 

SONS, INC., 

PUBLICATI

ON 

2007 
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(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар Прва година, 

прв семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник Проф. Татјана Атанасоска, Проф. Марија Ристевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма:  

 Студентот да развие компетенции за: 

 Разбирање на основите врз основа на кои се вршат реформите во образованието 

 Способност за толкување на општествените промени кои предизвикуваат промени во 

образованието 

 Способност за толкување на реформите во подсистемите на образование 

 Разбирање на концептите на реформа на системот на образование на наставници 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Содржина на предметната програма: 

 Основи за реформи на сите образовни системи 

 Значајни општествени промени 

 Промени во ситемите на предучилишно, основно и средно образование 

 Болоњскиот процес и промените во високото образование 

 Стратешки промени во системот на образование на наставници 

 Квалитет на образованието 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:  

 Метод на анализа на документи 

 Метод на дебатирање 

 Метод на самостојно учење 

 Користење на компаративен метод 

 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на наставните 

активности  

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 ч. 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 ч. 

17. Други форми на 

активности   

16.1. Проектни задачи  A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

       62 ч. 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

63 ч. 
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16.3. Домашно учење A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

130 ч. 

18. Начин на оценување  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

50 

18.2. Семинарска работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен испит Студентот да изработи и успешно да одбрани 

семинарска работа на избрана тема. За 

полагање на испитот се калкулираат 

резултатите од предвидените активности и 

обврски, што е во согласност со Правилникот 

на универзитетот 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

22. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација на програмата, Надворешна 

евалуација 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  

file:///C:/Users/user/Downloads/97 

81464810961.pdf 

World Bank Group 
 

Learning to Realize 

Educations promise 

World Bank 

Group 

2018 

2.  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/30212000-e84a-11e6-ad7c-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 

 
 

 European 

Commision 

2017 

3. https://ec.europa.eu/inf

o/education/policy-

educational-issues_en 

 

 
 

Promoting inclusion 

and fundamental 

values 

Early childhood 

education 

European 

commision 

Anulall

y 

file:///C:/Users/user/Downloads/97
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/30212000-e84a-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/30212000-e84a-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/30212000-e84a-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/social-inclusion_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/social-inclusion_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/social-inclusion_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/shared-challenges-education-and-training/early-childhood-education_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/shared-challenges-education-and-training/early-childhood-education_en
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Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Методичко моделирање на наставата по 

математика 

2. Код ДОН 103  

3. Студиска програма Образовни науки 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет 

6. Академска година / семестар Прва година/прв 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф.д-р Данче Сивакова-Нешковски 

проф.д-р Мажанна Северин Кузмановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма:  

- усвојување на основите на базичното знаење во професијата 

- флексибилна употреба на знаењата во пракса 

- способност за комуникација, соработка, тимска работа 

- интерперсонални вештини 

- синтетичко, аналитичко, креативно мислење и решавање на проблеми 

- способност за генерирање на нови идеи, креативност 

11. Содржина на предметната програма:  

Дефинирање на методички концепти при здобивање на нови знаења. Методичко 

Early school leaving 

Higher education 

attainment 

Adult learning 

Standards of teaching 

and teacher education 

Quality of higher 

education 

Development of skills 

Funding and 

organisation of higher 

education 

Knowledge triangle 
 

     

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

     

     

https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/shared-challenges-education-and-training/early-school-leaving_en
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/attainment_en
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/attainment_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/shared-challenges-education-and-training/adult-learning_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/shared-challenges-education-and-training/standards-teaching-and-teacher-education_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/shared-challenges-education-and-training/standards-teaching-and-teacher-education_en
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/quality-relevance_en
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/quality-relevance_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/shared-challenges-education-and-training/development-skills_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/shared-challenges-education-and-training/funding-and-organisation-higher-education_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/shared-challenges-education-and-training/funding-and-organisation-higher-education_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/shared-challenges-education-and-training/funding-and-organisation-higher-education_en
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/knowledge-innovation-triangle_en
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моделирање.  Примена на микрометодички стратегии на учење и поучување во 

почетната настава по математика;Микроорганизација на наставниот процес, примена 

на стратегијата ретроспектива- учечко-поучувачка акција- перспектива;Дефинирање на 

методички концепти при здобивање на нови знаења:концепт на дескрипција,анализа, 

синтеза, споредување, апстракција , генерализација, концепт на еднаквост на 

разлика,концепт на математичка терминологија и симболика, концепт на 

неаритметички категории, концепт на трансформација на текст во броен израз, концепт 

на мерење во геометрија, концепт на квантификација на просторот 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

 хибриден начин 

13. Методи на учење: Методи засновани на зборови,  

Методи зановани на набљудување,  

Методи засновани на практични активности  

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности  

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

 хибриден начин 

 

30 ч. 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

хибриден начин 

 

15 ч. 

17. Други форми на 

активности  

16.1. Проектни 

задачи  

 хибриден начин 

 

62 ч. 

16.2. Самостојни 

задачи 

 хибриден начин      63 ч. 

16.3. Домашно 

учење 

хибриден начин 

 

130 ч. 

18. Начин на оценување  

хибриден начин 

 

18.1. Тестови хибриден начин 50 

18.2. Семинарска работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

хибриден начин 40 

18.3. Активност и учество хибриден начин 10 

19. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 
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Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Методичко моделирање на наставата по природни 

науки 

2. Код ДОН 103  

3. Студиска програма Образовни науки 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

Педагошки факултет – Битола 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Душко Ачовски 

 

Методика на наставата 

по математика 

Педагошки 

факултет 

Скопје 

1998 

2. Дејић, М., Егерић, М. Методика наставе 

математике 

Учитељски 

факултет-  

Београд 

2007 

3. Димитровски,Х.,Тодо

ровска,Е. Методичко 

моделирање 

на наставата и 

учењето 

по математика во 

основните одделенија 

 

Методичко 

моделирање 

на наставата и 

учењето 

по математика во 

основните одделенија 

 

Битола: 

Педагошки 

факултет 

 

2004 

4. Малиновиć.,Т.,Малино

виć- 

Јовановиć,Н. 

Методика наставе 

Математике 

Вранје:Уčителј

ски 

Факултет 

2002 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

 Димитровски, Х. 

Тодоровска, Е. 

Методика на наставата 

по математика во 

одделенска настава 

Педагошки 

факултет –

Битола 

2004 

 Норман Хер Прирачник за настава по 

природни науки 

АКАДЕМСКИ 

ПЕЧАТ 

2011 

   Глин Џејмс  Математика на модерен 

нжењеринг 

превод од 

Владата на 

РМ 

2009 

   Маркус Банкс  Визуелни методи во 

општествените 

истражувања 

ТАБЕРНАКУ

Л 

(превод од 

Владата на 

РМ) 

2009 
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институт, катедра, оддел) 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет  

6. Академска година / семестар Прва година , 

Прв семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ 

Проф. д-р Јове Д. Талевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

Основна цел на предметот е студентите да ги прошират и продлабочат научните 

сознанија од областа на методиката по природни науки, да се оспособат за примена на 

соодветни стратегии и да ја моделираат воспитно-образовната работа за да се подобри 

реализација на наставата по предметите од природно-научното подрачје со 

имплементација на стекнатите знаења. 

11. Содржина на предметната програма:  

Цел и задачи на методиката по природни науки; Значење на меѓузависноста на 

природата и на човекот; Суштина, значење и специфики на наставата по природни 

науки; Преглед на историскиот развој на наставата по природни науки во светот и во 

Република Македонија; Цели и активности на наставата по природни науки; 

Сознајниот процес во наставата по природни науки; Сетилно сознание; Искуството на 

учениците и практичните активности како извор на сознание; Природно-научни 

постапки и методи на сознавање; Истражувачки постапки во наставата; 

Набљудувањето како истражувачка постапка;  

Дидактичко-методички основи на наставата по природни науки и процесот на учење; 

Методичко моделирање на процесот на учење и поучување во наставата и учечките 

активности на учениците во тој процес; Облици на воспитно-образовна работа; 

Интеракциско-комуникациски основи на наставата; Поим и основни карактеристики на 

комуникацискиот процес; Избор и распоред на наставните содржини во наставата по  

природни науки; Специфики на планирањето на работата во наставата по природни 

науки; Објекти, средства и образовна технологија во наставата по природни науки; 

Следење и оценување на постигањата на учениците во наставата по природни науки; 

Методи, постапки, техники и инструменти за бележење на постигањата на учениците 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

Б) на хибриден начин 

 

13. Методи на учење:  Усно изложување, дискусии, интерактивна настава, далечинскo 

учење 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности  

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

Б) на хибриден начин 

 

     30 ч. 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

Б) на хибриден начин 

 

15 ч. 
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17. Други форми на 

активности  

16.1. Проектни 

задачи  

Б) на хибриден начин 

 

62 ч. 

16.2. Самостојни 

задачи 

Б) на хибриден начин 

 

63 ч. 

16.3. Домашно 

учење 

Б) на хибриден начин 

 

130 ч. 

18. Начин на оценување  

Б) на хибриден начин 

 

18.1. Тестови Б) на хибриден начин 

 

50 

18.2. Семинарска работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

Б) на хибриден начин 

 

40 

18.3. Активност и учество Б) на хибриден начин 

 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

21. Јазик на кој се изведува наставата  

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Harlen, W., Qualter, A. The teaching of science 

in primary school 

David Fulton 

publishers, 

London. 

2007 

2 De  Zan, I. Metodika nastave 

prirode i društva. IV 

izd.   

Školska 

knjiga, 

Zagreb.  

2005 

3 Пејчиновска, М. Активностите на 

учениците и процесот 

на учење во 

природно-научното и 

оштественото 

подрачје 

Докторска 

теза/ 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

2015 

4 Wood, D. How children think and 

learn,  

Second 

edition, 

Blackwell 

publishing, 

Oxford, UK. 

1998 
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Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Методичко моделирање на наставата по уметност 

2. Код ДОН 103  

3. Студиска програма Образовани науки 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

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

6. Академска година / семестар Прва година, прв 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Биљана Цветкова Димов 

проф. д-р Јасминка Кочовска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентот стекнува знаење и ја разбира суштината и значењето на моделите и 

моделирањето на Уметничкото воспитание и образование, ги знае предностите и 

недостатоците на истите при практична примена во посебни ситуации,  

Студентот прави компаративни разлики на одредени апликативни модели,  

Способен е да креира и примени модел на работа,  

 5 Owen, D., Ryan, A. Teaching geography 3 – 

11 

Continuum, 

London and 

New York. 

 

2001 

 6 Lambert, D. Learning to teach 

geography in the 

secondary school 

Routledge 

Falmer, 

London and 

New York 

2000 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Вилотијевиќ, М. Дидактика 3 Београд, 

Учитељски 

факултет, 

Научна 

књига 

2000 

2 Adams, D., Hamm, M. New designs for 

teaching and learning 

Jossey Bass 

Publishers, 

San 

Francisko 

1994 

  3 Joyce, B., Calhoun, E., 

Hopkins, D. 

Models of learning – 

tools for teaching, 

second edition 

Open 

University 

press, 

Buckingham 

Philadelphia 

2002 
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Ги познава и разбира потребите од соработка со други корисници и групи и знае да 

испланира и оствари партнерски однос со други институции за реализирање на 

истражување и примена на одреден модел на работа во уметничкото воспитание и 

образование,  

познавање и разбирање на законитостите и факторите на уметнички развој и 

индивидуалните разлики меѓу децата и младите, познавање и разбирање на творечките 

процеси и уметничкиот континуитет на децата и младите, флексибилна употреба на 

знаењето во практиката,стекнување на вештини и способности за практична примена 

на стекнатото теоретско знаење 

11. Содржина на предметната програма:  

Од традиционално кон современо уметничко воспитание и образование, Запознавање 

со модели на работа на уметничко воспитание и образование, историски развој и  

современи тенденции, компаративни разлики на практикувани модели на работа 

позитивни и негативни страни, Современи стратегии, методи и постапки на поучување 

и учење во уметничкото воспитание и образование, Виртуелно уметничко воспитание 

и образование, Евалуација во процесот на уметничко воспитание и образование 

Методичко моделирање на уметничко воспитание и образование- 

Методичко моделирање на практичната работа на уметничко воспитание и 

образование, Методичко моделирање на теориската работа на уметничко воспитание и 

образование. Креирање и примена на методички модели на работа,  

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: интерактивни методи, предавања, дискусии, дебати, работилници, 

самостојна работа, истражувачки активности, групна работа, тимска работа,  

индивидуална работа,  директно поучување, колаборативно учење и поучување, учење 

по пат на решавање на проблеми,  студија на случај 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности  

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 часа 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 часа 

17. Други форми на 

активности  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

62 часа 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

63 часа 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

130часа 

18. Начин на оценување  
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A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

50 

18.2. Семинарска работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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 до90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Посета на предавање, учество во 

дискусии, изработка на семинарски труд 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и надворешна евалвација 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

 Цветкова Димов, Б.  Методика на ликовно-

естетска апрецијација - 

универзитетски 

учебник, 

Универзитет 

„Св. Климент 

Охридски“− 

Битола. 

Педагошки 

Факултет, 

Битола 

2020 

 Editors Tatiana Chemi 

Aalborg Xiangyun Du 

Arts-Based Methods in 

Education Around the 

World 

River 

Publishers 

ISBN: 978-87-

93609-38-9 

(Hardback) 

978-87-93609-

37-2 (Ebook) 

2017 

 Kárpáti, А., Emil, G. From Child Art to Visual 

Language of Youth: New 

Models and Tools for 

Assessment of Learning 

and Creation in Art 

Education 

Intellect Ltd, 

intellect 

Bristol, UK / 

Chicago, USA 

ISBN: 

1841506249,9

781841506241 

 

2013 
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 Efland, А A history of art education: 

intellectual and social 

currents in teaching the 

visual arts 

 

Teachers 

College Press,  

ISBN: 

0807729779,9

780807729779 

 

1990 

  Pamela Costes-Onishi Artistic Thinking in the 

Schools 

National 

Institute of 

Education 

Nanyang 

Technological 

University 

Singapore, 

Singapore 

ISBN 978-

981-13-8992-4 

ISBN 978-

981-13-8993-1 

(eBook) 

https://doi.org/

10.1007/978-

981-13-8993-1 

2019 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

  Наставни планови 

програми за основно 

образование 

Биро за 

развој на 

образование

то 

 

 Cvetkova Dimov, B. 

Seweryn-

Kuzmanovska, M.  

Visual art-mathematics 

plays 

Modern 

Social and 

Educational 

Chalenges 

and 

Phenomena: 

Polish and 

Macedonian 

Perspectives, 

(edit. By 

Szyszka, M. 

and 

others)Editio

n I, Issue 

200 books, 

p.279-282, 

ISBN 978-

83-941568-

0-

0,Pedagogic

al University 

of Cracow, 

Department 

2015 

https://doi.org/10.1007/978-981-13-8993-1
https://doi.org/10.1007/978-981-13-8993-1
https://doi.org/10.1007/978-981-13-8993-1
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Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Методичко моделирање на наставата по физичко и 

здравствено образование 

2. Код ДОН 103 

3. Студиска програма Докторски студии по образовни науки 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола 

Педагошки факултет Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет 

6. Академска година / семестар Прва година, прв 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник Вон. проф. Виктор Митревски  

вон. проф. Јасминка Кочоска 

вон. проф. Билјана Граматковски 

 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма:  

- Анализира и користи теории на учење за спортот и физичкото воспитание 

- Дизајнира курикулум и обука за наставата 

- Дефинира цели на наставата за физичкко и здравствено образование 

- Планира и ја моделира наставата физичко и здравствено образование 

- Користи и практикува различни видови на форми и методи во наставата  

- Познава и применува различни критериуми за евалуација на наставата по 

методичко моделирање во физичкото и здравственото образование 

- Дизајнира, избира и применува наставни средства за учење  

of Social 

Pedagogy 

and 

Andragogy, 

Cracow 

 

   Edited by Rachel Mason 

and Teresa Torres Pereira 

de Eça 

International Dialogues 

about Visual Culture, 

Education and Art 

Intellect Ltd 

ISBN 978-1-

84150-167-

3/EISBN 978-

1-84150-227-4 

Printed and 

bound by 

Gutenberg 

Press, Malta. 

Edited 

by 

Rachel 

Mason 

and 

Teresa 

Torres 

Pereira 

de Eça 

   Huzjak, M. Distance Learning And E-

Learning In Art Education 

METODIK

A: Vol. 11, 

br. 20 

(1/2010), str. 

84-100 

2010 
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- Користи и развива стратегии за учење и поучување на наставата по методичко 

моделирање во физичкото и здравственото образование 

- Ги познава и применува интеракциско-комуникациските основи на стратегиите за 

учење и поучување 

- Ги познава и приименува основните средства во наставата по спорт физичко и 

здравствено образование 

- Ги знае анатомско-физиолошките карактеристики на личноста 

- Ги познава антрополошките обележја во развојот на личноста 

- Ги знае оптоварувањата кај единаките и последиците кои можат да се појавата кај 

истите во наставата физичко и здравствено образование 

 

11. Содржина на предметната програма:  

- Теории за развој на физичката култура и физичкото и здравстеното вспитание и 

образование 

- Цели на наставата за моделирање на физичкото и здравственото образование 

- Задачи во методиката на моделирање на наставата по физичко и здравствено 

образование 

- Телесната вежба- основно средство во наставата по физичко и здравствено 

образование 

- Планирање на наставата 

- Принципи во наставата по физичко и здравствено образование 

- Методи на наставна работа  

- Форми на наставна работа  

- Био-моторички развој на единнката 

- Моторички способности и моторички знења и навики 

- Структура на часот по физичко и здравствено образование 

- Моделирање на други форми на работа во наставата физичко и здравствено 

образование  

- Дизајн, избор и примена на наставни средства и помагала во наставата по физичко 

и здравствено образовение 

-  Проценка на изведбата и знаењето во наставата по физичко и здравствено 

образование 

- Градење и поставување на норми и критериуми за следење, проверување и 

оценување на знaењето во наставата по физичко и здравствено образование 

 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:  

Индивидуална работа со студентот, работа во групи, дискусии, анализа на часови и 

образовни аудио и видео записи, користење на литература и интернет извори 

 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности  

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 ч. 
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15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 ч. 

17. Други форми на 

активности  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

     62 ч. 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

     63 ч. 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

130 ч. 

18. Начин на оценување  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 бодови 

18.2. Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 бодови 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

 

10 бодови 

   В) on line (на далечина) (5+5) 10 

бодови 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Испитот се полага тековно и се 

калкулираат резултатите постигнати од 

страна на студентот во секоја од 

наведените категории за начинот на 

оценување на студентот, што е 

регулирано и со Правилникот на 

Универзитетот. Студентите изработуваат 

и семинарска работа.  

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Формативна: Усна повратна 

информација, покажување на 

истражувачки интерес од страна на 

студентот, структура на поставено 
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прашање и даден одговор од страна на 

студентот, квалитет во работата на 

семинарската работа или други работни 

обврски..., 

Сумативна: одбрана на семинарска 

работа, резултати од тестовите на знаење 

и усно проверување 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Шврака, Н. Методика наставе 

физичког васпитања 

Бања Лука: 

Графид Доо 

2011 

 

 

 

2. 

 

 

 

Анастасовски, А. 

 

 

 

Теорија и методика на 

физичкото воситание 

Скопје: 

Универзитет 

„Св. Кирил 

и Методиј“, 

Факултет за 

физичка 

култура 

 

 

 

2000 

 

 

3. 

 

 

Misigoj-Durakovic, M. 

 

 

Kinantropologija 

Zagreb: 

Kinezioloski 

fakultet 

Sveuculista u 

Zagrebu 

 

 

2008 

4. Prskalo, I. Osnove kineziologija Petrinje: 

Visoka 

uciteljska 

skola 

2004 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Час физичког 

вежбања 

Бранко Крсманович Нови Сад: 

Факултет 

физичког 

васпитања 

1996 

2. Findak, V. i Prskalo, I. Kinezioloski leksikon za 

ucitelje 

Petrinje: 

Visoka 

uciteljska 

skola 

2004 

 3. Životić, D.   

 

Modeli funkcija u 

sportskom menađmentu 

Beograd: 

Fakutet za 

menađment u 

sport „Alfa 

univerziteta“. 

2010 

4. Матиќ, М. и Бокан, Б. 

 

Физичко воспитание. Нови Сад: 

Факултет 

1990 



 

 

105 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв/втор/трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Мултимедијален пристап во наставата 

2. Код ДОН 104 

3. Студиска програма Образовни науки 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет 

6. Академска година / семестар втора година, 

трет семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник Ред. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска 

Ред. проф. Биљана Цветкова Димов  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  Студентите да се запознаат со 

влијанието на различните видови извори на информации и наставни средства врз 

учењето во наставата, значајноста на мултимедиумскиот пристап во наставата во 

дигиталната ера. Студентите се оспособуваат критички да ја вреднуваат литературата 

која се однесува на соодветната проблематика за да можат да ја користат за научни 

цели. 

11. Содржина на предметната програма: 1. Европската образовна политика и ИКТ во 

наставата. 2. Образовна технологија. 3. Класификација на медиумите во наставата. 4. 

Историски преглед на употребата на медиумите во наставата. 5. Учениците и 

ракувањето со изворите на информации. 6. Учениците и читањето (книги што 

зборуваат). 7. Семантичката функција на медиумот: односот ученици-зборови, звуци и 

слика во мултимедиумската порака (репрезентација, мултимодална комуникација, 

пристап до текст, слика, видео,...) 7. Потреба за развивање на критичка медиумска 

писменост кај учениците. 8. Наставникот и мултимедиумското наставно средство. 8. 

Мултимедиумските наставни средства во наставата (дигитални приказни, 

мултимедиумски и хипермедиумски приказни, секвенци за програмирана настава, 

вебквест, интернетот како извор на знаење..). 9. Социјалните медиуми и наставата по 

јазик и литература. 10. Интеграција на ИКТ во наставата по јазик и литература. 11. 

ИКТ за инклузивно образование.  

 

12. Начин на реализација на предметната програма во академската 2020/2021 година: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: предавања, дискусии, симулации, хеуристички разговор, 

менторирање 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

спорта и 

физичког 

васпитања 
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16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат во 

академската 

2020/2021 година 

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 ч. 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 ч. 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат во 

академската 

2020/2021 година 

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

62 ч. 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

63 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

130 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира во академската 2020/2021 година 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

50 

18.2. Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

0-50 5 (пет) (F) 

51-60 6 (шест) (E) 

61-70 7 (седум) (D) 

71-80 8 (осум) (C) 

81-90 9 (девет) (B) 

91-100 10 (десет) (A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност на закажаните средби (со 

физичко присуство или онлајн), учество 

во дискусии, изработка на семинарски 

труд, положени тестови 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и надворешна евалвација 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 
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 Janet Collins, Michael 

Hammond and Jerry 

Wellington 

Teaching and Learning 

with Multimedia 

London and 

New York: 

Routledge 

1997 

 Athanassios 

Jimoyiannis (Editor) 

Research on e-Learning 

and ICT in Education 

Springer New 

York 

Dordrecht 

Heidelberg 

London 

2012 

 Maria José Marcelino 

António José Mendes 

Maria Cristina 

Azevedo Gomes 

Editors 

ICT in Education: 

Multiple and Inclusive 

Perspectives 

Springer 

Cham 

Heidelberg 

New York 

Dordrecht 

London © 

Springer 

International 

Publishing 

Switzerland 

2016 

 Panagiotes 

Anastasiades 

Nicholas Zaranis 

Editors 

Research on e-Learning 

and ICT in Education 

Technological, 

Pedagogical and 

Instructional 

Perspectives 

Springer 

International 

Publishing 

Switzerland  

2017 

  Using ICT to Develop 

Literaracy 

UNESCO  

     

     

     

      

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

 Abbit, J., & Ophus, J. What We Know About 

the Impacts of 

WebQuests: 

A Review of Research 

AACE 

Journal, 

16(4),441-

456 

2008 

 Jeff Share Cameras in Classrooms: 

Photography’s 

Pedagogical Potential 

Springer 

International 

Publishing 

Switzerland  

D. M. 

Baylen, A. 

D’Alba 

(eds.), 

Essentials of 

Teaching and 

2015 
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Integrating 

Visual 

and Media 

Literacy, 

DOI 

10.1007/978-

3-319-05837-

5_5 

   Andonovska-

Trajkovska, D., 

Cvetkova Dimov, B., 

Iliev, D., Atanasoska, 

T. 

 The Application of 

the Bloom’s 

Taxonomy in 

Developing 

WebQuests for the 

Language and 

Literature Teaching 

and Learning,  

 

Metodicke 

dane, 

Methodologi

cal days 

2014: 

Competences 

of Preschool 

Teachers for 

the 

Knowledge 

Society, 

Preschool 

Teachers’ 

training 

College, 

Kikinda pp. 

487-493 

2015 

   Andonovska-

Trajkovska, D. and 

Cvetkova-Dimov, B. 

WebQuest as a 

Teaching Strategy 

“Teacher” 

International 

journal of 

education, 

Bitola: 

University St. 

Kliment 

Ohridski, 

Faculty of 

education-

Bitola, Vol 5, 

pp. 15-22. 

Septem

ber 

2013 

   Andonovska-

Trajkovska, D. 

 Critička mediumska 

pismenost: zahtev za 

redefinisanje vaspitno-

obrazovnih ciljeva i 

pozicija nastavnika 

(Critical media 

literacy: a need for 

educational goals 

redefinition and the 

teacher's position),  

The Vth 

International 

Simposium 

“Технологиј

а, 

информатик

а и 

образовање 

за друштво 

учења и 

знања” 

2009 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв/втор/трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Методичко моделирање на наставата по јазик и 

литература 

2. Код ДОН 103 

3. Студиска програма Образовни науки 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет 

6. Академска година / семестар Првагодина, прв 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник Ред. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска 

Вонр. проф. д-р Билјана Граматковски 

Доц. д-р Бисера Костадиновска Стојчевска  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма: Студентите се оспособуваат да учествуваат во 

планирањето, програмирањето, реализирањето и вреднувањето на креативната настава 

organized by 

Центар за 

развој и 

примену 

науке, 

технологије 

и 

информатик

е, Нови Сад, 

Факултет 

техничких 

наука, Нови 

Сад, 

Природно-

математички 

факултет, 

Нови Сад, 

Институт за 

педагошка 

истраживањ

а, Београд, 

held in Novi 

Sad on 19-20 

june 2009 at 

Факултет 

техничких 

наука, Нови 

Сад 
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по македонски јазик и литература во која се применуваат стратегии и методи со кои се 

поттикнува креативното учење, креативното изразување во усна и писмена форма и 

креативниот пристап во обработка на содржините предвидени со наставата по 

македонски јазик и литература. Студентите се запознаваат со современите теории и 

научни истражувања во областа на методиката на наставата по македонски јазик и 

книжевност. 

11. Содржина на предметната програма: 1. Методика на наставата по македонски јазик и 

литература: поим и разграничување. 2. Литературно-методички основи: Метод на 

интерпретација, Структуралистички метод; Семиотски метод; Феноменолошки метод; 

Теорија на рецепцијата; Естетика на комуникацијата. 3. Методички системи: 

Догматско-репродуктивен; Репродуктивно-експликативен; Интерпретативно-

аналитички; Проблемско-творечки; Корелациско-интеграциски; Критички. 4. 

Креативност: теории за креативноста и творештвото. 5. Цели во наставата по 

македонски јазик и литература (во основното и средното образование) и примена на 

Блумовата таксономија на целите во наставата по македонски јазик и литература. 6. 

Дидактички принципи на креативната настава по јазик и книжевност. 7. Стратегии, 

форми и методи со кои се поттикнува и поддржува креативноста кај учениците. 8. 

Мултимедиумски и хипермедиумски пристап во наставата по македонски јазик и 

литература. 9. Креативен методски пристап кон содржини од Литература, Медиумска 

култура, Јазик и Изразување и творење. 10. Методичко моделирање на читањето. 11. 

Креативен методски пристап кон литературното творештво во наставата. 12. Анализа 

на методите за развој на критичкото и креативното мислење како дел од воспитно-

образовни проекти кои се реализираат во Р. Македонија. 13. Запознавање со 

научноистражувачките достигнувања во областа на методиката на наставата по јазик и 

литература. 

12. Начин на реализација на предметната програма во академската 2020/2021 година: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: предавања, дискусии, симулации, хеуристички разговор, 

менторирање 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат во 

академската 

2020/2021 година 

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 ч. 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 ч. 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат во 

академската 

2020/2021 година 

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

62 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

63 ч. 

