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Основни податоци за студиската програма и носителот на студиската програма 

Наслов на студиската програма 

НАСТАВНИК ПО ОДДЕЛЕНСКА 

НАСТАВА втор циклус едногодишни 

универзитетски студии 

Универзитет Св. Климент Охридски - Битола 

Единица на универзитетот Педагошки факултет 

Научно поле 505 Образование 

Научна, стручна или уметничка област Сите области во полето образование 

Вид на студии  втор циклус академски студии 

Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити 60 ЕКТС кредити 

Звање што студентот го добива по завршувањето 

на студиската програма  

1. Магистер по методика на одделенска 

настава- македонски јазик  

2. Магистер по методика на одделенска 

настава- природа и природни науки  

3. Магистер по методика на одделенска 

настава- општество и општествени 

науки 

4. Магистер по методика на одделенска 

настава- ликовно образование 

5. Магистер по методика на одделенска 

настава- физичко и здравствено 

образование 

6. Магистер по методика на одделенска 

настава- математика 

7. Магистер по методика на одделенска 

настава- музичко образование 

8. Магистер за соработка со семејството и 

локалната заедница 

9. Магистер за инклузивна практика во 

одделенската настава 

10. Магистер по теорија на поучување 

11. Магистер за професионален развој и 

професионална соработка  
12. Mагистер за интеркултурна практика 

во одделенската настава 

 

Звање на англиски јазик што студентот го добива 

по завршувањето на студиската програма  

1. Master of teaching methods for 

Macedonian language in elementary 

education 

2. Master of teaching methods for science in 

elementary education 

3. Master of teaching methods for social 

science in elementary education 

4. Master of teaching methods for art in 
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elementary education 

5. Master of teaching methods for physical 

and health education in elementary 

education  

6. Master of teaching methods for 

mathematics in elementary education  

7. Master of teaching methods for music in 

elementary education 

8. Master for Family and Local community 

cooperation  

9. Master for Inclusive practice in the 

elementary school  

10. Master in Theory of Teaching  

11. Master in career development and 

professional counseling  

12. Master in intercultural practice for 

elementary education  

 

Времетраење на студиите (во години) 1 година 

Учебна година во којашто ќе започне 

реализацијата на студиската програма 
2017/2018 

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 

Дали студиската програма се поднесува за 

акрдитација или за повторна акредитација 
повтoрна акредитација 

Година на поднесување на студиската програма 

за акредитација/повторна акредитација 
2012 

Web страна на Универзитетот и Единицата на 

Универзитетот носител на студиската програма 

www.uklo.edu.mk 

www.pfbt.uklo.edu.mk  

 

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 / 

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

високообразовна 

установа 

Податоци за 

последната 

акредитација 

За прв циклус четирогодишни студии:  

Македонски и англиски јазик, Македонски и француски јазик, 

Македонски и германски јазик 

Со одлука бр. 12-383/1 од 30.10.2013 

За втор циклус едногодишни студии:  

Македонски и англиски јазик, Македонски и француски јазик, 

Македонски и германски јазик 

Со одлука бр. 12-256/2 од 20.12.2012 

За трет циклус тригодишни студии:  

Надареност и талентираност 

Со одлука бр. 12-239/2 од 18.03.2015 

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 

Англиски јазик и книжевност 

Македонски и англиски  јазик 

Македонски и германски јазик 

- Македонски и француски јазик 

➢ Подрачје: општествени науки (5) 

➢ Поле: образование (505) 

- Информатика и техничко образование 

➢ Подрачје: општествени науки (5) 

➢ Поле: образование (505) 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

➢ Подрачје: општествени науки (5) 

➢ Поле: образование (505) 

Единици во состав на 

високообразовната 

установа 

Нема посебни единици 

Студиски програми 

што се реализираат во 

единицата која бара 

проширување на 

дејноста со воведување 

на нови студиски 

програми 

Студиски програми на прв циклус студии: 

• Наставник по одделенска настава 

• Воспитувач 

• Македонски јазик и книжевност 

• Англиски јазик и книжевност 

• Македонски и англиски  јазик 

• Социјална и рехабилитациска педагогија 
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• 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: 

• Менаџмент во образование, 

• Педагогија од областа на методиките 

• Односи со јавноста 

• Работа со надарени и талентирани 

• Магистер-наставник / воспитувач по методика на наставата по 

македонски јазик 

• Магистер-наставник / воспитувач по методика на наставата по 

природа природни науки и технологија 

• Магистер-наставник / воспитувач по методика на наставата по 

општество и граѓанско образование 

• Магистер-наставник / воспитувач по методика на наставата по 

ликовно образование 

• Магистер-наставник / воспитувач по методика на наставата по 

физичко и здравствено образование 

• Магистер-наставник / воспитувач по методика на наставата по 

математика 

• Магистер-наставник / воспитувач по методика на наставата по 

музичко образование 

• Магистер-наставник / воспитувач по методика на работа со 

родители 

• Магистер-наставник / воспитувач по библиотекарство 

• Магистер-наставник / воспитувач по инклузивно образование 

• Магистер-наставник / воспитувач по интеркултурно 

образование 

• Магистер- наставник по теорија на поучување 

• Македонски јазик и литература 

• Англиски јазик и литература 

• Германски јазик и литература 

• Француски јазик и литература 

Студиски програми на трет циклус студии: 

• Докторски студии по образовни науки 

• Докторски студии по менаџмент во образованието 

• Докторски студии за работа со надарени и талентирани 

• Докторски студии на наставата по јазик: (македонски јазик, 

англиски јазик, германски јазик, француски јазик) 
Податоци за меѓународна 

соработка на планот на 

наставата, 

Наставата е збогатена со посетите на голем број реномирани професори од 

земјава и од странство, кои со студентите ги споделуваат резултатите од 

најновите истражувања во различни области: академик проф. д-р Грозданка 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Metodika%20na%20Makedonski%20jazik.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Priroda%20nauka%20tehnologija.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Opstestvo%20gragansko%20obrazovanie.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Likovno%20obrazovanie.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Fizicko%20obrazovanie.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Matematika.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Muzicko%20obrazovanie.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20rabota%20so%20roditeli.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_Bibliotekarstvo.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Inkluzivno%20obrazovanie.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20interkulturno%20obrazovanie.doc


8 

 

истражувањето и 

мобилноста на 

студентите 

Гојков од Вишата школа за воспитувачи во Вршац; вонр. проф. Мирослав 

Кука од Високата школа за воспитувачи во Алексинац; проф. Фербежар од Р. 

Словенија; проф. д-р Мирјам Баит од Бергамо, Италија; проф. д-р Џорџ 

Митревски  од САД; проф. д-р Џуди Ричардсон од САД и др.  

30.10.2015:  проф. д-р Дениќ-Михаиловиќ Сунчица, Белград; 8 – 13.2.2016: 

проф. д-р Јоана Херник, Полска; 14 – 18.3.2016: проф.  д-р Десислава 

Тодорова, „Лудвиг Максимилијан“, Минхен, Германија; проф.   д-р Игор 

Мавер, Филозофски факултет, Љубљана, Словенија итн. 

Потпишани договори за меѓународна соработка со :  

-  Учителскиот факултет од  Београд  и Педагошкиот факултет од Врање и 

Учителскиот факултет од Призрен -Република Србија 

- Педагошкиот факултет од Љубњана -Република Словенија 

- Педагошките факултети од Лерин Република Грација и Корча Република 

Албанија 

- Центарот за претприемничко учење за југоисточна Европа од Загреб- 

Република Хрватска 

- Високата школа за бизнис и менаџмент од Ново Место Република 

Словенија 

Во рамките на програмата ЕРАСУМС +, воспоставена е соработка со голем 

број европски високообразовни институции на кои се реализирани голем број 

мобилности од студентите и од наставниот кадар, меѓу кои: Универзитетот 

Otto-Friedrich-Universitätt Bamberg, Германија;Technische Universität 

Chemnitz, Германија; Педагошкиот факултет во Пловдив, Бугарија, 

Кастамону универзитетот во Турција,Fakultet za poslovne in upravne vede 

Novo Mesto, Универзитетот Лудвиг Максимилијан во Минхен, Германија, 

Факултетот во Љубљана, Словенија, University of Osijek- Croatia, University of 

Western Macedonia PANEPISTIMIO DITIKIS MAKEDONIAS, Uniwersytet 

Lodzki, Poland.  

  

Податоци за просторот 

наменет за изведување 

на наставната и 

истражувачката 

дејност 

5.400 м2  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 кои 

е добиена акредитација 

Бројот на студенти се дефинира со Конкурсот за запишување на 

студенти на прв циклус на студии на Универзитетот „Св. Климент 
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Охридски” – Битола 

Број на студенти (прв 

пат запишани) 
20 

Број на лица во 

наставнички, научни и 

наставни звања 

25 

Број на лица во 

соработнички звања 

2 

 

Однос наставник: 

студенти (број на 

студенти на еден 

наставник) за секоја 

единица одделно 

 

 

Сооднос на бројот на студенти на единицата, запишани 

во сите години на прв циклус на студии во соодветната 

академска година со бројот на наставници на 

високообразовната институција 

Академска 

година 

Вкупен 

број на 

наставници 

во редовен 

работен 

однос 

Број на 

студенти на 

студиската 

програма, 

запишани во 

сите години 

на студии во 

соодветната 

академска 

година  

Број на 

студенти 

по 

наставник 

2012/13 23 788 34.26 

2013/14 22 479 21.77 

2014/15 22 389 17.68 
 

Внатрешни механизми 

за обезбедување и 

контрола на квалитетот 

на студиите 

Студентска анкета. 

Самоевалвација еднаш годишно. 

 

Извадок од извештајот за самоевалвација од 19.10.2015, прифатен на 

ННС на 30.11.2015 и објавен на веб-страницата на Факултетот на 

30.11.2015: 

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 
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• 20 акредитирани програми на прв, втор и трет циклус 

• одлично структурирани елаборати за секоја студиска програма 

со 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 
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• 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 

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 секоја година, самоевалуација на три години 

 

Податоци за 

последната спроведена 

надворешна евалуација 

на установата 

Нема реализирано надворешна евалуација на установата. 

Други податоци кои 

установата сака да ги 

наведе како аргумент 

за нејзината успешност  
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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 

 

На седницата на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола, 

одржана на ____________ г., со одлука бр. __________, беше донесена одлука за 

усвојување на студиската програма за НАСТАВНИК ПО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА за 

втор циклус универзитетски студии. 
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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  

 

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 информатича  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 прилогот бр.1. Постои можност за користење на просториите во две 

смени. 
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5. СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА  

 

 

Вид на опрема Количина (парчиња) 

Заштитни видео камери         16 

Систем за надворешно осветлување 

(рефлектори - канделабрии ) 

      8 + 6 

Персонални компјутери        125 

Персонален компјутер и сервер           4 

Лап топ Компјутери          30 

Ласерски печатар          32 

Музички систем           3 

Портабл радио/ЦД и касета систем            2 

Видео бим           20 

Дигитален апарат           3 

Видео камера           1 

Статив за видео камера           1 

Безжичен рутер - свичови за интернет 

мрежа 

     10 + 15 

Телевизиски апарати    ЦРТ /  ЛЦД      10 +  8 

ДВД          2 

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 може 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 



16 

 

на плаќање и другите услови се регулирани со Правилник за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот „Св. 

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

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

 

7. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

 

7.1 СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА 

МОДУЛОТ ЗА КАНДИДАТИ ОД НЕМАТИЧНИ ФАКУЛТЕТИ И СТУДИСКИ 

ПРОГРАМИ 

 

Звање, име и презиме на наставникот Предмети на кои 

наставникот е носител на 

предметна програма 

Матична интитуција 

проф. д-р Љупчо Кеверески Општа психологија Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Татјана Атанасоска 

 

Педагогија Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Деан Илиев Дидактика Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

Сите наставници методичари кои се 

ангажирани на избраниот модул. 

Педагошка практика Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Виолета Јанушева Македонски јазик Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Виолета Јанушева Литература Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска Методика на почетно 

читање и пишување 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска Методика на наставата по 

македонски јазик 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 
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факултет – Битола 

доц. д-р Билјана Граматковски Култура на изразување Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Јове Д. Талевски 

 

Регионална географија Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Јове Д. Талевски Географија Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Јове Д. Талевски Основи на природни науки Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

доц. д-р Мажанна Северин Кузмановска Математика Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

доц. д-р Мажанна Северин Кузмановска Информациско-

комуникациски 

технологии 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

Проф. д-р Љупчо Кеверески Педагошка психологија Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Валентина Гулевска Филозофија Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Добри Петровски 

доц. д-р Јасмина Кочоска 

Основи на демократија со 

методика 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Валентина Гулевска Етика Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

Проф. д-р Златко Жоглев Социологија на 

образование 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

Доц. д-р Гордана Стојановска Компаративни религиски 

системи 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Добри Петровски Основи на општествени 

науки 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Билјана Цветкова Димов Основи на ликовно Универзитет „Св. 
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 образование Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Билјана Цветкова Димов 

 

Методика на ликовно 

образование 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Татјана Атанасоска 

 

Методика на воспитна 

работа 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Методија Стојановски Менторство Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

доц. д-р Данче Сивакова Основи на методика на 

наставата по математика 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

доц. д-р Данче Сивакова Методика на математика Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. м-р Мери Стоилова Основи на музичка 

култура 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. м-р Мери Стоилова Оркестар и хор Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. м-р Мери Стоилова Музички инструмент Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Методија Стојановски Воспитно-образовната 

организација и средината 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Јове Д. Талевски Регионална географија Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Љупчо Кеверески Развојна психологија Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Деан Илиев Методологија на 

истражување 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Деан Илиев Перманентно образование Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 
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факултет – Битола 

Проф. д-р Златко Жоглев Комуникации и култура Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

 

 

7.2 СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА 

ДЕВЕТТИ И ДЕСЕТТИ СЕМЕСТАР ОД СТУДИИТЕ НА ВТОР ЦИКЛУС 

 

 

Звање, име и презиме на наставникот Предмети на кои 

наставникот е носител на 

предметна програма 

Матична интитуција 

проф. д-р Татјана Атанасоска Стратегии за учење и 

поучување 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

Сите наставници методичари кои се 

ангажирани на избраниот модул. 

Методички практикум Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

Проф. д-р Деан Илиев Методологија на научно- 

истражувачка работа 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

Самостојна работа под менторство на еден 

од наставниците ангажирани на избраниот 

модул, со добиена акредитација за ментор на 

втор циклус од Одборот за акредитација и 

евалуација, под услови утрвдени со Закон 

Изработка и одбрана на 

магистерски труд 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Виолета Јанушева 

 

Правопис и правоговор Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска Методика на креативното 

пишување 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска Методика на почетното 

јазично описменување 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Виолета Јанушева 

 

Теорија на литературата Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Виолета Јанушева 

 

Лингвистика Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 
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факултет – Битола 

проф. д-р Виолета Јанушева 

 

Современа македонска 

книжевност  

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска Современи тенденции во 

наставата по македонски 

јазик 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Јове Д. Талевски Докимологија Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

доц. д-р Милена Пејчиновска Методика на наставата по 

природа 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Јове Д. Талевски Методика на наставата по 

природни науки и техника 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

Наставници методичари кои се ангажирани 

на избраниот модул. 

Методичко моделирање Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Јове Д. Талевски Супстратни основи на 

природните науки  

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Јове Д. Талевски Методика на наставата по 

општество 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

доц. д-р Јасмина Кочоска Методика за граѓанско 

образование 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Валентина Гулевска Супстратни основи на 

општествените науки 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Билјана Цветкова Димов 

 

Теориски основи на 

методиката по ликовно 

образование   

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Билјана Цветкова Димов 

 

Методичко моделирање на 

наставата по ликовно 

образование   

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Билјана Цветкова Димов 

 

Методика на ликовно 

естетска апрецијација 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Никола Смилков Играта во ликовното Универзитет „Гоце 
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 образование Делчев  “ – Штип 

Факултет за 

образовни науки 

проф. д-р Никола Смилков 

 

Воннаставни ликовни 

активности   

Универзитет „Гоце 

Делчев  “ – Штип 

Факултет за 

образовни науки 
проф. д-р Никола Смилков 

 

Детско ликовно 

творештво-истражување и 

развој 

Универзитет „Гоце 

Делчев  “ – Штип 

Факултет за 

образовни науки 
доц. д-р Виктор Митревски Педагошка биомеханика   СОУ “Крсте Петков 

Мисирков”, Демир 

Хисар 

доц. д-р Виктор Митревски Психомоторика СОУ “Крсте Петков 

Мисирков”, Демир 

Хисар 

доц. д-р Јасмина Кочоска Спортски игри со 

методика 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

доц. д-р Виктор Митревски Основи на спортската 

гимнастика со методика 

СОУ Крсте Петков 

Мисирков, демир 

Хисар 

доц. д-р Виктор Митревски Основи на атлетските 

дисциплини со методика 

СОУ Крсте Петков 

Мисирков, демир 

Хисар 

доц. д-р Данче Сивакова 

 

Методички концепти во 

почетната настава по 

математика 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

доц. д-р Данче Сивакова 

 

Модернизација на 

почетната настава по 

математика 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

доц. д-р Данче Сивакова 

 

Методичко моделирање и 

обликување на наставата 

по математика 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Љупчо Кеверески 

 

Работа со математички 

таленти 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

доц. д-р Мажанна Северин Кузмановска Линеарна алгебра Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

доц. д-р Мажанна Северин Кузмановска Елементи од математичка 

анализа 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

доц. д-р Данче Сивакова 

 

Играта во почетната 

настава по математика  

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 
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факултет – Битола 

Проф. м-р Мери Стоилкова Солфеж Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

Проф. м-р Мери Стоилкова Пијано Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

Доц. д-р Емилија Ристевска Стефановска Хорско пеење СОУ „Јосип Броз 

Тито“, Битола 

Доц. д-р Емилија Ристевска Стефановска Вокална техника СОУ „Јосип Броз 

Тито“, Битола 
Доц. д-р Емилија Ристевска Стефановска Хорско диригирање СОУ „Јосип Броз 

Тито“, Битола 
Доц. д-р Емилија Ристевска Стефановска Историја на музика со 

слушање музика 

СОУ „Јосип Броз 

Тито“, Битола 
проф. д-р Татјана Атанасоска Стратегии за работа со 

родители 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Татјана Атанасоска Семејна педагогија Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Љупчо Кеверески 

 

Психологија на возрасни Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
Проф. д-р Методија Стојановски Училиштето и заедницата Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
доц. д-р Марија Ристевска 

 

Професионална 

ориентација на учениците 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Татјана Атанасоска Управување со процеси во 

училница 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Деан Илиев Образование на возрасни Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
Проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска Корективни техники во 

читањето и пишувањето 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
Доц. д-р Марија Ристевска Стратегии на учење и 

подучување на деца со 

посебни потреби 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Деан Илиев Индивидуализација на Универзитет „Св. 
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наставата со деца со 

посебни потреби 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Љупчо Кеверески Психологија на учење и 

поучување 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Татјана Атанасоска Соработка со родителите 

на децата со посебни 

потреби 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
Проф. д-р Валентина Гулевска Етика во инклузивната 

настава 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Деан Илиев Развој на курикулум Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Деан Илиев Евалуација на педагошко 

постигнување 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Татјана Атанасоска Педагошки надзор и 

советување 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Виолета Јанушева Образовни промени и 

иновации 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
доц. д-р Марија Ристевска Микропедагогија Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска Современа образовна 

технологија 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Деан Илиев Тенденции во 

професионалниот развој на 

наставниците 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Деан Илиев Форми на професионален 

развој на наставниците 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска Методички основи на 

професионалната 

соработка на наставниците 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Валентина Гулевска Професионална етика кај 

наставниците 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 
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факултет – Битола 
проф. д-р Методија Стојановски Проектен менаџмент Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Љупчо Кеверески Психологија на 

интеркултурализмот 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Марија Ристевска Интеркултурна педагогија Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р  Добри Петровски Менаџмент во културата Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Валентина Гулевска Филозофија на 

интеркултурализмот 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Златко Жоглев Интеркултурна 

комуникација 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Валентина Гулевска Мултикултурно 

образование 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Златко Жоглев Компјутеризација и 

општество 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
Доц. д-р Гордана Стојановска Општествени групи и 

образование 

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 

 

На втор циклус студии акредитирани се следниве ментори, акредитирани со Решенија од 

11.02.2016 година  

1. проф. д-р Валентина Гулевска 

2. проф. д-р Јове Д. Талевски  

3. проф. д-р Добри Петровски 

4. проф. д-р Методија Стојановски 
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5. проф. д-р Љупчо Кеверески 

6. проф. д-р Деан Илиев 

7. проф. д-р Татјана Атанасоска 

8. проф. д-р Виолета Јанушева 

9. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска  

10. проф. д-р Билјана Цветкова Димов 

11. доц. д-р Јасмина Кочоска 

12. доц. д-р Данче Сивакова 

13. доц. д-р Билјана Граматковски 

14. доц. д-р Марија Ристевска 

15. доц. д-р Милена Пејчиновска 

 

8. ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УЧЕСТВО ВО 

ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ОДРЕДЕНИ ПРЕДМЕТИ 

 

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

предмети од студиската програма се дадени во прилогот бр.2. 

 

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

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Согласно Меѓународната стандардна класификација на образованието - ISCD и 

Меѓународната Фраскатиева класификација, студиската програма припаѓа во научното 

подрачје - општествени науки (5), во полето образование (505), и во сите области во 

полето образование.    

10. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Втор циклус едногодишни студии - Магистерски академски студии, ниво во Националната 

рамка на високо-образовни квалификации VIIА. 
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11. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Педагошкиот факултет во Битола континуирано ги следи промените во 

окружувањето 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 втор циклус академски студии за одделенска настава е 

конципирана така да обезбедува стекнување на компентенции кои се општествено 

оправдани и корисни. Педагошкиот факултет ги има дефинирано основните задачи и цели 

на образование на високо компететни кадри од областа на образованието.  

Со реализација на вака концепираната студиска програма, се образуваат кадри  кои 

имаат компетентност во европски и светски рамки. 

 

12. УСОГЛАСЕНОСТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СО ЕДИНСТВЕНИОТ 

ЕВРОПСКИ ПРОСТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРЕДЛИВОСТ СО 

ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПСКИ ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ 

 

Линкови за веб страни слични програми во Европа  

-Универзитет во Љубљана, Словенија, Педагошки факултет, https://www.pef.uni-

lj.si/149.html  

- Универзитет во Хелсинки, Финска, Оддел за образование на наставници 

http://www.helsinki.fi/teachereducation/education/subjectteacher/studies.html 

-Универзитет во Гент, Белгија, Факултет за психологија и образовни науки 

http://studiegids.ugent.be/2016/EN/STUDY/studiegebieden.html  

 

13. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 

 

https://www.pef.uni-lj.si/149.html
https://www.pef.uni-lj.si/149.html
http://www.helsinki.fi/teachereducation/education/subjectteacher/studies.html
http://studiegids.ugent.be/2016/EN/STUDY/studiegebieden.html
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Знаења и 

разбирање 

Покажува знаење и разбирање за научното поле на проучување (или 

студирање), кое се надградува врз првиот 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 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 

 

СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА РАЗЛИЧНИТЕ МОДУЛИ 

МАГИСТЕР ПО МЕТОДИКА НА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА- МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК  
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Знаење и 

разбирање 

Ги знае и ги разбира: стратегиите за учење и поучување во наставата, 

ги знае основите на супстратните основи на методиката: науката за 

јазикот (лингвистиката) и науката за литературата, методичките 

принципи на наставата по македонски јазик, организационите облици 

на наставата по макеоднски јазик, општите и специфичните методи на 

учење и поучување во наставата по македонски јазик, ги знае 

основните принципи за планирање на наставата по македонски јазик, 

теориските основи на методиката на наставата по македонски јазик, 

основите на методологијата на научното истражување. 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени стекнатото знаење во практика, да планира и 

реализира научно-истражувачка работа во областа методика на 

наставата по македонски јазик  

Способност за 

проценка 

Може да ги проценува клучните карактеристики и обележја на 

наставниот час по македонски јазик во основното образование, може 

да идентификува и проценува специфични елементи на планирањето, 

подготовката, реализацијата и вреднувањето на часот по македонски 

јазик во контекст на научно-истражувачката работа, извлекува 

заклучоци врз основа на добиените податоци со научно-

истражувачката работа на предмет на истражување од областа 

Методика на наставата по македонски јазик, како и да пишува за 

резултатите од истражувањето (пишување научни трудови од областа 

на методиката на наставата по македонски јазик). Може да го вреднува  

сопствениот напредок во работата и да работи на свое натамошно 

усовршување. 

Комуникациски 

вештини 

- има способност за комуницирање, соработка, тимска работа 

 -Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со деца, млади, 

возрасни, родители, наставници и други претставници на 

општествената заедница со цел да планира и реализира научно-

истражувачка работа во областа на методиката на наставата по 

македонски јазик.  

- Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со колегите 

 

Вештини на 

учење 

- Покажува успешност во учење од нови ситуации. 

- Покажува успешност во учење од сопственото искуство. 

- Покажува успешност во учење од различни извори.  

- Покажува успешност во учење преку методички истражувања 
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МАГИСТЕР ПО МЕТОДИКА НА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА- ПРИРОДА И ПРИРОДНИ 

НАУКИ 

 

Знаење и 

разбирање 

Ги знае и ги разбира: стратегиите за учење и поучување во наставата, 

ги знае основите на супстратните основи на методиката, методичките 

принципи на наставата по природа и природни науки, организационите 

облици на наставата по природни науки, општите и специфичните 

методи на учење и поучување во наставата по природни науки, ги знае 

основните принципи за планирање на наставата по природни науки, 

теориските основи на методиката на наставата по природа и природни 

науки, основите на методологијата на научното истражување. 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени стекнатото знаење во практика, да планира и 

реализира научно-истражувачка работа во областа методика на 

наставата по природа и природни науки. 

Способност за 

проценка 

Може да ги проценува клучните карактеристики и обележја на 

наставниот час по природа и природни науки во основното 

образование, може да идентификува и проценува специфични 

елементи на планирањето, подготовката, реализацијата и вреднувањето 

на часот по природа и природни науки во контекст на научно-

истражувачката работа, извлекува заклучоци врз основа на добиените 

податоци со научно-истражувачката работа на предмет на 

истражување од областа Методика на наставата по природа и 

природни науки, како и да пишува за резултатите од истражувањето 

(пишување научни трудови од областа на методиката на наставата по 

природа и природни науки). Може да го вреднува  сопствениот 

напредок во работата и да работи на свое натамошно усовршување. 

Комуникациски 

вештини 

- има способност за комуницирање, соработка, тимска работа 

 -Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со деца, млади, 

возрасни, родители, наставници и други претставници на 

општествената заедница со цел да планира и реализира научно-

истражувачка работа во областа на методиката на наставата по природа 

и природни науки  

- Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со колегите 

 

Вештини на 

учење 

- Покажува успешност во учење од нови ситуации. 

- Покажува успешност во учење од сопственото искуство. 

- Покажува успешност во учење од различни извори.  

- Покажува успешност во учење преку методички истражувања 
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МАГИСТЕР ПО МЕТОДИКА НА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА- ОПШТЕСТВО И 

ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ 

 

 

Знаење и 

разбирање 

Ги знае и ги разбира: стратегиите за учење и поучување во наставата, 

ги знае основите на супстратните основи на методиката, методичките 

принципи на наставата по општество и општествени науки, 

организационите облици на наставата по општество и општествени 

науки, општите и специфичните методи на учење и поучување во 

наставата по општество и општествени науки, ги знае основните 

принципи за планирање на наставата по општество и општествени 

науки, теориските основи на методиката на наставата по општество и 

општествени науки, основите на методологијата на научното 

истражување. 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени стекнатото знаење во практика, да планира и 

реализира научно-истражувачка работа во областа методика на 

наставата по општество и општествени науки. 

Способност за 

проценка 

Може да ги проценува клучните карактеристики и обележја на 

наставниот час по општество и општествени науки во основното 

образование, може да идентификува и проценува специфични 

елементи на планирањето, подготовката, реализацијата и вреднувањето 

на часот по општество и општествени науки во контекст на научно-

истражувачката работа, извлекува заклучоци врз основа на добиените 

податоци со научно-истражувачката работа на предмет на 

истражување од областа Методика на наставата по општество и 

општествени науки, како и да пишува за резултатите од истражувањето 

(пишување научни трудови од областа на методиката на наставата по 

општество и општествени науки). Може да го вреднува  сопствениот 

напредок во работата и да работи на свое натамошно усовршување. 

Комуникациски 

вештини 

- има способност за комуницирање, соработка, тимска работа 

 -Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со деца, млади, 

возрасни, родители, наставници и други претставници на 

општествената заедница со цел да планира и реализира научно-

истражувачка работа во областа на методиката на наставата по 

општество и општествени науки  

- Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со колегите 

 

Вештини на 

учење 

- Покажува успешност во учење од нови ситуации. 

- Покажува успешност во учење од сопственото искуство. 

- Покажува успешност во учење од различни извори.  

- Покажува успешност во учење преку методички истражувања 
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МАГИСТЕР ПО МЕТОДИКА НА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА- ЛИКОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Знаење и 

разбирање 

Ги знае и ги разбира: стратегиите за учење и поучување во наставата, 

ги знае основите на супстратните основи на методиката, методичките 

принципи на наставата по ликовно образование, организационите 

облици на наставата по ликовно образование, општите и специфичните 

методи на учење и поучување во наставата по ликовно образование, ги 

знае основните принципи за планирање на наставата по ликовно 

образование, теориските основи на методиката на наставата по 

ликовно образование, основите на методологијата на научното 

истражување. 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени стекнатото знаење во практика, да планира и 

реализира научно-истражувачка работа во областа методика на 

наставата по ликовно образование. 