16.3. Домашно A) со физичко присуство 130 
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учење Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира во академската 2020/2021 година 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

50 

18.2. Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

0-50 5 (пет) (F) 

51-60 6 (шест) (E) 

61-70 7 (седум) (D) 

71-80 8 (осум) (C) 

81-90 9 (девет) (B) 

91-100 10 (десет) (A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност на закажаните средби (со 

физичко присуство или онлајн), учество 

во дискусии, изработка на семинарски 

труд, положени тестови 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и надворешна евалвација 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Андоновска-

Трајковска Даниела 

Критичка писменост 

(селектирани 

поглавја) 

УКЛО, 

Педагошки 

факултет-

Битола 

2019 

 Петковска Благица  

 

Методика на 

креативната настава 

по македонски јазик 

во нижите одделенија 

во основното 

училиште 

Скопје: 

Магор 

2008 

 Rosandić Dragutin Metodika književnoga 

odgoja 

Zagreb: 

Školska 

knjiga 

2005 

 Димова Виолета Методика на 

наставата по 

Штип: УГД 2012 
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Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
Методичко моделирање на наставата по  

oпштествени науки 

2. Код ДОН 103  

3. Студиска програма Образовни науки 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Третциклус 

6. Академска година / семестар Прва година, прв 

семестар 

7. Број на ЕКТС кредити 1

0 

8. Наставник Проф. д-рДобри Петровски, проф. д-рЈасминка Кочовска 

И проф. д-р Гордана Стојановска 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Нема 

10. Целинапредметнатапрограма (компетенции):  

- 

Целтанастудискатадисциплинаестудентитедасеоспособатзаметодичкомоделирањенаетапитена

едукативнатадејност, 

книжевност: 

Литературното дело и 

реципиентот 

 Zbornik radova s 

međunarodnoga 

znanstvenoga skupa 

Dijete i jezik danas: 

dijete i tekst 

Osijek: 

Sveučilište 

Josipa Jurja 

Strossmayera 

u Osijeku 

Učiteljski 

fakultet 

2011 

 Николић Милија Методика наставе 

српског језика и 

књижевности 

Београд: 

Завод за 

уџбенике 

2009 

     

     

      

23.2. 

 

Ред. 

број 

   Година 

1. Edited by Bob Hodge Readings in Language 

and Communication for 

Teachers 

Longman 

Chesire 

1983 

2.     
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какоидаовладеатсоспецифичноститенамоделирањетонанаставатапоопштественитенауки. 

Одстудентитесеочекувакритичкопроучувањенапосоченаталитератураивреднувањенапрезенти

ранитеидеи, ставовииаргументизаопределенатемавоосновниотизворизаземањесопственстав, 

какоисоодветност, 

сеопфатностипрактикабилностнаопределенипристапиинасокизаметодичкообликување, 

имплементацијаиевалвацијанаопределенакомпонентаилиетапанаметодичкиотмоделнанастават

а. 

11. Содржинанапредметнатапрограма:  

Дидактичкиотконцептнасовременатаедукативнадејност 

Историскидидактичкисистеми. Современидидактичкисистеми. 

Дидактичкиоткоцептнасовременатанастава. 

2. Структураипринципинамоделирањенанаставата.  

Различнисваќањазаструктуратананаставата. 

Нашетосваќањезаструктуратананаставата.Принципинамоделирање. 

3. Моделирањенаетапитенанаставата (макромодели) 

Испитувањенаобразовнитепотребиипрограмирање. Планирањеиподготовка, ораганизација, 

изведување, евалвација. 

4. Специфичностинамоделирањетонанаставата. 

5. Микроструктуранаработенден.   

Планирање. Реализација. Генерализација. Вреднување 

6. Методичкимодели 

Индивидуализирананаставата. Диференцирананаставата. Тимскаработа. 

Програмирананастава.. Учењепопатнаоткривање. Активноучење/ - кооперативноучење. 

8. Практичниактивности - методичкиработилници 

Изработканамикромодели.  

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:Предавања, работавогрупиипарови, индивидуалнаработа, 

семинарскитрудовиипроекти, практичниактивности ( вежби, симулации, панелдискусии) 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности  

15.1. Предавања- 

теоретска настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

3

0

 

ч

. 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

1

5

 

ч

. 

17. Други форми на 

активности  

16.1. Проектни задачи  A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

6

2

 

ч

. 



 

 

114 

16.2. Самостојни задачи A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

6

3

 

ч

. 

16.3. Домашно учење A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

1

3

0

 

ч

. 

18. Начин на оценување  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

5

0 

18.2. Семинарска работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

4

0 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

1

0 

19. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) 

(F) 

од51до60 бода 6 

(шест) 

(E) 

од61до70 бода 7 

(седум) 

(D) 

од71до80 бода 8 

(осум) 

(C) 

од81до90 поени 9 

(девет) 

(B) 

од91до100 поени 10 

(десет) 

(A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интернаиекстернаевалвација 

23. Литература 
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Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Тенденции и иновации во методиката 

2. Код ДОН 105 

3. Студиска програма Образовни науки 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

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

6. Академска година / семестар Втора година, 

четврт  семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Биљана Цветкова Димов 

проф. д-р Даниела Андоновска –Трајковска 

вонр.проф.Билјана Граматковски 

вонр проф.Данче Сивакова- Нешковски 

Вонр.проф. Милена Пејчиновска Стојковиќ 

Вонр.проф. Јасминка Кочоска 

 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на знаења за современите тенденции и иновации во методиката 

Стекнување на знаења, вештини и способности за современите стратегии, методи и 

постапки на поучување и учење 

     

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Колонџовски Бојо     Методика на воспитно 

образовната работа по 

природа и 

опШтество,. 

ПедагоШки 

факултет, 

Битола  

2010  

2. Mile Iliċ Metodikagraǆanskogo

brazovanja 

Filozofskifak

ultet, Banja 

Luka 

2012 

3.     

     

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Петровски Добри Демократија и 

граѓанско образование 

Педагошки 

факултет 

Битола 

2003 

2. Де Зан Иван Методика на наставе 

природе и друства 

Сколска 

кнјига 

Загреб 

2005 
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Стекнување на знаења за воннаставни и вонучилишни форми и активности на работа 

Стекнување на знаења вештини и способности за креирање на средина за поучување и 

учење 

11. Содржина на предметната програма:  

Од традиционално кон современо, Глобално воспитание и образование, 

Мултикултурно воспитание и образование, Инклузија, Индивидуализација, 

Дисциплина, Професионализација,  Иновации во наставата,  Современи стратегии, 

методи и постапки на поучување и учење, Е-поучување и учење, Кооперативно учење, 

Проблемско учење, Проектна настава, Водено учење, Улогата на образовниот софтвер 

и образовниот хардвер,  Евалуација на воспитно-образовната работа, Воннаставни и 

вонучилишни форми и активности на работа, Наставна технологија, Интерактивни 

табли, Асистивна образовна технологија, Проблеми со кои се соочува современото 

училиште, Креирање на средина за поучување и учење, Класична и современа 

училница,   Виртуелна училница 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Методи на учење:  интерактивни методи, предавања, дискусии, 

дебати, работилници, самостојна работа, истражувачки активности, групна работа, 

тимска работа,  индивидуална работа,  директно поучување, колаборативно учење и 

поучување, учење по пат на решавање на проблеми,  студија на случај 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности  

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 часа 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 часа 

17. Други форми на 

активности  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

62 часа 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

63 часа 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

130часа 

18. Начин на оценување  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

50 
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18.2. Семинарска работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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 до90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Посета на предавање, учество во 

дискусии, изработка на семинарски труд 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и надворешна евалвација 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

 Pritchard, A. Ways of Learning 

theories and learning 

styles in the classroom  

Routledge is 

an imprint of 

the Taylor & 

Francis 

Group 

2009 

 Bruff, D. Teaching with 

Classroom Response 

Systems Creating 

Active Learning 

Environments 

ISBN 978-0-

470-28893-1 

(pbk.) 

Vanderbilt 

University. 

All rights 

reserved. 

Published by 

Jossey-Bass 

A Wiley 

Imprint 989 

Market 

Street, San 

Francisco, 

CA 94103-

1741—

www.josseyb

ass.com 

2009 

 Huddleston, P Unwin, 

L 

Teaching and Learning 

in Further Education 

Diversity and Change 

Third edition 

published 

2007 by 

2007 
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Routledge 2 

Park Square, 

Milton Park, 

Abingdon, 

Oxon OX14 

4RN 

Simultaneous

ly published 

in the USA 

and Canada 

by Routledge 

270 Madison 

Ave, New 

York, NY 

10016 
 Jolifee, W.  Cooperative learning in 

the classroom 

Sage 

publication  

2007 

  Pritchard, A. Ways of Learning 

theories and learning 

styles in the classroom  

Routledge is 

an imprint of 

the Taylor & 

Francis 

Group 

2009 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

 Barber, D. Linda 

Cooper, L. Meeson, G. 

Learning and Teaching 

with Interactive 

Whiteboards Primary 

and Early Years 

Learning 

Matters Ltd 

ISBN 978 1 

84445 081 7 

British 

Library 

Cataloguing 

in Publication 

Data A CIP 

record for 

this book is 

available 

from the 

British 

Library 

2008 

 [edited by] Fawzi 

Albalooshi 

Virtual Education: 

Cases in Learning & 

Teaching Technologies 

IRM Press 

Publisher of 

innovative 

scholarly and 

professional 

information 

technology 

titles in the 

2003 
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Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Високошколска дидактика 

2. Код ДОН 106 

3. Студиска програма Докторски студии по Образовни науки 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар Трета година, 

петти семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник Проф. Татјана Атанасоска, Проф. Деан Илиев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма:  

-  Анализира дидактички теории 

- Користи теории на учење на возрасни 

- Дизајнира курикулум и обука за возрасни 

- Дефинира цели на наставата за учење на возрасни 

- Разбирање, на карактеристиките на учење на возрасни 

- Планирање на образованието на возрасните 

- Користи полиметодичност во користењето на методите на наставна работа со возрасни 

- Користи полиморфност во користењето на формите на наставна работа со возрасни 

- Практикува различни видови на настава за возрасни 

- Познава и применува различни критериуми за евалуација на наставата и образованието 

на возрасни 

- Дизајнира, избира и применува наставни средства за учење на возрасни 

- Користи и развива стратегии за учење и поучување на возрасни 

- Ги познава и применува интеракциско-комуникациските основи на стратегиите за 

учење и поучување 

- Ги знае андрагошки концепти 

11. Содржина на предметната програма:  

Содржина на предметната програма: 

- Дидактички теории 

- Теории на учење на возрасни 

- Дизајн на курикулум за возрасни 

- Цели на наставата за учење на возрасни 

- Карактеристики на учење на возрасни 

cyberage 

Hershey • 

London • 

Melbourne • 

Singapore • 

Beijing ISBN 

1-931777-39-

X (softcover) 

-- ISBN 1-

931777-55-1 

(ebook) 
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- Планирање на образованието на возрасните 

- Методи на наставна работа со возрасни 

- Форми на наставна работа со возрасни 

- Видови на настава за возрасни 

- Евалуација на наставата и образованието на возрасни 

- Дизајн, избор и примена на наставни средства за учење на возрасни 

- Стратегии за учење и поучување на возрасни 

- Интеракциско-комуникациски основи на стратегиите за учење и поучување 

- Андрагошки концепти 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:  

 Метод на анализа на документи 

 Метод на дебатирање 

 Метод на самостојно учење 

 Користење на компаративен метод 

 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на наставните 

активности  

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 ч. 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 ч. 

17. Други форми на 

активности  

16.1. Проектни задачи  A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

62 ч. 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

63 ч. 

16.3. Домашно учење A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

       130 ч. 

18. Начин на оценување  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

50 

18.2. Семинарска работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
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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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен испит Студентот да изработи и успешно да одбрани 

семинарска работа на избрана тема. За 

полагање на испитот се калкулираат 

резултатите од предвидените активности и 

обврски, што е во согласност со Правилникот 

на универзитетот 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

22. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација на програмата, Надворешна 

евалуација 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. ѝ Rising to the Challenge 

of Transforming Higher- 

Education Designing 

Universities for Learning 

and Teaching 

Springer 2016 

2. Macfarlane B 

 

 

Teaching with Integrity-  

The ethics of higher 

education practice 

RoutledgeFal

mer 

2004 

3.  

 

 
 

Validation and 

Recognition of 

experiential learning 

 

Grundtvig, 

VDU, Kaunas 

2007 

     

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.2. Scott P. Simkins and 

Mark H. Maier (Ed.) 

Just-in-Time Teaching,  

Across the Disciplines, 

Across the Academy 

Published by 

Stylus 

Publishing, 

LLC, 

STERLING, 

VIRGINIA 

2010 

 MARILLA 

SVINIVKI M. 

AND 

MCKEACHIE W. J. 

McKeachie’s Teaching 

Tips: Strategies, 

Research, and Theory for 

College and University 

Teachers Thirteenth  

Edition 

RoutledgeFal

mer 

2011 

  3.4. Joyce B., Calhoun E. & 

Hopkins D. 

Models of learning tools 

for teaching 

Open 

University 

2002 
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Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Системи за перманентно образование 

2. Код ДОН 104 

3. Студиска програма Докторски студии по Образовни науки 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Педагошки факултет- Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар втора година, трет 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник Ред. проф. д-р Деан Илиев и ред. проф. д-р Татјана 

Атанасоска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма:  

 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 

- студентот изработува индивидуални курикулуми за доживотно учење на наставниците 

- 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  

11. Содржина на предметната програма:  

Концептуализација на перманентното образование  

Дали и зошто перманентно образование за наставниците 

Мотиви за учење на возрасните, со осврт на учењето на наставниците 

Цели на перманентното образование на наставниците 

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 наставниците: учење од рамноправен, водење од 

рамноправен, помагање и помош на рамноправен, евалуација на и од рамноправен 

Press 

   Skelton A. UnderstandingTeaching 

Excellence in Higher 

Education-  

Towards a critical 

approach 

Routledge, 

Taylor & 

Francis e-

Library 

2005 
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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 наставниците (институционално  и индивидуално 

организирани облици на перманентно учење 

Принципи во реализацијата на формите и облиците на перманентно образование на 

наставниците 

Мотивација на наставниците за перманентно образование 

Начини на комуникација при перманентно образование 

Препознава, валидација и евалуација на перманентното образование 

Перспективи на перманентното образование на наставниците: искуствено учење, 

контекстуално учење и ситуациско учење 

Истражување во перманентното образование 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. 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  

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на наставните 

активности  

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

часови 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

часови 

17. Други форми на 

активности  

16.1. Проектни задачи  A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

60  

часови 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

60  

часови 

16.3. Домашно учење A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

135  

часови 

18. Начин на оценување  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

80 бодови 

18.2. Семинарска работа/ проект ( A) со физичко присуство 10 бодови 
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презентација: писмена и усна) Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 бодови 

19. 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) 

20. 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 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

22. Метод на следење на квалитетот на наставата Тековна-формативна проверка на студентите, 

рефлексивни консултации и прашања од 

страна на студентите, Самоевалуација на 

програмата, Надворешна евалуација 

23. 

      

Литература 

23.1. 

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: 

RoutledgeFal

mer 

2002 

4.  Карол Хоар  Прирачник за развој и 

учење кај возрасни 

Европа 92 – 

Кочани 

2013 

23.2. 

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 

Routledge 

Превод: АРС 

Ламина 

2006 
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Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Методика на критичка писменост 

2. Код ДОН 104  

3. Студиска програма Образовни науки 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет 

6. Академска година / семестар втора година, 

трет семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник Ред. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска 

Ред. проф. д-р Биљана Цветкова Димов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма:кај студентот  да се развие свесноста за идеолошката 

обоеност на дискурсите преку усвојувањето на поимот критичка писменост и 

способноста за развивање на критичката писменост како општообразовна 

компетентност кај учениците во основното и средното образование  

11. Содржина на предметната програма: 1. Поим за писменост. 2. Видови писменост 

(традиционален модел, идеолошки модел; мултимодална и мултипла писменост). 3. 

Критичките социјални теории. 4. Критичката педагогија на Паоло Фрер. 5. 

Постструктуралистичките движења во науката за литературата. 6. Деконструкција 

(Жак Дерида). 7. Поим за критичка писменост. 8. Четириизворниот модел на Алан 

Лук и Питер Фрибоди. 9. Потреба за развој на критичката писменост кај учениците. 

10. Различни методички модели за развивање на критичката писменост. 11. 

Истражувања на наставата за развој на критичката писменост. 12. Методски пристап 

кон анализа на јазикот на фикцијата од аспект на идеолошката обоеност на 

текстовите, анализа на присутните, отсутните и маргинализираните елементи, 

полизначноста на текстот во зависност од објективните и субјективните фактори, 

реконструктивно читање на текстовите. 13. Критичката писменост и 

интеркултурализмот. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:предавања, дискусии, симулации, хеуристички разговор, 

менторирање 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

15.1. Предавања- 

теоретска 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

30 ч. 

наставници 

  3. Jenny Leach and Bob 

Moon 

The power of Pedagogy 

Превод: Моќта на 

педагогијата 

Sage 

Превод: АРС 

Ламина 

2006 
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активности  настава В) on line (на далечина) 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 ч. 

17. Други форми на 

активности  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

62ч. 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

63 ч. 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

130 ч. 

18. Начин на оценување  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

50 

18.2. Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

0-50 5 (пет) (F) 

51-60 6 (шест) (E) 

61-70 7 (седум) (D) 

71-80 8 (осум) (C) 

81-90 9 (девет) (B) 

91-100 10 (десет) 

(A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност на закажаните средби (со 

физичко присуство или онлајн), учество 

во дискусии, изработка на семинарски 

труд, положени тестови 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и надворешна 

евалвација 

23. 

     

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Андоновска- Критичка писменост УКЛО, 2019 
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Трајковска Даниела Педагошки 

факултет-

Битола 

 Cheryl Dozier 

Peter Johnston 

Rebecca Rogers 

Critical Literacy/ 

Critical Teaching 

(Tools for preparing 

responsive teachers) 

Teachers 

College 

Columbia 

University 

New York 

and London 

2006 

 Comber Barbara (Ed.) 

and  Anne 

Simpson (Ed.)  

Negotiating Critical 

Literacies in 

Classrooms 

Routledge 2009 

 Morgan Wendy Critical literacy in the 

classroom:  The art of 

the possible 

London and 

New York: 

Routledge 

1997 

     

     

     

     

      

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Freire Paulo Pedagogy of the 

oppressed 

CommunistU

niversity 

1970 

2. Giroux, H. A.  Teachers as 

transformative 

intellectuals 

Social 

Education, 

38(2), 33-39 

1985 

  3. Giroux, H., & 

McLaren, P. (Eds.) 

Between borders: 

Pedagogy and the 

politics of cultural 

studies 

New York, 

NY: 

Routledge 

1994 

   Lankshear, C., & 

McLaren, P.  

Critical literacy: 

Politics, praxis, and the 

postmodern 

Albany, NY: 

State 

University of 

New York 

Press 

1993 

   Luke Allan and 

Freebody Peter 

Further Notes on the 

Four Resourses Model 

Reading 

Online, 

International 

Reading 

Association 

1999 

   Cervetti, G., Pardales, 

M. Damico, J. 

A Tale of Differences: 

Comparing the 

Traditions, 

Perspectives, and 

Educational Goals of 

Reading 

Online, 

International 

Reading 

Association 

2001 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&search-alias=books-uk&field-author=Anne%20Simpson
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&search-alias=books-uk&field-author=Anne%20Simpson
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Critical Reading and 

Critical Literacy 

   Andonovska-

Trajkovska, D. and 

Stojanoska, G. 

Interculturality and the 

Critical Literacy 

Development 

Modern 

Social and 

Educational 

Challenges 

and 

Phenomena: 

Polish and 

Macedonian 

Perspectives, 

Cracow-

Bitola: 

Pedagogical 

University of 

Cracow, 

Department 

of Social 

Pedagogy 

and 

Andragogy; 

University 

“St. Clement 

of Ohrid” – 

Bitola, pp. 

319-329 

2015 

   Андоновска-

Tрајковска, Д. 

Потребаодразвивањен

акритичкатаписменос

ткајученицитеодоснов

нотоучилиштево Р. 

Македонија 

Меѓународн

иотнаученси

мпозиумВос

питанието и 

образование

томеѓутради

ционалното 

и 

современото

вочестнајуб

илејот 65 

годиниИнст

итутзапедаго

гијанаФилоз

офскиотфак

улет-

Скопјеодржа

нвоОхрид 

22-24 

септември 

2011, стр. 

481-490 

2013 
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Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Образовно водство 

2. Код ДОН 104  

3. Студиска програма Образовни науки 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факулет Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет 

6. Академска година / семестар втора година, 

трет семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник Проф. д-р МетодијаСтојановски 

Проф. д-р ДобриПетровски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишансеместар 

10. Цели на предметната програма: 

Целинапредметнатапрограма (компетенции):  

оспобувањенадокторантитезадефинирањенаводството, карактеристики 

наводството и видовинамоќ; 

оспособувањезакреирањенацели, визија и унапредувањенаработатаво 

училиштетовопроменливиопштествено - економскиуслови; 

оспособувањезанаучно -  истражувачкаработавообластанаучилишниот 

менаџмент и интеракциско - комуникацискитеаспектинавоспитно - 

образовнатаработа и интерперсоналнитеодноси; 

11. Содржина на предметната програма:  

Содржинанапредметнатапрограма:  

   Andonovska-

Trajkovska, D. 

Critical literacy: 

terminological 

determination 

VI Balkan 

Education 

and Science 

Congress: 

The modern 

society and 

education, 

Skopje: Ss. 

Cyril and 

Methodius 

University, 

Faculty of 

Pedagogy 

“St. 

KlimentOhri

dski”-Skopje, 

pg.1157-

1163. 

2011 
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1.Вовед 

2.Дефиницијанаводството 

3.Водствотокакокарактеристиканаспориводствотокакопроцес 

4.Водството и менаџментот 

5.Пристапконводствотокакозбирнаособини 

6.Пристапконводтсвотокакозбирнавештини 

7.Стиловинаводство 

8.Трансформацисководство 

9.Тимсководтсво 

10.Културата и водството 

 

 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности  

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 ч. 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 ч. 

17. Други форми на 

активности  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

62 ч. 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

63 ч. 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

130 ч. 

18. Начин на оценување  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

50 

18.2. Семинарска работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

10 
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В) on line (на далечина) 

19. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60  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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

посетанапредавања, учестводискусии, 

изработенасеминарскаработа 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски/англиски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

самоевалвација и надоврешнаевалвација 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Развој на курикулум 

2. Код ДОН 104  

3. Студиска програма Докторски студии по Образовни науки 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Педагошки факултет Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар втора година, 7. Број на ЕКТС 10 

23. 

     

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Northhouse, G. Peter  Liderstvo:teorijaipraksa SAGE 208ipra

ksa 

2.  Petkovic, M. 

Janicijevic, N. 

BogicevicMilkic, B.  

 

Organizacija Beograd 2005 

3.  Zborniktrudova 

 

 

Ravnateljskole - 

upravljanje - vodjenje 

Agencijaza 

odgoji 

obrazovanje 

 

2010 

     

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Drucker, Peter  The effective executive  Превод 2003 

2.  Е. Мајер, М. Ашлинг и 

Г.Р. 
Современ менаџмент Владана 

република 
Македонија 

2015 
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трет семестар кредити 

8. Наставник Проф. Татјана Атанасоска, Проф. Деан Илиев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма:  

 Студентот да развие компетенции за: 

 Разбирање на основите врз основа на кои се вршат реформите во образованието 

 Способност за толкување на општествените промени кои предизвикуваат промени во 

образованието 

 Способност за толкување на реформите во подсистемите на образование 

 Разбирање на концептите на реформа на системот на образование на наставници 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Содржина на предметната програма: 

 Основи за реформи на сите образовни системи 

 Значајни општествени промени 

 Промени во ситемите на предучилишно, основно и средно образование 

 Болоњскиот процес и промените во високото образование 

 Стратешки промени во системот на образование на наставници 

 Квалитет на образованието 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:  

 Метод на анализа на документи 

 Метод на дебатирање 

 Метод на самостојно учење 

 Користење на компаративен метод 

 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на наставните 

активности  

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 ч. 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 ч. 

17. Други форми на 

активности  

16.1. Проектни задачи  A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

62 ч. 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

63 ч. 

16.3. Домашно учење A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

130 ч. 

18. Начин на оценување  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 
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В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

50 

18.2. Семинарска работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен испит Студентот да изработи и успешно да одбрани 

семинарска работа на избрана тема. За 

полагање на испитот се калкулираат 

резултатите од предвидените активности и 

обврски, што е во согласност со Правилникот 

на универзитетот 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

22. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација на програмата, Надворешна 

евалуација 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  

https://apasseducation.com/wp-

content/uploads/2020/07/TheUltimateGuidetoCreatingthePerfect

CurriculumforHigherEdeBook_409.pdf 
 

The Ultimate Guide to 

Creating the Perfect 

Curriculum for Higher 

Education 

A Pass 

Educational 

Group 

2019 

2. https://tophat.com/blog/c

urriculum-development-

models-design/ 

Curriculum Development 

and 3 Models explained 

 2018 

3. https://portal.ct.gov/-

/media/SDE/Health-

Education/curguide_gene

ric.pdf 

 
 

 

 

  
 

  

 Bill Boyle and Marie 

Charles 

https://sk.sagepub.com/b

ooks/curriculum-

development 

Curriculum 

Development:A guide to 

Educators 

Sage 

Publication 

2019 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Kerry T.  Cross-Curricular Routledge 2011 

https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/shared-challenges-education-and-training/funding-and-organisation-higher-education_en
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Овде инклузивно образование 

Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Инклузивно образование 

2. Код ДОН 104 

3. Студиска програма Образовни науки 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

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

6. Академска година / семестар втора година, 

трет семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

7 

8. Наставник проф. д-р Марија Ристевска 

проф. д-р Биљана Цветкова Димов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма:  

Стекнување на теоретски знаења за потеклото, средината, основните концепти и 

разлики за инклузивното образование и основа за неговото спроведување  

Стекнување на знаења и развивање на вештини за  разбирање, примена и креативно 

работа со инклузивното образование во својата средина и култура. 

Стекнување на теоретски знаења и вештини како да планираат, развијат и управуваат 

со тимот за инклузија во училиште. 

Стекнување знаења за основните предуслови за успешно и ефикасно вклучување на 

учениците со посебни потреби во редовниот образовен систем. 

Стекнување на академски знаења за инклузија на деца со посебни потреби во 

одделенска настава  или за  делумно адаптиран наставен план и програма за  инклузија 

на деца со посебни потреби. 

Стекнување знаења за моделите за  инклузија на деца со посебни потреби  во 

одделенска настава. 

Усвојување на знаења и вештини на планирање, креирање и спроведување мерки на 

превенција, ублажување и отстранување на проблеми во односите помеѓу врсниците во 

услови на инклузивно образование. 

Усвојување на знаења и вештини  за поттикнување на позитивна клима за развој на 

позитивен однос помеѓу децата со посебни потреби и децата со типичен развој. 

11. Содржина на предметната програма:  

Теорија и концепти на инклузивното образование, Проценка и идентификација на 

образовните потреби на децата, Тимови за инклузија во училиштата, Што 

претставуваат тимовите за инклузија во училиштата? Започнување и водење на  тим за 

 Teaching in the Primary 

School- Planning and 

facilitating  

imaginative lessons 

2. Mehdi Khosrow-Pour 

(Ed.) 

Curriculum Design and 

Classroom Management: 

Concepts, Methodologies, 

Tools, and Applications 

Information 

Resources 

Management 

Association 

USA 

2015 
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инклузија на училиштето, Опфат на деца кои се надвор од образовниот систем, 

Индивидуални образовни планови (ИОП), Краток осврт кон Меѓународната 

класификација на функционалности, Анализа на студија на случај, 

Креирање услови за развој на децата со посебни потреби кои ќе им овозможат нивно 

вклучување во училишната средина и социјалната заедница. Принципи на 

инклузивното воспитание и образование.Модели на инклузивно воспитание и 

образование. Претпоставки за успешна инклузија, поддршка на инклузивното 

образование. Интеракциските односи како предуслов за инклузивно образование. 

Односот со врсниците и социјална компетенција.  Видови односи со врсниците и 

нивни карактеристики. Ефектите од однесувањето на децата со посебни потреби врз 

воспоставувањето и одржувањето на односите со врсниците. Насилство меѓу 

врсниците. Воспитни интервенции. Односот на децата со посебни потреби кон 

наставникот и односот на наставникот кон овие деца. Влијанието на семејството врз 

развивање на позитивни односи. Влијанието на медиумите врз воспоставување на 

рамнотежа во односите помеѓу децата со посебни потреби и децата со типичен развој 

во инклузивното образование. Инклузивен пристап во развивањето на адекватни 

интервенции кон децата со посебни потреби и кон нивната околина. 

12. Начин на реализација на предметната програма во академската 2020/2021 година: 

A) со физичко присуство 

 Б) на хибриден начин 
В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: интерактивни методи, предавања, дискусии, дебати, работилници, 

самостојна работа, истражувачки активности, групна работа, индивидуална работа, 

изработка на практични трудови. 

14. Вкупен расположив фонд на време: Часови 210 

15. Распределба на расположивото време:  

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат во 

академската 

2020/2021 година 

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

 Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

20 

часови 

 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

 Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

часови 

 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат во 

академската 

2020/2021 година 

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

 Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

60 

часови 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

 Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

60 

часови 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

 Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

60 

часови 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира во академската 2020/2021 година 

A) со физичко присуство 

 Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 40 бодови   
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 Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.2. Семинарска работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

 Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

50 бодови 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

 Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 бодови 

19. 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 до90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Посета на предавање, учество во 

дискусии, изработка на семинарски труд 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и надворешна евалвација 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Евалуација на наставата, наставниот процес и 

образовните установи 

2. Код ДОН  104 

3. Студиска програма Образовни науки 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

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

6. Академска година / семестар Втора  година, 

трет семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Јове Димитрија Талевски  

проф. д-р Виолета Јанушева 

проф. д-р Марија Ристевска 

 

 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма:  

Основна цел на предметот е студентите да се запознаат со научните сознанија од 

областа на евалвацијата и самоевалуацијата на воспитно-образовниот процес и да се 

оспособат за научна и практична имплементација на стекнатите знаења. 

11. Содржина на предметната програма:  

Евалвацијата како теоретска и оперативна категорија. Евалвација на постигањата на 

ученикот: (фази: иницијација, следење, оценување). Евалвација на стручните и 

професионално-педагошките компетенции  на наставникот. Евалвација на квалитетот 
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на наставниот процес. Евалвација на работата на училиштето. Интерна евалвација. 

Екстерна евалвација. Самоевалуација (поим и суштина). Педагошки индикатори и 

показатели за самоевалуација во основното училиште. Области  на самоевалуацијата. 

Субјекти во процесот на самоевалуацијата. Средства и постапки за самоевалуација (на 

учениците, во училницата, во училиштето, надвор од училиштето). Суштина на 

средствата за самоевалуација, нивни предности и недостатоци. Прашалници за 

самоевалуација. Квантитативни и квалитативни показатели на индикаторите за 

самоевалуација. Самоевалуација во некои земји во светот. Самоевалуациско училиште. 

Самоевалуацијата како добра основа за инспекциите во училиштето. Односи помеѓу 

екстерната и интерната евалуација. Самоевалуацијата во основните училишта во 

Република Македонија. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

 Б) на хибриден начин 
В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 часови 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности  

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

 Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 ч. 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

 Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 ч. 

17. Други форми на 

активности  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

 Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

62 ч. 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

 Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

63 ч. 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

 Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

130 ч. 

18. Начин на оценување  

A) со физичко присуство 

 Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

 Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

60 бодови 

18.2. Семинарска работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

 Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 30 бодови 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

 Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 бодови 
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19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Успешно реализирани тестови 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори 

со студентите 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Современи тенденции во наставата по математика 

2. Код ДОН 104 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Вилотијевиќ, М. Дидактика 3 Београд, 

Учитељски 

факултет, 

Научна књига 

2000 

2. Вилотијевиќ, М. Pracenje, merenje I 

vrednovanje rada skole 
Beograd, 

Centar za 

usavrsavanje 

rukovodilaca u 

obrazovanju 

1996 

3. Попоски, К. Успешен наставник – 

самооценување и 

оценување 

Скопје, 

Просветен 

работник 

1998 

4. Ристевска,М. Педагошки 

индикатори и 

показатели за 

самоевалуација во 

основното училиште 

Битола, 

 Киро 

Дандаро 

2012 

5. Група автори Описно оценување Скопје, 

Педагошки 

завод 

2000 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Збирка преведени 

поглавја. Оценување 

во наставата 

USAID, 

ФОСИМ 
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3. Студиска програма Образовни науки 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет 

6. Академска година / семестар втора 

година,трет 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф.д-р Данче Сивакова-Нешковски 

проф.д-р Мажанна Северин Кузмановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма:  

- усвојување на основите на базичното знаење во професијата 

- флексибилна употреба на знаењата во пракса 

- способност за комуникација, соработка, тимска работа 

- интерперсонални вештини 

- синтетичко, аналитичко, креативно мислење и решавање на проблеми 

- способност за генерирање на нови идеи, креативност 

11. Содржина на предметната програма:  

Модернизација на наставата по математика. Современи тенденции во наставата по 

математика; Истражувања за подобрување на учењето и поучувањето во наставата по 

математика, Насоки за усовршување на наставата по математика, Дефинирање на 

методички концепти при здобивање на нови знаења. Методичко моделирање. 

Самостојната работа на учениците, Работа во група, Проблемска настава, Активна 

настава, Проект метод. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

 хибриден начин 

13. Методи на учење: Методи засновани на зборови,  

Методи зановани на набљудување,  

Методи засновани на практични активности  

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности  

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

 хибриден начин 

 

30 ч. 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

хибриден начин 

 

15 ч. 

17. Други форми на 

активности  

16.1. Проектни 

задачи  

 хибриден начин 

 

62 ч. 

16.2. Самостојни 

задачи 

 хибриден начин 63 ч. 

16.3. Домашно 

учење 

хибриден начин 

 

130 ч. 

18. Начин на оценување  
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хибриден начин 

 

18.1. Тестови хибриден начин 50 

18.2. Семинарска работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

хибриден начин 40 

18.3. Активност и учество хибриден начин 10 

19. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Душко Ачовски 

 

Методика на наставата 

по математика 

Педагошки 

факултет 

Скопје 

1998 

2. Бозин, А. Дејиц, М 

Гојков, 

Јосифовиц, Д. лелеа, Ј. 

Магда, И. Негру, А. 

Дасер, 

В.Стојановиц, А. 

Стурза – 

Милиц, Н. 

Даровити и ста са нјима  Вршац: Виша 

школа за 

образованје 

васпитаца 

 

2002 

3. Малиновиć.,Т.,Малино

виć- 

Јовановиć,Н. 

Методика наставе 

Математике 

Вранје:Уčителј

ски 

факултет 

2002 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

 Димитровски, Х. 

Тодоровска, Е. 

Методика на наставата 

по математика во 

одделенска настава 

Педагошки 

факултет -

Битола 

2004 

     

 Норман Хер Прирачник за настава по 

природни науки 

АКАДЕМСКИ 

ПЕЧАТ 

2011 

   Глин Џејмс  Математика на модерен 

нжењеринг 

превод од 

Владата на 

2009 
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Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Развој на креативни компетенции во наставата 

2. Код ДОН 104  

3. Студиска програма Образовни науки 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет  

6. Академска година / семестар втора година, 

трет семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ 

Доц. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

Основна цел на предметот е студентите да ги прошират и продлабочат научните 

сознанија за соодветни креативни стратегии и да ја моделираат воспитно-образовната 

работа за да го подобрат планирањето, реализацијата и оценувањето на воспитно-

образовната работа во наставата со имплементација на стекнатите знаења. 

11. Содржина на предметната програма:  

Цели и активности на наставата; Сознајниот процес во наставата; Сетилно сознание; 

Искуството на учениците и практичните активности како извор на сознание; Научни 

постапки и методи на сознавање; Истражувачки постапки во наставата; 

Набљудувањето како истражувачка постапка; Креативни техники; Учење засновано на 

развој на креативни компетенции; Критичко размислување; Методичко моделирање на 

наставата; Учечките активности во тој процес; Когнитивни стилови; Самонасочено 

учење; Учење насочено кон ученикот; Поим за активности за учење; Активности за 

сфаќање и разбирање; Активности за искажување и говорни активности; Други 

специфични активности за учење;  

Облици на воспитно-образовна работа; Интеракциско-комуникациски основи на 

наставата; Поим и основни карактеристики на комуникацискиот процес; Избор и 

распоред на наставните содржини во наставата; Објекти, средства и образовна 

технологија во наставата; Следење и оценување на постигањата на учениците во 

наставата; Методи, постапки, техники и инструменти за бележење на постигањата на 

учениците и на развојот на креативните компетенции. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

Б) на хибриден начин 

 

13. Методи на учење:  Усно изложување, дискусии, интерактивна настава, далечинскo 

РМ 

   Маркус Банкс  Визуелни методи во 

општествените 

истражувања 

ТАБЕРНАКУ

Л 

(превод од 

Владата на 

РМ) 

2009 
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учење 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности  

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

Б) на хибриден начин 

 

30 ч. 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

Б) на хибриден начин 

 

15 ч. 

17. Други форми на 

активности  

16.1. Проектни 

задачи  

Б) на хибриден начин 

 

62 ч. 

16.2. Самостојни 

задачи 

Б) на хибриден начин 

 

63 ч. 

16.3. Домашно 

учење 

Б) на хибриден начин 

 

130 ч. 

18. Начин на оценување  

Б) на хибриден начин 

 

18.1. Тестови Б) на хибриден начин 

 

50 

18.2. Семинарска работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

Б) на хибриден начин 

 

40 

18.3. Активност и учество Б) на хибриден начин 

 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

21. Јазик на кој се изведува наставата  

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Вилотијевиќ, М. Дидактика 3 Београд, 

Учитељски 

факултет, 

Научна 

књига 

2000 
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Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Интерактивна комуникација во воспитно-

образовниот процес 

2. Код ДОН 107 

 

3. Студиска програма Образовни науки 

4. Организатор на студиската Педагошки факултет-Битола 

2 Itković, Z. Opča metodika nastave Književni 

krug, Split 

1997 

3 Пејчиновска, М. Активностите на 

учениците и процесот 

на учење во 

природно-научното и 

оштественото 

подрачје 

Докторска 

теза/ 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

2015 

4 Wood, D. How children think and 

learn,  

Second 

edition, 

Blackwell 

publishing, 

Oxford, UK. 

1998 

 5 Adams, D., Hamm, M. New designs for 

teaching and learning 

Jossey Bass 

Publishers, 

San 

Francisko 

1994 

 6 Joyce, B., Calhoun, E., 

Hopkins, D. 

Models of learning – 

tools for teaching, 

second edition 

Open 

University 

press, 

Buckingham 

Philadelphia 

2002 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Havelka, N. Učenik i nastavnik u 

obrazovnom procesu 

Zavod za 

udžbenike i  

nastavna 

sredstva, 

Beograd 

2000 

2 Howe, M., J., A. Psihologija učenja, 

priručnik za nastavnike, 

2 izdanje 

Naklada 

Slap, Zagreb 

2008 

  3 Glasser, W. Kvalitetna škola   Eduka, 

Zagreb 

1999 
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програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар  Третагодина,  

петти семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник вонр проф. .д-р Билјана Граматковски и вонр. 

проф. .д-р Јасминка Кочоска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма: Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање и продлабочување на знаењата за видовите комуникација во воспитно-

образовниот процес, запознавање со карактеристикикте на писмената и усната 

комуникација. Студентот да стекне знаења и вештини за интеракција, интеракција и 

комуникација, развивање на свеста на поединецот кон јазикот и комуникациските 

норми за успешна воспитно-образовна комуникација и интеракција и интеракциска 

поврзаност во комуникацијата. Култивирање на сопственото писмено и усно 

изразување, развивање на способноста за комуникација преку одредени наставни 

постапки, учење на комуникацски вештини, педагошка димензија на наставничките 

компетенции. Оспособување на студентот за поставување на методолошко-теориски 

детерминанти за развивање на комуникациските компетенции на наставниците и 

учениците. 

 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Историски осврт на комуникацијата(античко наследство, средновековна реторика, 

англиски емпиризам, позитивизам, функционализам, бихејвиозризам),појмовно 

дефинирање(структура и тек на комуникација, видови на комуникација, облици на 

комуникациска пракса), интеракција, интеракција и комуникација, комуникацијата во 

наставниот процес во основното училиште(наставниот процес како комуникација, 

интеракција и репродукција, педагошко комуницирање, последици од успешната 

комуникација), наставни постапки во контекст на вистинска комуникација(создавање 

на комуникациски односи во кои наставникот се јавува како партнер, учење на 

комуникациски вештини од страна на наставникот и ученикот, постапки за 

поттикнување комуникација кај учениците), компетенции на 

наставниците(истражувања, клучни компетенции, педагошка димензија на 

компетенциите на наставниците, карактеристики на комуникативните компетенции на 

наставниците,  методолошко-теориски детерминанти за развивање на комуникациските 

компетенции на наставниците и учениците). 

 

 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин Хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: вербален метод, метод на демонстрација, метод на практична 

работа, симулација 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 
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16. Форми на 

наставните 

активности  

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 ч. 

 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 ч. 

 

17. Други форми на 

активности  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

62 ч. 

 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

63 ч. 

 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

130 ч. 

 

18. Начин на оценување  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин  Хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

50 

18.2. Семинарска работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

 5 (пет) (F) 

 6 (шест) (E) 

 7 (седум) (D) 

 8 (осум) (C) 

 9 (девет) (B) 

 10 (десет) (A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност во наставата и реализација на 

тековните задолженија 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Груевски Т. Комуникологија Студиорум 2011 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Глобализацијата и образованието 

2. Код ДОН 107  

3. Студиска програма Образовни науки 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет, Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар Трета година, 

петти семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Валентина Гулевска 

проф. д-р Љупчо Кеверески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан семестар 

10. Цели на предметната програма:  

-  Усвојување на општи знаења од областа на глобалните настани,  меѓународните 

филозофски идеи, граѓанскиот активизам и човековите права. 

-  Стекнување на сознанија за глобалните предизвици како што се сиромаштијата, 

нееднаквоста предизвикана од нееднаква распределба на ресурсите, деградацијата на 

животната средина и насилното решавање на конфликти. 

-  Развивање на способност за учење базирано на универзалните вредности: 

толеранција, солидарност, еднаквост, правда, вклучување, соработка и ненасилство. 

- Развивање на вештини за учење на далечина. 

-   Флексибилна употреба на знаењата во пракса (креирање на образовни стратегии). 

- Развивање на способност за почитување на принципот за непристрасност и 

интеркултурна толеранција во воспитно-образовниот процес. 

11. Содржина на предметната програма:  

- Дефинирање на синтагмата „глобално образование“ 

- Социјална правда 

2. Груевски Т. Култура на говорот Студиорум 2011 

3. Белон К.&Мињо К. Комуникација Натан/Вуеф 2003 

     

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Hargie O.&Dickson D Skilled Interpersonal 

Communication: 

Research, Theory and 

Practice 

London: 

Routlege 

2004 

2. Campbell J., 

Kyriakides L., Muijs 

D. & Robinson W 

Assesing teacher 

effectivness, developing 

a diffrentiated model 

Great Britain: 

RoutledgeFal

mer, 

Taylor&Fran

cis group 

2006 
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- Човекови права 

- Мир и одржливот 

- Интеркултурна комуникација 

- Трансформација на конфликти 

- Трендови во глобалната образовна политика 

- Глобални едукациски модели 

- Учење на далечина, проблеми и предизвици 

- Вредности на глобалното образование: толеранција, солидарност, праведност, 

емпатија, еднаквост, одговорност, соработка, ненасилство, инклузија. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин     

В) on line (на далечина) √ 

13. Методи на учење: предавања, работа во групи, индивидуални задачи, семинарски 

работи 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности  

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

30 часа 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин  

В) on line (на далечина) √ 

 

15 часа 

17. Други форми на 

активности  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

85 часа 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

85 часа 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

85 часа 

18. Начин на оценување  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

18.1. Тестови A) со физичко присуство  

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

50 

18.2. Семинарска работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство  

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина√) 

40 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

10 

19. Kритериуми за оценување (бодови/ до 50 бода 5 (пет) (F) 
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оценка) 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовно присуство на предавања, учество 

во дискусии, изработена семинарска 

рбота 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
самоевалуација и надворешна евалуација 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Стручно и средно школско образование 

2. Код ДОН 107  

3. Студиска програма Докторски студии по образовни науки 

4. Организатор на студиската Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола 

23. 

      
Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bamber, Ph. Teacher Education for 

Sustainable Development 

and Global 

Citizenship: Critical 

Perspectives on Values, 

Curriculum and 

Assessment 

Taylor & 

Francis,  Abingd

on-on-Thames 

2019 

2. Neimann, T. D., 

Felix, J., Reeves, 

S., Shliakhovchuk, 

E. 

Stagnancy Issues and 

Change Initiatives for 

Global Education in the 

Digital Age 

Information 

Science 

Reference, 

Derry Township 

2020 

3. Luksha, P., 

Peskov, D. 

Global Education 

Futures: Agenda 

iUniverse, 

Bloomington  

2019 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Chung, J. PISA and Global 

Education 

Policy: Understanding 

Finland’s Success and 

Influence 

Brill Publishers, 

Leiden 

2019 

2. Bourn, D. The Bloomsbury 

Handbook of Global 

Education and Learning 

Bloomsbury 

Publishing, 

London 

2020 
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програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет 

6. Академска година / семестар Трета година, 

петти семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Јове Димитрија Талевски 

вонр. проф. д-р Мажанна Северин-Кузмановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

- Студентите ги анализираат иновациите во средното и средношколското 

образование 

- Студентите прават анализа на учебницте со средното и средно стручното 

образование 

- Студентите компарираат образовни системи за средно стручно образование 

- Студентите компарираат образовни системи за општо средно образование 

11. Содржина на предметната програма:  

- Иновации во општото средно образование 

- Иновации во средното стручно образование 

- Теориски основи на учењето во средното образование 

- Карактеристики на поучување во средното стручно образование 

- Адолесцентот и потешкотиите во учењето 

- Професионален развој на средношколската популација 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

Б) на хибриден начин 

 

13. Методи на учење:  Усно изложување, дискусии, интерактивна настава, далечинскo 

учење 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности  

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

Б) на хибриден начин 

 

30 ч. 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

Б) на хибриден начин 

 

15 ч. 

17. Други форми на 

активности  

16.1. Проектни 

задачи  

Б) на хибриден начин 

 

62 ч. 

16.2. Самостојни 

задачи 

Б) на хибриден начин 

 

63 ч. 

16.3. Домашно 

учење 

Б) на хибриден начин 

 

130 ч. 

18. Начин на оценување  

Б) на хибриден начин 

 

18.1. Тестови Б) на хибриден начин 50 
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18.2. Семинарска работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

Б) на хибриден начин 

 

40 

18.3. Активност и учество Б) на хибриден начин 

 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Испитот се полага тековно и се 

калкулираат резултатите постигнати од 

страна на студентот во секоја од 

наведените категории за начинот на 

оценување на студентот, што е 

регулирано и со Правилникот на 

Универзитетот. Студентите изработуваат 

и семинарска работа. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 E. C. Wragg Assessment and 

Learning in the 

Secondary School 

RoutledgeFal

mer 

2001 

2 Susan Capel, Marilyn 

Leask and Tony Turner 

(Ed.) 

Learning to Teach in 

the Secondary School-  

A companion to school 

experience ( 4th 

edition) 

Routledge 2005 

3 Jenny Frost and Tony 

Turner (Ed.) 

Learning to Teach 

Science in the 

Secondary School, 2nd 

Edition 

RoutledgeFal

mer 

2005 

     

      

      

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Karin Brodie Teaching Mathematical 

Reasoning in Secondary 

Springer New 

York 

2010 
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Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Образование на надарени и талентирани 

2. Код ДОН 107 

3. Студиска програма Образовни науки 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет  циклус 

6. Академска година / семестар Трета година , 

петти семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник Проф. д-р Љупчо Кеверески, проф. д-р Валентина 

Гулевска 

 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма: 

 podobro zapoznavawe so potrebite, karakteristikite i na~inite na edukacija 
na nadarenite vo zavisnost od  nivnata vozrast. 

 implementirawe na programite za rabota so nadarenite i talentirani u~enici 

 mo`nost  da se artikuliraat  potrebi narazliчni profili na nadareni i 
talentirani deca 

 namaluvawe na brojot na  propu{teni u~enici vo tekot na selekcijata i 
identifikacijata; 

 podobra edukacija na nastavniot kadar za rabota so nadarenite i talentiranite  

 afirmacija na individualiziran i  interdisciplinaren pristap vo otkrivawe 
i rabota  so nadarenite i talentiranite 

 samostojno podobruvawa  na tretmanot na nadarenite (inovacii)  i kreirawe 
re{enija za podobruvawe na sostojbite spored konkretnite postojni uslovi.  

 

11. Содржина на предметната програма:  

Definirawe na osnovnite poimi (nadarenost, talentiranost, nadareno dete) . 
Sovremeni sfa}awa za nadarenosta. Zakonski osnovi na tretmanot na nadarenite i 
talentiranite.  Prepoznavawe na nadarenite i talentiranite deca. Gre{ki vo 

prepoznavaweto.Едукацискимоделизаработасонадаренитеиталентираните. 

Моделинаедукацијаипрофесионаленразвојзаобразованиенанадаренитеиталентираните. 
Predrasudi i mitovi za nadarenite i talentiranite. Etiketirawe na nadarenite. 
Semejstvoto i nadarenite deca. Identifikacija na nadarenite i talentiranite deca. 
Pristapi vo diferencijacija na nadarenite deca. Na~ini na otkrivawe na nadarenite 
deca. Renculieva model na otkrivawe na nadarenosta. Prakti~ni implikacii na 
teoriite na Strenberg i Gawe i nadarenosta Rabota so nadarenite deca. U~ewe i 
podu~uvawe na nadarenite. Metakognicija. Stilovi na u~ewe. Specifi~nosti vo 
rabotata so nadarenite i talentiranite u~enici. Ulogata na stru~nite sorabotnici 

School Classrooms 
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vo u~ili{tata vo tretmanot na nadarenite.Sledewe na razvojot na nadarenite i 
talentiranite. 
 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:Предавања, работа во групи и парови, индивидуална работа, семинарски 

трудови и проекти, практични активности ( вежби, симулации, панел дискусии) 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности  

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 ч. 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 ч. 

17. Други форми на 

активности  

16.1. Проектни задачи  A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

62 ч. 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

63 ч. 

16.3. Домашно учење A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

130 ч. 

18. Начин на оценување  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

50 

18.2. Семинарска работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен Редовност, Изработени и предадени проектни, 
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испит активности, семинарски работи, презентирани 

активности,  педагошки активности  

изработени на вежби (наставен час), домашни 

задолженија Предходните задолженија треба 

да бидат презентирани на наставните часови 

или вежби 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

22. Метод на следење на квалитетот на наставата  Изготвени и примена на евалвациски  и 

самоевалуациски листи за оценување на 

квалитетот на наставата 

 

23. 

     

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Keverski, L. &N, 
Nikoloska, N. 

Kakovnastavnikimt
rebananadareniteit
alentiranite, 

KiroDandaro, 
Bitola 

 

2007 

2. Акад. Грозданка 

Гојков, проф. д-р 

Јасмина старц, проф. 

д-р Љупчо Кеверески, 

проф. д-р Методија 

Стојановски,  

 

Менторирање на 

надарените и 

талентираните 

Словенечко 

здружение 

за надарени 

и 

македонскаа

социјација 

за надарени 

и 

талентирани

. 

2016 

3. Проф. д-р Дамоска, 

Л., проф. д-р  

Арнаудова, В.,  проф. 

д-р Кеверески, Л.,  

 

Поттикнување и 

развој на 

креативноста, 

Прирачник за 

предучилишно 

образование,  

 

Проветно 

дело, Скопје 

2019 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Maksic, S. Darovito dete u skoli, Institut za 

pedagoska 

istrazivanja, 

Beograd.  

1993 

2. Arnaudova, V. i 

Ackoska- Leskoska 

Elena.  

Nadareno dete / 2000 



 

 

154 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Образовна етика 

2. Код ДОН 107 

3. Студиска програма Образовни науки 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет, Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар Трета година, 

петти семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Валентина Гулевска 

проф. д-р Златко Жоглев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан семестар 

10. Цели на предметната програма:  

- Усвојување на општи знаења од областа на етиката во образованието. 

- Идентификување на етички дилеми кои можат да се појават при реализација на 

активности во научните истражувања. 

- Стекнување на сознанија за дисеминација на резултатите од научните истражувања 

во согласност со стандардните етички параметри. 

- Флексибилна употреба на знаењата во пракса (креирање на образовни стратегии). 

- Развивање на чувство за припадност кон професијата и за почитување на елементите 

на профеасионалната етика. 

- Развивање на способност за почитување на принципот за непристрасност и 

интеркултурна толеранција во областа на научните истражувања. 

11. Содржина на предметната програма:  

- Филозофска втемеленост на образованието 

- Дефинирање на синтагмата „образовна етика“ 

- Историската основа на единството на науките 

- Принцип на демократските основи во образованието 

- Принцип на еднакви права и можности за образование 

- Принцип на автономија во високо-образовните институции 

- Етиката на истражувањата во образованието 

- Основи на професионалната етика 

- Педагошка етика 

- Глобална етика 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин     

В) on line (на далечина) √ 

13. Методи на учење: предавања, работа во групи, индивидуални задачи, семинарски 

работи 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности  

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

30 часа 
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15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин  

В) on line (на далечина) √ 

 

15 часа 

17. Други форми на 

активности  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

85 часа 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

85 часа 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

85 часа 

18. Начин на оценување  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

18.1. Тестови A) со физичко присуство  

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

50 

18.2. Семинарска работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство  

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина√) 

40 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовно присуство на предавања, учество 

во дискусии, изработена семинарска 

рбота 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
самоевалуација и надворешна евалуација 

23. 

      
Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Brandenburg, R. & 

McDonough, Sh. 

Ethics, Self-Study 

Research Methodology 

and Teacher Education 

Springer Nature, 

London 

2019 

2. Webster, R. S. & Rethinking Reflection Springer Nature, 2019 
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Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Менаџмент на човечки ресурси во образованието 

2. Код ДОН 107 

3. Студиска програма Образовни науки 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет  циклус 

6. Академска година / семестар Трета година, 

петти семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник Проф. д-р Добри Петровски 

Проф. д-р Методија Стојановски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма: 

Стекнување на соодветни знаења за огромното значење на најзначајниот вид ресурси 

т.е. човечките ресурси и нивно раководење во насока на успешно реализирање на 

организациските цели 

Стекнување теоретски и практични знаења од областа на менаџментот на човечките 

ресурси 

Стекнување на соодветни вештини кои на студентите ке им овозможат успешно 

соочување со проблемот на динамично ускладување на потенцијалите на 

организацијата со барањата на окружувањето 

Анализата на различни примери ќе овозможи студентите правилно да ги применуваат 

стекнатите знаења и разбирањето на специфичностите на пооделни работи во врска со 

човечките ресурси 

Развивање на нивните критички и аналитички способности 

 

Whelen, J. D. and Ethics for Teachers London 

 3. Gill, S. & Thomson, 

G. 

Ethical 

Education: Towards an 

Ecology of Human 

Development 

Cambridge 

University 

Press, 

2020 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Лисман, К. Д. Воведување на 

етиката во 

наставната програма 

на универзитетите: 

теорија и пракса 

„Арс Ламина“, 

Скопје 

2012 

2. Bourke, R. Ethical and Inclusive 

Research with Children 

Taylor & 

Francis,  

Abingdon-on-

Thames 

2020 
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11. Содржина на предметната програма:  

1. Ситуирање на прдметот на исужување: ужилиштето и среидната, процесен 

третман, трансзивиони фактори, методолошки приод.  

2. Обезбедуавње на човежките ресурси (ЧР): анализа на работата, планирање, 

екипиорање 

3. Развој на ЧР: рабвотно воведуавае, перманетна обука, катриерен развој 

4. Активирање на ЧР: мотивациоја, дизјанирање на рабоатта - делегиоарње 

работни задачи, проценка на изведбата. 