Способност за 

проценка 

Може да ги проценува клучните карактеристики и обележја на 

наставниот час по ликовно образование во основното образование, 

може да идентификува и проценува специфични елементи на 

планирањето, подготовката, реализацијата и вреднувањето на часот по 

ликовно образование во контекст на научно-истражувачката работа, 

извлекува заклучоци врз основа на добиените податоци со научно-

истражувачката работа на предмет на истражување од областа 

Методика на наставата по ликовно образование, како и да пишува за 

резултатите од истражувањето (пишување научни трудови од областа 

на методиката на наставата по ликовно образование). Може да го 

вреднува  сопствениот напредок во работата и да работи на свое 

натамошно усовршување. 

Комуникациски 

вештини 

- има способност за комуницирање, соработка, тимска работа 

 -Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со деца, млади, 

возрасни, родители, наставници и други претставници на 

општествената заедница со цел да планира и реализира научно-

истражувачка работа во областа на методиката на наставата по 

ликовно образование  

- Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со колегите 

 

Вештини на 

учење 

- Покажува успешност во учење од нови ситуации. 

- Покажува успешност во учење од сопственото искуство. 

- Покажува успешност во учење од различни извори.  

- Покажува успешност во учење преку методички истражувања 
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МАГИСТЕР ПО МЕТОДИКА НА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА- ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Знаење и 

разбирање 

Ги знае и ги разбира: стратегиите за учење и поучување во наставата, 

ги знае основите на супстратните основи на методиката, методичките 

принципи на наставата по физичко и здравствено образование, 

организационите облици на наставата по физичко и здравствено 

образование, општите и специфичните методи на учење и поучување 

во наставата по физичко и здравствено образование, ги знае основните 

принципи за планирање на наставата по физичко и здравствено 

образование, теориските основи на методиката на наставата по 

физичко и здравствено образование, основите на методологијата на 

научното истражување. 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени стекнатото знаење во практика, да планира и 

реализира научно-истражувачка работа во областа методика на 

наставата по физичко и здравствено образование. 

Способност за 

проценка 

Може да ги проценува клучните карактеристики и обележја на 

наставниот час по физичко и здравствено образование во основното 

образование, може да идентификува и проценува специфични 

елементи на планирањето, подготовката, реализацијата и вреднувањето 

на часот по физичко и здравствено образование во контекст на научно-

истражувачката работа, извлекува заклучоци врз основа на добиените 

податоци со научно-истражувачката работа на предмет на 

истражување од областа Методика на наставата по физичко и 

здравствено образование, како и да пишува за резултатите од 

истражувањето (пишување научни трудови од областа на методиката 

на наставата по физичко и здравствено образование). Може да го 

вреднува  сопствениот напредок во работата и да работи на свое 

натамошно усовршување. 

Комуникациски 

вештини 

- има способност за комуницирање, соработка, тимска работа 

 -Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со деца, млади, 

возрасни, родители, наставници и други претставници на 

општествената заедница со цел да планира и реализира научно-

истражувачка работа во областа на методиката на наставата по 

физичко и здравствено образование 

- Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со колегите 

 

Вештини на 

учење 

- Покажува успешност во учење од нови ситуации. 

- Покажува успешност во учење од сопственото искуство. 

- Покажува успешност во учење од различни извори.  

- Покажува успешност во учење преку методички истражувања 
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МАГИСТЕР ПО МЕТОДИКА НА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА- МАТЕМАТИКА 

 

 

Знаење и 

разбирање 

Ги знае и ги разбира: стратегиите за учење и поучување во наставата, 

ги знае основите на супстратните основи на методиката, методичките 

принципи на наставата по математика, организационите облици на 

наставата по математика, општите и специфичните методи на учење и 

поучување во наставата по математика, ги знае основните принципи за 

планирање на наставата по математика, теориските основи на 

методиката на наставата по математика, основите на методологијата на 

научното истражување. 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени стекнатото знаење во практика, да планира и 

реализира научно-истражувачка работа во областа методика на 

наставата по математика. 

Способност за 

проценка 

Може да ги проценува клучните карактеристики и обележја на 

наставниот час по математика во основното образование, може да 

идентификува и проценува специфични елементи на планирањето, 

подготовката, реализацијата и вреднувањето на часот по математика во 

контекст на научно-истражувачката работа, извлекува заклучоци врз 

основа на добиените податоци со научно-истражувачката работа на 

предмет на истражување од областа Методика на наставата по 

математика, како и да пишува за резултатите од истражувањето 

(пишување научни трудови од областа на методиката на наставата по 

математика). Може да го вреднува  сопствениот напредок во работата 

и да работи на свое натамошно усовршување. 

Комуникациски 

вештини 

- има способност за комуницирање, соработка, тимска работа 

 -Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со деца, млади, 

возрасни, родители, наставници и други претставници на 

општествената заедница со цел да планира и реализира научно-

истражувачка работа во областа на методиката на наставата по 

математика 

- Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со колегите 

Вештини на 

учење 

- Покажува успешност во учење од нови ситуации. 

- Покажува успешност во учење од сопственото искуство. 

- Покажува успешност во учење од различни извори.  

- Покажува успешност во учење преку методички истражувања 
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МАГИСТЕР ПО МЕТОДИКА НА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА- МУЗИЧКО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Знаење и 

разбирање 

Ги знае и ги разбира: стратегиите за учење и поучување во наставата, 

ги знае основите на супстратните основи на методиката, методичките 

принципи на наставата по музичко образование, организационите 

облици на наставата по ликовно образование, општите и специфичните 

методи на учење и поучување во наставата по музичко образование, ги 

знае основните принципи за планирање на наставата по музичко 

образование, теориските основи на методиката на наставата по 

музичко образование, основите на методологијата на научното 

истражување. 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени стекнатото знаење во практика, да планира и 

реализира научно-истражувачка работа во областа методика на 

наставата по музичко образование. 

Способност за 

проценка 

Може да ги проценува клучните карактеристики и обележја на 

наставниот час по музичко образование во основното образование, 

може да идентификува и проценува специфични елементи на 

планирањето, подготовката, реализацијата и вреднувањето на часот по 

музичко образование во контекст на научно-истражувачката работа, 

извлекува заклучоци врз основа на добиените податоци со научно-

истражувачката работа на предмет на истражување од областа 

Методика на наставата по музичко образование, како и да пишува за 

резултатите од истражувањето (пишување научни трудови од областа 

на методиката на наставата по музичко образование). Може да го 

вреднува  сопствениот напредок во работата и да работи на свое 

натамошно усовршување. 

Комуникациски 

вештини 

- има способност за комуницирање, соработка, тимска работа 

 -Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со деца, млади, 

возрасни, родители, наставници и други претставници на 

општествената заедница со цел да планира и реализира научно-

истражувачка работа во областа на методиката на наставата по 

музичко образование  

- Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со колегите 

 

Вештини на 

учење 

- Покажува успешност во учење од нови ситуации. 

- Покажува успешност во учење од сопственото искуство. 

- Покажува успешност во учење од различни извори.  

- Покажува успешност во учење преку методички истражувања 
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МАГИСТЕР ЗА СОРАБОТКА СО СЕМЕЈСТВОТО И ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА 

 

Знаење и 

разбирање 

Ги знае и ги разбира: теориските основи на комуникација со 

семејството, теориските основи на комуникација со семејството; 

карактеристиките на комуикација и соработка со поединци, групи, и 

институции;  можностите за соработка со семејството; можностите за 

соработка со локалната заедница; институционалните претпоставки за 

успешна соработка; можностите за соработка со семејствата и 

индивидуи и институции од локалната заедница, научно и стручно да 

ги истражува состојбатите во семејството, можните начини на 

соработка со семејството и локалната заедница; како да ги подобрува 

затекнатите и воочени состојби и процеси.  

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени стекнатото знаење во практика, да планира и 

реализира научно-истражувачка работа во областа комуникацијата и 

соработката со семејствата и локалната заедница. 

Способност за 

проценка 

Кандидатите се способни за проценка на состојбите во семеството, 

прави проценка активностите повразани со соработката со семејствата 

и локалната заедница, развива соодветен истражувачки интерес за 

истражување на семејствата и локалната заедница и начините на 

подобрување на состојбите. Може да го вреднува  сопствениот 

напредок во работата и да работи на свое натамошно усовршување во 

делот на соработката со семејствата и локалната заедница. 

Комуникациски 

вештини 

- има способност за комуницирање, соработка, тимска работа 

 -Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со деца, млади, 

возрасни, родители, наставници и други претставници на 

општествената заедница со цел да планира и реализира научно-

истражувачка работа во областа на соработката со семејствата и 

локалната заедница.  

- Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со колегите 

 

Вештини на 

учење 

- Покажува успешност во учење од нови ситуации. 

- Покажува успешност во учење од сопственото искуство. 

- Покажува успешност во учење од различни извори.  

- Покажува успешност во учење преку истражување 
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МАГИСТЕР ЗА ИНКЛУЗИВНА ПРАКТИКА ВО ОДДЕЛЕНСКАТА НАСТАВА 

 

Знаење и 

разбирање 

Ја знае и ја разбира: потребата од создавање и негување на инклузивна 

практика во основните училишта; теориските основи на инклузивната 

работа во наставата;  начините на идентификација на потребата од 

инклузивна работа; начините на создавање на инклузивна средина за 

учење и работа; знаење и разбирање на научно-истражувачката во 

делот на инклузивното воспитание и образование; начините за 

соработка со чинителите на успешен инклузивен наставен процес; 

принципите на изработка на индивидуални образовни планови и др. 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени стекнатото знаење во практика, да планира и 

реализира научно-истражувачка работа во областа инклузијата во 

воспитно-образовното делување. 

Способност за 

проценка 

Кандидатите се способни за проценка на потребата од инклузивна 

работа со поединци, групи, семејства и здруженија; проценка на 

степенот на потреба од инклузивна работа; проценка на 

индивидуалните состојби, потреби, можности желби и др 

карактеристики на учениците, проценка на напредокот и постигањата 

од инклузивната работа. 

Комуникациски 

вештини 

- има способност за комуницирање, соработка, тимска работа 

 -Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со деца, млади, 

возрасни, родители, наставници и други претставници на 

општествената заедница со цел да планира и реализира научно-

истражувачка работа во областа на инклузивното воспитно-образовно 

делување.  Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со 

колегите при инклузивната наставна работа 

Вештини на 

учење 

- Е вешт во примената на стратегиите за инклузивна воспитно-

образовна работа 

- Учи во нови ситуации. 

- Инклузивното делување го применува и врз принципите на 

рефлексија  

- Е вешт во истражување на состојбите и процесите во инклузивната 

работа 

 

МАГИСТЕР ПО ТЕОРИЈА НА ПОУЧУВАЊЕ 

 

Знаење и 

разбирање 

Студентите прават: анализа на потребите за развој на курикулумот; 

анализа на различни видови курикулуми; користат кроскурикуларни 

активнисти при поучувањето; евалуираат курикулуми на различни 

нивоа; проценуваат и оценуваат успешност на постигањата на 

учениците и децата; овладуваат со теоретските основи на педагошкото 

следење, советување, консултирање и надзор кои се спроведуваат во 
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практика; се оспособени за следење на промените во образованието; 

студентите да ја разберат суштината на поимот иновации во 

поучувањето; знаат основите на научно истражувачката работа во 

делот на истражување на поучувањето и учењето;   

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

- ги применуваат законитостите на интеракциско- комуникациските 

аспекти од реализација на воспитно-образовниот процес, применуваат 

механизми за контрола, поттикнување и евалвација на однесувањето на 

субјектите при воспитно-образовнот делување 

Научно и стручно ги истражуваат состојбите и процесите со 

поучувањето и учењето во одделенската настава 

Го почитува принципот за мултимедијална реализација на воспитно-

образовниот процес 

Способност за 

проценка 

Кандидатите се способни за проценка на потребата однуваат успехот и 

неуспехот од поучувањето, односно учењето; рефлексивно учат од 

своите поучувачки постапки, се способни за индивидуализација на 

наставата и др. 

Комуникациски 

вештини 

- има способност за комуницирање, соработка, тимска работа 

 -Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со деца, млади, 

возрасни, родители, наставници и други претставници на 

општествената заедница со цел да планира и реализира научно-

истражувачка работа во областа на развојот, примената и евалуацијата 

на поучувачки пристапи и стратегии за учење кај учениците.  

Вештини на 

учење 

-развиваат на вештини за тимска соработка во спроведувањето на 

евалвацијата на резултатите од образовниот процес; 

-развиваат критички осврт врз постоечката практика на евалвирање на 

резултатите од образовниот процес 

- развиваат и примуваат современи технологии на поучување и учење 

- е вешт во планирање и реализација на едноставни истражувачки 

проекти од сферата на поучувањето и учењето 

 

МАГИСТЕР ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА СОРАБОТКА 

 

Знаење и 

разбирање 

Ги знае и разбира наставничките компетенции; прави анализа на 

состојбите со личниот професионален развој и професионалниот развој 

на колегите наставници; ги знае теориските основи на учењето на 

возрасните 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Користи ефективни начини за учење и самоучење; применува различни 

форми на учење од искуството, но и учење од другите; помага во 

професионалниот развој на колегите наставници 

Способност за 

проценка 

Врши проценка на индивидуалните потреби за професионално учење и 

развој; проценка на потребите на колегите за стручно и професионално 

развивање; за дизајнирање на обуки и различни форми на учење на 

колегите 

Комуникациски - има способност за комуницирање, соработка, тимска работа 
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вештини  -Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со деца, млади, 

возрасни, родители, наставници и други претставници на локалната 

заедница со цел да планира и реализира научно-истражувачка работа 

во областа на професионалниот развој и професионалната соработка. 

Вештини на 

учење 

Е вешт во изработка на индивидуални планови за професионален 

развој; комуницира со колегите со професиоинални намери и јазик, 

креира работилници за професионален развој на колегите; открива 

нови начини на учење, 

Е рефлексивен и учи од сопственото искуство 

Е вешт постојано да ја унапредува сопствената работа 

Е вешт во планирање и реализација на истражување за професионален 

развој и професионална соработка 

 

МАГИСТЕР ЗА ИНТЕРКУЛТУРНА ПРАКТИКА ВО ОДДЕЛЕНСКАТА НАСТАВА 

 

Знаење и 

разбирање 

Ја знае и ја разбира: потребата од создавање и негување на 

интеркултурната практика во основните училишта; теориските основи 

на интеркултурната работа во наставата;  начините на идентификација 

на потребата од интеркултурно делување во училиштето и 

одделението; начините на создавање на интеркултурната средина за 

учење и работа; знаење и разбирање на научно-истражувачката во 

делот на интеркултурната воспитание и образование; начините за 

соработка со чинителите на успешен интеркултурната наставен процес 

и др. 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени стекнатото знаење во практика, да планира и 

реализира научно-истражувачка работа во областа интеркултурното 

воспитно-образовното делување. 