5. Одржување на ЧР: систем на плати, дисциплинарње, заштита при работа, 

синдијкално оргзанизирање 

6. Современио тендеции во ЧР: училиштетот како оргазнаиија што учи 

 

 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:Предавања, работа во групи и парови, индивидуална работа, 

семинарски трудови и проекти, практични активности ( вежби, симулации, панел 

дискусии) 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности  

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 ч. 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 ч. 

17. Други форми на 

активности  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

62 ч. 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

63 ч. 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

130 ч. 

18. Начин на оценување  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

50 

18.2. Семинарска работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

40 
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В) on line (на далечина) 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

редовност 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски / англиски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот Интеркултурна комуникација во образованието 

23. 

     

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Петровски Добри Менаџмент на 

човечки ресурси 

Универзитет 

Св. Климент 

Охридски 

Битола  

2007 

2.  Gareth R. Jones and 

Jennifer M.George 

Современ менаџмент Влада на РМ 

превод 

2015 

3. Derek Torrington, 

Laura Hall and 

Stephen Taylor 

Human Resource 

Management 

Prentica Hall 

Europe 

 

2002 

4. BiljanaBogicevic Menazmentljudskihresu

rsa 

Ekonomskifa

kultet-

Београд 

2003 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. MicaJovanovic – 

Bozinov, 

ZivkoKuliciTatjanaCv

etkovski 

Menadzmentljudskihres

ursa 

Megatrend 

univerzitetpri

mljenjenihna

uka, Beograd 

2004  

2. Armstrong. M Handbook  of Human 

Resource management 

practise 

Kogan page 

Limited, 

London 

2001 
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предмет 

2. Код ДОН 107 

3. Студиска програма Образовнинауки 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, 

односно институт, 

катедра, оддел) 

Педагошкифакултет 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Трет 

6. Академска година / 

семестар 

Трета година, петти 

семестар 

7. Број на ЕКТС кредити 10 

8. Наставник Проф. д-р ЗлаткоЖоглев, вонр. проф. д-р ГорданаСтојаноска 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма: 

- Студентотгиразбира и гипрепознававаријациитенаразличнитекултури, 

- Студентотгисознавакултуритекакоразличниетнитети и поседуваспособностдагианализира, 

- Студентотјаразбираверојатностаодпостоењенакултурнибариери и 

умеедакористиметодикоигинадминуваат, 

- Студентотумеекреативнодасеносисоразличноста и „другоста“, 

- Студентотправиразликамеѓумултикултурна и интеркултурнакомуникација и 

јапознаваактивнатакомпонентанаинтеркултурата, 

- Студентотгопрепознаваотсуствотонаинтеркултурнатадимензијавоучебниците, лектирите и 

другитевоспитно – образовнипомагала и умеедагиублажиилинадминипоследицитеодистото, 

- Студентотумеедајаразоткриеопштественатаконструкцијанародот, еносот, расата, идеологијата, 

политичкатаидеологија, социјалнотопотекловообразовниотпроцес и умеедагинадминепредрасудите 

и стереотипитекоиможедапроизлезатоднив, 

- Студентотимаизграденаспособностзаинтеркултурнакомуникација и 

културанаразбирањенаразличноста. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

- Општественаваријацијанакомуникацијата, 

- Културниотрелативизам и неговотозначење, 

- Лоцирање и деконстурирањенастереотипитепредрасудите,   

- Етносоциолошкипристапконкомуникацијата, 

- Социјалнотораслојување и неговиотодразвокомуникацијатанизразличнитеопштествено - 

економскиформации, 

- Интеркултурнадимензијанаучебниците, лектирата и идругитевоспитно – образовнипомагала, 

- Културанамир и разбирање 

 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина)    

13. Методи на учење:Индивидуалнаработасостудентот, работавогрупи, дискусии, 

пребарувањеналитература и интернетизвори 

14. Вкупен расположив фонд на 

време: 

300 
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15. Распределба на расположивото 

време: 

2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности  

15.1. Предавања- 

теоретска настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30часови 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15часови 

17. Други форми 

на активности  

16.1. Проектни задачи  A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

62часови 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

63 

часови 

16.3. Домашно учење A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

       130 

часови 

18. Начин на оценување  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

80 

18.2. Семинарска работа/ проект  

(презентација: писмена и 

усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до х50 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) 

20. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуствонапредавање, учествоводискусии, 

изработканасеминарскитруд 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација, надворешнаевалвација, 

спроведувањенаанкетамеѓустудентитекоигослушаатпредметот 

23. 

     

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Културни и лингвистички  компетенции во 

образованието 

2. Код ДОН 107  

3. Студиска програма Образовни науки 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет 

6. Академска година/семестар Трета година, 

петти семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Виолета Јанушева 

доц. д-р Силвана Нешковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

Преку содржините на предметот, докторандот развива лингвистчки и културолошки 

компетенции.  

11. Содржина на предметната програма: 

Науката за јазикот – лингвистика. Осврт на поглавја на современите лингвистички 

теории, и тоа: од социолингвистиката, прагматиката, дискурсната анализа, 

антрополошка лингвистика и нивната релација со културата како основна 

цивилизациска вредност.   

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Предавања, практични вежби и примери, симулации, проектни и 

домашни задачи 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

 Белон, К., Мино, К.  Комуникација ЈИЕ 

Универзитет 

2003 

 Петровски, В., 

Мирасчиева, С. 

Мултикултурализам и 

интеркултурнакомуни

кација 

Универзитет 

„ГоцеДелчев

“ Штип 

2013 

     

     

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

 Коковиќ, Д. Пукотинекултуре Просвета, 

Београд 

1997 
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15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности  

15.1. Предавања – 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Писмен дел од испитот 

Устен дел од испитот 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

60 

 

18.2. Семинарска работа/проект  

(презентација: писмена и усна) 

 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

до 50 бода 10 (десет) (A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Положен писмен дел од испитот 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација, анкети и разговори 

со студентите 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 
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ПРИЛОГ БР 4 Податоци за наставниците реализатори на студиската 

програма 

 

 

1. Austin, J. L. How to Do Things with 

Words 

Harvard 

University 

Press 

1975 

2. Lyons, J. Linguistic Semantics Cambridge 

University 

Press 

1996 

3. Каролак, С., Спасов, 

Људмил 

Семантика и 

структура на 

словенскиот вид 3 

УКИМ 1998 

4. Hudson, R. A. Sociolinguistics Cambridge 

University 

Press 

1986 

5. Haliday, M. A. K. & 

Hasan, R. 

Cohesion in English Longman 

New York 

1984 

6. Hajmz, Del Etnografija 

komunikacije 

BIGZ 

Beograd 

1980 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Radovanović, M. Sociolingvistika BIGZ, 

Beograd 

1979 

2. Filipović, R. Teorija jezika u 

kontaktu – Uvod u 

lingvistiku jezičnih 

dodira 

JAZU, 

Školska 

knjiga, 

Zagreb 

1986 

 3. Lyons, J. Language and 

Linquistics. An 

introduction 

University 

Press, 

Cambridge 

1981 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Добри Петровски 

2. Дата на раѓање 08.09.1955 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор по менаџмент 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Прв степен 1979 Правен факултет-Битола 

Втор степен 1996 Институт за социолошко и 

политичко правни истражувања - 

Скопје 

Трет степен 1998 Институт за социолошко и 

политичко правни истражувања – 

Скопје 

 

6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Органи

зациони 

науки и 

управув

ање 

(менаџ

мент) 

Менаџмент во образование, 

Претприемништво, Стратегиски 

менаџмент 

7 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Органи

зациони 

науки и 

управув

ање 

(менаџ

мент) 

Менаџмент во образование, 

Претприемништво, Стратегиски 

менаџмент 

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 

Универитет „Св. Климент 

Охридски“- Битола, 

Педагошки факултет 

Редовен професор по Организациони 

науки и управување (менаџмент) и 

Библиотекарство 
 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на 

студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Организација на 

образованието 

Сите насоки 

2. Основи на демократија  Учители и воспитувачи 

 3. Библиотекарство Сите насоки 
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9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус 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 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Менаџмент на човечки 

ресурси 

Менаџмент во образование 

2. Образовно водство Образовни науки 

3. Стратегиски менаџмент Менаџмент во образование 

   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Dobri Petrovski & 

Kristina Petrovska 

Multicultural and 

multiethnic 

toleration 

determined by 

school’s culture 

and behavior   

 

 International Scientific Conference 

“Problems and dilemmas of teaching 

and learning theory and practice in 

formal education”, Arandjelovac, 

Srbija Maj 26-27, 2017 

2. 

Dobri Petrovski & 

Kristina Petrovska 

The principal’s 

role in the 

creation of 

adequate school 

climate 

 

Faculty of Education, University of 

St. Kliment Ohridski - Bitola 6-7 

October 2016 (Education and 

research across time and space) 

3. 

Jasminka Kocoska & 

Dobri Petrovski   

The role of the 

cultural 

institutions in the 

Civic education 

in  

International Journal of Science and 

Research (IJSR) ISSN (Online): 

2319-7064, Volume 4 Issue 4 March 

2015, online 

at:http://www.ijsr.net/archive/v4i4/v

4i4_03.php; Scientific Journal 

Impact Factor Value for 2012: 3.358; 

Scientific Journal Impact Factor 

Value for 2013: 4.438; Index 

Copernicus Value for 2013: 6.14 

 

http://www.ijsr.net/archive/v4i4/v4i4_03.php
http://www.ijsr.net/archive/v4i4/v4i4_03.php
http://www.ijsr.net/images/sjif_certificate2012.pdf
http://www.ijsr.net/images/sjif_certificate2012.pdf
http://www.sjifactor.inno-space.net/passport.php?id=1416
http://www.sjifactor.inno-space.net/passport.php?id=1416
http://journals.indexcopernicus.com/International+Journal+of+Science+and+Research,p4986,3.html
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4. 

Kristina Petrovska  & 

Dobri Petrovski 

Teacher’s role in 

identifying the 

gifted and 

talented students 

 

Faculty of Education, University of 

St. Kliment Ohridski - Bitola 6-7 

October 2016 (Education and 

research across time and space) 

5. 

Валентина Гулевска, 

Јове Талевски, Добри 

Петровски 

Клучни 

компетенции на 

наставниците – 

ментори во 

основните 

училишта  

 

Мегународни научни скуп: “ 

Дидактичко- методички приступи 

и стратегије-подршка учењу и 

развоју деце” – Београд 20 

Новембар 2015 

 

 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Dobri Petrovski Координатор на проектот  

Entrepreeural learning 

SEECEL 2015 (South 

East European Center for 

Entrepreneurial learning) 

Zagreb Croatia  

2. 

Dobri Petrovski International Project in 

Education,  Project “Living 

Democracy SEE” 

(Makedonija) (како експерт 

во проектот) 

Zurich University of 

Teacher Education (IPE) 

2014/15 

3. 
Dobri Petrovski INTERPOL (International 

Relations Policy for Regional 

Integration Promotion 

St Kliment Ohridski-

Bitola 2014/15 

4. 

Dobri Petrovski Developing an Entrepreneurial 

and Innovative School 

environment in the cross border 

region 

 

supported by the 

Erasmus + program 

2016 

5. 

Dobri Petrovski ISdRIM – Интегрирање и 

структурирање на 

меѓународната соработка во 

Република Македонија 

St Kliment Ohridski-

Bitola 2014/15 

  

6. 

Петровски Добри 

координатор на 3 

годишен ТЕМПУС 

проект 

Partnership in Curriculum 

development for Teacher 

Training in Democracy 

CD_JEP -15057 2000 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 
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1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Dobri Petrovski & 

Kristina Petrovska 

Multicultural and multiethnic 

toleration determined by 

school’s culture and behavior   

 

 International Scientific 

Conference “Problems 

and dilemmas of 

teaching and learning 

theory and practice in 

formal education”, 

Arandjelovac, Srbija Maj 

26-27, 2017 

2. 

Dobri Petrovski & 

Kristina Petrovska 

The principal’s role in the 

creation of adequate school 

climate 

 

Faculty of Education, 

University of St. 

Kliment Ohridski - 

Bitola 6-7 October 2016 

(Education and research 

across time and space) 

3. 

Jasminka Kocoska & 

Dobri Petrovski   

The role of the cultural 

institutions in the Civic 

education in  

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR) ISSN (Online): 

2319-7064, Volume 4 

Issue 4 March 2015, 

online 

at:http://www.ijsr.net/arc

hive/v4i4/v4i4_03.php; 

Scientific Journal Impact 

Factor Value for 

2012: 3.358; Scientific 

Journal Impact Factor 

Value for 2013: 4.438; 

Index Copernicus Value 

for 2013: 6.14 

 

4. 

Kristina Petrovska  & 

Dobri Petrovski 

Teacher’s role in identifying 

the gifted and talented 

students 

 

Faculty of Education, 

University of St. 

Kliment Ohridski - 

Bitola 6-7 October 2016 

(Education and research 

across time and space) 

5. 
Валентина Гулевска, 

Јове Талевски, Добри 

Клучни компетенции на 

наставниците – ментори во 

Мегународни научни 

скуп: “ Дидактичко- 

http://www.ijsr.net/archive/v4i4/v4i4_03.php
http://www.ijsr.net/archive/v4i4/v4i4_03.php
http://www.ijsr.net/images/sjif_certificate2012.pdf
http://www.ijsr.net/images/sjif_certificate2012.pdf
http://www.ijsr.net/images/sjif_certificate2012.pdf
http://www.sjifactor.inno-space.net/passport.php?id=1416
http://www.sjifactor.inno-space.net/passport.php?id=1416
http://www.sjifactor.inno-space.net/passport.php?id=1416
http://journals.indexcopernicus.com/International+Journal+of+Science+and+Research,p4986,3.html


 

 

168 

Петровски основните училишта  

 

методички приступи и 

стратегије-подршка 

учењу и развоју деце” 

– Београд 20 Новембар 

2015 

 

 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 75 

11.2 Магистерски работи 35 

11.3 Докторски работи 7 

 

  

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 – 

Битола  
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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 
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 
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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) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 

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, Росси́я,УДК 

001.895:378, BDI/2013 
2. 

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  
3. 

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 
4. 

Talevski J., Januševa V., 

Pejčinovska M. 

Formative Assessment and its 

Effects in the Teaching 

Practice, oбјавен во: Modern 

Wyższa szkoła 

pedagogiczna im. j. 

Korczaka w 
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Social and Еducational 

Challenges and Phenomena. 

Polish and Macedonian 

Perspective 

Warszawie/Универзитет 

Св. Климент Охридски 

– Битола, Warszawa – 

Bitola / 2014 
5. 

Talevski J., Januševa V., 

Pejčinovska M. 

Implementation of the 

Formative Assessment in 

Combined Classes 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, 

Turkey/ 2014  
6. 

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 

7. 

Januševa V., Talevski J., 

Pejčinovska M. 

Teaching Macedonian as a 

Foreign Language 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, 

Turkey/ 2014 
8. 

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 
9. 

Ђокић И., Кука М., Талевски 

Ј. 

Правци реконструкције 

система образовања 

Квалитет и изврсност 

образовању, Београд, 

Србија/ 2015 

 
10. 

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 
11. 

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 978-

966-8736-05-6, England 

and Wales, 2016 
12.  

Talevski, J., Aceska, N. 

Importance of Stem Teachers` 

Networking for the Success of 

European Projects 

Third International 

Conference ―Education 

across Borders, 
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Education and Research 

Across Time and Space, 

Педагошки факултет – 

Битола  / 2016 
13.  

Ðokic I., Kuka M., Talevski J. 

Redifining Structure and 

Strategy for Development of 

Higher Education 

Third International 

Conference ―Education 

across Borders, 

Education and Research 

Across Time and Space, 

Педагошки факултет – 

Битола / 2016 

 
14. 

Janusheva, V., Pejchinovska, 

M., Talevski, J., Merkovska, M. 

Homework in function of 

formative assessment of 

students’achievements in 

teaching the Macedonian 

language in the Republic of 

Macedonia 

International Journal of 

Research Studies in 

Education, ISSN: 2243-

7703, Online ISSN: 

2243-7711,Vol. 7 

(2018), No. 1: 29-39 / 

2017 
15.  

Janusheva, V., Pejchinovska, 

M., Talevski, J. 

The Еxternal Аssessment in 

the Republic of Macedonia – 

Does it Justify its Existence? 

„Учител“, ISSN 1857-

8888 (online), DOI. 

10.20544/teacher.13.01, 

Vol. 13: 74 – 82 / 2017 

 

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 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 
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предучилишното, 

основното и средното 

образование  

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 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

156 19 5 

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 

Магистерски студии 

(Настава по јазик-

Англиски јазик) 

2011 Педагошки Факултет- 

Битола 

Докторски студии 

(Наука за јазик-

Англиски) 

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, Англистика, Наука за 

јаизк,  

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 англиска книжевност Англиски јазик и книжевност/Педагошки 

Факултет- Битола 

2. Лексикологија на англиски јазик Англиски јазик и книжевност/Педагошки 

Факултет- Битола 
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3. Дескриптивна граматика на англискиот јазик Англиски јазик и книжевност/Педагошки 

Факултет- Битола/ Преведување и 

толкување од англиски јазик на 

македонскии обратно/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. Морофлогија на АЈ 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 

1. Современи стратегии на наставата по англиски 

јазик и книжевност 

Настава по јазик/Педагошки Факултет- 

Битола 

2. Методичка практика Настава по јазик/Педагошки Факултет- 

Битола 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методика на креативната наставата  по англиски 

јазик и книжевност 

Настава по јазик/Педагошки Факултет- 

Битола 

2. Когнтивни методи во образованието на надарени 

и талентирани 

Надарени и талентирани/Педагошки 

Факултет- Битола 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. KOSTADINOVSKA 

STOJCHEVSKA, Bisera 

RAISING CULTURAL 

AWARENESS IN EFL/ESL IN 

THE CLASSROOMS IN THE 

International Journal of 

Education TEACHER, 

[S.l.], v. 10, n. 19, p. 65-67, 
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REPUBLIC OF MACEDONIA june 2020. ISSN 1857-

8888. Available at: 

<http://ijeteacher.com/inde

x.php/ijeteach/article/view/

116>. Date accessed: 03 

aug. 2020. 

doi: https://doi.org/10.2054

4/teacher/19.08. 

2. Kostadinovska-Stojchevska, B.,  

 

The role of journalistic titles in 

claiming responsibility for or 

against a movement and its 

outcomes: The case of the anti-

vaccination movement in R. of 

Macedonia 

REAL 17, (2019), 

 

3. Kevereski Lj., Kostadinovska-

Stojchevska, B.,  
Brain drain – current 

conditions and perspectives,  

 

EuropEan pErspEctivEs - 

intErnational sciEntific 

Journal on EuropEan 

pErspEctivEs, volume 10, 

number 1 (17), pp 41-64, 

April 2019(2019). 

4. Kostadinovska-Stojchevska, B.,  
 

The Iron Lady- known by 

many, understood by few: the 

role of antonomasia as a word 

formational process in the 

EFL education. 

2019 Conference of the 

Department of English 

Language and Literature: 

English Studies at the 

Interface of Disciplines: 

Research and Practice, 

published in the 

proceedings 

5. Pejchinovska, M., Janusheva, V. & 

Kostadinovska-Stojchevska, B.  

 

Significance of students´ 

activities for the learning 

process, qualitative analysis in 

primary education in Republic 

of Macedonia. 

Journal for Educators, 

Teachers and Trainers, Vol. 

10(1). 129 – 139. Journal 

for Educators, Teachers 

and Trainers JETT, Vol. 10 

(1); ISSN: 1989-9572 

6.  Kostadinovska-Stojchevska, B., & 

Petrovska, I. 

 

RINGING THE DOORBELL 

OF EUROPE: SENTENCE 

AND LEXICAL 

INVENTIVENESS IN THE 

NEWSPAPERS IN 

MACEDONIA. 

European Journal of 

Applied Linguistics 

Studies, 0. Retrieved from 

https://www.oapub.org/lit/i

ndex.php/EJALS/article/vie

w/85/115 

7.  Kostadinovska-Stojchevska, B., & 

Popovikj, I.  

 

TEACHER TALKING TIME 

VS. STUDENT TALKING 

TIME: MOVING FROM 

TEACHER-CENTERED 

CLASSROOM TO 

LEARNER-CENTERED 

CLASSROOM.  

The International Journal 

of Applied Language 

Studies and Culture, 2(2), 

25-31. 

https://doi.org/10.34301/als

c.v2i2.22 

6. Bisera Kostadinovska-Stojchevska, 

PhD,  

 

A journalistic “crises”: 

Contrastive approach on 

journalistic writing in 

Macedonian news reporting 

REAL studies,  DAAD-

Sonderprogramm 

“Akademischer Neuaufbau 

Südosteuropa” Geförderte 

Partnerschaften im Bereich, 

2017 

http://ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/116
http://ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/116
http://ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/116
https://doi.org/10.20544/teacher/19.08
https://doi.org/10.20544/teacher/19.08
https://www.oapub.org/lit/index.php/EJALS/article/view/85/115
https://www.oapub.org/lit/index.php/EJALS/article/view/85/115
https://www.oapub.org/lit/index.php/EJALS/article/view/85/115
https://doi.org/10.34301/alsc.v2i2.22
https://doi.org/10.34301/alsc.v2i2.22
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7.  Irina Petrovska, PhD, Bisera 

Kostadinovska-Stojchevska, PhD,  

 

Media and Knowledge 

Dissemination: The influence of 

Webinars on the Sentence 

Structure of EFL Speakers in 

Macedonia (case study), 

Scholarly Pathways: 

Knowledge Transfer and 

Knowledge Exchange 

in Academia, An 

International Conference 

hosted by CERLIS, 

University of Bergamo, 

Italy,2017 
Печатени книги во песледните пет години (до пет) 
1 Виолета Јанушева, Бисера Костадиновска-

Стојчевска 

Академско пишување 1 Битола: Универзитет 

„Св. Климент 

Охридски“, Педагошки 

факултет – Битола, 

2017 
2 Виолета Јанушева, Бисера Костадиновска-

Стојчевска 

Академско пишување 2 Битола: Универзитет 

„Св. Климент 

Охридски“, Педагошки 

факултет – Битола, 

2019 
 

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  

 

2013-2014-2015-2017-

2018-2019-2020 

2.  EDC/HRE “Living Democracy 

SEE” (Makedonia)” 

2014-2015 

3. OSCE Упатството за наставна 

пракса на студенти идни 

наставници, воспитувачи и 

педагози, 

2013-2014 

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 

Повеќе од 40 6 / 
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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 Лупчо Кеверески 

2. Дата на раѓање 25.04. 1959 

3. Степен на образование Осми 

4. Наслов на научниот степен Доктор на психолошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Факултет 

1986 Филозофски 

факултет – 

психологија, Скопје 

Магистер 1997 ИСППИ-Скопје 

Доктор 

2004 Филозовски 

факултет– Нови Сад, 

одсек Психологија  

6.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

 Образование Психологија  

 

7. 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образование Психологија  

 

 

 

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 

Редовен  професор 

 

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. Психологија  (З) Учители  

 2. Развојна психологија  (З)(задолжителен) Воспитувачи 

 3.  Социјална психологија (З) Социјална и рехабилитациска   

 4. Психологија (И)  Јазици 

 
5. 

Образование на надарени и 

талентирани(И) 
Учители, воспитувачи 

 
6. 

Психолошки интервенции во спицијална 

педагогија 
Социјална и рехабилитациска   

 7. Педагошка психологија (по избор на студентите) 

 8.   

 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. 
Откривање и работа со надарените и 

талентираните  

Образование на надарени и 

талентирани  

2. 
Поттикнување и развој на надареноста Образование на надарени и 

талентирани 
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3. 

Советодавна работа на стручните 

соработници со надарените - 

Образование на надарени и 

талентирани 

 
4. 

Методологија (втор) Образование на надарени и 

талентирани 

 
5. 

Комуникациски аспекти со надарените 

и талентираните (втор) 
 

 6.   

 7.   

 8.   

 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. Образование на надарени и таленирани Образовни науки 

2. 

Психологија на надареност, Креативност, 

Советодавна работа на стручните 

соработници со надарените (И) 

Надареност и талентираноста 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Alla Belousova, Yulia 
Mochalova, Ljupco 
Kevereski, Olga Block 
SHS  

 

Detection of contradictions by 
linguistically gifted younger students: 
features of frustration and creativity, 

Web of Conferences 

70, 08006 (2019), 

https://doi.org/10.1051

/shsconf/20197008006 

ICTDPP-2019 

2. 

Ljupcho Kevereski 

and Bisera 

Kostadinovska-

Stojchevska  

Brain drain – current 

conditions and perspectives, 

European Perspectives −  

International 

Scientific 

Journal on 

European 

Perspectives 

volume 10, 

number 1 (17), 

pp 41-64, April 

2019 

 

3. 

Проф. д-р Љупчо 

КЕВЕРЕСКИ  

ПУТ У СРЕДИШТЕ СОПСТВА 

ЗАДЊЕ ОРУЂЕ 

САВРЕМЕНОГ ЧОВЕКА,  

Научни скуп са 

међународним 

учешћем 

ВЛАДЕТА 

ЈЕРОТИЋ – 

https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/11/shsconf_ictdpp2018_08006/shsconf_ictdpp2018_08006.html
https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/11/shsconf_ictdpp2018_08006/shsconf_ictdpp2018_08006.html
https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/11/shsconf_ictdpp2018_08006/shsconf_ictdpp2018_08006.html
https://doi.org/10.1051/shsconf/20197008006%20ICTDPP-2019
https://doi.org/10.1051/shsconf/20197008006%20ICTDPP-2019
https://doi.org/10.1051/shsconf/20197008006%20ICTDPP-2019
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КЊИЖЕВНИК, 

НАУЧНИК И 

РЕЛИГИОЗНИ 

МИСЛИЛАЦ,  

ПЕДАГОШКИ 

ФАКУЛТЕТ У 

ВРАЊУ 

УНИВЕРЗИТЕТ

А У НИШУ, 

(2019).   

 

4. 

 Prof. d-r LJUPCO 

KEVERESKI & 

DRAGAN 

RISTEVSKI    

FUTURE TRENDS FOR 

GIFTED AND TALENTED, 

CHALLENGES FOR THE 

FUTURE OF THE REPUBLIC 

MACEDONIA , Contemporary 

aspects of giftedness, 

Jerneja Herzog 

(Ed.), Verlag Dr. 

Kovač Hamburg 

2019 

 

5. Dr. Ljupčo Kevereski: 

PREDSODKI O NADARJENIH IN 

TALENTIRANIH UČENCIH V 

REPUBLIKI MAKEDONIJI 

Didactica Slovenica 

Pedagoška 

obzorja.2017, 

letnik 32, številka 1 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. Проф. д-р Кеверески., Л 
Одливот на мозоци (не)решлив 

проблем 

ОУ Јанко Глазер, 

Руше Словенија, 

2019 

2. 

Кеверески Лупчо - 

Раководител  

Национален проект- Откривање и 

работа со надарените и 

талентираните  

МОН, БРО, 

2014 

3. 

Кеверески Лупчо - 

Раководител  

Национален проект, Примена и 

интерпретација на тестовите за 

откривање на надарените и 

талентираните 

МОН, БРО, 

2014 

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Акад. Грозданка 

Гојков, проф. д-р 

Јасмина старц, проф. 

Менторирање на надарените 

и талентираните 

Словенечко 

здруѓение за 

http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2017_32_01.pdf
http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2017_32_01.pdf
http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2017_32_01.pdf
http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2017_32_01.pdf
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д-р Љупчо Кеверески, 

проф. д-р Методија 

Стојановски  
 

надарени и 

македонкс 

аасоцијација за 

надарени, 2016 

2. 
Проф. д-р Кеверески, 
Л., 

Психологија 

Печатница Лик, 
Струга, 2016 
 

3. 

Проф. др- Марија 
Димоска- и проф. д-р 
Љупчо Кеверески 
(2017) Битола 
 

Емоционална интелигенција 

како нова психолошка 

парадигма, 

Битола, 2017 

4. 