Способност за 

проценка 

Кандидатите се способни за проценка на потребата од интеркултурната 

работа со поединци, групи, семејства и здруженија; проценка на 

степенот на потреба од интеркултурна работа; проценка на 

индивидуалните состојби, потреби, можности желби и др 

карактеристики на учениците, проценка на напредокот и постигањата 

од интеркултурната работа и др. 

Комуникациски 

вештини 

- има способност за комуницирање, соработка, тимска работа 

 -Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со деца, млади, 

возрасни, родители, наставници и други претставници на 

општествената заедница со цел да планира и реализира научно-

истражувачка работа во областа на интеркултурното воспитно-

образовно делување. Успешно и ефикасно воспоставува комуникација 

со колегите при интеркултурната наставна работа 

Вештини на 

учење 

- Е вешт во примената на стратегиите за интеркултурната воспитно-

образовна работа 

- Учи во нови ситуации. 

- Интеркултурното делување го применува и врз принципите на 
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рефлексија, состојбите со воспитаниците и условите за учење и 

работа 

- Е вешт во истражување на состојбите и процесите во 

интеркултурната работа 

  

 

15. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Студиската програма за втор циклус на студии е во времетраење од 1 (една) година, 

односно 2 (два) семестри. 

Студентите од нематичните факултети и нематичните студиски програми треба да 

ги усвојат предвидените кредити од модулот, со што ќе се стекнат со можност за 

продолжување на цтор циклус студии.  

 

16. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 

 

За успешно завршување на студиската програма за втор циклус на студии 

студентите треба да се стекнат со најмалку 60 ЕКТС кредити. 

 

17.  УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА СТУДИИТЕ 

ЗА СТУДЕНТИ ОД МАТИЧНИ ФАКУЛТЕТИ И СРОДНИ СТУДИСКИ 

ПРОГРАМИ 

 

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 втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски” – Битола (член 9 – член 16) и истите се објавуваат во Конкурсот за запишување 

студенти на втор 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 
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дефинирано и опишано во Правилникот за условите, критериумите и правилата за 

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

Охридски” – Битола, којшто е јавно објавен на веб страната на Универзитетот.   

 

17а. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА СТУДИИТЕ 

ЗА СТУДЕНТИ  ОД НЕМАТИЧНИ ФАКУЛТЕТИ И СТУДИСКИ ПРОГРАМИ  
 
 

Студентите од нематични факултети и студиски програми, како и оние кои имаат 

тригодишно академско образование потребно е да се запишат на модулот и да ги усвојат 

потребните кредити, со што ќе се стекнат со право да продолжување на студиите од втор 

циклус. 

Предметите во оваа студиска година се во законски предвидениот сооднос (60%, 

30%, 10%).   

 

18. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

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

трет циклус студии. 
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19. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Студиската програма опфаќа вкупно 4 задолжителни предмети, коишто на 

студентот му обезбедуваат 45 кредити. Методичкиот практикум ќе се реализира од страна 

на наставници кои покриваат области на изборниот дел од модулот на кој кандидатот се 

запишал. Бројот на изборни предмети од единицата на Универзитетот, што студентот 

самостојно ги избира од листата на изборни предмети понудени за секој модул, изнесува 

2, и истите на студентот му обезбедуваат 10 кредити. Студентот избира и еден предмет од 

листата на изборни предмети од студиските програми на Универзитетот и истиот му 

обезбедува 5 кредити. Изработката и јавната одбрана на магистерски  труд е задолжителна 

и истата, после одбраната, на кандидатот му носи 15 кредити. Магистерскиот труд 

кандидатот го работи под менторство на акредитиран ментор кој учествувал во 

реализација на модулот кој кандидатот ги избрал. 

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

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

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

часови за предавања, вежби и дополнителни активности неделно, во рамките на оваа 

студиска програма, е во согласност со Законот за високото образование.  

 

Деветти семестар 

Шифра Задолжителни предмети 
фонд на 

часови  
кредити 

БТ2Н 901  Стратегии за учење и поучување 4+3 10 

БТ2Н 902 Методички практикум 4+3 10 

 Изборни предмети   

 

Изборен на предмет (од листата 

изборни предмети од Факултетот) 

3+2 5 

 

Изборен на предмет (од листата 

изборни предмети од Факултетот) 

3+2 5 

 

Вкупно кредити за деветти 

семестар 14+10 30 

    

Десетти семестар 
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Шифра Задолжителни предмети 

фонд на 

часови  
кредити 

БТ2Н 903 

Методологија на научно- 

истражувачка работа 4+3 10 

 Изборни предмети   

 

Изборен предмет (од предметите 

што се изучуваат на студиските 

програми на Универзитетот) 3+2 5 

БТ2Н 904 

Изработка и одбрана на магистерски 

труд 0+0+10 15 

 

Вкупно кредити за десетти 

семестар 7+5+10 30 

 

Вкупно кредити на студиската 

програма  60 

 

 

20. УТВРДЕН СООДНОС МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ 

ПРЕДМЕТИ СО ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИТЕ  

 
Утврден сооднос меѓу задолжителните и изборните предмети 

Број на задолжителни предмети 4 

Процент на задолжителни предмети 57,14% 

Број на изборни предмети (група 1) 2 

Процент на изборни предмети – група 1 

(изборни предмети што студентите самостојно ги 

избираат од редот на сите наставни предмети 

застапени на единицата на Универзитетот) 

28,57% 

Број на изборни предмети (група 2) 1 

Процент на изборни предмети – група 2 

(изборни наставни предмети што студентите 

самостојно ги избираат од листата слободни изборни 

предмети, предложена од секоја единица на 

Универзитетот, посебно) 

14,28% 

Вкупно предмети 7 
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Листа на изборни предмети за: 

 

МАГИСТЕР ПО МЕТОДИКА НА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА- МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

 

Листа на изборни предмети за македонски јазик 

 

 

 

МАГИСТЕР ПО МЕТОДИКА НА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА- ПРИРОДА И ПРИРОДНИ 

НАУКИ 

 

Листа на изборни предмети за природа и природни науки 

 

Шифра Име на предметот 
фонд на 

часови  
кредити 

БТ2Н 907 Правопис и правоговор 3+2 5 

БТ2Н 908 Методика на креативното пишување 3+2 5 

БТ2Н 909 Методика на почетното јазично 

описменување 

3+2 5 

БТ2Н 910 Теорија на литературата 3+2 5 

БТ2Н 911 Лингвистика 3+2 5 

БТ2Н 912 Современа македонска книжевност  3+2 5 

БТ2Н 913 Современи тенденции во наставата 

по македонски јазик 

3+2 5 

БТ2Н 914 Докимологија 3+2 5 

Шифра Име на предметот 
фонд на 

часови  
кредити 

БТ2Н 915 Методика на наставата по природа 3+2 5 

БТ2Н 916 Методика на наставата по природни 

науки и техника 

3+2 5 

БТ2Н 917 Методичко моделирање 3+2 5 

БТ2Н 918 Супстратни основи на природните 

науки  

3+2 5 

БТ2Н 914 Докимологија 3+2 5 
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МАГИСТЕР ПО МЕТОДИКА НА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА- ОПШТЕСТВО И 

ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ 

 

Листа на изборни предмети за општество, општествени науки и граѓанско 

образование 

 
МАГИСТЕР ПО МЕТОДИКА НА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА- ЛИКОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Листа на изборни предмети за ликовно образование 

 

МАГИСТЕР ПО МЕТОДИКА НА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА- ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Листа на изборни предмети за физичко и здравствено образование 

Шифра Име на предметот 
фонд на 

часови  
кредити 

БТ2Н 929 Педагошка биомеханика   3+2 5 

БТ2Н 930 Психомоторика 3+2 5 

Шифра Име на предметот 
фонд на 

часови  
кредити 

БТ2Н 919 Методика на наставата по општество 3+2 5 

БТ2Н 920 Методика за граѓанско образование 3+2 5 

БТ2Н 921 Методичко моделирање 3+2 5 

БТ2Н 922 Супстратни основи на 

општествените науки 

3+2 5 

БТ2Н 914 Докимологија 3+2 5 

Шифра Име на предметот 
фонд на 

часови  
кредити 

БТ2Н 923 Теориски основи на методиката по 

ликовно образование   

3+2 5 

БТ2Н 924 Методичко моделирање на наставата 

по ликовно образование   

3+2 5 

БТ2Н 925 
Методика на ликовно естетска 

апрецијација 

3+2 5 

БТ2Н 926 Играта во ликовното образование 3+2 5 

БТ2Н 927 Воннаставни ликовни активности   3+2 5 

БТ2Н 928 Детско ликовно творештво-

истражување и развој 

3+2 5 

БТ2Н 914 Докимологија 3+2 5 
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БТ2Н 931 
Спортски игри со методика 

3+2 5 

БТ2Н 932 Основи на спортската гимнастика со 

методика 

3+2 5 

БТ2Н 933 Основи на атлетските дисциплини со 

методика 

3+2 5 

БТ2Н 914 Докимологија 3+2 5 

 

 

МАГИСТЕР ПО МЕТОДИКА НА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА- МАТЕМАТИКА 

 

Листа на изборни предмети за математика 

Шифра Име на предметот 
фонд на 

часови  
кредити 

БТ2Н 934 Методички концепти во почетната 

настава по математика 

3+2 5 

БТ2Н 935 Модернизација на почетната настава 

по математика 

3+2 5 

БТ2Н 936 
Методичко моделирање и 

обликување на наставата по 

математика 

3+2 5 

БТ2Н 937 Работа со математички таленти 3+2 5 

БТ2Н 938 Линеарна алгебра 3+2 5 

БТ2Н 939 Елементи од математичка анализа 3+2 5 

БТ2Н 940 Играта во почетната настава по 

математика  

3+2 5 

БТ2Н 914 Докимологија 3+2 5 

 

 

МАГИСТЕР ПО МЕТОДИКА НА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА- МУЗИЧКО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Листа на изборни предмети за музичко образование 

Шифра Име на предметот 
фонд на 

часови  
кредити 

БТ2Н 941 Солфеж 3+2 5 

БТ2Н 942 Пијано 3+2 5 

БТ2Н 943 Хорско пеење 3+2 5 

БТ2Н 944 Вокална техника 3+2 5 

БТ2Н 945 Хорско диригирање 3+2 5 

БТ2Н 946 Историја на музика со слушање 

музика 

3+2 5 

БТ2Н 914 Докимологија 3+2 5 
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МАГИСТЕР ЗА СОРАБОТКА СО СЕМЕЈСТВОТО И ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА 

 
Листа на изборни предмети за соработка со семејството и локалната заедница 

Шифра Име на предметот 
фонд на 

часови  
кредити 

БТ2Н 947 Стратегии за работа со родители 3+2 5 

БТ2Н 948 Семејна педагогија 3+2 5 

БТ2Н 949 Психологија на возрасни 3+2 5 

БТ2Н 950 Училиштето и заедницата 3+2 5 

БТ2Н 951 Професионална ориентација на 

учениците 
3+2 5 

БТ2Н 952 Управување со процеси во училница 3+2 5 

БТ2Н 953 Образование на возрасни 3+2 5 

 

 

МАГИСТЕР ЗА ИНКЛУЗИВНА ПРАКТИКА ВО ОДДЕЛЕНСКАТА НАСТАВА 

 
Листа на изборни предмети за инклузивна практика во одделенската настава 

БТ2Н 954 Корективни техники во читањето и 

пишувањето 

3+2 5 

БТ2Н 955 Стратегии на учење и подучување на 

деца со посебни потреби 

3+2 5 

БТ2Н 956 Индивидуализација на наставата со 

деца со посебни потреби 

3+2 5 

БТ2Н 957 Психологија на учење и поучување 3+2 5 
БТ2Н 958 Соработка со родителите на децата со 

посебни потреби 

3+2 5 

БТ2Н 959 Етика во инклузивната настава 3+2 5 
 

МАГИСТЕР ПО ТЕОРИЈА НА ПОУЧУВАЊЕ 

 
Листа на изборни предмети за теорија на поучување во одделенска настава 

БТ2Н 960 Развој на курикулум 3+2 5 
БТ2Н 961 Евалуација на педагошко 

постигнување 
3+2 5 

БТ2Н 962 Педагошки надзор и советување 3+2 5 
БТ2Н 963 Образовни промени и иновации 3+2 5 
БТ2Н 964 Микропедагогија 3+2 5 
БТ2Н 965 Современа образовна технологија 3+2 5 
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МАГИСТЕР ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА СОРАБОТКА 

 
Листа на изборни предмети за професионален развој и професионална соработка 

БТ2Н 966 Тенденции во професионалниот 

развој на наставниците 

3+2 5 

БТ2Н 967 Форми на професионален развој на 

наставниците 

3+2 5 

БТ2Н 968 Методички основи на 

професионалната соработка на 

наставниците 

3+2 5 

БТ2Н 969 Професионална етика кај 

наставниците 

3+2 5 

БТ2Н 970 Проектен менаџмент 3+2 5 
 

 

МАГИСТЕР ЗА ИНТЕРКУЛТУРНА ПРАКТИКА ВО ОДДЕЛЕНСКАТА НАСТАВА 

 
Листа на изборни предмети за интеркултурна практика во одделенската настава 

БТ2Н 971 Психологија на интеркултурализмот 3+2 5 
БТ2Н 972 Интеркултурна педагогија 3+2 5 
БТ2Н 973 Менаџмент во културата 3+2 5 
БТ2Н 974 Филозофија на интеркултурализмот 3+2 5 
БТ2Н 975 Интеркултурна комуникација 3+2 5 
БТ2Н 976 Мултикултурно образование 3+2 5 
БТ2Н 977 Компјутеризација и општество 3+2 5 
БТ2Н 978 Општествени групи и образование 3+2 5 

 



48 

 

 
МОДУЛ ЗА СТУДЕНТИ 

ОД НЕМАТИЧНИ ФАКУЛТЕТИ И СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 
 
 

СЕДМИ СЕМЕСТАР 

Шифра Име на предметот 
фонд на 

часови 
кредити 

 ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 3   

БТ2Н 701 Општа психологија 3+2 7 

БТ2Н 702 Педагогија 3+2 7 

БТ2Н 703 Дидактика 3+2 7 

 ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ОД 

УНИВЕРЗИТЕТОТ 1 

  

 Име на предметот 3+2 9 

 НЕДЕЛЕН БРОЈ ЧАСОВИ  Вкупно-30 

 
 

ОСМИ СЕМЕСТАР 

Шифра Име на предметот 
фонд на 

часови  
кредити 

 ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 1   

БТ2Н 801 Педагошка практика 0+7 9 

 ИЗБОР НА 3 ПРЕДМЕТИ ОД МОДУЛ КОЈ 

Е ОСНОВА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА 

СООДВЕТЕН МОДУЛ НА ВТОР ЦИКЛУС   

  

 ЗА МОДУЛ Магистер по методика на 

одделенска настава- македонски јазик 

  

БТ2Н 802 Македонски јазик 3+2 7 

БТ2Н 803 Литература 3+2 7 

БТ2Н 804 Методика на почетно читање и пишување 3+2 7 

БТ2Н 805 Методика на наставата по македонски јазик 3+2 7 

БТ2Н 806 Култура на изразување 3+2 7 

 ЗА МОДУЛ Магистер по методика на 

одделенска настава- природа и природни 

науки 

  

БТ2Н 807 Регионална географија 3+2 7 

БТ2Н 808 Географија 3+2 7 

БТ2Н 809 Основи на природни науки 3+2 7 

БТ2Н 810 Математика 3+2 7 

БТ2Н 811 Информациско-комуникациски технологии 3+2 7 

БТ2Н 812 Педагошка психологија 3+2 7 
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 ЗА МОДУЛ Магистер по методика на 

одделенска настава- општество, 

општествени науки и граѓанско 

образование 

  

БТ2Н 813 Филозофија 3+2 7 

БТ2Н 814 Основи на демократија со методика 3+2 7 

БТ2Н 815 Етика 3+2 7 

БТ2Н 816 Социологија на образование 3+2 7 

БТ2Н 817 Основи на општествени науки 3+2 7 

БТ2Н 818 Компаративни религиски системи 3+2 7 

 ЗА МОДУЛ Магистер по методика на 

одделенска настава- ликовно образование 

  

БТ2Н 819 Основи на ликовно образование 3+2 7 

БТ2Н 812 Педагошка психологија 3+2 7 

БТ2Н 820 Методика на ликовно образование 3+2 7 

БТ2Н 811 Информациско-комуникациски технологии 3+2 7 

БТ2Н 821 Методика на воспитна работа 3+2 7 

 ЗА МОДУЛ Магистер по методика на 

одделенска настава- физичко и здравствено 

образование 

  

БТ2Н 822 Основи на физичкото образование 3+2 7 

БТ2Н 823 Методика на физичко образование 3+2 7 

БТ2Н 821 Методика на воспитна работа 3+2 7 

БТ2Н 824 Менторство 3+2 7 

БТ2Н 812 Педагошка психологија 3+2 7 

 ЗА МОДУЛ Магистер по методика на 

одделенска настава- математика 

  

БТ2Н 810 Математика 3+2 7 

БТ2Н 825 Основи на методика на наставата по 

математика 

3+2 7 

БТ2Н 826 Методика на математика 3+2 7 

БТ2Н 821 Методика на воспитна работа 3+2 7 

БТ2Н 812 Педагошка психологија 3+2 7 

 ЗА МОДУЛ Магистер по методика на 

одделенска настава- музичко образование 

  

БТ2Н 827 Основи на музичка култура 3+2 7 

БТ2Н 828 Оркестар и хор 3+2 7 

БТ2Н 821 Методика на воспитна работа 3+2 7 

БТ2Н 829 Музички инструмент 3+2 7 

БТ2Н 812 Педагошка психологија 3+2 7 
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 ЗА МОДУЛ Магистер за соработка со 

семејството и локалната заедница 

  

БТ2Н 830 Воспитно-образовната организација и 

средината 

3+2 7 

БТ2Н 807 Регионална географија 3+2 7 

БТ2Н 824 Менторство 3+2 7 

БТ2Н 815 Етика 3+2 7 

БТ2Н 812 Педагошка психологија 3+2 7 

 ЗА МОДУЛ Магистер за инклузивна 

практика во одделенската настава 

  

БТ2Н 815 Етика 3+2 7 

БТ2Н 821 Методика на воспитна работа 3+2 7 

БТ2Н 830 Воспитно-образовната организација и 

средината 

3+2 7 

БТ2Н 824 Менторство 3+2 7 

БТ2Н 812 Педагошка психологија 3+2 7 

 ЗА МОДУЛ Магистер по теорија на 

поучување 

  

БТ2Н 824 Менторство 3+2 7 

БТ2Н 831 Развојна психологија 3+2 7 

БТ2Н 812 Педагошка психологија 3+2 7 

БТ2Н 821 Методика на воспитна работа 3+2 7 

БТ2Н 832 Методологија на истражување 3+2 7 

 ЗА МОДУЛ Магистер за професионален 

развој и професионална соработка 

  

БТ2Н 833 Перманентно образование 3+2 7 

БТ2Н 816 Социологија на образование 3+2 7 

БТ2Н 824 Менторство 3+2 7 

БТ2Н 834 Комуникации и култура 3+2 7 

БТ2Н 832 Методологија на истражување 3+2 7 

 НЕДЕЛЕН БРОЈ ЧАСОВИ 9+13 Вкупно-30 

 
ЗАБЕЛЕШКА:  

Кај овие предмети има повеќе кредити во однос на програмата на прв циклус на 

студии бидејќи студентот има повеќе часови самостојна работа при реализација на 

обврските. Овие предмети се дел од студиската програма за прв циклус, но имаат друга 

шифра заради семестарот во кој се лоцирани.  
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21. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВАТА 

ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

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

определува со Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на 

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

акредитирани ментори на втор циклус студии. Во прва година во академската 2017/18 год. 

планирано е да се запишат кандидати во согласност со слободниот број на места според 

бројот на акредитирани ментори. 

 

22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И ДОПОЛНИТЕЛНА 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Институцијата има обезбедено и располага со богат и соодветен на предметните 

програми книжен фонд на домашни и странски монографски публикации; поседува 

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

книги и стручна литература, како и голем број домашни и странски стручни списанија 

што во целост ја покриваат задолжителна и дополнителна литература за предметите од 

студиската програма. Листата на задолжителната и дополнителната литература за секој 

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

 

23. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВЕБ СТРАНАТА 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  

 

http://www.uklo.edu.mk/
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/
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24. НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Студентот кој ќе ги изврши сите обврски предвидени со студиската програма, во 

зависност од избраниот модул, се стекнува со звање: (на македонски и англиски јазик) 
1. Магистер по методика на одделенска настава- македонски јазик  

2. Магистер по методика на одделенска настава- природа и природни науки  

3. Магистер по методика на одделенска настава- општество и општествени науки 

4. Магистер по методика на одделенска настава- ликовно образование 

5. Магистер по методика на одделенска настава- физичко и здравствено образование 

6. Магистер по методика на одделенска настава- математика 

7. Магистер по методика на одделенска настава- музичко образование 

8. Магистер за соработка со семејството и локалната заедница 

9. Магистер за инклузивна практика во одделенската настава 

10. Магистер по теорија на поучување 

11. Магистер за професионален развој и професионална соработка  
12. Mагистер за интеркултурна практика во одделенската настава 

 

 

1. Master of teaching methods for Macedonian language in elementary education 

2. Master of teaching methods for science in elementary education 

3. Master of teaching methods for social science in elementary education 

4. Master of teaching methods for art in elementary education 

5. Master of teaching methods for physical and health education in elementary education  

6. Master of teaching methods for mathematics in elementary education  

7. Master of teaching methods for music in elementary education 

8. Master for Family and Local community cooperation  

9. Master for Inclusive practice in the elementary school  

10. Master in Theory of Teaching  

11. Master in career development and professional counseling  

12. Master in intercultural practice for elementary education  

 

 

 

25. 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 



53 

 

Универзитетот, обезбедувањето квалитет е составен дел на целокупното работење: 

настава, научно- истражувачка дејност, управување и администрација.  

Воспоставувањето на процедури во обезбедувањето и контролата на квалитетот на 

наставно-образовната дејност е континуирана активност и ја организира и спроведува 

Комисија за самоевалуација формирана од страна на единицата и Универзитетската 

Комисија за самоевалуација формирана од страна на Сенатот на Универзитет. Покрај 

другите индикатори, информации по различни прашања за студиската програма се 

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

годината и истото е во насока на преземање соодветни корективни мерки и активности. 
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26. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА  
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ДОДАТОК НА ДИПЛОМА  
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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 :    

                                                      (број на диплома, 

датум на дипломирање) 

                                                      ( сериски број, датум 

на издавање) 

2.2 Назив на квалификацијата:   

Магистер __________________________ (во зависност од 

модулот кој кандидатот го избрал), (на англиски) 

Master of _______________________________ (according to 

the selected module of the study programme) 

2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско 

подрачје, поле и област на студиите 

Втор циклус едногодишни универзитетски студии за 

НАСТАВНИК ПО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА подрачје - 

општествени науки (5), во полето образование (505), и во 

сите области во полето образование 

Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ - 

Битола 

Педагошки факултет-Битола  

Наставник за одделенска настава 

 

 

 

 

 
 

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. 
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1 Додаток 4.3 е Уверението за положени испити 

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. 

Акредитација на студиските програми на Педагошки 

Факултет со Решение Сл.12 од 05.07.2005. Последната 

акредитација  на студиската програма  Надареност и 

талентираност доделена од  Одборот за акредитација на 

РМ со   Со одлука бр. 12-239/2 од 18.03.2015 

2.5 Име и статус на високообразовната/научната установа 

(доколку е различна)  која ја администрира дипломата: 
 

2.6 Јазик на наставата: Македонски 

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:  
Втор  циклус едногодишни универзитетски студии 

3.3 Траење на студиската програма: години и ЕКТС кредити 1 години (2 семестри), 60 ЕКТС кредити 

3.4. Услови за запишување на студиската програма 

Завршени четиригодишни од прв циклус студии со 

освоени 240 кредити или завршени четиригодишни 

додипломски студии, како и други услови утврдени во 

Конкурсот за запишување студенти на втор циклус 

студии во соодветната академска година на 

запишување и утврдените посебни услови 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 се студентот да се стекне со знаења и компетенции за 

истражувачка работа во областа на менаџментот  во образованието, за што 

е потребно да ги усвои знаењата од областа на образовниот менаџмент. 
Овие знаења и компетенции му овозможуваат на студентот да се вклучи во 

воспитно-образовниот процес преку примена на теоретските сознанија за 

менаџерските активности во сферата на воспитанието и образованието и 

преку решавање на менаџерските потреби на воспитно-образовните 

установи.  

4.3. Податоци за студиската програма (насока, 

модул, оценки, ЕКТС кредити) 1 

 
Студентот стекнува  60  кредити, процентот на соодносот на 

задолжителни-изборни предмети е во согласност со Законот за високото 

образование. За сите предмети е задолжително посетување на предавањата 
и вежбите. По завршувањето на сите испити, се изработува и брани  

магистерски труд.  Просечната оценка на студирање се пресметува како 

просек на сите оценки по сите предмети.  
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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 Недоволен 0 - 50 

Oценката 6 е најниска, а 10 е највисока оценка. 

Оценката се формира врз основа на постигнатиот успех на завршниот 
испит (од 0 до 80 поени), и врз основа на останатите 20 поени (до 

максимум од 100) кои се доделуваат за присуство и активност на 

предавањата и вежбите (максимум 10 поени), за изработена  семинарска 
работа, за самостојна работа, за изработени или реализирани  проекти, за 

изработен  и објавен научен труд  (максимум 10 поени) за менторство на 

други студенти, за освоени награди и пофалници, за учество на семинари, 
или за  учество на симпозиум (максимум 5 поени) 

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 10 

 

5. ПОДАТОЦИ ЗА  КОРИСТЕЊЕ  НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА    

               

5.1 Пристап до понатамошни студии 
Стекнатата диплома овозможува продолжување на академски студии од 
трет  циклус- докторски студии, во траење од 3 години. 

5.2 Професионален статус (ако е приемливо) Дипломата овозможува  професионално вработување. 

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:  

7.2 Име и потпис:  

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 

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

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 англиски 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 
англиски 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; 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 



63 

 

 

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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ПРИЛОГ БР.1 
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СОГЛАСНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА 
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Согласност од Никола Смилков
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ПРИЛОГ БР.3 

Предметни програми 

Листа на задолжителни предмети 

Наслов на наставниот предмет Стратегии за учење и поучување 

Код БТ2Н 901 

Студиска програма Сите насоки од областа на методиките 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Универзитет Св. Климент Охридски Битола, Педагошки 

факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити 10 

Наставник проф. д-р Деан Илиев, проф.д-р Татјана Атанасоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

студентите да ги научат теориските основи на современите стратегии за учење и поучување 

- студентите да се оспособат за позитивна и негативна критика на стратегии за учење и поучување кои се 

применуваат при реализација на воспитно-образовниот процес 

- студентите да креираат теориски поткрепени и практично применливи стратегии за учење и поучување во 

специфични услови  

- студентите да  се оспособат за соодветен и димензиониран избор на  стратегиите за учење и поучување при 

нивната примена 

Содржина на предметната програма:  

1. Концептуализација на стратегиите за учење и поучување 

2. Теориски основи на стратегиите за учење и поучување 

     2.1 Психолошки теории за учење 

     2.2 Дидактички теории за учење и/или поучување 

3. Практични основи на стратегиите за учење и поучување 

     3.1 Управување со училницата (Цлассроом манагемент) 

     3.2 Управување со однесувањето (Бехавиоур манагемент) 

     3.3 Управување со училишната и училничката клима 

4. Интеракциско- комуникациски основи на стратегиите на учење и поучување 

     4.1 Директни инструкции 

     4.2 Интерактивно поучување 

     4.3 Колаборативна работа во мали групи 

     4.4 Конструктивистичко учење   

5. Специфични основи на стратегиите за учење и поучување 

     5.1 Рефлективно поучување (Reflective teaching)) 

     5.2 Решавање на проблеми 

     5.2 Работа со деца на различна возраст 

     5.3 Развој на социјални компетенции кај учениците 

     5.4 Поучување на деца со посебни потреби 

     5.5 Работа со надарени деца 

     5.6 Почитување на индивидуалните карактеристики на учениците при примена на стратегиите за учење и 

поучување  

6. Методички основи на стратегиите за учење и поучување 

     6.1 Стратегии на воспитание (егзистенција, социјализација, индивидуализација) 

     6.2 Стратегии на образование (поучување, учење со откривање, доживување, изразување, вежбање 

творење) 
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7. Методички работилници (методичка интеграција, корелација, моделирање) 

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

проблеми, индивидуална работа 

Вкупен расположив фонд на време  300 часа 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество  10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Изработка и јавна усна одбрана на идеен проект за 

истражување  

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на наставата Повратна информација од студентите, тестирање, активност 

и партиципација на студентите  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Muijs D. & Reynolds D. Effective Teaching: Evidence 

and Practice 

London, 

Thousand Oaks& 

New Delhi. 