Проф. д-р Дамоска, 
Л., проф. д-р  
Арнаудова, В.,  проф. 
д-р Кеверески, Л., 
(2019),  

Поттикнување и развој на 
креативноста, Прирачник за 
предучилишно образование,  

 Просветно дело, 
Скопје, 2019 

 

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Lupco Kevereski, Marija 

Kotevska Dimovska, Dragan 

Ristevski 

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, 2016 

2. 
A Azeska, J Starc, L 

Kevereski 

Styles of decision making and 

management and dimensions of 

personality of school principals 

International Journal of 

Cognitive Research in 

Science, Engineering and 

Education, 2017… 

3. Dr. Ljupčo Kevereski: 

PREDSODKI O NADARJENIH 

IN TALENTIRANIH UČENCIH 

V REPUBLIKI MAKEDONIJI 

Didactica Slovenica 

Pedagoška obzorja.2017, 

letnik 32, številka 1 

4. 
L Kevereski 
 

(Self) Evaluation of Knowledge in 
Students’ Population in Higher 
Education in Macedonia 

 

Research in Pedagogy 7 

(1), 69-75, 2017 

5. L Kevereski 
 

The impact of socioeconomic status 
on the occurrence of perfectionism in 
primary school gifted students 

 

Research in Pedagogy 5 
(1), 42-51, 2015 
 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 50 

11.2 Магистерски работи 20 

11.3 Докторски работи 4 

 

https://doaj.org/article/42408bc610b24e8087883462ae179134
https://doaj.org/article/42408bc610b24e8087883462ae179134
https://doaj.org/article/42408bc610b24e8087883462ae179134
https://doaj.org/article/42408bc610b24e8087883462ae179134
https://doaj.org/article/42408bc610b24e8087883462ae179134
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2017_32_01.pdf
http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2017_32_01.pdf
http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2017_32_01.pdf
http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2017_32_01.pdf
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од прв, втор и 

трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Златко Жоглев 

2. Дата на раѓање 06.11.1959 година 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на социолошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Додипломски студии 

(Bachelor) 

1983 Филозофски факултет 

ННСГ за Социологија - Скопје 

Втор степен (M.A.) 1992 Институт за социолошки и 

политичко - правни истражувања - 

Скопје 

Трет степен (Ph.D.) 1996 Филозофски факултет - Скопје 

 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Социоло

гија 

Социологија на научно-

технолошкиот развој; 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Социоло

гија 

Општеството и компјутерите 

Социологија на комуникации 

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 

Редовен професор, Социологија на 

образование, Компаративни религиски 

системи 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус 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,)/ 

Педагошки факултет - Битола 

2. 

Компаративни религиски системи Учители/Педагошки факултет - Битола 

Воспитувачи/ Педагошки факултет - Битола 

Јазични насоки (Англиски јазик и книжевност, 

)/ Педагошки факултет - Битола 

3. 

Култура и комуникации, 

 

Јазични насоки (Англиски јазик и книжевност, 

Преведување од македонски на англиски јазик 

и од англиски јазик на македонски јазик)/ 

Педагошки факултет - Битола 

9.2 
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус 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. 
Професионално комуницирање Менаџмент во образованието/ Педагошки 

факултет - Битола 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Деловно комуницирање Менаџмент во образованието 
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2. Образовна етика 
 

Менаџмент во образованието 

10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Gordana Stojanoska, 

Zlatko Zhoglev 

The discrimination attitudes of 

the students on the basis of 

ethnicity in the ethnically mixed 

schools 

Balkans Sociological Forum, 

SEE University – Tetovo, Ss. 

Cyril and Methodius 

University – Skopje, 2015 

2. 

Zlatko Zhoglev, Gordana 

Stojanoska 

 

Consideration of C.W. Mills for 

social sciences, education, 

intellectuals and their relevance 

today 

Association of Sociologist of 

the Republic of Macedonia, 

Department of Sociology – 

Faculty of Philosophy, UKIM 

– Skopje, 2017 

3. 
Gordana Stojanoska, 

Zlatko Zhoglev 

Professional Association of 

Teachers between the two 

World Wars in Bitola City, 

Bitola and Mariovo District 

Macedonian Science Society – 

Bitola, 2018 

4.    

5.    

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 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” (DINAQUF) 

 

145165 – TEMPUS – 2008 – 

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 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 
Печатени книги во пoследните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Златко Жоглев, Петер Рау, 

Валентина Илиева 

20 години здружение за 

македонско-германско 

пријателство и соработка 

Здружение за македонско-

германско пријателство и 

соработка, Битола 2017. 



 

 

183 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
Peter Rau, Zlatko Zhoglev, 

ValentinaIlieva 

20 Jahregesellschaft fur 

makedonisch-deutsche 

freundschaft und 

zusammenarbeit 

Gesellschaft fur 

makedonisch-

deutscheFreundschaft und 

Zusammenarbeit, Bitola 2017. 

3. Златко Жоглев Сенката на добриот човек 
Матица македонска, Скопје 

2018. 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Златко Жоглев, Гордана 

Стојаноска 

Платон за образованието и 

воспитувањето во делото 

„Држава“ 

Филозофски факултет, 

Скопје 2016. 

2. 
G. Stojanoska, D. Andonovs

ka-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. 

3. 

.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. 

4. Zlatko Zhoglev 

Contribution of St.Clement of 

Ohrid for the educational 

activity and society 

Faculty of Education, UKLO 

– Bitola, 2017. 

5. Zlatko Zhoglev 

For Professor Sebastian 

Kempgen- from my angle  (part 

of Monography) 

University of Bamberg, 2017. 

 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 10 

11.2 Магистерски работи 7 

11.3 Докторски работи 1 

 

 

Име и презиме  Методија Стојановски 

Дата на раѓање 22.08.1952 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Доктор по кадровски менаџмент 

Каде и кога го завршил Образование Година Институција 

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/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev
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образованието односно се стекнал со 

научен степен 

професор по педагогија 1980 Филозофски факултет-

Скопје 

магистер по кадровски 

менаџмент 

1996 Институт за 

социолошко и 

политичко правни 

истражувања – Скопје 

Доктор по кадровски 

менаџмент 

1999 Институт за 

социолошко и 

политичко правни 

истражувања – Скопје 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен 

Подрачје Поле  Област  

Организациони 

науки 

Менаџмент Друго 

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. Проектен менаџмент Учители, Воспитувачи / Педагошки 

факултет 

2. Воспитно - образовната органицазија и средината Учители, Двопредметни студии, ИТО /  

Педагошки факултет – Битола 

3. Менторство Учители, Воспитувачи, Двопредметни 

студии / Педагошки факултет – Битола 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Училишен менаџмент Менаџмент во образование, Англиски 

јазик, Германски јазик / Педагошки 

факултет – Битола 

2. Менаџмент на промени Менаџмент во образование / Педагошки 

факултет – Битола 
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Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Образовно водство Докторски студии по образовни науки / 

Педагошки факултет – Битола 

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 
Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Стојановски Методија Valid indicators of scientific 

nature of pedagogy 

Subotica / 2011 

2. Стојановски Методија Evaluation - determinant of 

effective school 

VI International Balkan 

Congress for Education and 

Science, Ohrid / 2011 

3. Стојановски Методија Modern approaches of school 

management 

International Scientific 

Symposium, Ohrid / 2011 

4. Стојановски Методија Partnerships between school and 

community 

International Scientific 

Conference, Ohrid / 2010 

5. Стојановски Методија Mentoring of gifted and talented International Balkan 

Education and Science 

Congress, Edrene, Turkey / 

2009 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Стојановски Методија Модернизација на 

образование 

МОН/2010 

2. Стојановски Методија Strengthening School Boards 

Program 

USAID / 2010 

3. Стојановски Методија Improvement of Mentoring and 

Tutoring of students 

USAID / 2008 

4. Стојановски Методија Програма за раководење со 

училиште 

МОН / УСАИД / 2008 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од прв, втор и 

трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Виолета Јанушева 

2. Дата на раѓање 16.11.1968 г.  

3. Степен на образование Трет 

4. Наслов на научниот степен Доктор на филолошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор на 

филолошки науки 

2009 Филолошки факултет „Б. Конески“ – 

Скопје  

Магистер по 

филолошки науки 

2004 Филолошки факултет „Б. Конески“ – 

Скопје  

Наставник по 

македонски јазик 

1991 Филолошки факултет „Б. Конески“ – 

Скопје  

Наставник по 

јужнословенски 

книжевности 

1998 Филолошки факултет „Б. Конески“ – 

Скопје  

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 

Наука 

за јазик 

Македонистика 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 

Наука 

за јазик 

Македонистика 

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  

редовен професор 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус 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  

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
77 15 1 
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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 и  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 Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и 

книжевност, 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 Преведување од македонски на англиски и од 

англиски на македонски јазик – Педагошки 

факултет – Битола  

 

17.  

Правопис и правоговор Наставник по одделенска настава, Воспитувач, 

Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и 

книжевност, Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски јазик –   

Педагошки факултет – Битола 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус 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 – Педагошки факултет – Битола  

 
5.  

Семантички категории Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и 

книжевност – Педагошки факултет – Битола  

 
6.  

Докимологија Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и 

книжевност, Менаџмент на човечки ресурси – 

Педагошки факултет – Битола  
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9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Современи лингвистички теории  Наука за јазик – македонски, англиски  – 

Педагошки факултет – Битола  

2. 
Библиотекарството и образованието Наука за јазик – македонски, англиски  – 

Педагошки факултет – Битола  

 
 3. 

Евалуација на наставата, наставниот 

процес и образовните установи 

Наука за јазик – македонски, англиски, Менаџмент 

во образование, Образовни науки – Педагошки 

факултет – Битола  

 
 4.  

Методологија на 

научноистражувачката работа во 

наставата по јазик и литература 

Наука за јазик – македонски, англиски  – 

Педагошки факултет – Битола  

 
 5. 

Културни и лингвистички 

компетенции во образованието 

Образовни науки – Педагошки факултет – Битола 

10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Виолета Јанушева Стандарден македонски јазик Битола: Универзитет „Св. 

Климент Охридски“, 

Педагошки факултет – 

Битола, 2017 

2. 

Виолета Јанушева, Бисера 

Костадиновска-Стојчевска 

Академско пишување 1 Битола: Универзитет „Св. 

Климент Охридски“, 

Педагошки факултет – 

Битола, 2017 

3. Јове Димитрија Талевски, Аспекти на оценувањето Битола: Универзитет „Св. 
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Виолета Јанушева Климент Охридски“, 

Педагошки факултет – 

Битола, 2015 

4. 

Виолета Јанушева, Бисера 

Костадиновска-Стојчевска 

Академско пишување 2 Битола: Универзитет „Св. 

Климент Охридски“, 

Педагошки факултет – 

Битола, 2019 

5. Виолета Јанушева 

Мултипликативната 

конфигурација во македонскиот 

јазик 

Битола: Педагошки 

факултет, 2020 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Janusheva, V., Jurukovska, 

J. 

„Conceptual formulation of 

neologisms in various dictionaries 

and primary school Macedonian 

language course textbooks“. 

Journal of Language and 

Linguistic Studies v. 11, 2, 

2015, 99–116. 

2. Јанушева, В.  

Анализа на објаснувањата на 

поимот жаргон во стандардниот 

македонски јазик 

Скопје, Институт за 

македонски јазик „К. 

Мисирков“. Македонски 

јазик LXVII, 215 – 225, 2016 

3. Јанушева, В. 

„Асиндетонските реченици низ 

функционалните стилови на 

македонскиот стандарден јазик“ 

Mundo Eslavo 16, 2017, 395–

407 

4. 
Janusheva, V., Neshkovska, 

S. 

„Semantic formulas for expressing 

condolences in the Macedonian 

Language: An intercultural study“ 

European Journal of 

Literature, Language and 

Linguistics Studies v. 2, 2, 

2018, 85–102 

5. Јанушева, В. 

Синтаксата на насловите во 

електронските медиуми во 

македонскиот стандарден јазик“ 

Современа фиолологија 

2(1), 2019, 59–79 

    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи Над 60 

11.2 Магистерски работи 4 

11.3 Докторски работи / 

 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Виктор Митревски 

2. Дата на раѓање 28. 03. 1963 г. 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор по кинезиолошки науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

професор по 

физичко 

1988 Универзитет Св. Кирил и Методиј 

Скопје, Факултет за физичка култура, 

Скопје  



 

 

190 

 

 

воспитување 

Магистер на 

кинезиолошки 

науки 

2009 Универзитет Св. Кирил и Методиј 

Скопје, Факултет за физичка култура, 

Скопје  

Доктор по 

кинезиолошки 

науки 

2012 Универзитет Св. Кирил и Методиј 

Скопје, Факултет за физичка култура, 

Скопје 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образо

вание 
Кинезиолошки науки 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образо

вание 
Кинезиолошки науки 

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 

СОУ “Крсте Петков 

Мисирков“ – Демир 

Хисар 

Вонреден професор во областа 

кинезиологија, (спорт, спортска 

рекреација и физичко воспитување) 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на 

студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Основи на спортот и 

здравственото воспитание 

Наставник за одделенска настава – Педагошки 

факултет, Битола 

2. 
Методика на наставата по спорт 

и здравствено воспитание 

Наставник за одделенска настава – Педагошки 

факултет, Битола 

3. Основи на физичко воспитание Воспитувач – Педагошки факултет, Битола 

4. 
Методика на физичко 

воспитание 

Воспитувач – Педагошки факултет, Битола 

5. 
Планирање и менаџирање со 

спортски настани 

Опeративен менаџмент – Бизнис академина 

Смилевски, Битола 

 
6. 

Проценка на спортска изведба Опeративен менаџмент – Бизнис академина 

Смилевски, Битола 

 
7. 

Дизајнирање и продажба на 

забавни настани 

Опeративен менаџмент – Бизнис академина 

Смилевски, Битола 

 
8. 

Однесување на учесниците на 

забавни настани 

Опeративен менаџмент – Бизнис академина 

Смилевски, Битола 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Методологија на истражување со 

статистика во бизнисот 

Стратегиски менаџмент – Бизнис академина 

Смилевски, Битола 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Методичко моделирање на 

наставата физичко и 

Доктор по образовни науки, Педагошки 

факултет Битола 
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здравствено образование 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Митревски, В.  

 

 

 

 

Улогата на 

менаџментот на 

знаење во 

реализацијата на 

програмите по 

ФЗО од 

одделенска 

настава 

 

Во зборник на трудови 

„Менаџмеџментот и современите 

практики“, 2017 (стр. 251-259). 

Скопје: Петти меѓународен 

симпозиум. 

2. 

Mitrevski, V. & 

Stojanovska, V.  

 

The role of the 

Lesson Plan in the 

Class of Physical 

Education in the 

Student’s 

Development 

 

Journal of „ INTERNATIONAL 

JOURNAL OF SCIENCE AND 

RESEAREH (IJSR)“, (India), Vol. VI, 

Issue - 3, 2017. Str. 1709-1713. IF: 

6,391 

 

3. 

 

Митревски, В. и 

Митревска, М. 

Улогата на 

менаџирање со 

знење врз 

успешнста на 

образовните 

институции 

Во зборник на трудови: На петтата 

меѓународна конференцја 

„Современите менаџерски 

предизвици“ со предметен фокус 

„Иновациите и организацискиот 

развој“ . Битола: БАС Институт за 

менаџмент, 2018 (стр. 355-363).  

4. 
Mitrevski, V. and 

Aceski, A. 

Effective 

modifications for 

creative physical 

and health 

education   

International Journal of Research in 

Physical Education, Sport and Health, 

Skopje. 2019, Vol. 9, No. 2, p.p. 45-49. 

5. 

Митревски, В. Улогата на 

наставникот во 

процесот на 

менаџирање со 

знењето 

Во зборник на трудови 

„Менаџмеџментот и современите 

практики“, 2019 (стр. 108-112). 

Скопје: Шетти меѓународен 

симпозиум. 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

БАС Институт за 

менаџмент - Битола 

РСФОК (Развивање 

старатегиски фокусирана 

организација за 

конкурентност) 

2015/16 

2. 
(OSCE) Organization for 

Security and Co-

operation in Europe, 

IMPACT EVALUATION OF 

THE TRAINING ON THE 

NEW LAW ON CRIMINAL 

Dekemvri, 2016 
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Skopje PROCEDURE  

 

  

3. 

БАС Институтот за 

менаџмент - Битола 

ВИКО (Влијанието на 

иновациите врз 

конкурентноста  на 

организациите) 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните 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. 
Митревски, В.  

 
Планирање спортски настани 

ФФК, Кондиција, 

(Скопје), 2016, (5), 99-

103. 

2. Митревски, В.  

Спортските настани и 

потребата од нивно 

организирање. 

ФФК, Кондиција, 

(Скопје), 2017,  (6), 1-4. 

3. 
Митревски, В. и 

Митревска, М. 

Финансирање на спортски 

настани 

ФФК, Кондиција, 

(Скопје), 2018, (8), 9-12. 

4. 
Митревски, В. и 

Митревска, М. 

Ефектите од спортските 

натани во опкружувањето 

ФФК, Кондиција, 

(Скопје), 2018, (9), 21-25 

5. 
Митревски, В. и 

Митревска, М. 

Планирање на маркетинг 

целите кај спортските настани 

ФФК, Кондиција, 

(Скопје), 2019, (11), 52-

55 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 4 

11.2 Магистерски работи 3 

11.3 Докторски работи / 

 

 

 

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 
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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 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

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 

Вонреден професор 

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  
Наставник за одделенска настава/ Педагошки 

факултет-Битола 

 2. Математика Воспитувачи / Педагошки Факултет – Битола 

 
3.  

Креативно математичко 

изразување 

Наставник за одделенска настава/ Педагошки 

факултет-Битола 

 
4. 

Креативно математичко 

изразување 

Англиски јазик и книжевност/ Педагошки 

факултет-Битола и  Технички факултет-

Битола 

 
5. 

Креативно математичко 

изразување 

Македонски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет-Битола и  Технички факултет-

Битола 

 
6. 

Развивање на критичко мислење 

со користење математика 

Социјална и рехабилитациска педагогија / 

Педагошки Факултет – Битола 

 7.   

 8.   

 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 
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1. Линеарна алгебра 
Наставник за одделенсканастава 

 / Педагошки факултет-Битола 

2. Линеарна алгебра 
Воспитувач/ Педагошки факултет-

Битола 

 
3. Елементи од математичка анализа 

Наставник за одделенска настава / 

Педагошки факултет-Битола 

 
4. Елементи од математичка анализа 

Воспитувач/Педагошки факултет-

Битола 

 5.   

 6.   

 7.   

 8.   

 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. 

Современи тенденции во наставата по 

математика 

Методичко моделирање на настава по 

математика 

Образовни науки/ Педагошки 

факултет-Битола 

 

 

3. 
Откривање и работа со математички 

таленти 

Надарени и талентирани/ 

Педагошки факултет-Битола 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Seweryn-

Kuzmanovska  M., 

Dimovski D. 

Connections between (4,1), (4,2) 

and (4,3)-eqivalences  
Horizons, 2012 

2. 

Seweryn-

Kuzmanovska M., 

Dimovski D. 

Description of (4,2) equivalences 

Fifth international 

conference, FMNS, 

Blagoevgrad, 2013 

3. 

Pachemska S., 

Atanasova-Pachemska 

T., Iliev D., Seweryn-

Kuzmanovska  M 

Analyses of student’s 

achievements dedepending on 

math teching methods 

Proceedings Social 

and Behavioral 

Science, 2014 

4. 
Seweryn-Kuzmanovska 

М, Chalamani S. 
Diferent notions for continuity Horizons, 2014 

5. 

Seweryn-Kuzmanovska 

M.,     

Atanasova-Pachemska 

T., Chalamani S. 

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) 
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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 - 

Примена на современите стратегии 

и техники на поучување во 

основните училишта 

2010 

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. 

Seweryn-

Kuzmanovska M., 

Chalamani S. 

Textual and Problem Tasks in 

the Modern Teaching of 

Mathematics  

International Conference 

„Education and 

Research Across Time 

and Space” 1100th 

Death Anniversary of 

St. Clement of Ohrid;  

Bitola, 2016 
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2. 

Chalamani S., 

Seweryn-

Kuzmanovska M. 

Teaching Mathematics by 

Solving Problems 

13th International 

Balkans Education 

and Science Congres, 

Trakya University, 

Edirne Turkey, 2018 

3. 

Chalamani S., 

Kotevska E., Seweryn-

Kuzmanovska M. 

An Original Approach to the 

Construction of (3,2,ρ)-N-

Symmetrizible Hilbert Spaces 

ICEST 2019 Ohrid, 

North Macedonia, 

2019 

4. 

Чаламани С., 

Северин-Кузмановска 

М., Котевска Е 

Споредба на наставната 

содржина дрцимални броеви 

во учебниците по 

математика за VI одделение 

Меѓународна 

конференција за 

образованието по 

математика, физика 

и сродни науки, 

Скопје, 2019 

5. 

Котевска Е., 

Чаламани С., 

Соколоски П., 

Северин-Кузмановска 

М. 

Математика од основно 

образование до факултет-

дали сме ланец или посебни 

алки? 

Меѓународна 

конференција за 

образованието по 

математика, физика 

и сродни науки, 

Скопје, 2019 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи / 

11.2 Магистерски работи / 

11.3 Докторски работи / 

 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од прв, втор 

и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Атанасоска  Татјана 

2. Дата на раѓање 12.10.1966 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на педагошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

педагог 

1989 Универзитет Св Кирил и Методиј 

Институт за педагогија, Скопје 

Магистер на 

педагошки 

науки 

1994 Универзитет Св Кирил и Методиј 

Институт за педагогија, Скопје 

Доктор на 

педагошки 

2001 Универзитет Св Кирил и Методиј 
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науки Институт за педагогија, Скопје 

6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образование Педагогија 

7 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образование Педагогија 

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 Редовен професор 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Педагогија 
Наставник за одделенска настава,  Англиски јазик и 

книжевност, Македонски јазик и книжевност 

2. Теорија на воспитание Социјална и рехабилитациска педагогија 

 3. Предучилишна педагогија Воспитувач 

 
4. 

Педагошко-социјална работа со 

семејство 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

  Теорија на социјална инклузија Социјална и рехабилитациска педагогија 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Управување и раководење со 

квалитетот на наставата 

Менаџмент во образование 

2. Стратегии на учење и поучување Магистер воспитувач 

 3. Методика на воспитна работа Магистер воспитувач 

 4.  Стратегии за работа со родители Магистер воспитувач 

    

  Соработка со родители на деца со Магистер воспитувач 



 

 

198 

посебни потреби 

  Педагошки надзор и советување Магистер воспитувач 

  Управување со процеси во училница Магистер воспитувач 

  Стратегии на учење и поучување Наставник за одделенска настава 

  Развој на курикулум Наставник за одделенска настава 

  Евалуација на педагошко 

постигнување 

Наставник за одделенска настава 

  Педагошки надзор и советување Магистер воспитувач 

  Образовни промени и иновации Наставник за одделенска настава 

  Микропедагогија Наставник за одделенска настава 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Реформи во воспитанието и 

образованието 

Менаџмент во образование, Образовни науки 

 2. Високошколска дидактика Настава по јазик 

 

 3. 

Советодавно-психотерапевтски 

третман на надарените и 

талентираните 

Образование на надарени и талентирани 

  4. Развој на курикулум Образовни науки 

10. 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Gulevska,V.Atanasoska,

T. 

Enhancing teacher 

competencies with 

emotional and ethical 

capacity 

International Journal of Cognitive Research 

in Science, Engineering and Education, 

Volume 3,issue 2,2015 Indexed Thomson 

Reuters ID,EBSCO,Index Copernicus 

2. 

Rrustemi, J, 

Atanasoska,T. 

The function of 

Teaching Techniques 

in student learning 

International Journal of Education and 

Research, ISSN: 2411-5681,Vol. 4 

No. 6 June 2016, Indexing Index 
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Copernicus 

3. 

Atanasoska,T.Andonovs

ka,T.D.Cvetkova,D,B. 

The Internet-support  

for teaching and 

learning in the primary 

education in 

Macedonia 

11
th

 Conference DisCo 2016, Towards 

education and information 

society,Prague, CZ Conference book 

Indexed in Thomson Reuters  Web of 

Science 

4. 

Iliev,D. Andonovska-

Trajkovska,D.Atanasosk

a,D.Farizi,F. 

The Content of the 

Mother tongue 

textbooks- critical 

and prospective view 

 

11
th

 annual International Technology, 

Education and Development 

Conference, Valencia, 2017, 

Spain,Conference Proceedings ISSN: 

2340-1079,Indexed in Thomson 

Reuters  Web of Science 

5. 

Andonovska-

Trajkovska,D. Iliev, D. 

Atanasoska,T 

Methodology of 

Teaching Poetry 

writing in the 

Elementary 

Classroom 

 

11
th

 annual International Technology, 

Education and Development 

Conference, Valencia, 2017, 

Spain,Conference proceedings ISSN: 

2340-1079Indexed in Thomson 

Reuters  Web of Science 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

LOJA and KURWE  

Wustrow 

Anchoring  Multiethnic Youth Work 

in the University Curriculum for 

Future Teachers  

2015- 2020, ongoing 

2. 

UNICEF,MTSP,MON Изработка на Професионални 

компетенции за воспитувачи од 

предучилишно образование 

2018-2019 

3. 
UNICEF, MTSP  Developing socio-emotional 

competences in Early childhood 

learning,  

2018-2019, ongoing 

4. 

WORLD BANK, 

UNICEF,MTSP 

Social Services Improvement 

project(SSPI) Impelementation 

MELQO Measurement in N.M. 

2019-2024 

5.    

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 
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1. 
Група автори 

Gradenje na partnerstvo so 

roditelite i semejstvoto, Modules for 

professional development for Pre 

school teachers: Kommunication 

between Preschool institution, 

parents and community for 

empowering Early child learng 

process, Moduli za profesionalen 

razvoj na vospiten kadar, 

Komunikacija so roditelite i 

sredinata za podobruvawe na ranoto 

ucenje 

Izdanie na UNICEF vo 

Makedonija dostapno vo 

elektronska forma na 

oficijalnata WEB stranica 

na organizacijata, Skopje 

 

2. 
Група автори 

Priracnik Multikulturno 

obrazovanie, koncepti i metodi 

Center for Balkan 

Cooperation, LOJA, 

Teovo, R.S.M. 2018 

 3. 
   

 4. 
   

 5. 
   

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Rrustemi, J, 

Atanasoska,T. 

The function of Interactive Teaching 

and Learning techniques in student 

learning motivation 

Third International 

Conference “Education 

across Borders” 

Education and Research 

across Time and Space, 

Bitola,2016,Conference 

book 

2. 

  Atanasoska,T. 

Pipidzanoska,I 

The challenge of teacher evaluation International Scientific 

Conference: The Education 

at the crossroads- 

conditions, challenges, 

solutions and perspectives, 

The Macedonian Society – 

Bitola, 10-11 

November,2017, Bitola 

Republic of Macedonia   

 

 



 

 

201 

3. 

Cvetkova Dimov, 

Biljana and Atanasoska, 

Tatjana 

Problem Solving Teaching and 

Learning-Challenge for Critical and 

Creative Thinking 

 

 Proceedings 13th 

International Balkan 

Education and Science 

Congress. Trakya 

University – Edirne, 

Edirne Turkey, pp. 487-

491. ISBN ISBN: 978-

975-374-228-3, 2018 

4. 

Cvetkova.D.B.Atanasosk

a T. Andonovska T. D. 

School discipline and school 

indiscipline 

 Education Journal of 

Educational Research, 1 

(1-2). pp. 92-99. ISSN 

2671 – 3276, 2019 

5. 

Rrustemi J. Atanasoska, 

T. 

The Role of the Organization for 

Economic Co-operation and 

Development (OECD) in Education 

Systems – A Perspective of 

Educational Reforms in Kosovo 

5th International e-

Conference on Studies in 

Humanities and Social 

Sciences, Belgrade, Serbia, 

2020 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи Над десет 

11.2 Магистерски работи 

НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ ВО ИЗУЧУВАЊЕТО НА СОДРЖИНИТЕ ПО ОСНОВИ НА ДЕМОКРАТИЈАТ НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ ВО ИЗУЧУВАЊЕТО НА СОДРЖИНИТЕ ПО ОСНОВИ НА  
 

11.3 Докторски работи три 
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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 Деан Илиев 

2. Дата на раѓање 31.12.1971 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор по педагошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Факултет 1 

Дипломиран 

педагог 

1995 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за педагогија 

Факултет 2 

Дипломиран 

социјален работник 

1997 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за социјална 

работа и социјална 

политика 

Магистер 

Магистер на 

педагошки науки 

2001 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за педагогија 

Доктор 

Доктор на 

педагошки работи 

2005 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за педагогија 

6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 
Образование 

Педагогија, Дидактика, 

Методологија на 

истражување, 

Образование на 

наставници 

 

7. 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 
Образование 

Педагогија, Дидактика, 

Методологија на 

истражување, 

Перманентно 

образование, 

Социјална педагогија 

 

 

 

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 

Универитет „Св. 

Климент 

Охридски“- 

Битола, Педагошки 

факултет- Битола 

Редовен професор за областите 

Педагогија, Социјална педагогија и 

Перманентно образование 

 

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 
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1. 

Методологија на истражување Наставник за одделенска настава, 

Воспитувач, ИТО, Социјална и 

рехабилитациска педагогија/ Педагошки 

факултет- Битола 

 

2. 

Дидактика Наставник за одделенска настава, 

Воспитувачи, Македонски јазик и 

книжевност, Англиски јазик и книжевност, 

ИТО/ / Педагошки факултет- Битола 

 3.  
Специјална дидактика Социјална и рехабилитациска педагогија/ / 

Педагошки факултет- Битола 

 

4. 

Перманентно образование Наставник за одделенска настава, 

Воспитувач, ИТО,  Македонски јазик и 

книжевност, Англиски јазик и книжевност, 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ / 

Педагошки факултет- Битола 

 5. 
Основи на социјална педагогија Социјална и рехабилитациска педагогија/ / 

Педагошки факултет- Битола 

 6. Социјална патологија 
Социјална и рехабилитациска педагогија/ / 

Педагошки факултет- Битола 

 7. Образовна технологија  
ИТО/  Педагошки факултет- Битола и 

Технички факултет Битола 

9.2 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 

Менаџмент во образование, 

Образование на надарени и 

талентирани,  Англиски јазик и 

книжевност/ Педагошки факултет- 

Битола 

2. Методологија на педагошките истражувања 
Македонски јазик и книжевност/  

Педагошки факултет- Битола 

 3. Развој на курикулум Теорија на поучување/ Педагошки 

факултет- Битола 

 4. Стратегии за учење и поучување Теорија на поучување/ Педагошки 

факултет- Битола 

 5. Евалуација на педагошко постигнување Теорија на поучување/ Педагошки 

факултет- Битола 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води 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 на наставата по јазик-  

Педагошки факултет Битола 

 

 4. 

Високошколска дидактика Доктор по образовни науки-  

Педагошки факултет Битола/  

Доктор на наставата по јазик-  

Педагошки факултет Битола 
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10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Iliev D.,Andonovska-

Trajkovska D. And 

Farizi F.. 

Action Research as Teaching 

Strategy for İndividualization of 

Learning 

Edirne conference, 

Conference 

proceedings 

published on 

http://bes2018.org, 

2018 

2. 
Andonovska-Trajkovska 

D., Iliev D. 

Critical Literacy and University 

Students’ Approaches to Learning 

Edirne conference, 

Conference 

proceedings 

published on 

http://bes2018.org, 

2018 

3. Iliev D., 

The Treatment of the Educational 

Objectives by the Teachers as 

Possible Reason for Brain Escape 

In: Herzog J. (Ed.) 
(2018) Challenges 
of Working With 
Gifted Pupils in 
European School 
Systems, 
Hamburg-
Germany : Verlag 
Dr.Kovac p. 137-
157 , 2018 
 

4. Iliev D. 

Action Research As Strategy For 

Learning Of Gifted And Talented 

Pupils 

International 

Scientific 

Conference, 

Giftedness And 

Creative 

Approaches To 

Learning, 

VRSAC,30 June, 

2017 (Plenary 

Speaker) 

2017 

5. 
Iliev D. and Atanasoska 

T. 

Action research based university 

teaching and studying 

Srpska Akademija 

Obrazovanja, 

…Published in: Г О 

Д И Ш Њ А К , 

Центар за 

образовну 

технологију, 

Београд ISSN 1820 

–5461 COBISS.SR-

ID 140963340 

Година: XIII, 

p.229-246 

2017 

http://bes2018.org/
http://bes2018.org/


 

 

205 

6. 

Daniela Andonovska-

Trajkovska, Dean Iliev, 

Tatjana Atanasoska 

Methodology Of Teaching Poetry 

Writing In The 

Elementary Classroom 

INTED2017 

Proceedings 11th 

International 

Technology, 

Education and 

Development 

Conference March 

6th-8th, 2017 -

Valencia, Spain,  

ISBN: 978-84-617-

8491-2 / ISSN: 

2340-1079 

doi: 10.21125/inted.

2017 Publisher: 

IATED, Indexed  in 

ISI Web of science 

and Cross ref 

7. 

Dean Iliev, Daniela 

Andonovska-

Trajkovska, Tatjana 

Atanasoska, Fariz Farizi 

The Content Of The Mother Tongue 

Textbooks – Critical And Prospective 

View 

INTED2017 

Proceedings 11th 

International 

Technology, 

Education and 

Development 

Conference March 

6th-8th, 2017 — 

Valencia, Spain,  

ISBN: 978-84-617-

8491-2 / ISSN: 

2340-1079 

doi: 10.21125/inted.

2017 Publisher: 

IATED, Indexed  in 

ISI Web of science 

and Cross ref 

8. 

Vitanova V., Atanasova-

Pachemska T., Iliev 

D., Pachemska S. 

 

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, indexed on the 

Science Direct, 

Scopus and 

Thomson Reuters 

Conference 

Proceedings 

Citation Index (Web 

of Science) 

 

 9. 

Cvetkova Dimov B., 

Atanasoska T., Iliev D., 

Andonovska Trajkovska 

D., Seweryn-

Kuzmanovska M. 

Importance Of Investment In 

Research’s Of Students And Teachers 

Epistemological And Pedagogical 

Beliefs 

Elsevier, Procedia - 

Social and 

Behavioral 

Sciences,  

Volume 191, 2 June 

2015, Pages 1299-

http://dx.doi.org/10.21125/inted.2017
http://dx.doi.org/10.21125/inted.2017
http://dx.doi.org/10.21125/inted.2017
http://dx.doi.org/10.21125/inted.2017
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1303, indexed in the 

Science Direct, 

Scopus and 

Thomson Reuters 

Conference 

Proceedings 

Citation Index (Web 

of Science) 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. 

Фондација Отворено 

Општество 

Македонија 

„Образованието на наставниците во 

основното образование во РМ – 

состојби и перспективи“(Илиев е 

Истражувач- образовен експерт) 

2017 и 2018 

2. КОНТИНУУМ 

Проектот за поддршка на 

професионалното учење и 

професионалниот развој на 

наставниците и стручните 

соработници во воспитно-

образовните институции во Република 

Македонија (Илиев е образовен 

експерт и координатор на проектните 

активности) 

2018- во тек 

3. 

Фондација за 

образовни и културни 

иницијативи Чекор по 

Чекор и УСАИД 

Со читање до лидерство (Ментор и 

обучувач) 

Од септември 

2013 год. до 

декември 2017 

год. 

4. 

НАНСЕН Дијалог 

Центар Скопје, МОН 

и Министерството за 

надворешни работи на 

Норвешка 

Иницијатива за унапредување на 

наставничката професија и изработка 

на Концепција за унапредување на 

наставничката професија во 

Македонија (Илиев Д. е еден од 

двајцата раководители на тој проект) 

2015 и 2016 

5. 

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. 

6. 

Агенцијата за 

меѓународен развој на 

САД (УСАИД), а го 

спроведува 

Македонскиот центар 

за граѓанско 

образование (МЦГО), 

во соработка 

со Фондацијата за 

образовни и културни 

иницијативи Чекор по 

чекор со поддршка на  

Бирото за развој на 

образованието. 

Проектот на УСАИД за 

професионален и кариерен развој на 

наставниците 

2012-2015 
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10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Miovska-Spaseva S., 

Iliev D., Shehu F., 

Barbareev K., Mehmedi 

L. 

Initial Teacher training for 

Primary school teachers-

conditions and perspectives, 

(Образованието на 

наставниците во основното 

образование во Република 

Македонија состојби и 

перспективи) 

Skopje : Foundartion 

Open Society 

Macedonia (In 

Macedonian)https://fos

m.mk/wp-

content/uploads/publicat

ions/Istrazuvanje_Obraz

ovanie%20na%20nastav

nicite_web1.pdf / 2018 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Kevereski Lj. and  Iliev 

D., 

"Face to Face Communication" 

in Families--The Historical and 

Contemporary Perspective 

ResearchinPedagogy, 

v7 n2 Vrsac, p.168-186, 

2017 

2. 
Angeloska Galevska 

N.and  Iliev D., 

Application of the 

Methodological Triangulation in 

the Pedagogical Research,  

Conference proceedings 

from the International 

Scientific Conference 

The education at the 

Crossroads, 

Bitola:Macedonian 

Science Society-Bitola, 

Bitola, ISBN 978-608-

4616-89-4, p. 45-49 

2018 

3. Farizi F. and Iliev D. 

The reflective Teacher as a planer 

of Teaching 

UKLO: HORIZONS, 

DOI 

10.20544/HORIZONS.

A.21.2.17.P03, UDC 

37.011.3-051/ 2017 

 

4. Iliev D., 

General and Specific Benefits of 

The Educational Process from the 

Realization of the Teacher`s 

Educational Researches 

Third International 

Conference “Education 

across Borders” 

Education and Research 

across Time and Space 

(1100th Death 

Anniversary of St. 

Clement of Ohrid)-

Conference 

proceedings,University 

“St. Kliment Ohridski” 

https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf
https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf
https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf
https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf
https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf
https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од прв, втор 

и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Јасминка Кочоска 

2. Дата на раѓање 31.05.1977 

3. Степен на образование Доктор на науки  

4. Наслов на научниот степен Доктор по педагогија во областа на методиките 

5. 

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 

областа на 

методиките 

 

2007 

 

Педагошки факултет-Битола 

Доктор по 

педагогија во 

областа на 

методиките 

 

2012 

 

Педагошки факултет-Битола 

6.  
Подрачје, поле и област на 

Подрачје Поле Област 

Bitola, Faculty of 

Education, p. 776-781, 

ISBN 978-9989-100-50-

5/ 2016 

5. Iliev D. 

Benefits and limitations of 

practicing the open education 

concepts in the changing 

educational systems-the 

Macedonian case 

11thinternational 

conference Towards 

open education and 

information society, 

DisCo 2016, Prague 

(CEI Grant) Published 

2016 in Procedia 

indexed in Thomson 

Reuters Conference 

Proceedings Citation 

Index (Web of Science)/ 

2016 

11. Менторства на дипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Дипломски работи 65 

11.2 Магистерски работи 9 

11.3 Докторски работи 3 
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научниот степен магистар Општествени 

науки 

Образование Методика 

7 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образование Методика 

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 

 

Вонреден професор 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус 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 

Воспитувачи,  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 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методика на Граѓанско образование Наставник по одделенска настава; 

Воспитувач/Универзитет „Св.Климент Охридски“ –

Битола/ Педагошки факултет – Битола 
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2. Основи на спортска игра со 

методика 

Наставник по одделенска настава; 

Воспитувач/Универзитет „Св.Климент Охридски“ –

Битола/ Педагошки факултет – Битола 

  

3. 

 

Методички практикум 

Наставник по одделенска настава; 

Воспитувач/Универзитет „Св.Климент Охридски“ –

Битола/ Педагошки факултет – Битола 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Наставникот и надарените ученици 

 

Надарени и талентирани/Универзитет „Св.Климент 

Охридски“ –Битола/ Педагошки факултет – Битола 

 

 2. 

Методичко моделирање на 

наставата физичко и здравствено 

образование 

Образовни науки/ Универзитет „Св.Климент Охридски“ 

–Битола/ Педагошки факултет – Битола 

10. 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Jasminka Kochoska 

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  

2. Jasminka Kochoska Democratic education 

„Teacher„ 

International Journal of Education,  

Faculty of Education-Bitola,  

Volume 8, December 2015 

3. 
Jasminka Kochoska & 

Biljana Gramatkovski 

Eye contact as the most 

powerful way for 

classroom management 

Third International Conference “Education 

across Borders “, Education and Research 

across Time and Space (1100
th
 Death 

Anniversary of St. Clement of Ohrid), 06-07 

October 2016, Faculty of Education-Bitola, 

Macedonia 

4. 
Jasminka Kocoska  

Freedom of speech vs 

hate speech in democratic 

society 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 13, April 2017, Faculty 

of Education- Bitola, University “St. 

Kliment Ohridski“- Bitola, Macedonia.  

5. 
Dance Sivakova, Jasminka 

Kochoska, Marija 

Ristevska & Biljana 

ICT- The Educational 

Programs in Teaching 

TEM Journal (Technology, Education, 

Management, Informatics/ Association for 

Information Communication Technology 
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Gramatkovski Mathematics Education and Science), UIKTEN, Web of 

Science | Thomson Reuters (Clarivate 

Analytics), Volume 6, Issue 3, Pages 469-

478, ISSN 2217-8309, DOI: 

10.18421/TEM63-06, Online at: 

http://www.temjournal.com, August 2017 

6. Jasminka Kocoska & 

Blagojche Anastasov 

The basic features of 

social and rehabilitation 

pedagogy in education 

for social work 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 9, Issue 18, December 

2019, Faculty of Education- Bitola, 

University “St. Kliment Ohridski“- Bitola, 

Macedonia. ISSN 1857-8888  

 

7. Jasminka Kochoska & 

Marija Ristevska 

Development of effective 

critical thinking among 

students through social 

work education 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 10, Issue 19. p. 31-39, 
May 2020, Faculty of Education- Bitola, 

University “St. Kliment Ohridski“- Bitola, 

Macedonia. ISSN 1857-8888.   

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Центар за балканска 

Соработка ЛОЈА и 

К.Вустров, партнерска 

организација од Германија 

“Anchoring of Multiethnic Youth work 

in the University Curriculum for future 

teachers” 

2018 

2. 

Центар за правни 

истражувања и анализи, 

Институт Отворено 

Општество, Тинк Тенк 

Фонд &  Канцеларија за 

Ромски иницијативи на 

Фондациите Отворено 

Општество,  

 „Еднакви пред судот безбедни во 

животот“, 
2017 

3. 

Центар за балканска 

Соработка ЛОЈА и 

К.Вустров, партнерска 

организација од Германија 

“Втемелување на мултиетничката 

работа за млади во 

универзитетскиот курикулум за идни 

наставници” 

2017 

4. Yad Vashem 
Training seminar “The Challenge of 

Holocaust Education“ 
2016 

5. 
Centar za balkanska 

sorabotka LOJA 

Изведување обука за „Курс по 

Мултикултурализам“, 
2016 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 
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1. 
Марија Ристевска, 

Јасминка Кочоска   

Таше Стојановски 

Прирачник за одделенски наставници 

(Планирање на наставата за 

Општество во прво одделение) 

Центар за развој на 

курикулумот на основното 

училиште, Педагошки 

факултет-Битола, 2017, 

Битола 

 

2. Јасминка Кочоска 

(Коавтор) 

Прирачник за Мултикултурно 

образование (Концепти и методи) 

 

Центар за Балканска 

Соработка ЛОЈА, 2018, 

Тетово. 

 

3. 

Jasminka Kochoska  

Dance Sivakova-Neskovska 

Marija Ristevska  

Biljana Gramatkovski  

New Horizons in Education and Social 

Studies  

Vol. 1, Chapter 5, Scientific 

Investigation on the Influence of Games 

on the Development of Students’ Social 

Competence 

SKU: NHESS-V01, 

Category: Education And 

Social Studies  
DOI: https://doi.org/10.9734/

bpi/nhess/v1, Book Publisher 

International, July 13, 2020 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Jasminka Kochoska & 

Marija Ristevska 

Development of effective critical 

thinking among students through social 

work education 

International Journal of 

Education TEACHER, 

Volume 10, Issue 19. p. 31-

39, May 2020, Faculty of 

Education- Bitola, University 

“St. Kliment Ohridski“- 

Bitola, Macedonia. ISSN 

1857-8888.   

2. Jasminka Kocoska & 

Blagojche Anastasov 

The basic features of social and 

rehabilitation pedagogy in education for 

social work 

International Journal of 

Education TEACHER, 

Volume 9, Issue 18, 

December 2019, Faculty of 

Education- Bitola, University 

“St. Kliment Ohridski“- 

Bitola, Macedonia. ISSN 

1857-8888  

 

3. 
Jasminka Kocoska  

Freedom of speech vs hate speech in 

democratic society 

International Journal of 

Education TEACHER, 

Volume 13, April 2017, 

Faculty of Education- Bitola, 

University “St. Kliment 

Ohridski“- Bitola, Macedonia.  

4. 

Biljana Gramatkovski, 

Jasminka Kochoska,  

Marija Ristevska &  

Dance Sivakova 

The Expressive Reading as an 

Opportunity for Improvement of the 

Preschool Children’s Speech 

IJIRES Source of Knowledge 

(International Journal of 

Innovation and Research in 

Educational Sciences) 

Volume 4, Issue 1, Jan. 2017, 

IJIRES Index Copernicus 

Value (ICV): 76.24 

5. 
Dance Sivakova,  

Jasminka Kochoska,  

ICT- The Educational Programs in 

Teaching Mathematics 

TEM Journal (Technology, 

Education, Management, 

https://doi.org/10.9734/bpi/nhess/v1
https://doi.org/10.9734/bpi/nhess/v1
http://ijires.org/index.php/issues?view=researcharea&task=show&id=18


 

 

213 

Marija Ristevska &  

Biljana Gramatkovski 

Informatics/ Association for 

Information Communication 

Technology Education and 

Science), UIKTEN, Web of 

Science | Thomson Reuters 

(Clarivate Analytics), Volume 

6, Issue 3, Pages 469-478, 

ISSN 2217-8309, DOI: 

10.18421/TEM63-06, August 

2017 

6. 

 

Jasminka Kocoska 

 

Democratic education 

Teacher- International Journal 

of Education, Volume 8, 

December 2015, Faculty of 

Education- Bitola, University 

“St. Kliment Ohridski“- 

Bitola, Macedonia. 

   -   
 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 
11.1 Додипломски работи 

-Наставникот како креатор на демократска клима во училницата 

-Наставни форми и методи во изучувањето на наставните 

содржини по Основи на демократијата 

11.2 Магистерски работи 

НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ ВО ИЗУЧУВАЊЕТО НА СОДРЖИНИТЕ ПО ОСНОВИ НА ДЕМОКРАТИЈАТА НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ ВО ИЗУЧУВАЊЕТО НА СОДРЖИНИТЕ ПО ОСНОВИ НА ДЕМОКРАТИЈАТА 
 

11.3 Докторски работи  
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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 Даниела Андоновска-Трајковска 

2. Дата на раѓање 3.02.1979 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор по педагогија од областа на методиките 

5. 
Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Факултет 
1997-2001 Педагошки факултет ‒ 

Битола 

Магистер 
2003-2006 Педагошки факултет – 

Битола 

Доктор 
2010 Педагошки факултет – 

Битола 
6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 
Образование Методика 

 

7. 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 
Образование Методика 

 

 

 

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 
Редовен професор 

 

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. 

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 Македонски-странски јазик/  Педагошки 

факултет-Битола 

 4. Почетна писменост Воспитувач/ Педагошки факултет-Битола 

 

5. 

Методика на креативното 

пишување/ Методичко 

моделирање на креативното 

пишување/ Креативно пишување 

Македонски/Англиски јазик, Социјална и 

рехабилитациска педагогија и Преведување/  

Педагошки факултет-Битола 

 
6. 

Македонски јазик како странски 

јазик (Б1, Б2, Ц1, Ц2) 
Наставник за одделенска настава и  

Воспитувач/  Македонски-странски јазик / 

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/ Педагошки 
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факулет-Битола/ Македонски јазик и 

книжевност/ Англиски јазик и книжевност 

 
11. 

Дидактика на јазик Преведување од македонски на англиски и од 

англиски на македонски јазик/ Педагошки 

факулет-Битола 

  
Методичка интерпретација на 

текст 
Воспитувач/ Педагошки факултет-Битола 

9.2 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 и книжевност 

Македонски јазик/  Педагошки 

факултет-Битола 

2. 
ИКТ во наставата по јазик и книжевност Македонски/Англиски јазик/  

Педагошки факултет-Битола 

 
3. 

Методичка практика Македонски јазик/  Педагошки 

факултет-Битола 

 

4. 

Методичко моделирање на креативното 

пишување 

Наставник-магистер за 

одделенска настава и  

Воспитувач/ Педагошки 

факултет-Битола 

 

5. 

Методички практикум Наставник-магистер за 

одделенска настава и  

Воспитувач/ Педагошки 

факултет-Битола 

 6.   

 7.   

 8.   

 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. 
Методика на креативната настава по 

македонски јазик 
Настава по јазик/ Педагошки 

факултет-Битола, Универзитет „Св. 

Климент Охридски“-Битола 

2. 

Методика на критичка писменост  Настава по јазик и Образовни 

науки/ Педагошки факултет-

Битола, Универзитет „Св. Климент 

Охридски“-Битола 

 
  

Мултимедијален пристап во наставата Образовни науки/  Педагошки 

факултет-Битола, Универзитет „Св. 

Климент Охридски“-Битола 

 
  

Педагошка стилистика Настава по јазик/ Педагошки 

факултет-Битола, Универзитет „Св. 

Климент Охридски“-Битола 

   
Методичко моделирање на наставата по 

јазик и книжевност 
Образовни науки/  Педагошки 

факултет-Битола, Универзитет „Св. 
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Климент Охридски“-Битола 

 

  

Пристапи во развојот на  јазичко 

креативното изразување 
Надарени и талентирани/  

Педагошки факултет-Битола, 

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“-Битола 

     

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Onu, D., Kessler, T., 

Andonovska-

Trajkovska, D., Fritsche, 

I., Midson, G., & Smith, 

J.R. 

Inspired by the Outgroup: a Social 

Identity Analysis of Intergroup 

Admiration 

Group Processes 

and Intergroup 

Relations (GPIR), 

March 28, 2016, 

Sage, 1-19. DOI: 

10.1177/136843021

6629811. Impact 

Factor :1.548 | 

Ranking: 

Psychology, Social 

29 out of 62 | 5-Year 

Impact 

Factor:2.118 | 5-

Year 

Ranking:Psycholog

y, Social 27 out of 

62, 2014 Journal 

Citation Reports® 

(Thomson Reuters, 

2015), Web of 

Science. 

2. 

Andonovska-

Trajkovska, D. and Iliev, 

D.  

Critical Literacy and University 

Students’ Approaches to Learning 
2018/ 13 

International Balkan 

Education and 

Science Congress, 

BES 2018, Trakya 

University Faculty 

of Education, Edirne 

(6-8 september 

2018). pp. 464-469. 

3. 

Bogdanoska 

Jovanovska, M., 

Neshkovska, S.,  

Andonovska Trajkovska, 

D.,  Blazeska 

Tabakovska, N.,  

KuzmanovskaTasetovikj

, B.  

University Students’ Views on the 

Impact of Student Mobility on their 

Achievements and Future Prospects 

(2018). Association 

of Slovenian 

Educationalists: 

Journal of 

Contemporary 

Educational Studies. 

Vol. 69 (135) No. 

2/2018. pp. 132–

143. ISSN 0038 

0474. 

4. 
Andonovska-

Trajkovska, D.  
The Chronotopes in Borche Panov’s 

Lyrical Poem Titled “Michelangelo”. 
(2019) 

PALIMPSEST: 



 

 

217 

International Journal 

for Linguistics, 

Literary and 

Cultural Research, 4 

(7). pp. 123-135. 

ISSN 2545-3998. 

5. 

Andonovska-

Trajkovska, D.  
The Impact of the Students’ Age on 

the Literary Text Analysis’ Approach: 

Using of Teaching Methods and 

Approaches in Primary Education 

(2017) Teaching 

Innovations, XXX 

(3), 57–66, doi: 

10.5937/ 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. COST 
Action CA18115 Transnational 

Collaboration on Bullying, Migration 

and Integration at School Level 

(COST – 

European 

Cooperation in 

Science and 

Technology) 

Brussels 

2. Континуум 

Проект за поддршка на 

професионалното учење и 

професионалниот развој на 

наставниците и стручните 

соработници во воспитно-

образовните институции во 

Република Македонија  

(2018-денес) 

Здружението за 

професионална 

едукација, 

професионален 

развој и 

демократија 

КОНТИНУУМ 

Битола 

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Андоновска-

Трајковска Даниела 
Критичка писменост 

УКЛО, Педагошки 

факултет-Битола 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од прв, втор 

и трет циклус на студии 

1. Име и презиме Валентина Гулевска 

2. Дата на раѓање 5.1.1969 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор по филозофски науки 

5. 
Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

класичар 

1993 Филозофски факултет, Скопје 

Магистер по 

филозофски 

науки 

1998 Филозофски факултет, Скопје 

Доктор по 

филозофски 

науки 

2003 Филозофски факултет, Скопје 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 

Филозофија Историја на филозофијата 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 

Филозофија Историја на филозофијата 

8.  
Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

Институција 
Звање во кое е избран и 

област 

 

 

 1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 10 

11.2 Магистерски работи 2 

11.3 Докторски работи 3 
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работи и звањето во кое е избран 

и во која област 

Педагошки факултет, 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ - 

Битола 

Редовен професор 

Историја на филозофијата 

(60500), Етика (60503) и Друго 

(60517 Историја) 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус 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 

Преведување / Педагошки факултет, Битола 

 3. Филозофија на јазик Преведување / Педагошки факултет, Битола 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Етика во инклузивната настава Методика во предучилишното образование/ Педагошки 

факултет - Битола 

Методика во одделенска настава/ Педагошки факултет – 

Битола 

2. Професионална етика кај 

наставниците 

Методика во предучилишното образование/ Педагошки 

факултет - Битола 

Методика во одделенска настава/ Педагошки факултет – 

Битола 

 3. Супстратни основи на општествените 

науки 

Методика во предучилишното образование/ Педагошки 

факултет - Битола 

Методика во одделенска настава/ Педагошки факултет – 

Битола 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 
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1. 

Образовна етика 

 

Образовни науки / Педагошки факултет, Битола 

Менаџмент во образование / Педагошки факултет, 

Битола 

Настава по јазик / Педагошки факултет, Битола 

 2. Глобализацијата и образованието Образовни науки / Педагошки факултет, Битола 

10. 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Gulevska, V., Tasevska, 

A., Jovanova Mitkovska, 

S., Ademi, L., 

Makasevska, V., Ahmeti, 

K., Brajovikj, J. 

Strenthening the Pre-Service Teacher 

Training System in a Multi-Ethnic 

Society / Russian Psychological 

Journal, vol. 14 / 4, (243-266). 

 

Academy for Pedagogy and 

Psychology, University of 

Rostov-on-Don (Russia), 2017 

2. 
Gulevska, V. 

Education and Curriculum 

Development in the Postmodern World 

/ Conference Proceedings: 

1
st
 Anglo-American Conference on 

Multidisciplinary Studies in Girne 

(Kipar), (114-121). 

 

 

Anglo-American Publications 

LLC, Wilmington & 

Girne (Kipar), 2017 

3. Gulevska, V. 

Teachers’ Perceptions of Parental 

Involvement in Primary Education / 

Teaching Innovations, vol. 31 / 1, (134-

140).  

 

Faculty of Teacher Training, 

University of Belgrade (Serbia), 

2018 

 

4. Gulevska, V. 

Ethical Dilemmas in Inclusive 

Education: The Case of Homeless 

Children / Conference Proceeding: 

International Scientific Conference 

New Trends and Research Challenges 

in Pedagogy and Andragogy 

NTRCPA18, (179-186). 

 

Pedagogical University of 

Cracow, Institute of Educational 

Studies & Charles University of 

Prague (Poland - Czechia), 2018 

5. Gulevska, V. 

Developing Curriculum for People of 

Tirdh Age  /  Зборник радова са 

Научног скупа Унапређивања 

квалитета образовног процеса о 

старости и старијима, (22-30). 

 

 

Педагошки факултет, Врање 

(Србија), 2020 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Center for Balkan 

Cooperation "Loja" 

Anchoring Multiethnic Youth Work in 

University Curricula of Future Teachers. 

Study visit in Germany from 12.11.2017 

to 17.11.2017 in Berlin. 

 

"Loja", Tetovo, 2017 

2. Center for Balkan 

Cooperation "Loja" 

Anchoring Multiethnic Youth Work in 

University Curricula of Future Teachers. 

Study visit in Germany from 5.11.2018 to 

"Loja", Tetovo, 2018 
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9.11.2018 in Munich, Regensburg and 

Augsburg. 

 

3. Center for Balkan 

Cooperation "Loja" 

Anchoring Multiethnic Youth Work in 

University Curricula of Future Teachers. 