2006 

2. Gudjons H., Teske R. & Winkel R Didakticke teorije Zagreb: Educa 1986 

3. .Terhard E. Metode poucavanja i ucenja Zagreb: Educa 2001 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

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

Knjiga 
1993 

2. Вилотијеви М.  Дидактика: Дидактичке 

теорије и теорије учења 

Београд: Научна 

књига и 

Учитељски 

факултет 

1999 

3. Adams D.& Hamm M. New Desing for Teaching and 

Learning-Promoting Active 

Learning in Tomorrow`s 

Schools, 

San Francisko: 

Jossey-Bass 

Publishers 

1994 



94 

 

 



95 

 

Прилог бр.3 

Наслов на наставниот предмет Методички практикум 

Код БТ2Н 902 

Студиска програма Методика во предучилишното воспитание 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити 10 

Наставник наставници по соодветната методика 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- - Целта на студиската дисциплина е студентите да се оспособат за методичко моделирање 

на етапите на едукативната дејност, како и да овладеат со специфичностите на моделирањето 

на наставата. Од студентите се очекува критичко проучување на посочената литература и 

вреднување на презентираните идеи, ставови и аргументи за определена тема во основниот 

извор и заземање сопствен став, како и соодветност, сеопфатност и практикабилност на 

определени пристапи и насоки за методичко обликување, имплементација и евалвација на 

определена компонента или етапа на методичкиот модел на наставата. 

Содржина на предметната програма:  

Дидактичкиот концепт на современата едукативна дејност 

Историски дидактички системи. Современи дидактички системи. Дидактичкиот коцепт на 

современата настава. 

2. Структура и принципи на моделирање на наставата.  

Различни сваќања за структурата на наставата. Нашето сваќање за структурата на 

наставата.Принципи на моделирање. 

3. Моделирање на етапите на наставата (макромодели) 

Испитување на образовните потреби и програмирање. Планирање и подготовка, 

ораганизација, изведување, евалвација. 

4. Специфичности на моделирањето на наставата. 

5. Микроструктура на работен ден.   

Планирање. Реализација. Генерализација. Вреднување 

6. Методички модели 

Индивидуализирана наставата. Диференцирана наставата. Тимска работа. Програмирана 

настава.. Учење по пат на откривање. Активно учење/ - кооперативно учење. 

8. Практични активности - методички работилници 

Изработка на микромодели.  

Методи на учење:  

Предавања, работа во групи и парови, индивидуална работа, семинарски трудови и проекти, 

практични активности ( вежби, симулации, панел дискусии)  

Вкупен расположив фонд на време 300 часа 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 105 часови 
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задачи, домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 поени 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 поени 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Методика од соодветната 

област 

  

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     
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Прилог бр.3 

Наслов на наставниот предмет Методологија на научно-истражувачка работа 

Код БТ2Н 903 

Студиска програма Магистер по методика во одделенската настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Универзитет Св. Климент Охридски Битола, Педагошки 

факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар Втор Број на ЕКТС кредити 10 

Наставник проф. д-р Деан Илиев, проф.д-р Љупчо Кеверески 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Развој на истражувачки компетенции на студентите 

Оспособеност на студентите за идентификација на истражувачки проблем 

Оспособеноста на студентите за изработка на проект за истражување 

Оспособеност на студентите за дефинирање на хипотезите 

Оспособеност на студентите за проста обработка на податоците (квантитативна и квалитативна) 

Оспособеноста на студентните за анализа и интерпретација на резултатите од истражувањето 

Оспособеноста на студентите за дисеминација на резултатите од  педагошкото истражување 

Содржина на предметната програма:  

1. Voveduvawe vo istra`uvaweto: osnovni poimi, proces na istra`uvawata, istra`uva~ki paradigmi i 

dizajni, istra`uva~ki proekt 

2. Akciono istra`uvawe: osnovni karakteristiki, startegija na akcionoto istra`uvawe, proces na 

akcionoto istar`uvawe, dizajn na intervencijata i uloga na korektivnite merki 

3. Metodi, postapki i instrumenti: operativni metodi i instrumenti (vrska), metriski karakteristiki na 

mernite instrumenti, karakteristиki na: nabquduvawe, aknkeтirawe, intervjuirawe i testirawe. 

4. Eksperimentalen dizajn: karaktеristiki na eksperimentot i modeli na skспеriment, karakteristki na 

razvojniot eksperiment so poseben osvrt na krietriumskite sostojbi i rezultati. 

5.  Deskriptivna statиstika: osnovni poimi, merki na centralna tendencija, merki na disperzija i merki 

na korelacija 

6. Interpretacija i prezentirawe na rezultatite od istra`uvaweto: su{tina na interpretacijata, grafi~ko  

prika`uvawe na rezultatite, poim za pasus (paragraf) i negovo komponirawe 

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

решавање на проблеми, индивидуална работа 

Вкупен расположив фонд на време 300 часа  

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Изработка и јавна усна одбрана на идеен проект за 

истражување  

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Повратна информација од студентите, тестирање, 

активност и партиципација на студентите  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Илиев Д.  Акциони истражувања во 

образованието 

Педагошки 

факултет 

Битола 

2006 

2. Cohen L., Manion L. & Morrison 

K.  

Metode istraživanja u 

obrazovanju 

Naklada Slap 2000 

3. Fajgelj S. Metode istraživanja 

ponašanja 

Centar za 

primenjenu 

psihologiju 

Beograd 

2004 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Marshall C. & Rossman G. Designing Qualitative 

Research 

Sage 2006 

2. Wiersma W. Research Methods in 

Education 

Allyn and 

Bacon 

2000 

3. Смилевски Ц. Методологија на 

истражување 

Педагошки 

факултет 

Битола 

2004 
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Листа на изборни предмети за методика на наставата по македонски јазик  

 

 

 

 ШИФРА ПРЕДМЕТИ - ИЗБОРНИ ФОНД КРЕДИТИ 

1 БТ2Н 907 Правопис и правоговор 3+2 5 

2 БТ2Н 908 Методичко моделирање на 

креативното пишување 

3+2 5 

3 БТ2Н 909 Народна книжевност 3+2 5 

4 БТ2Н 910 Теорија на литературата 3+2 5 

5 БТ2Н 911 Лингвистика 3+2 5 

6 БТ2Н 912 Современа македонска книжевност  3+2 5 

7 БТ2Н 913 Докимологија 3+2 5 
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Наслов на наставниот предмет Правопис и правоговор 

Код БТ2Н 907 

Студиска програма Mагистер по методика во одделенската настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар Втор Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник   проф. д-р Виолета Јанушева, доц. д-р Билјана 

Граматковски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции): Продлабочување и проширување на теоретските 

сознанија за правописните и правоговорните норми на македонскиот стандарден јазик, нивна 

примена во усното и писменото изразување, како и во воспитно-образовната практика; 

Зацврстување на свеста за важноста од почитувањето на нормите на стандардниот јазик како 

најкарактеристичен белег на националниот идентитет; Развивање на способности за критичка 

комуникација и критички однос кон медиумите; Оспособување за успешна усна и писмена 

комуникација со коректна примена на нормите на стандардот;  Култивирање на писмениот и 

усниот израз;  

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

стандарден јазик; Гласовни промени со акцент на Едначењето по звучност;  Акцентот во 

македонскиот стандарден јазик; Акцентски целости; Употреба на голема буква; Слеано и 

разделено пишување на зборовите; Пренесување на дел од зборот во нов ред;  Транскрипција 

(словенски јазици); Транскрипција (несловенски јазици);  Предавање на македонското писмо со 

латиница; Правопис на географски и други имиња; Интерпункциски и правописни знаци. 

Методи на учење: Усно изложување,  интерактивна настава (анализа на правописните решенија во 

Правописот и критичка комуникација, дискусии за правописни и правоговорни модели од 

секојдневната комуникативна практика, дискусии за правописни решенија, анализа на јазикот на 

печатените медиуми од гледна точка на правописот, како и на правоговорот на јавни личности и 

личности од секојдневното окружување). 

Вкупен расположив фонд на време                                         150 часови 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава  45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови   60 бодови 

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

рамките на усната презентација се реализира и усниот дел од 

завршниот испит  

30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
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од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Успешно реализирани тестови 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анекти и разговори со студенти 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Божидар Видоески, Тодор 

Димитровски, Кирил Конески, 

Радмила Угринова - Скаловска 

Правопис на македонскиот 

литературен јазик 

,,Просветно 

дело“ / Скопје 

1987 

2. Кирил Конески Правописен речник на 

македонскиот литературен 

јазик 

,,Просветно 

дело“ / Скопје 

1999 

3. Составувачи: Тодор 

Димитровски, Благоја Корубин, 

Трајко Стаматоски – редактор: 

Блаже Конески 

Речник на македонскиот 

јазик (со српскохрватски 

толкувања) 

,,Македонска 

книга“ и 

Графички 

завод ,,Г. 

Делчев“ / 

Скопје 

1986 

4. Редактори: С. Велковска, К. 

Конески, Ж. Цветковски – гл. 

редактор: Кирил Конески 

Толковен речник на 

македонскиот јазик, т.1 - 4 

Институт за 

македонски 

јазик ,,К. 

Мисирков“ / 

Скопје 

2003 - 

2009 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Искра Пановска Димкова Практикум по правопис со 

правоговор на 

македонскиот литературен 

јазик 

Скопје 2010 

2. Благоја Корубин Јазикот наш денешен 3 НИО 

,,Студентски 

збор“ / Скопје 

1980 

3.     
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Наслов на наставниот предмет Методика на креативното пишување 

Код БТ2Н 908 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава  

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска, проф. д-р 

Виолета Јанушева 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- се запознае со терминологијата поврзана со креативното пишување, 

- се запознае со карактеристиките на творечкиот процес во наставата по литература, 

- се запознае со карактеристиките на креативните поединци во областа на литературата со 

цел истите да може да ги препознае и идентификува, 

- ги познава стратегиите, методите и формите на наставна работа за развој на креативното 

пишување во наставата, 

- може активно да ги применува стратегиите за развој на креативното пишување на 

различни видови текстови како на пример, поезија, проза, драма во првиот и вториот 

развоен циклус од деветгодишното основно образование. 

Содржина на предметната програма:  Творештво. Поим за творештво. Творештвото како 

педагошка и психолошка категорија. Творештвото и околината. Детско литературно творештво.  

Творечка настава. Поим за творечка настава. Педагошки фактори во творечката настава. 

Стратегијата творење и стратегијата доживување и изразување на доживеаното во наставата по 

литература. Идентификување на креативните поединци во наставата по литература.  

Поттикнување на литературното творештво во наставата. Анализа на наставните програми, со 

посебен акцент на програмското подрачје Изразување и творење.Методичко обликување  на 

творечката настава по литература. Форми и методи на работа. Моделирање на просторот. 

Видови наставни часови погодни за организирање литературно творештво. Артикулација на 

наставен час кој вклучува литературно творештво. Поттикнување на креативното пишување. 

Раскажување. Опишување. Творење лирска песна. Работа на јазикот. 

Методи на учење: хеуристички разговор, метод на пишувани работи, работа на текстови, 

симулација на наставни часови. 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 50 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 40 бодови 
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Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација  

Литература 

1. Авторизирани предавања 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Доротеа Бренд Креативно пишување Ѓурѓа 2007 

2. Даниела Андоновска-Трајковска Методичко моделирање на 

креативното пишување: 

скрипта за интерна 

употреба 

Педагошки 

факултет 

2011 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Gabriele Lusser  Rico Writing the natural  way: 

using right-brain techniques 

to release your expressive 

powers 

J. P. Tarcher, 

INC., Los 

Angeles 

1983 

2. Catherine Burke Inspiring spaces: creating 

creative classrooms 

Creative spaces 

for learning, 5:2 

2007 

3. Singleton, J. & Luckhurst, M. The creative writing 

handbook 

New York: 

Palgrave 

2000 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                        Прилог бр.3 

Наслов на наставниот предмет Методика на почетното јазично описменување 
Код БТ2Н 909 
Студиска програма Наставник по одделенска настава: Методика на 

одделенска настава – Македонски јазик 
Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
Академска година / семестар прва година/ 

деветти семестар 
Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник Вонр. проф. д-р  Даниела Андоновска-Трајковска 

доц. д-р Билјана Граматковски 
Предуслови за запишување на 

предметот 
 

Цели на предметната програма (компетенции): студентот да 

- ги знае, разбира и применува принципите и методите во наставата по почетното јазично 

описменување, 
- ја знае, разбира, применува, анализира, синтетизира и вреднува структурата на часот по 

почетно јазично описменување, 
- го планира, програмира, реализира и вреднува часот по почетно јазично описменување во 

првиот развоен период од основното образование почитувајќи го принципот креативност 

во наставата, 
- ги определува барањата и нормите на кои треба да одговараат дидактичките материјали 

(учебниците, прирачниците и наставните средства) за почетно јазично описменување, 

- способен е критички да пристапи кон анализа на активност по почетно јазично 

описменување, 
- ги препознава основните структурни елементи на активностите по почетно јазично 

описменување со цел да идентификува релевантен предмет за научно истражување, да 
планира и да реализира научно истражување во наставата по почетно јазично 

описменување 

- развива истражувачки однос кон методиката на почетното јазично описменување 
Содржина на предметната програма:  Вовед во методиката. Предмет и задачи. Поимот писменост. 

Цели и задачи на наставата по почетно јазично описменување. Комуникативни активности – 

општо. Поим, психолингвистички аспекти и методичко моделирање на комуникативните 

активности слушање и говорење. Поим, психолингвистички аспекти и методичко моделирање на 

комуникативната активност читање (четивно поле, фиксација, регресија, предвидување при 

читањето, брзина на читањето, изразно читање, читање со разбирање, техники за развој на 

свесното читање,...). Поим, психолингвистички аспекти и методичко моделирање на 

комуникативната активност пишување (развој на крупна и ситна мускулатура, перцептивни 

способности, способности за апстрахирање). Методи во наставата по почетно јазично 

описменување. Избор на соодветен метод. Анализа на наставните програми по почетно јазично 

описменување. Реализирање на задачите по почетното јазично описменување. Идентификување 

потенцијална појава, потенцијален проблем и предмет на истражување, планирање на 

истражувањето во наставата по почетно јазично описменување. Преглед на постојната современа 

научна литература во областа. 
Методи на учење: интерактивни методи на учење и поучување, индивидуална работа, предавања и 
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практична работа 
Вкупен расположив фонд на часови 150  
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 
75 часови 

Начин на оценување 
Тестови 50 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 30 бодови 

Домашна работа 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
Редовно посетување на наставата 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Самоевалвација и надворешна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  Учебници за наставата по 

македонски јазик за I, II, 

III одд. 

  

2.  Наставни програми за 

првиот развоен период 

од основното 

образование 

БРО  

 Mira Čudina-Obradović Igrom do čitanja: igre i 

aktivnosti za razvijanje 

veština  čitanja 

Školjska 

knjiga, Zagreb 

2003 

 Moore, D. W., Moore, S. A., 

Cunningham, P. M. et al. 

Developing Readers and 

Writers in the Content 

Areas 

Longman 1998 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 
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1. Петковска Благица Методика на креативната 

настава по предметот 

Македонски јазик во 

нижите одделенија на 

основното училиште 

Магор, Скопје 2008 

 Брајман Ален (превед. Р. 

Цацаноска, Д. Андоновска-

Трајковска, Г. Стојаноска, С. 

Босилковска) 

Методи на 

општественото 

истражување 

УКЛО, 

Битола 

2015 

 Јасмина Делчева-Диздаревиќ Дидактика на јазичното 

подрачје во основното 

образование 

Просветно 

дело, Скопје 

2003 



107 

 

 

Наслов на наставниот предмет Теорија на литературата 

Код БТ2Н 910  

Студиска програма Магистер по методика во одделенската настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар Втор Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник проф. д-р Виолета Јанушева 

проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Наставните содржини од овој предмет Ќе придонесат кон развојот на следните опШти и 

специфични компетентности: синтетичко, аналитичко и креативно мислење; задлабочени 

познавања за сопствената средина како и животниот универзум; позитивен однос кон мајчиниот 

јазик и другите јазици; развивање на смисла за патриотизам, космополитизам и 

интеркултуралност; познавање на содржини од теорија на литературата, флексибилна примена на 

теориските знаења во рецепцијата на литературни текстови; развивање на способност за творечки 

дијалог со литературен текст;  стекнување знаења за тнр. вертикално читање и самостојна анализа 

на текст; способност за вреднување на литературен текст; стекнување основа за методичка 

надградба. 

 

Содржина на предметната програма:  

14. Опис на содржината: 

▪ Теорските и методолошките проседеа во литературната наука од Аристотел до денес;  

▪ Методолошки аспекти на поетиката (Методолошки плурализам.-, Методите и литературно-

научната терминологија.-Правец, метод, школа, кружок). 

▪ Литературни родови и видови: поезија – проза – драма / лирика – епика – драма; 

▪ Стил и стилски изразни средства; 

▪ Усно народно творештво: теорија.-Видови.-Македонската усна народна литература. 

 

 

Методи на учење:  

 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)  15 бодови 
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Активност и учество 5 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Вангелов  Атанас Семантичките фигури во 

македонската народна 

лирика 

Македонска 

книга, Скопје 

1986 

2. Андоновски Венко 

 

Теорија на македонскиот 

роман 

Скопје, Детска 

радост 

1998 

3. Стојаноски, Јордан Поетика на македонската 

битово – социјална драма.- 

1. Битола, 

Педагошки 

факултет 

 

2. 2003. 

 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Група Увод у кнјижевност Знанје, Загреб 1969 

2. М. Мекдоналд – Ж. Коен – А. 

Греимас – Р. Барт – Ц. Тодоров – 

Ф. Амон 

 

Теорија на прозата Детска радост, 

Скопје 

1998 

3.  Одбрани текстови   
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Наслов на наставниот предмет Лингвистика 

Код BT2H 911 

Студиска програма Mагистер по методика во одделенската настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар Зимски (IX деветти) Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник проф. д-р Виолета Јанушева 

проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување теориски знаења за лингвистичките 

проучувања во 19 и 20 век низ призмата на најпознатите лингвистички школи и теории; Развивање 

критички пристап кон различните јазични теории; Запознавање со лингвистичките проучувања во 

21 век и оспособување за нивна примена во наставата по македонски јазик; Оспособување за 

користење на лингвистичка терминологија и за снаоѓање во актуелната лингвистичка литература; 

Стекнување вештини поврзани со лингвистичи истражувања. 

Содржина на предметната програма: Јазични испитувања до 19 век. Карактеристики на 

лингвистиката во 19 век. Развојни насоки на лингвистиката во 20 век; Структурална лингвистика 

со посебен осврт на европските и американските лингвистички школи:  Де Сосир, Блумфилд и 

епохата на диструбуционализмот; Јелмслев; Преглед  на други линвистички теории:  

трансформативна граматика и функционализмот во семантиката и прагматиката; Лингвистиката во 

21 век со посебен осврт на мултидисциплинарниот пристап кон јазикот:  социолингвистика, 

психолингвистика, антропологија, јазици во контакт и сл. 

Методи на учење: Усно изложување на наставникот, интерактивна настава (дискусии за 

различните јазични теории, разговори за нивната применливост во наставата по македонски јазик, 

дискусии за различните мултидисциплинарни пристапи и сл.). 

 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава  45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови     60  бодови 

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

рамките на усната презентација се реализира и устен дел од 

завршниот испит 

30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 
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Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Успешно реализирани тестови 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со студенти 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Milka Ivić Pravci u lingvistici ,,Državna 

založba 

Slovenije“ / 

Ljubljana 

1975 

2. Ferdinand De Sosir Opšta lingvistika ,,Nolit“ / 

Beograd 

1989 

3. Dubravko Škiljan Pogled u lingvistiku ,,Školska 

knjiga“ / 

Zagreb 

1980 

4 Ranko Bugarski Uvod u lingvistiku ,,Zavod za 

udžbenike i 

nastavna 

sredstva“ / 

Beograd 

1991 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Milorad Radovanović Sociolingvistika ,,BIGZ“ / 

Beograd 

1979 

2. Rudolf Filipović Teorija jezika u kontaktu – 

Uvod u lingvistiku jezičnih 

dodira 

JAZU, 

,,Školska 

knjiga“ / 

Zagreb 

1986 

3. John Lyons Language and Linquistics. 

An introduction 

University 

Press / 

Cambridge 

1981 
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Наслов на наставниот предмет Современа македонска книжевност 

Код BT2H 912 

Студиска програма Магистер по методика во одделенската настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар Втор Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник проф. д-р Виолета Јанушева 

проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта е студентите да стекнат познавања од литературно-историската култура од областа на 

македонистиката. 

 

Содржина на предметната програма:  

-Македонска литература на предот 19/20 век. ( Cepenkov, Misirkov, ^ernodrinski) 

-Меѓу двете светски војни и по Втората светска војна. Бitovo-socijalni pisateli) ; K. Racin, K. 

Nedelkovski (poeti) ; N. J. Vapcarov, A. Krsti}, K. Abra{, St. Hristov (pisateli koi pi{uvale na drugi 

jazici) ; 

-По 1945 ( B. Koneski, A. [opov, S. Janevski, G. Todorovski, S. Ivanovski, M. Matevski, A. Popovski, R. 

Pavlovski, J. Koteski, M. Ataнasovski i dr. (poeti); S. Popov, S. Janevski, \. Abaxiev, V. Maleski, J. 

Bo{kovski, S. Drakul, D. Solev. T. Georgievski i dr.(prozaisti); K. ^a{ule, T.Arsovski, G. Stefanovski i 

dr. (dramski pisateli).   

 

 

 

Методи на учење:  

 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 15 бодови 

Активност и учество  5 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од х61до 70 бода 7 (седум) (D) 
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од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Димитар Митрев Избор (1-7) Наша книга, 

Скопје 

1970 

2. Миодраг Друговац 

 

Историја на македонската 

литература 

Скопје, 

Македонска 

книга 

 

3. Гане Тодоровски Поглавја од македонската 

литература. 

Скопје, 

Мисла 

 

1985 

 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2. Јордан Стојаноски 

 

Аторизирани предавања   

3.     
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Наслов на наставниот предмет Современи тенденции во наставата по македонски 

јазик 

Код БТ2Н 913 

Студиска програма Наставник по одделенска настава:  Методика на 

одделенска настава – Македонски јазик 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар прва година/ 

деветти семестар 

Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник Вонр. проф. д-р  Даниела Андоновска-Трајковска 

проф. д-р Виолета Јанушева 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): студентот да 

- ги знае, разбира и применува современите принципи и методи во наставата по 

македонски јазик 

- ја знае, разбира, применува, анализира, синтетизира и вреднува структурата на часот по 

македонски јазик во првиот и вториот развоен период од основното образование, 

- ги определува барањата и нормите на кои треба да одговараат дидактичките материјали 

(учебниците, прирачниците и наставните средства) по македонски јазик, 

- способен е критички да пристапи кон анализа на активност по македонски јазик 

- ги препознава основните структурни елементи на активностите по македонски јазик со 

цел да идентификува релевантен предмет за научно истражување, да планира и да 

реализира научно истражување во наставата македонски јазик во првиот и вториот 

развоен период од основното образование 

- развива истражувачки однос кон методиката на наставата по македонски јазик 

- се запознава со современите тенденции во наставата по македонски јазик преку анализа 

на постојната научна литература  
Содржина на предметната програма:  Вовед во методиката. Предмет и задачи. Методи во 

наставата по македонски јазик. Избор на соодветен метод. Анализа на наставните програми по 

македонски јазик. Реализирање на задачите по македонски јазик. Запознавање со современите 

тенденции во наставата по македонски јазик. Оспособување за планирање и реализирање на 

научно-истражувачка работа во областа на методиката на наставата по македонски јазик. 

Идентификување на потенцијален проблем и предмет на истражување во наставата по 

македонски јазик и негово разгледување во однос на постојната научна литература. 

Методи на учење: интерактивни методи на учење и поучување, индивидуална работа, 

предавања и практична работа 

Вкупен расположив фонд на време 150  

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 
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Начин на оценување 

Тестови 50 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 30 бодови 

Домашна работа 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовно посетување на наставата 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и надворешна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Учебници за наставата по 

македонски јазик во  

првиот развоен период од 

основното образование 

  

2.  Наставни програми за 

првиот развоен период од 

основното образование 

БРО  

3. Заедничко идентификување на 

соодветни референци, односно 

современи научни истражувања 

кои се предмет на интерес на 

Методиката на наставата по 

македонски јазик во земјата и 

во странство (соодветни 

истражувања од областа 

Методика на јазик и 

литература) 

   

4. Николиќ, Милија Методика наставе 

српског језика и 

књижевности 

Завод за 

уџбенике, 

Београд 

2009 

 Dick Allright and Kathleen M. 

Bailey 

Focus on the Language 

Classroom (5th ed.) 

Cambridge 

University 

Press 

1996 

 Dragutin Rosandić Metodika književnoga 

odgoja 

Školjska 

knjiga, Zagreb 

2005 

Дополнителна литература       
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Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Сунчица Дениќ (гл. уредник) Савремени тренутак 

књижевности за децу у 

настави и науци: 

тематски зборник 

Учитељски 

факултет, 

Врање 

2010 

2. Петковска, Благица Методика на креативната 

настава по предметот 

Македонски јазик во 

нижите одделенија на 

основното училиште 

Магор, Скопје 2008 

 Брајман Ален (превед. Р. 

Цацаноска, Д. Андоновска-

Трајковска, Г. Стојаноска, С. 

Босилковска) 

Методи на 

општественото 

истражување 

УКЛО, Битола 2015 

 Јасмина Делчева-Диздаревиќ Дидактика на јазичното 

подрачје во основното 

образование 

Просветно 

дело, Скопје 

2003 
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Наслов на наставниот предмет Докимологија 

Код  

БТ2Н 914 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава и 

магистер по методика во предучилишно воспитание  

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар Втор Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник 

 

проф. д-р Јове Димитрија Талевски 

доц. д-р Виолета Јанушева 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  Проширување и продлабочување на теориските и 

практични сознанија за основните докимолошки поими поврзани со оценувањето на постигањата 

на учениците и нивната примена во воспитно-образовната практика; Стекнување на вештини за 

научна елаборација и проучување на воспитно- образовниот процес од аспект на видовите, 

методите и моделите на оценување на воспитно- образовните ефекти во училницата преку 

оценување на индивидуалните постигнувања на ученикот. 

Содржина на предметната програма: Докимологија - појмовно определување, цели и задачи; 

Парадигми за оценувањето (традиционални и алтернативни); Основни докимолошки поими. 

Формативно и сумативно оценување; Цели на оценувањето; Предмет на оценување - знаења и 

процесни вештини; Стандарди, критериуми и индикатори за оценување; Компетенции на 

наставникот за оценување; Повратната информација и нејзиното значење во наставата; Функции 

на оценувањето; Метриски карактеристики на оценувањето; Причини за слабата метриска 

вредност на оценките за постигањата на учениците; Принципи на оценување; Методи, форми и 

средства за оценување; Блумова таксономија; Методи на усно оценување со акцент на прашањата 

на наставникот во наставата; Методи на писмено оценување со акцент на тестовите како средство 

за оценување на постигањата на учениците; Оценување со помош на тестови на знаење (видови 

тестови – објективни и есејски, подготовка на тестовите, оценување на тестовите); Описно 

оценување; Самооценување и оценување од соученици;  

Методи на учење: Усно изложување на наставникот, интерактивна настава (анализа на состојбата 

во однос на оценувањето во секојдневната наставна практика, дискусии за оценувањето во 

секојдневната наставна практика, разговори за искуствата од практиката,  критичка комуникација 

за односот теорија - практика и сл.). 

 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

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

Планирана во вид на истражувачки активности што опфаќаат: 

откривање на проблем, негово формулирање, подготвување план за 

истражување, прибирање податоци, преземање акција, презентација 

на податоците, што неопходно бара примена на општата 

методологија на педагошките истражувања. Во рамките на усната 

презентација се реализира и устен дел од испитот 

 30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Успешно реализирани тестови 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Јове Димитрија Талевски 

Виолета Јанушева 

Докимологија (скрипта) Педагошки 

факултет / 

Битола 

2010 

2. Киро Поповски Училишна докимологија ,,Китано“ - 

Скопје 

2005 

3. Grozdanka Gojkov Dokimologija (priručnik) Viša škola za 

obrazovanje 

vaspitača / 

Vršac 

2003 

4. Киро Поповски 

Зоран Стојановски 

Тестови на знаење ,,Просветно 

дело“ / Скопје 

1995 

     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Виолета Петроска Бешка Оценување со тестови на 

знаење 

Филозофски 

факултет / 

Скопје 

2007 

2. Стојан Н. Цениħ Праħење и оцењивање 

рада, успеха и развоја 

ученика основне школе 

Учитељски 

факултет / 

Вршац 

2000 

3.  Прирачник - Оценување за 

учење во 21 век (збирка 

примери од практиката) 

МЦГО 2010 
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Листа на изборни предмети за природа и природни науки 

 

Шифра Име на предметот 
фонд на 

часови  
кредити 

БТ2Н 915 Методика на наставата по природа 3+2 5 

БТ2Н 916 Методика на наставата по природни 

науки и техника 

3+2 5 

БТ2Н 917 Методичко моделирање 3+2 5 

БТ2Н 918 Супстратни основи на природните 

науки  

3+2 5 

БТ2Н 914 Докимологија 3+2 5 
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Наслов на наставниот предмет Методика на наставата по природа 

Код БТ2Н 915 

Студиска програма Магистер по методика во одделенската настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар Втор Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник доц. д-р Милена Пејчиновска 

Проф. Д-р Јове Талевски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- понавање и разбирање на основните законитости на наставата по природа; 

 - познавање, разбирање и примена на специфичноста на планирањето, подготовката, 

организацијата и реализацијата на наставта по природа; 

 - познавање и разбирање на целите и програмските содржини на наставата и 

оспособување на студентите за сите современи облици и фази на настава; 

 - познавање и разбирање на можностите и потребите на учениците заради 

приспособување на воспитно-образовните содржини на нивните развојни и индивидуални 

карактеристики и способности; 

 - способност за прекршување и адаптирање на содржините и законитостите од 

природните науки кон способностите и можностите на децата од првите два циклуса на 

основното образование; 

 - теоретски основи и практични активности за интегрирање на наставните содржини на 

оваа настава со содржините на другите наставни предмети според аспектите на детскиот 

развој; 

 - познавање, разбирање на специфичностите на примената на современата воспитно-

образовна технологија во наставата по природа; 

 - способност за примена на современи стратегии, методи и постапки на учење и 

поучување во наставата по природа; 

            - способност за примена на истражувачките постапки во наставата; 

 - способност за дијагностицирање, анализирање, синтетизирање, проучување и 

истражување на одредени појави и проблеми заради нивно разрешување и унапредување на 

наставата по овој наставен предмет; 

 - способност за следење и вреднување на резултатите на својата работа и на работата на 

учениците во наставата по природа; 

 - способности за самостојно методичко стручно усовршување и следење на 

достигнувањата и сознанијата на современата методика на наставата и по природа. 