Study visit in Greece from 28.11.2019 to 

30.11.2019 in Thessaloniki. 

 

"Loja", Tetovo, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните 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. 
Gulevska, V. 

The Idea of Justice According to Plato 

and Pseudo-Dionysius the Areopagite / 

Conference Proceedings: 2400 years from 

founding of  Plato's Academy, (103-119). 

 

Faculty of Philosophy, 

UKIM, Skopje, 2016 

2. Gulevska, V., Atanasoska, 

T., Stankovska, S. 

Rethinking Teacher Competencies to 

Work in a Multicultural Environment / 

Conference Proceedings: 10
th

 

International Balkan Congress for 

Education and Science, (753-764). 

 

Faculty of Pedagogy „St. 

Kliment Ohridski“- UKIM, 

Skopje, 2016 

3. 
Gulevska, V. 

About Some Lexical Characteristics in the 

Philosophy of Saint Clement of Ohrid, 

Horizons, 19, (89-98). 

DOI 10.20544 

 

University “St. Kliment 

Ohridski”, Bitola, 2016 

4. Gulevska, V. 

Eschatological Issues in the Philosophy of 

Saint Maximus the Confessor, Systasis, 

Special Edition / 4, (227-238). 

 

Faculty of Philosophy, 

UKIM, Skopje, 2018 

5. Gulevska, V. 

Троичниот Бог во реторичкиот дискурс 

на св. Григориј Богослов / Testimonia 

philosophica (Зборник во чест на проф. 

д-р Вера Георгиева по повод 70 години 

од раѓањето), (191-201). 

 

Филозофски факултет, 

Скопје, 2020 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
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 11.1 Додипломски работи над 100 

 
 Магистерски работи 5 

11.3 Докторски работи 1 
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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 Гордана Стојаноска 

2. Дата на раѓање 14.05.1969 година 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на социолошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Факултет 
2005 Педагошки факултет – 

Битола 

Магистер 
2008 Институт за социолошки 

и политичко - правни 

истражувања – Скопје 

Доктор 
2012 Институт за социолошки 

и политичко - правни 

истражувања - Скопје  

6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки 

(5) 

Социологија (511) Социологија на 

образование (51105); 

Социологија на религија 

(51111) 

 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки 

(5) 

Социологија (511) Социологија на 

образование (51105); 

Социологија на религија 

(51111) 

 

 

 

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 
Вонреден професор 

 

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. 

Социологија на образование Учители/Педагошки факултет - Битола 

Воспитувачи/ Педагошки факултет - Битола 

Јазични насоки (македонски - англиски, Англиски 

јазик и книжевност)/ Педагошки факултет – 

Битола 

 

2. 

Компаративни религиски системи Учители/Педагошки факултет - Битола 

Воспитувачи/ Педагошки факултет - Битола 

Јазични насоки (македонски - англиски,  

Англиски јазик и книжевност)/ Педагошки 

факултет - Битола 

 

 3.  
Социологија на религии Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет – Битола 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Општествени групи и образованието Интеркултурна практика во 

одделенската настава/ Педагошки 

факултет – Битола 

2.   
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 3.   

 11.   

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Интеркултурна комуникација во образованието Образовни науки/Педагошки факултет 

– Битола 

2. 
Општествен третман на надарените и 

талентираните 

Докторски студии по надареност и 

талентираност/Педагошки факултет – 

Битола 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Gordana Stojanoska 
St. Clement of Ohrid - precursor of 

the learning for peace and non - 

violence 

Third International 

conference Education 

across borders: 

Education and 

research across time 

and space (1100 - th 

Death Anniversary of 

St. Clement of Ohrid). 

6-7 October 2016, 

Bitola. 

2. Gordana Stojanoska 

Hetero-Stereotypes of Macedonian and 

Turkish Ethnic Groups in Ethnically 

Mixed Schools and the Existence of 

Discrimination: Attitudes of Teachers 

and Parents 

13th International 

Balkan Education and 

Science Congress 6-8 

September 2018 

Trakya University – 

Edirne  

3. Gordana Stojanoska 

Content Analysis of Reading Books in 

Serbian Language Used in Elementary 

School in the Republic of Macedonia: 

Cultural and Religious Contents 

13th International 

Balkan Education and 

Science Congress 6-8 

September 2018 

Trakya University – 

Edirne  

4. 
Gordana Stojanoska, 

Zlatko Zhoglev  

“Professional Association of Teachers 

between the two World Wars in Bitola 

City, Bitola and Mariovo District” 

Conference 

Proceedings THE 

EDUCATION AT 

THE CROSSROADS- 

CONDITIONS, 

CHALLENGES, 

SOLUTIONS AND 

PERSPECTIVES. 

International Scientific 

Conference, Bitola, 

November 10-11, 

2017. 

MACEDONIAN 

SCIENCE SOCIETY- 

BITOLA, 2018. 

5. 
Златко Жоглев 

Гордана Стојаноска 

Сфаќањата на Чарлс Рајт Милс 

за општествените науки, 

образованието, интелектуалците 

Социолошка 

ревија, Списание 

на здружението 
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и нивната актуелност на социолози на 

РМ и на 

институтот за 

социо при 

Филозофски 

факултет во 

состав на УКИМ 

- Скопје. Бр. 

2/2017 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. 
Висока школа за 

васпитаче струковних 

студија - Алексинац 

Редефинисаност структуре образовног 

система Републике Србије 

2008-2009 

2. 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

научно – истражувачки 

центар,  

„Културна акција на актерите-

студентите, меѓуетнички односи, 

национален идентитет и култура на 

мирот на Балканот“, 

2012- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.    

2.    

3.    

4.    
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5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 12 

11.2 Магистерски работи / 

11.3 Докторски работи / 
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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 Силвана Нешковска 

2. Дата на раѓање 24.08.1979 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на филолошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Факултет 2003 

Филолошки факултет 

„Блаже Конески“ – 

Скопје 

Магистер 2008 

Филолошки факултет 

„Блаже Конески“ – 

Скопје 

Доктор 2014 

Филолошки факултет 

„Блаже Конески“ – 

Скопје 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 
Наука за јазикот Англистика 

 

7. 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 
Наука за јазикот Англистика 

 

 

 

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 

 

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. Историја на англискиот јазик Англиски јазик и книжевност 

 
2. Вовед во превод 

Англиски јазик и книжевност /  Преведување 

од македонски на англиски и од англиски на 

македонски 

 3.  Синтакса Англиски јазик и книжевност 

 4. Фонетика и фонологија Англиски јазик и книжевност 

 
5. Контрастивна анализа 

Англиски јазик и книжевност /  Преведување 

од македонски на англиски и од англиски на 

македонски 

 6. Деловен англиски  Англиски јазик и книжевност 

 
7. Корпусна лингвистика 

Преведување од македонски на англиски и од 

англиски на македонски 

 
8. Превод на книжевен текст 

Преведување од македонски на англиски и од 

англиски на македонски 

 
9. Техники на преведување 

Преведување од македонски на англиски и од 

англиски на македонски 

 10.   

 11.   

9.2 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. 
Литературни основи на наставата по 

англиски  јазик  
Англиски јазик и книжевност 

2. Методологија на педагошките истражувања Англиски јазик и книжевност 

 3.   

 4.   

 5.   

 6.   

 7.   

 8.   

 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. Педагошка стилистика Настава по јазик 

2. 
Културни и лингвистички компетенции 

во образованието  
Образовни науки  

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Neshkovska, S. 
 The Role of Electronic Corpora 

in Translation Training 

Konstantin 

Preslavsky 

University of 

Shumen, 

Department of 

English Studies 

Studies in 

Linguistics/ 

Culture and FLT 

Volume 6 - 2019 

“Viewpoints and 

Perspectives in 

FLT & 

Linguistics“., 

pp.61 -72./2019 

2. 
Trajkova, Z. & 

Neshkovska, S. 

Online hate propaganda during 

election period: The case of 

Macedonia 

 

Lodz Papers in 

Pragmatics, Polan

d, Volume 14, 

Issue 2, pp.309–

334, ISSN 

(Online) 1898-

4436, ISSN (Print) 
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1895-6106/ 2018. 

3. Neshkovska, S.   

Quitting with Style Linguistic 

Analysis of Political Resignation 

Speeches.   

 

AAB College 

Prishtina, Thesis 

International 

Research Review, 

Vol. 8, No. 2, pp. 

3 -30./ 2019 

4. Neshkovska, S. 

The Anti-language in the English 

as a Foreign Language 

Curriculum.  

Vilnius University, 

Lithuania, 

Respectus 

Philologicus Vol. 

37(42), pp.47 -61. 

            

 

5. Neshkovska, S. 

 Translating Lexical Collocations 

in Journalistic Texts: The Case 

of Macedonian and English.  

 

Faculty of 

Philology – 

Skopje, Journal of 

Contemporary 

Philology, JCP 

2019, 2(2), pp.23-

38/2019 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. 

Милена Касапоска 

Чадловска, Силвана 

Нешковска, Лела 

Ивановска, Мимоза 

Богдановска 

Јовановска 

„Развивање на меките и тврдите 

вештини кај младите луѓе“, во 

рамки на проектот ФОРМАТЕКО, 

на Франкофонската универзитетска 

агениција (l'AUF), наменет за 

организирање на кратки стручни 

обуки во универзитетите од 

Централна и Источна Европа кои се 

дел од мрежата на AUF.  

 

 

2020 (во фаза на 

аплицирање) 
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2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Bogdanoska 

Jovanovska, M., 

Neshkovska, S., 

Andonovska 

Trajkovska, D., 

Blazeska Tabakovska, 

N. & Kuzmanovska 

Tasetovikj, B. 

University Students’ Views on 

the Impact of Student 

Mobility on their 

Achievements and Future 

Prospects.  

 

Kranj, Slovenia, 

Journal of 

Contemporary 

Educational Studies 

Vol. 69 (135) No. 

2/2018 pp. 132–143, 

ISSN 0038 0474ISSN 

0038 0474, pp.132-

143./2018 

2. 
Prodanovska, V. & 

Neshkovska, S. (2018). 

Overview of European 

Language Educational Policy, 

Threshold Level and 

Common European 

Framework of Reference for 

Languages.  

 

Digital Revolution in 

the Cultural and 

Social Processes. 

South-West University 

“Neofit Rilski” – 

Blagoevgrad. Center 

for New Media and 

Digital Culture, ISBN 

978-954-00-0171-5, 

University Publishing 

House “Neofit Rilski” 

Blagoevgrad, 

Bulgaria, pp.407-
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Марија Ристевска 

2. Дата на раѓање 04.06.1980 
3. Степен на образование Доктор на науки 
4. Наслов на научниот степен Доктор 
5. 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 
6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образо

вание 

Педагогија 

7 Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени Образо Педагогија 

422/2018 

3. 

Andonovska-

Trajkovska, D., 

Neshkovska S., 

Bogdanovska 

Jovanovska M. 

Some Key Considerations 

Regarding Today’s University 

Students.  

 

Contributions, Special 

Edition1-142, ISSN 

0420-0950, XIII, No. 

23/24, Macedonian 

Science Society – 

Bitola/2017 

4. Neshkovska, S. 

Contemporary Challenges of 

Higher Education Teachers.  

 

Conference 

Proceedings of the 

International 

Conference Quality of 

University Learning 

and Teaching, Brdo 

pri Kranj, Slovenia, 

ISBN 978-961-6628-

50-1. /2016 

5. 
Neshkovska, S. & 

Trajkova, Z. 

The making of English: 

where it had been and where 

it is headed.  

 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

EDUCATION - 

TEACHER, Faculty 

of Education – Bitola, 

Vol.15 No. 1 (2018) 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 14 

11.2 Магистерски работи / 

11.3 Докторски работи / 
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науки вание 
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 

Вонреден професор 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус 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 – 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. 
Meтодика на работа со деца со 

посебни потреби 

Социјална и рехабилитациска педагогија / 

Педагошки факултет - Битола 
 

9. 

Mакедонски како странски / 

втор јазик 

Англиски јазик и книжевност, Македонски 

јазик и книжевност  / Педагошки факултет 

– Битола 
 

10. 

Педагошка практика  Наставник за одделенска настава, 

Англиски јазик и книжевност, Македонски 

јазик и книжевност 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус 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 
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5. 

Проценување и анализа на 

детски ликовни творби во 

ликовното воспитание и 

образование (соработник)  

Методика на одделенска настава / 

Педагошки факултет – Битола 

 

6. 

Соработка со родителите на 

децата со посебни потреби 

(соработник) 

Воспитувач, Наставник по одделенска 

настава/ Педагошки факултет – Битола 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Реформи во воспитанието и 

образованието  

Менаџмент во образование 

Педагошки факултет – Битола 

2. 

Евалуација на наставата, 

наставниот процес и 

образовните установи 

Менаџмент во образование 

Педагошки факултет – Битола 

 
 3. 

Инклузивно образование Образовни науки/  

Педагошки факултет – Битола 
 

 4. 
Општествен третман на 

надарените и талентираните  

Надареност и талентираност/  

Педагошки факултет – Битола 
 

 5. Образовна политика 
Настава по јазик/  

Педагошки факултет – Битола 

 
 6. Инклузивно образование 

Настава по јазик/  

Педагошки факултет – Битола 

 
 7. 

Професионални компетенции на 

наставниците 

Настава по јазик/  

Педагошки факултет – Битола 

10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Biljana Gramatkovski 

Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 

Dance Sivakova-

Neskovska 

„The speech of 

pre-school 

children- 

opportunities for 

its improvement“ 

Junior Scientific Researcher - JSR 

Volume 5, No.2,  November 2019  

(ISSN: 2458-0341) Pages 41 - 52  

 

2. 

Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 

Biljana Gramatkovski 

Dance Sivakova-

Neskovska 

„The students’ 

values acquired at 

school“ 

Junior Scientific Researcher - JSR 

Volume 5, No.2,  November 2019  

(ISSN: 2458-0341) Pages 24-40  

 

3. 

Ristevska Marija, 

Pejcinovska Milena, 

Januseva Violeta 

„The children's 

world of ASD“ 

PROVINCA Internacional Volume 

7, 2018 (ISSN: 2630 – 2853) Pages 

84-85 

4. Dance Sivakova „ICT – The TEM Journal(Technology Education 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
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=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
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=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
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Jasminka Kocoska  

Marija Ristevska  

Biljana Gramatkovski       

Educational 

Programs in 

Teaching 

Mathematics“ 

Management Informatics) Journal of 

Association for Information 

Communication Technology 

Education and Science (ISSN : 2217 

- 8309) Pages 469- 478 Indexed By: 

WEB OF SCIENCE - Thomson 

Reuters (Emerging Sources Citation 

Index), EBSCO Host, Index 

Copernicus ICV 91.05, Doi, MIAR 

Matriu d’Informacio per a 

I’Avaluacio de Revistes,  E Central 

and Eastern European Online library,  

ResearchBib, DOAJ - Directory of 

open access journals, Open access и 

Google scholar. Online at: 

www.temjournal.com    Издаден во 

Volume 6, No.3, August 2017 

5. 

Biljana Gramatkovski  

Jasminka Kocoska   

Marija Ristevska   

Dance Sivakova 

„The Expressive 

Reading as an 

Opportunity for 

Improvement of 

the Preschool 

Children’s 

Speech“ 

International Journal of Innovation 

and Research in Educational 

Sciences - IJIRES (ISSN : 2349 - 

5219) Pages 99-104  Index 

Copernicus Value (ICV): 76.24 

Indexed By: Index Copernicus, 

Google scholar, UK Index и др.  

издаден во Volume 4, Issue 1, 

January, 2017 

6. 

Jasminka Kocoska   

Biljana Gramatkovski  

Marija Ristevska   

Dance Sivakova 

„Democratization 

Of the Process Of 

Studying The 

Contents Of The 

Subject Natural 

Science At 4th 

Grade“ 

Researchjournalis - Journal of 

Education  RJ Factor (2014): 2,93  

Indexed with: ResearchBib, Journals 

Library (EZB), getCited и др. 

издаден во Volume 3, Issue 3, 

March 2015 

7. 

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  (ISSN: 2028-

9324) Pages 691–698 SJIF 2013: 3.5 

UIF 2013:2.9801  ICV 2012:6.87  

GIF  2012: 0.449 Volume 11, Issue 

3, 2015 

8. 

Jasminka Kocoska    

Dance Sivakova   

Marija Ristevska   

„The influence of 

games on the 

development of 

International Journal of  Education 

and Research (ISSN: 2201-6333) 

Pages 433–446  Indexed By: Index 

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=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
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
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Biljana Gramatkovski   

 

students social 

competence“ 

Copernicus, Google scholar, 

ProQuest, DOAJ Directory of open 

access journals, Cornel University 

Library, National Library of 

Australia, EBSCO Host Research 

databases и др. издаден во Volume 

3, Issue 3, March 2015 
 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Македонско научно 

здружение за аутизам, 

4 јуни, платформа 

ZOOM 

Вебинар: „Родителски 

групи за поддршка“ во 

рамки на проектот 

„Социјални вештини и 

позитивно родителство кај 

деца со АСН“ 

2020 

2. 

Македонско научно 

здружение за аутизам, 

28 мај, платформа 

ZOOM 

Вебинар: „Проблеми во 

исхрана и сон кај деца со 

АСН“ во рамки на проектот 

„Социјални вештини и 

позитивно родителство кај 

деца со АСН“ 

2020 

3. 

Македонско научно 

здружение за аутизам, 

21 мај, платформа 

ZOOM 

Вебинар: „Сексуален развој 

и едукација на лица со 

АСН“ во рамки на проектот 

„Социјални вештини и 

позитивно родителство кај 

деца со АСН“ 

2020 

4. 

Македонско научно 

здружение за аутизам, 

14 мај, платформа 

ZOOM 

Вебинар: „Визуелна 

поддршка на социјалната 

интеракција кај децата со 

АСН“ во рамки на проектот 

„Социјални вештини и 

позитивно родителство кај 

деца со АСН“ 

2020 

5. 

Македонско научно 

здружение за аутизам, 

7 мај, платформа 

ZOOM 

Вебинар: „Сензорна 

пречувствителност кај 

лицата со АСН“ во рамки 

на проектот „Социјални 

вештини и позитивно 

родителство кај деца со 

АСН“ 

2020 
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6. 

Здружение за 

дислексија Ајнштајн, 

28 март, платформа 

ZOOM 

On line семинар: 

„Практични методи и 

алатки за дислексија и 

дискалкулија“  

2020 

7. 

– Детска фондација 

Песталоци , 3 јули, 

Филозофски факултет 

– Скопје 

Тркалезна маса: 

„Подготовка на идните 

наставни кадри за 

квалитетно инклузивно 

образование“  

2019 

8. 

Yad Vashem museum 

from Izrael 

 

 Training seminar: „The 

Chalenge of Holcaust 

Education“ 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Kochoska, J., 

Sivakova-Neskovska, 

D., Ristevska, M., 

Gramatkovski, B. 

New Horizons in Education 

and Social Studies Vol. 1, 

Chapter 5, Scientific 

Investigation on the Influence 

of Games on the 

Development of Students’ 

Social Competence, SKU: 

NHESS-V01, Category: 

Education And Social 

Studies, DOI: 

https://doi.org/10.9734/bpi/nh

ess/v1, Book Publisher 

International, July 13, 2020 

2020 

2. Ристевска, М. 

Mетодика на работа со 

деца со посебни потреби 

(материјал за интерна 

употреба за студентите од 

прв циклус на насоката 

социјална и 

рехабилитациска 

педагогија), Педагошки 

факултет – Битола 

2019 

3. Ристевска, М. 

Инклузивна педагогија, 

Педагошки факултет – 

Битола 

2018 

4. 
Ристевска, М., 

Кочоска, Ј., 

Прирачник за одделенски 

наставници /Планирање на 
2017 

https://doi.org/10.9734/bpi/nhess/v1?fbclid=IwAR1pvb__i7pruwbcaFRt6XNtCC-KsRWJazMzy5uIrP3vQd_wmD5SHtvethA
https://doi.org/10.9734/bpi/nhess/v1?fbclid=IwAR1pvb__i7pruwbcaFRt6XNtCC-KsRWJazMzy5uIrP3vQd_wmD5SHtvethA
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Стојановски, Т. наставата за Општество 

во прво одделение, 

Педагошки факултет – 

Битола/ Центар за развој на 

курикулумот 

5. 

Ристевска, М., 

Граматковски, Б., 

Стојановски, Т. 

Приачник за одделенски 

наставници /Планирање на 

наставата за Општество 

во второ одделение, 

Педагошки факултет – 

Битола/ Центар за развој на 

курикулумот 

2017 

6. 

Ристевска, М., 

Гулевска, В., 

Стојановски, Т. 

Прирачник за одделенски 

наставници /Планирање на 

наставата за Општество 

во трето одделение, 

Педагошки факултет – 

Битола/ Центар за развој на 

курикулумот 

2017 

7. 

Стојановски, Т., 

Ристевска,М., 

Гулевска,В. 

,Станојевиќ,И. 

 Сознавам, размислувам, 

раскажувам... 1 

/Содржини и активности 

за општество во прво 

одделение, Скопје:Топер 

2015 

8. 

Стојановски, Т., 

Ристевска,М., 

Гулевска, 

В.,Станојевиќ,И. 

Сознавам, размислувам, 

раскажувам... 2 

/Содржини и активности 

за општество во второ 

одделение, Скопје:Топер 

2015 

9. 

Стојановски, Т., 

Ристевска,М., 

Гулевска, 

В.,Станојевиќ,И. 

Сознавам, размислувам, 

раскажувам... 3 

/Содржини и активности 

за општество во трето 

одделение, Скопје:Топер 

2015 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Biljana Gramatkovski 

Marija Ristevska 

 

„Early bilingualism: 

challenge for educators and 

educational institutions 

(kindergartens and schools)“ 

Teacher - International 

Journal of Education 

Volume 17, May 2019 

(ISSN 1857-8888), 

Faculty of Education, 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
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University “St. Kliment 

Ohridski “- Bitola Pages 

55-62 

2. 

Anastasov Blagojce 

Marija Ristevska 

 

„The role of the counselorin 

the pedagogical counseling 

process“ 

Teacher - International 

Journal of Education 

Volume 18, November 

2019 (ISSN 1857-8888), 

Faculty of Education, 

University “St. Kliment 

Ohridski “- Bitola Pages 

54-59 

3. 

Jasminka Kocoska 

Marija Ristevska 

 

„Indicators of the teacher 

effectiveness in the 

educational process“ 

International Journal of 

Education TEACHER, 

Volume 15, May 2018, 

Faculty of Education- 

Bitola, University “St. 

Kliment Ohridski “- 

Bitola, Macedonia. ISSN 

1857-8888. Available at: 

4.http://www.ijeteacher.c

om/index.php/ijeteach/ar

ticle/view/36 

 

4. 

Marija Ristevska 

Dance Sivakova 

Jasminka Kocoska 

Biljana Gramatkovski 

 

„Worksheets in the 

mathematics curriculum in 

primary education in the 

republic of Macedonia“ 

Зборник резимеа, 

Међународни научни 

скуп  2017, „Проблеми 

и дилеме савремене 

наставе у теорији и 

пракси“, Универзитет у 

Београду, Учитељски 

факултет, мај 2017 

5. 

Biljana Gramatkovski 

Marija Ristevska 

 

„Learning communication 

skills by the teachers“ 

International Journal of 

Education TEACHER, 

N.10 2015 Pages 105 – 

109 Faculty of 

Education, University 

“St. Kliment Ohridski “- 

Bitola 

 

6. 
Jasminka Kocoska 

Marija Ristevska 

„The Mentor as an 

Implementer of the 

Metodology Practice in 

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR) (ISSN 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://www.ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/36
http://www.ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/36
http://www.ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/36
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
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=4432
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Democracy Education“ (Online):2319 – 7064 / 

Indeks Copernicus Value 

(2013): 6.14 / Impact 

Factor (2013): 4.438 / 

www.ijsr.net ) Volume 

4, Issue 3, 2015 

7. 
Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 
„Building of the character“ 

Mеѓународно списание 

,,Учител“ (Pages 123 – 

127)  бр.10, 2015   

8. 

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 

9. 
 Sivakova, D.,  

Ristevska, М. 

„Improving the teaching and 

learning of Mathematics by 

the use of ICT“ 

Third International 

Conference “Education 

across Borders” - 

Education and Research 

across Time and Space -  

Педагошки факултет – 

Битола, 2016 

 

11. 
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 10 

11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски работи  

 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Данче Сивакова-Нешковски 
2. Дата на раѓање 08.01.1978 година 
3. Степен на образование Доктор на науки 
4. Наслов на научниот степен Доктор 
5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

учител 

2000 Педагошки факултет-Битола 

Магистер по 

педагогија во 

областа на 

методиките 

2007 Педагошки факултет-Битола 

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=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
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Доктор по 

педагогија во 

областа на 

методиките 

2012 Педагошки факултет-Битола 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образо

вание 

Методика 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образо

вание 

Методика 

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 

Вонреден професор, 50504 

Методика, 50513 Образование на 

наставници и 50525 Друго 

(природни и општествени науки) 
 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Методика на наставата по 

математика 

Наставник за одделенска настава 

/Педагошки факултет-Битола 

2. 

Методика на воспитно- 

образовната работа по 

математика 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

 

3. 

Методика на наставата по 

техничко образование 

Информатика и техничко образование/ 

Педагошки факултет-Битола и  Технички 

факултет-Битола 
 

4. 

Методички практикум по 

техничко образование 

Информатика и техничко образование/ 

Педагошки факултет-Битола и  Технички 

факултет-Битола 
 

5. 
Техничко образование со 

методика 

Наставник за одделенска настава 

/Педагошки факултет-Битола 
 

6. 

Креативно математичко 

изразување 

Наставник за одделенска настава, 

Македонски јазик и книжевност, Англиски 

јазик и книжевност  /Педагошки факултет-

Битола 
 

7. 
Математичко- дидактички 

игри 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

 
8. 

Визуелни дидактички 

средства 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

/Педагошки факултет-Битола 
 

9. 
Практична настава Наставник за одделенска настава 

/Педагошки факултет-Битола 
 

10. 
Педагошки стаж во основно 

училиште 

Наставник за одделенска настава 

/Педагошки факултет-Битола 
 11. Педагошка практична настава Информатика и техничко образование/ 
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Педагошки факултет-Битола и  Технички 

факултет-Битола 
 

12.  

Македонски како странски 

јазик 

Македонски јазик и книжевност, Англиски 

јазик и книжевност  /Педагошки факултет-

Битола 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

Методички концепти во 

почетната настава по 

математика 

Наставник за одделенската 

настава/Педагошки факултет-Битола 

2. 
Модернизација на почетната 

настава по математика 

Наставник за одделенската 

настава/Педагошки факултет-Битола 
 

3. 
Методичко моделирање и 

обликување на наставата по 

математика 

Наставник за одделенската 

настава/Педагошки факултет-Битола 

 
4. 

Играта во почетната настава 

по математика  

Наставник за одделенската настава и 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола  
 

5. 

Методички концепти во 

почетната воспитно- 

образовна работа по 

математика 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

 

6. 

Модернизација на 

почетната воспитно- 

образовна работа по 

математика 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

 

7. 

Методичко моделирање и 

обликување на воспитно- 

образовната работа по 

математика 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

 

8. 

Методичко моделирање на 

техничкото образование  

 

Информатика и техничко образование/ 

Педагошки факултет-Битола и  Технички 

факултет-Битола 

 

9. 

Педагошка практика Информатика и техничко образование/ 

Педагошки факултет-Битола и  Технички 

факултет-Битола 
 

10. 
Училишна култура и 

однесување 

Менаџмент во образование/Педагошки 

факултет-Битола 
 

 
Претпримеништво Менаџмент во образование/Педагошки 

факултет-Битола 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Современи тенденции во 

наставата по математика 

Образовни науки/ Педагошки факултет-

Битола 
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2. 
Откривање и работа со 

математички таленти 

Надарени и талентирани/ Педагошки 

факултет-Битола 
 

 3 
Методичко моделирање на 

наставата по математика 

Образовни науки/ Педагошки факултет-

Битола 
10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Biljana Gramatkovski 

Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 

Dance Sivakova-

Neskovska 

„The speech of 

pre-school 

children- 

opportunities for 

its improvement“ 

Junior Scientific Researcher - JSR 

Volume 5, No.2,  November 2019  

(ISSN: 2458-0341) Pages 41 - 52  

 

2. 

Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 

Biljana Gramatkovski 

Dance Sivakova-

Neskovska 

„The students’ 

values acquired at 

school“ 

Junior Scientific Researcher - JSR 

Volume 5, No.2,  November 2019  

(ISSN: 2458-0341) Pages 24-40  

 

3. 

Gramatkovski, B. 

Kocoska, J., 

Ristevska, M.,  

Sivakova, D., 

The Expressive 

Reading as an 

Opportunity for 

Improvement of 

the Preschool 

Children’s 

Speech 

IJIRES Source of Knowledge 

(International Journal of 

Innovation and Research in 

Educational Sciences) Volume 4, 

Issue 1, Jan. 2017, ISSN (Online): 

2349–5219 IJIRES Index Copernicus 

Value (ICV): 76.24, online at: 

http://www.ijires.org/index.php/issue

s?view=publication&task=show& 

 

4. 

Sivakova, D., 

Kocoska, Ј., 

Ristevska, М., 

Gramatkovski, B.  

 

ICT – The 

Educational 

Programs in 

Teaching 

Mathematics 

Volume 6, No.3, August 2017 во 

TEM Journal(Technology Education 

Management Informatics) Journal of 

Association for Information 

Communication Technology 

Education and Science (ISSN : 2217 

- 8309) Pages 469- 478 Indexed By: 

WEB OF SCIENCE - Thomson 

Reuters (Emerging Sources Citation 

Index), EBSCO Host, Index 

Copernicus ICV 91.05, Doi, MIAR 

Matriu d’Informacio per a 

I’Avaluacio de Revistes, E Central 

and Eastern European Online library, 

ResearchBib, DOAJ - Directory of 

open access journals, Open access и 

Google scholar. Online at: 

www.temjournal.com 
5.  Kocoska, J., Тhe influence of International Journal of Education 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
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=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
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=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijires.org/index.php/issues?view=researcharea&task=show&id=18
http://ijires.org/index.php/issues?view=researcharea&task=show&id=18
http://www.ijires.org/index.php/issues?view=publication&task=show&
http://www.ijires.org/index.php/issues?view=publication&task=show&
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.temjournal.com%2F&h=ATMbE6fHaxBibz2hofLrKYhUv6p__pqI6OCdeW_AytL759uFJzUpTOCb0ejvDvQiaGS0plfp_DHQViQrEYT5VNPPX0JTJtS51yXc-4Q-zdlQJTGK-bJsnOiCML2I5ZzrtuZG0UzPxA
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
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Sivakova-Neskovska, 

D.,  Ristevska, М., 

Gramatkovski, B. 

 

games on the 

development of 

students’ social 

competence 

and Research (IJER) Vol. 3 No. 3 

March 2015, ISSN: 2201-6333 

(Print) ISSN: 2201-6740 (Online), 

online at: http://www.ijern.com 

    

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Kochoska, J., 

Sivakova-Neskovska, 

D., Ristevska, M., 

Gramatkovski, B. 

New Horizons in Education 

and Social Studies Vol. 1, 

Chapter 5, Scientific 

Investigation on the Influence 

of Games on the 

Development of Students’ 

Social Competence, SKU: 

NHESS-V01, Category: 

Education And Social 

Studies, DOI: 

https://doi.org/10.9734/bpi/nh

ess/v1, Book Publisher 

International, July 13, 2020 

2020 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Sivakova, D., 

Ristevska, М.  

 

Improving the teaching and 

learning of Mathematics by 

the use of ICT 

Third International 

Conference “Education 

across Borders” - 

Education and Research 

across Time and Space - 

Педагошки факултет – 

Битола, 6 - 7 октомври 

2016 година 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://www.ijern.com/
https://doi.org/10.9734/bpi/nhess/v1?fbclid=IwAR1pvb__i7pruwbcaFRt6XNtCC-KsRWJazMzy5uIrP3vQd_wmD5SHtvethA
https://doi.org/10.9734/bpi/nhess/v1?fbclid=IwAR1pvb__i7pruwbcaFRt6XNtCC-KsRWJazMzy5uIrP3vQd_wmD5SHtvethA
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
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2. 
 Ristevska, М.,   

Sivakova, D. 

Advantages of the integrated 

curriculum planning 

Third International 

Conference “Education 

across Borders” - 

Education and Research 

across Time and Space - 

Педагошки факултет – 

Битола, 6 - 7 октомври 

2016 година 
 

3. 

Ristevska, M.,  

Sivakova, D., Kocoska, 

J., Gramatkovski, B.  

Worksheets in the 

mathematics curriculum in 

primary education in the 

republic of Macedonia   

Зборник резимеа, 

Међународни научни 

скуп  2017, „Проблеми 

и дилеме савремене 

наставе у теорији и 

пракси“, Универзитет 

у Београду, Учитељски 

факултет 
 

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи  

11.2 Магистерски работи 1 

11.3 Докторски работи  

 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Биљана Цветкова Димов 

2. Дата на раѓање 10.09.1978 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор по педагогија од областа на методиките 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

учител 

2001 Универзитет Св. Климент Охридски -

Битола, Факултет за учители и 

воспитувачи -Битола 

Магистер по 

педагогија од 

областа на 

методиките 

2006 Универзитет Св. Климент Охридски 

Битола, Педагошки факултет Битола 

Доктор по 

педагогија од 

областа на 

методиките 

2010 Универзитет Св. Климент Охридски-

Битола, Педагошки факултет-Битола 

6.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени Образо Методика, педагогија 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
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науки вание 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образо

вание 

Методика, педагогија 

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 

Универзитет Св. Климент 

Охридски-Битола, 

Педагошки факултет-

Битола 

Редовен професор, област методика 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на 

студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Основи на ликовно образование Наставник за одделенска настава/Педагошки 

факултет-Битола 

2. Основи на ликовно воспитание Воспитувачи/Педагошки факултет-Битола 

 
3. 

Методика на наставата по 

ликовно образование 

Наставник за одделенска настава/Педагошки 

факултет-Битола  

 
4. 

Методика на ВОР по ликовно 

воспитание 

Воспитувачи/Педагошки факултет-Битола 

 
5. 

Кукларство и сценско 

изведување 

Воспитувачи/Педагошки факултет-Битола 

 
6. 

Методика на социјално-

педагошка работа 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет-Битола 

 
7. 

Примена на ликовни активности 

во СРП 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет-Битола 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

Методика на ликовно естетска 

апрецијација 

Магистер-наставник / воспитувач по методика 

на наставата по  

ликовно образование 

2. 

Методичко моделирање на 

наставата по ликовно 

образование 

Магистер-наставник / воспитувач по методика 

на наставата по  

ликовно образование 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Тенденции и иновации во 

методиката 
Образовни науки 

2. 
Методичко моделирање на 

наставата по уметност 
Образовни науки 

10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. Автор Наслов Издавач / година 
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Број 

1. 
Cvetkova Dimov, B. 

Malevska, N. 

Visual Art Education 

in the curriculums of 

primary education in  

The Republic of 

Macedonia and the 

Republic of Albania  

 

CIP - Каталогизација во публикација  

Национална и универзитетска библиотека 

"Св. Климент Охридски", Скопје  

INTERNATIONAL conference "Education 

across borders" (3 ; 2016 ; Bitola)  

 Education and research across time and 

space [Електронски извор] : conference  

proceedings : (1100 th death anniversary of 

St. Clement of Ohrid)  

University "St.  

Kliment Ohridski" in Bitola, Faculty of 

Еducation, 2017  

Начин на пристап (URL): 

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

ISBN 978-9989-100-50-5  

COBISS.MK-ID 103722250 

2. 
Cvetkova Dimov, B.   

 

Forming And 

Development Of 

Aesthetic Categories 

For Fine Art Works 

In Early Child 

Development, 

Congress Proceedings 14th International 

Balkan Congress For Education And 

Science QUALITY IN 

CONTEMPORARY EDUCATIONAL 

PROCESSES-Concepts, Strategies,  

Implementation, Evaluation, Skopje: “Ss. 

Cyril and Methodius University”, Faculty 

of Pedagogy “St. Kliment Ohridski“ – 

Skopje, ISBN-13-987-9989-823-71-8,p. 

206-209, 2019 

3. Cvetkova Dimov, B.,  
Creativity in Visual 

Art Education 

Contributions-Journal of Scientific and 

Vocational Paper, XIII, No.23/24, Special 

Edition, ISSN 0420-0950, Bitola: 

Macedonian Science Society-Bitola, p.69-

76, 2017 

 

4. 

Cvetkova Dimov
 
, B. 

Atanasoska, T. Iliev,D. 

Andonovska-

Trajkovska,D, Seweryn-

Kuzmanovska,M. 

Importance of 

Investment in 

Research’s of 

Students and 

Teachers 

Epistemological and 

Pedagogical Beliefs 

Procedia - Social and Behavioral Sciences 

Journal, Volume 119, 2015, Pages 1299-

1303, ISSN: 1877-0428, Published by 

Elsevier and at the same time index on the 

Thomson Reuters Conference Proceedings 

Citation Index (Web of Science) Science 

Direct and Scopus 

5. Цветкова Димов, Б. 

Методика на 

ликовно-естетска 

апрецијација - 

универзитетски 

учебник 

Универзитет „Св. Климент Охридски“− 

Битола. Педагошки Факултет, Битола, 

2020 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.  

Проектот за поддршка на 

професионалното учење и 

професионалниот развој на 

наставниците и стручните 

соработници во воспитно-

образовните институции во 

Република Македонија одобрен 

Здружение за 

професионална едукација, 

професионален развој и 

демократија КОНТИНУУМ 

– Битола/2018 -денес 
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од страна на Министерството за 

образование и наука на 

Република Северна Македонија. 

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

 vо соработка со Teachers 

College, Columbia  

Unive rs ity под 

раководство на експертот 

Sharon Lynn Kagan, Ed.D.. 

 

МОДУЛИ  

ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ  

НА ВОСПИТЕН КАДАР 

КОМУНИКАЦИЈА  

СО РОДИТЕЛИТЕ  

И СРЕДИНАТА  

ЗА ПОДОБРУВАЊЕ  

НА РАНОТО УЧЕЊЕ 

Модулите за 

професионален развој  

на воспитен кадар се 

подготвени  

со стручна и финансиска 

поддршка  

од Канцеларијата на 

УНИЦЕФ 

2. Цветкова Димов, Б. 

Методика на ликовно-естетска 

апрецијација - универзитетски 

учебник 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“− 

Битола. Педагошки 

Факултет, Битола, 2020 

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Cvetkova Dimov, B.  

Understanding Chidrens Drawings-

Necessity Of The Work Of Social 

And Rehabilitation Padagogies  

Congress Proceedings 14th 

International Balkan 

Congress For Education 

And Science QUALITY IN 

CONTEMPORARY 

EDUCATIONAL 

PROCESSES-Concepts, 

Strategies,  Implementation, 

Evaluation, Skopje: “Ss. 

Cyril and Methodius 

University”, Faculty of 

Pedagogy “St. Kliment 

Ohridski“ – Skopje, ISBN-

13-987-9989-823-71-8, p. 

268-272,2019 

 

2. 
Atanasoska, T. Cvetkova 

Dimov, B. Gjorgjeva, A. 

The Importance of the Career 

Conseling Process 

Faculty of Educational 

Sciences, [S.l.], p. pp. 376-

379, june 2016. ISSN 1857- 

8810. Available at: 

<http://js.ugd.edu.mk/index.p

http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/1479
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hp/AMC/article/view/1479, 

2016 

3. Cvetkova Dimov, B. 

Improving Inclusive Practice in 

Early Child Development with 

Visual Art Activities 

Osijek: Sveučilište Josipa 

Jurja Strossmayera, 

Akademija za umjetnost i 

kulturu, 2020 

4. 
Atanasoska Т. Cvetkova 

Dimov, B.  

How to Travel from Difficult to 

Challenge 

Conference proceedings of 

13 International Balkan 

Education and Science 

Congress, Editors: 

Çakici,Y. TuğluY. 

PROCEEDINGS, p.475-

479, 6-8 September 2018, 

Trakya University, Faculty 

of Education- Edirne, 

ISBN: 978-975-374-228-3, 

2018 

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи Да 

11.2 Магистерски работи Да 

11.3 Докторски работи Да 

 

 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Билјана Граматковски 

2. Дата на раѓање 14.10.1978 година 
3. Степен на образование Доктор на науки 
4. Наслов на научниот степен Вонреден професор 
5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

учител 

2001 Факултет за учители и 

воспитувачи-Битола 

Магистер по 

педагогија од 

областа на 

методиките 

2007 Педагошки факултет-Битола 

Доктор по 

педагогија од 

областа на 

методиките 

2012 Педагошки факултет-Битола 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образо

вание 

 

Методика 
7 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образо

вание 

 

Методика 

http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/1479
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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 

Вонреден професор, Методика, 

Образование на наставници, 

Друго(природни и општествени науки) 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

Методика на воспитно-

образовната работа по 

македонски јазик 

Воспитувач-Педагошки факултет-Битола 

2. 
Култура на изразување Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

 
 

3. 

Култура на говор ИТО/Педагошки факултет-Битола, 

Наставник за одделенска настава 

/Педагошки факултет-Битола, преведување 

од македонски на англиски јазик и 

обратно/Педагошки факултет-Битола  

 
 

4. 
Медиумска писменост Социјална и рехабилитациска 

педагогија/Педагошки факултет-Битола 
 

5. 
Педагошка документација во 

градинките 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

 

6. 

Јавен настап Одделенски наставник,  Воспитувач, 

Англиски јазик и книжевност, Македонски 

јазик и книжевност/Педагошки факултет-

Битола 
 

7. 

Македонски јазик како 

странски јазик 1 (за странски 

студенти)  

Македонски јазик и книжевност  

 8. Педагошка практика  Воспитувач II, IV, VI, VIII семестар 
 9.  Правопис и правоговор Одд.наставник, Воспитувач, МЈК, АЈК 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Култура на изразување Одделенски наставник, 

воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

2. 
Методички практикум Одделенски наставник, 

воспитувач/Педагошки факултет-Битола 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

Методичко моделирање на 

наставата физичко и 

здравствено образование  

Образовни науки/Педагошки факултет-

Битола 



 

 

250 

 

2. 

Интерактивна комуникација 

во воспитно-образовниот 

процес 

Образовни науки/Педагошки факултет-

Битола 

 

 3. 

Методичко моделирање на 

наставата по јазик и 

литература  

Образовни науки/Педагошки факултет-

Битола 

 

 4. 

Пристапи во развојот на 

јазиното креативно 

изразување 

Образование на надарени и 

талентирани/Педагошки факултет-Битола 

 

 5. 

Методика на креативната 

настава по македонски јазик и 

литература 

Настава по јазик/Педагошки факултет-

Битола 

 
 6. 

Методика на критичка 

писменост 

Настава по јазик/Педагошки факултет-

Битола 
 

 7. 
Комуникациски аспекти на 

наставата 

Настава по јазик/Педагошки факултет-

Битола 
 

 
8. Билингвизам Настава по јазик/Педагошки факултет-

Битола 
 

 
9. Јазично планирање и јазична 

политика 

Настава по јазик/Педагошки факултет-

Битола 
10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Marija Ristevska; 

Jasminka Kochoska; 

Biljana Gramatkovski 

& Dance Sivakova-

Neshkovski  

 

The students’ 

values acquired 

at school  

Junior Scientific Researcher, Volume 

V, No. 2, November 2019, pp. 24-40, 

ISSN–L 2458-0341, ISSN (online): 

2458-0341; SC Research Publishing 

SRL company, Romania, Vrancea 

County, Focșani City; Available at: 

https://www.jsrpublishing.com/numb

er/15/no-2-november-2019/ 

2. 

Biljana Gramatkovski; 

Marija Ristevska; 

Jasminka Kochoska & 

Dance Sivakova-

Neshkovskа 

 

The speech of 

pre-school 

children- 

opportunities for 

its improvement 

Junior Scientific Researcher, Volume 

V, No. 2, November 2019, pp. 41-52, 

ISSN–L 2458-0341; SC Research 

Publishing SRL company, Romania, 

Vrancea County, Focșani City; ISSN 

(online): 2458-0341. Available at: 

https://www.jsrpublishing.com/numb

er/15/no-2-november-2019/ 

3. 

Dance Sivakova, 

Jasminka Kocoska,       

Marija Ristevska& 

Biljana Gramatkovski 

ICT-The 

Educational in 

Teaching 

TEM Journal (Technology Education 

Management Informatics) Journal of 

Association for Information 

Communication Technology 

Education and Science (ISSN : 2227 

– 8309) Pages 469-478 Indexed By: 
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WEB OF SCIENCE_Thomson 

Reuters(Emerging Sources Citation 

Index), EBSCO Host, Index 

Copernicus ICV 91.05, Doi, MIAR 

Matriu d’informacio per a 

l’Avaluacio de Revistes, E Central 

ans Rastern European Online library, 

ResearchBid, DOAJ-Directory of 

open access journals, Open access 

and Google scholar, Volume 6, No 3, 

Aug. 2017, online at. 

www.temjounal.com 

4. 

Biljana Gramatkovski, 

Jasminka Kochoska, 

Marija Ristevska & 

Dance Sivakova  

The Expressive 

Reading as an 

Opportunity for 

Improvement of 

the Preschool 

Children’s 

Speech 

IJIRES Source of Knowledge 

(International Journal of Innovation 

and Research in Educational 

Sciences) Volume 4, Issue 1, Jan. 

2017, ISSN (Online): 2349–5219 

IJIRES Index Copernicus Value 

(ICV): 76.24, online at: 

http://www.ijires.org/index.php/issue

s?view=publication&task=show&id=

243 

5. 

Biljana Gramatkovski 

& Jasminka Kocoska 

Early 

development of 

bilingualism 

„4
th 

International Conference 

Education Across Borders Education 

in the 21 Century: Challenges and 

Perspectives”,University of Western 

Macedonia-Faculty of Education, 

Florina, Greece, 19-20 October 2018, 

Florina, Greece
 
 

 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. МОН 

Модернизација на 

образованието: 

,, Примена на современите 

стратегии и техники на 

поучување во основните 

училишта” 

2010 

2. МОН 

Модернизација на 

образованието: 

,, Техники на следење, 

вреднување и оценување на 

развојот и знаењата и 

способностите на 

учениците” 

2010 

http://ijires.org/index.php/issues?view=researcharea&task=show&id=18
http://ijires.org/index.php/issues?view=researcharea&task=show&id=18
http://www.ijires.org/index.php/issues?view=publication&task=show&id=243
http://www.ijires.org/index.php/issues?view=publication&task=show&id=243
http://www.ijires.org/index.php/issues?view=publication&task=show&id=243
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3. МОН 

Модернизација на 

образованието: 

,, Апликација на Блумовата 

таксономија во процесот на 

оценување на знаењата и 

способностите на 

учениците” 

2010 

4. 

Министерство за труд 

и социјална работа, 

Светска банка 

Social Services Improvement 

Project (SSIP), 

Implementacion MELQO 

Measurement in N.M. 

Декември 2019 – Јуни 

2024 

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Ристевска М, 

Граматковски Б. & 

Стојановски Т. 

Прирачник за одделенски 

наставници-планирање на 

наставата за Општество во 

второ одделение 

Центар за развој на 

курикулумот, 

Педагошки факултет-

Битола, 2017 

2. 

Jasminka Kochoska, 

Dance Sivakova-

Neskovska, Marija 

Ristevska, Biljana 

Gramatkovski 

New Horizons in Education 

and Social Studies vol.1 

Book Publisher 

International, Innovative 

Science, Technology, 

Medicine, 

Humanities&Commerce 

book publisher, 2020 

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Marija Ristevska, 

Dance Sivakova, 

Jasminka Kocoska & 

Biljana Gramatkovski 

Worksheets in the 

mathematics curriculum in 

primary education in the 

republic of Macedonia  

 

Зборник резимеа, 

Међународни научни 

скуп 2017, Проблеми и 

дилеме савремене 

наставе у теорији и 

пракси, Универзитет у 

Београду, Учитељски 

факултет, мај 2017 

2. 
Biljana Gramatkovski 

& Marija Ristevska  

Early bilingualism: 

challenge for educators and 

educational institutions 

Teacher - International 

Journal of Education, 

Faculty of Education, 
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(kindergartens and schools) 

 

University “St. Kliment 

Ohridski “- Bitola, 

Volume 17, May 2019 

3. 
Biljana Gramatkovski 

& Jasminka Kochoska 

Competence of the teachers 

and importance of quality 

communication for work 

improvement in primary 

school 

Third International 

Conference “Education 

across Borders “, 

Education and Research 

across Time and Space 

(1100
th
 Death 

Anniversary of St. 

Clement of Ohrid), 

Faculty of Education-

Bitola, Macedonia 06-07 

October 2016 

4. 
Jasminka Kochoska & 

Biljana Gramatkovski 

Eye contact as the most 

powerful way for classroom 

Third International 

Conference “Education 

across Borders “, 

Education and Research 

across Time and Space 

(1100
th
 Death 

Anniversary of St. 

Clement of Ohrid), 

Faculty of Education-

Bitola, Macedonia 06-07 

October 2016 

5. 

Jasminka Kochoska 

&Biljana 

Gramatkovski  

 

Key obstacles affecting 

successful classroom 

learning 

International Journal 

of Education 

TEACHER, Volume 9, 

Issue 18, November 

2019, p. 47-53, Faculty 

of Education- Bitola, 

University “St. Kliment 

Ohridski“- Bitola, 

Macedonia. ISSN 1857-

8888.   

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 

11.1 Додипломски работи 

,,Видови на комуникација во основното училиште” 

,,Јавен настап“ 

„Воведувањето на филмот, музиката и стрипот како 

можност за иновирање на ВОП“ 

„Интерперсонална комуникација во основните 

училишта“ 

„Комуникацијата наставник-ученик во основното 
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образование“ 

Повеќе од 30 додипломски работи 

11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски работи  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации 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 два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

 12.3 

 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

Име и презиме  Милена Пејчиновска-Стојковиќ 

Датум на раѓање 6.5.1982 г. 

Степен на образование  Трет 

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 
Докторски студии 2015 Педагошки факултет – 

Битола 

   

   

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Природно-

општествено 

Образование Методика – 

50504, 

Образование на 

наставници – 
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50513, Друго 

(природни и 

општествени 

науки) – 50525 

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 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. Природни науки Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 
4. Основи на природните науки Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 
5. Регионална географија Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола  

Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола 

Англиски јазик и книжевност/ 

Педагошки факултет – Битола 

Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ Педагошки факултет - 

Битола 
6. Нашата татковина Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 

Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола 

Англиски јазик и книжевност/ 

Педагошки факултет – Битола 

Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ Педагошки факултет - 

Битола 
7. Активности во наставата Македонски/англиски јазик и 

книжевност/ Педагошки факултет – 

Битола 
8. Еколошко воспитание Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола  
9. Интерактивни вештини Преведување/ Педагошки факултет – 
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Битола 
10. Превенција на девијантно однесување Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ Педагошки факултет – 

Битола 
11. Медиумска култура Преведување/ Педагошки факултет – 

Битола 
12 Медиумска култура во наставата Наставник за одделенска настава 

/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 

 Македонски, англиски јазик и 

книжевност / 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 
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 
8. Стратегии во наставата по англиски јазик и 

книжевност 

Англиски јазик и книжевност  

Педагошки факултет – Битола 
9.  Методичка практика Англиски јазик и книжевност  

Педагошки факултет – Битола 
10 Методичка практика Македонски јазик и книжевност 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 
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1. Методичко моделирање на наставата по 

природни науки 

Образовни науки  

Педагошки факултет – Битола 
2. Развој на креативни компетенции во 

наставата 

Образовни науки  

Педагошки факултет – Битола 
3. Методика на креативната настава по 

англиски јазик 

Настава за јазик/ Педагошки факултет 

– Битола 
4. Интерактивни вештини Настава по јазик 

Педагошки факултет – Битола 

5. Комуникациски аспакти на наставата Настава за јазик/ Педагошки факултет 

– Битола 
6. Наставникот и надарените ученици Образование на надерини и 

талентирани 

Педагошки факултет – Битола 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Janusheva, V., Pejchinovska, 

M., Kostadinovska, B. 

The Role of the Educational 

Television Programmes for 

the Proper Acquisition of the 

Macedonian Language with 

Elementary School Children, 

Scientific Journal: 

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR), Vol. 4 Issue 3, 

ISSN (Online): 2319-

7064: 1856 – 1859 / 

2015 
2. 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 
3. 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 
4. 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/ 

EBSCO 
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5. 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 
6. 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 
7. Pejchinovska, M., Kamchevska, 

B. 

Specific Features of Students’ 

Activities Planning 

Third International 

Conference ―Education 

across Borders, 

Education and Research 

Across Time and Space, 

Faculty of Education, 

Bitola, 377 – 382 / 2017 
8. Bosilkovska, S., Pejchinovska, 

M. 

The Accolade of Being 

Attentively Listened To 

Third International 

Conference ―Education 

across Borders, 

Education and Research 

Across Time and Space, 

Faculty of Education, 

Bitola, 505 – 512 / 2017 
9.  Janusheva, V., Pejchinovska, 

M., Talevski, D. J., Merkovska, 

M. 

Homework in function of 

formative assessment of 

students’achievements in 

teaching the Macedonian 

language in the 

Republic of Macedonia 

International Journal of 

Research Studies in 

Education, ISSN: 2243-

7703 

Online ISSN: 2243-

7711,Vol. 7 (2018), No. 

1: 29 – 39 / 2017 
10.  Janusheva, V., Pejchinovska, 

M., Talevski, D. J. 

The Еxternal Аssessment in 

the Republic of Macedonia – 

Does it Justify its Existence? 

Scientific International 

Journal: Teacher, ISSN 

1857-8888 (online), 

DOI. 

10.20544/teacher.13.01, 

Vol. 13: 74 – 82 / 2017 
11. 

Ristevska, M., Pejchinovska, 

M., Janusheva, V. 

The children’s world of ASD, 

Guš i bac by Erato Kardula 

Provinca International, 

Maribor, No. 7, објавено 

јуни, 26, ISSN: 2463-

7890: 84 – 85/2018, 
12. 

Janusheva, V., Pejchinovska, 

M., Talevski, D. J. 

Students’ survey for assessing 

HE teachers’ work – 

advantages and 

disadvantages 

Educação, Santa Maria, 

ISSN: 1984-6444, Vol. 

43, No. 3: 369 – 392, 

jul./set. 2018, 

http://dx.doi.org/10.5902

http://dx.doi.org/10.5902/1984644430084
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/1984644430084. 

Thomson 

Reuters (Clarivate 

Analitics) / 2018 
13. 

Kuka, M., Talevski, D. J., 

Pejchinovska, M. 

Strategic planning and 

aligning with the modern 

trend in education 

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. XX, No. 

2: 163 – 170 / 

2018/EBSCO 
14. 

Pejchinovska, M., Janusheva, 

V., Kostadinovska, B. 

Significance of Students’ 

Activities for the Learning 

Process, Qualitative Analysis 

in Primary Education in 

Republic of Macedoniа 

Journal for Educators, 

Teachers and Trainers, 

ISSN: 1989-9572. 

Thomson 

Reuters (Clarivate 

Analitics)/ 2019 

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, 

Педагошките 

факултети и 

Филозофските 

факултети, Скопје / 

2013 – 2014 г. 
2. Твининг проект „Развивање 

на соработка помеѓу 

високообразовните 

институции, приватниот 

сектор и релевантните 

органи“ МК13IPASO0116R,  
Министерство за образование 

и наука на Република 

Македонија 

Спроведување на искуства 

за техники на евалуација на 

наставни програми и нивна 

примена во практиката 

Министерство за 

образование и наука на 

Република Македонија, 

финансирано од 

Европска унија, 

вклучен Педагошки 

факултет – Битола, 

2017 г. 

3. Факултетот за образование и 

социјална работа - Ваљадолид 

Future proof your classroom: 

teaching skills 2030, Erasmus 

+ Programme, KA2 – 

Cooperation for Innovation 

and the Exchange of Good 

Practices, 2017-1-AT01-

Факултетот за 

образование и 

социјална работа – 

Ваљадолид,  
Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

http://dx.doi.org/10.5902/1984644430084
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KA203-034984 Битола, 2017 г. 

4.  EuroScitizen, проект на 

Европска унија, Брисел 

COST Action CA17127, 

Building on Scientific 

Literacy in Evolution 

Towards Scientifically 

Responsible Europeans 

(EuroScitizen) 

Проект на Европска 

унија, Брисел 

Почеток на акцијата: 

11.9.2018, крај на 

акцијата: 10.9.2022 г. 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
10 / / 