-  

Содржина на предметната програма:  

             Методиката на наставата по природа се состои во тоа што оваа методика ги проучува:  

- поимот на методиката како научна дисциплина; 

- развојот на идеите за настава по природа; 

- аспектите на развојот на децата од првите два циклуса во основното образование во наставата 

по природа; 

- специфичности на учењето на децата од првите два циклуса на основното образование и 

нивното доживувањена реалноста; 
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- психолошко-педагошките основи на сознавањето на природата од страна на учениците; 

- наставните програмами по запознавање на околината ЗО (делот за природата) и по природа; 

- третманот на природната околина како извор на сознание; 

- сознајниот процес во наставата по природа; 

- истражувачки постапки во наставата по природа; 

- набљудувањето како истражувачка постапка; 

- методичко обликување на истражувањето на природата; 

- труктура, динамика и моделирање на наставта по приода; 

- пецифичности на примената на стратегиите, методите и постапките во наставата по природа. 

- вреднување на знаењата на учениците во наставата по природа. 

 

Методи на учење:  

Предавања, работа во групи и парови, индивидуална работа, семинарски трудови и проекти, 

практични активности ( вежби, симулации, панел дискусии)  

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 поени 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 поени 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Колонџовски Бојо     Методика на воспитно 

образовната работа по 

природа и опШтество 

ПедагоШки 

факултет, 

Битола  

2010  

2. Колонџовски Бојо   Детето - истражувач на 

природата    

ФУВ, Битола 2002 
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3. Колонџовски  Бојо Ученикот во наставата по 

природа 

ФУВ, Битола 2002 

4. Холден Џ.  Вовед во физичка 

географија и околина 

Просветно 

дело АД -

Скопје 

2009 

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 

Наслов на наставниот предмет Методика на наставата по природни науки и техника 

Код БТ2Н 916 

Студиска програма Магистер по методика во одделенската настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар  Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник 

 

проф. д-р Јове Д. Талевски 

доц. д-р Милена Пејчиновска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

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

областа на методиката за природни науки и современата техника, да применуваат соодветни 

стратегии и да ја моделираат воспитно-образовната работа за да ја подобрат реализација на наставата  

со во природно-научното подрачје. 

Содржина на предметната програма: Основи на методиката на наставата по природни науки и 

техничко образование; Значење на наставата по природни науки за развојот на учениците во 

основното образование; Сознајни процеси на учениците и наставата по природнии науки; Планирање, 

реализација и оценување на наставата по природни науки; Стратегии и методи; Материјално-

технички основи на наставата по природни науки; Современа технологија и сознајните процеси на 

учениците и наставата по техничко образование; Графичко комуницирање, изработување на скици, 

шеми, прецозни планови со размер, техничко цртање, модели и макети.  

 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 
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Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 

Планирана во вид на истражувачки активности што опфаќаат: 

откривање на проблем, негово формулирање, подготвување план за 

истражување, прибирање податоци, преземање акција, 

презентација на податоците, што неопходно бара примена на 

општата методологија на педагошките истражувања. Во рамките на 

усната презентација се реализира и устен дел од испитот 

 

 30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Успешно реализирани тестови 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Талевски Д. Јове Географија Педагошки 

факултет – Битола 

2006 

2. Harlen W., Qualter A. The teaching of science in 

primary school 

„David Fulton 

publishers“ 

2004 

3. Owen D., Ryan A. Teaching geography 3–11 „Continuum“ – 

London and New 

York 

2001 

4. 3. Холден Џ.  Вовед во физичка 

географија и 

околина 

Просветно 

дело АД -

Скопје 

Дополнителна литература       

Ред. Автор Наслов Издавач Година 
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Број 

1. Rudič V. Metodika nastave 

geografije 

Geografski fakultet 

– Beograd 

1998 

2. Lambert D., Balderstone D. Learning to teach 

geography in the secondary 

school 

„Routledgefalmer“ 

– London and New 

York 

2000 

3. Делејни Џ., Ван Нил К. Географски 

информационен систем 

Три, Скопје - второ 

издание 

2009 



124 

 

 

Наслов на наставниот предмет Методички моделирање 

Код БТ2Н 917 

Студиска програма Методика во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар девети семестар Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник наставници по соодветната методика 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- - Целта на студиската дисциплина е студентите да се оспособат за методичко моделирање 

на етапите на едукативната дејност, како и да овладеат со специфичностите на моделирањето 

на наставата. Од студентите се очекува критичко проучување на посочената литература и 

вреднување на презентираните идеи, ставови и аргументи за определена тема во основниот 

извор и заземање сопствен став, како и соодветност, сеопфатност и практикабилност на 

определени пристапи и насоки за методичко обликување, имплементација и евалвација на 

определена компонента или етапа на методичкиот модел на наставата. 

Содржина на предметната програма:  

Дидактичкиот концепт на современата едукативна дејност 

Историски дидактички системи. Современи дидактички системи. Дидактичкиот коцепт на 

современата настава. 

2. Структура и принципи на моделирање на наставата.  

Различни сваќања за структурата на наставата. Нашето сваќање за структурата на 

наставата.Принципи на моделирање. 

3. Моделирање на етапите на наставата (макромодели) 

Испитување на образовните потреби и програмирање. Планирање и подготовка, 

ораганизација, изведување, евалвација. 

4. Специфичности на моделирањето на наставата. 

5. Микроструктура на работен ден.   

Планирање. Реализација. Генерализација. Вреднување 

6. Методички модели 

Индивидуализирана наставата. Диференцирана наставата. Тимска работа. Програмирана 

настава.. Учење по пат на откривање. Активно учење/ - кооперативно учење. 

8. Практични активности - методички работилници 

Изработка на микромодели.  

Методи на учење:  

Предавања, работа во групи и парови, индивидуална работа, семинарски трудови и проекти, 

практични активности ( вежби, симулации, панел дискусии)  

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 105 часови 
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задачи, домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 поени 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 поени 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Методика од соодветната 

област 

  

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     
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Наслов на наставниот предмет Супстратни основи на природните науки  

Код БТ2Н 918 

Студиска програма Методика во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар  Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник 

 

проф. д-р Јове Д. Талевски 

доц. д-р Милена Пејчиновска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметот:  Проширување и продлабочување на теориските и практичните сознанија за 

географските научни поставки и за основните карактеристики на географскиот простор; 

Согледување на улогата и значењето на причинско-последичните влијанија меѓу процесите, 

појавите и објектите во географската средина, кои се неопходна основа за правилното владеење со 

спецификите на супстратната наука – географија во рамките на методиките од природно-научното 

подрачје. 

Содржина на предметната програма:  Поим и предмет на географијата; Географијата како наука; 

Географски дисциплини, физичка и економска (хумана) географија; Земјата како небесно тело; 

Облик и големина на Земјата; Одредување на местоположбата на точки на Земјината површина, 

координатен систем на хоризонтот, географски координатен систем; Движење на Земјата, 

ротација, револуција, време и датумска граница (локално, зонално и светско време), сметање на 

времето (ден, месец, година), календар; Претставување на Земјината површина, глобус и карта,  

картографски проекции, картографски мрежи, географски елементи на картата и нивно 

претставување; Атмосфера и климатски карактеристики, карактеристики на климатските елементи 

и појави, клима и време, (структура, карактеристики на климатските елементи и појави, 

дефинирање на клима и време, климатски појаси, класификација на климата); Карактеристики на 

хидросферата, подземни води, издани и извори, реки, езера, мочуришта, глечери, Светско Море; 

Литосфера, геолошки периоди на Земјата, геоморфологија, епирогени и орогени движења и 

облици, вулкани и нивна распространетост на Земјата, земјотреси и земјотресни облици, 

тектонски релјефни облици, поим за релјеф и релјефни облици (стари грамадни и млади верижни 

планини, вулкански планини и рамнини), ерозивна геоморфологија; Карактеристики на 

биосферата, растителен свет, биотски и абиотски фактори на растителниот свет, растителни 

заедници (фитоценози), растителни области, животински свет, биотски и абиотски фактори на 

животинскиот свет, копнена фауна, океанска фауна, зоогеографски области. 

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава 

 

Вкупен расположив фонд на време 3+2 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава  

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

 

Начин на оценување 
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Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 

Планирана во вид на истражувачки активности што опфаќаат: 

откривање на проблем, негово формулирање, подготвување план 

за истражување, прибирање податоци, преземање акција, 

презентација на податоците, што неопходно бара примена на 

општата методологија на педагошките истражувања. Во рамките 

на усната презентација се реализира и устен дел од испитот 

 

 30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Успешно реализирани тестови 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Талевски Д. Јове Географија Педагошки 

факултет – 

Битола 

2006 

2. Owen D., Ryan A. Teaching geography 3–11 „Continuum“ – 

London and New 

York 

2001 

3. Lambert D., Balderstone D. Learning to teach 

geography in the secondary 

school 

„Routledgefalmer“ 

– London and New 

York 

2000 

4. Harlen W., Qualter A. The teaching of science in 

primary school 

„David Fulton 

publishers“ 

2004 

5. Холден Џ.  Вовед во физичка 

географија и околина 

Просветно дело 

АД -Скопје 

2009 

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Rudič V. Metodika nastave 

geografije 

Geografski fakultet 

– Beograd 

1998 

2. Делејни Џ., Ван Нил К. Географски Три, Скопје - 2009 
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информационен систем второ издание 
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Наслов на наставниот предмет Докимологија 

Код БТ2Н 914 

Студиска програма Методика во одделенска настава  

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар Втор Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник 

 

проф. д-р Јове Димитрија Талевски 

доц. д-р Виолета Јанушева 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  Проширување и продлабочување на теориските и 

практични сознанија за основните докимолошки поими поврзани со оценувањето на постигањата 

на учениците и нивната примена во воспитно-образовната практика; Стекнување на вештини за 

научна елаборација и проучување на воспитно- образовниот процес од аспект на видовите, 

методите и моделите на оценување на воспитно- образовните ефекти во училницата преку 

оценување на индивидуалните постигнувања на ученикот. 

Содржина на предметната програма: Докимологија - појмовно определување, цели и задачи; 

Парадигми за оценувањето (традиционални и алтернативни); Основни докимолошки поими. 

Формативно и сумативно оценување; Цели на оценувањето; Предмет на оценување - знаења и 

процесни вештини; Стандарди, критериуми и индикатори за оценување; Компетенции на 

наставникот за оценување; Повратната информација и нејзиното значење во наставата; Функции 

на оценувањето; Метриски карактеристики на оценувањето; Причини за слабата метриска 

вредност на оценките за постигањата на учениците; Принципи на оценување; Методи, форми и 

средства за оценување; Блумова таксономија; Методи на усно оценување со акцент на прашањата 

на наставникот во наставата; Методи на писмено оценување со акцент на тестовите како средство 

за оценување на постигањата на учениците; Оценување со помош на тестови на знаење (видови 

тестови – објективни и есејски, подготовка на тестовите, оценување на тестовите); Описно 

оценување; Самооценување и оценување од соученици;  

Методи на учење: Усно изложување на наставникот, интерактивна настава (анализа на состојбата 

во однос на оценувањето во секојдневната наставна практика, дискусии за оценувањето во 

секојдневната наставна практика, разговори за искуствата од практиката,  критичка комуникација 

за односот теорија - практика и сл.). 

 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 

Планирана во вид на истражувачки активности што опфаќаат: 

 30 бодови 
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откривање на проблем, негово формулирање, подготвување план за 

истражување, прибирање податоци, преземање акција, презентација 

на податоците, што неопходно бара примена на општата 

методологија на педагошките истражувања. Во рамките на усната 

презентација се реализира и устен дел од испитот 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Успешно реализирани тестови 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Јове Димитрија Талевски 

Виолета Јанушева 

Докимологија (скрипта) Педагошки 

факултет / 

Битола 

2010 

2. Киро Поповски Училишна докимологија ,,Китано“ - 

Скопје 

2005 

3. Grozdanka Gojkov Dokimologija (priručnik) Viša škola za 

obrazovanje 

vaspitača / 

Vršac 

2003 

4. Киро Поповски 

Зоран Стојановски 

Тестови на знаење ,,Просветно 

дело“ / Скопје 

1995 

     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Виолета Петроска Бешка Оценување со тестови на 

знаење 

Филозофски 

факултет / 

Скопје 

2007 

2. Стојан Н. Цениħ Праħење и оцењивање 

рада, успеха и развоја 

ученика основне школе 

Учитељски 

факултет / 

Вршац 

2000 

3.  Прирачник - Оценување за 

учење во 21 век (збирка 

примери од практиката) 

МЦГО 2010 
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Листа на изборни предмети за општество, општествени науки и граѓанско образование 

 

Шифра Име на предметот 
фонд на 

часови  
кредити 

БТ2Н 919 Методика на наставата по општество 3+2 5 

БТ2Н 920 Методика за граѓанско образование 3+2 5 

БТ2Н 921 Методичко моделирање 3+2 5 

БТ2Н 922 Супстратни основи на општествените 

науки 

3+2 5 

БТ2Н 914 Докимологија 3+2 5 
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Наслов на наставниот предмет Методика на наставата по општество 

Код БТ2Н 919 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава  

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник Проф. Д-р Јове Талевски, доц. д-р Милена 

Пејчиновска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- понавање и разбирање на основните законитости на наставата по општество; 

 - познавање, разбирање и примена на специфичноста на планирањето, подготовката, 

организацијата и реализацијата на наставта по општество; 

 - познавање и разбирање на целите и програмските содржини на наставата и 

оспособување на студентите за сите современи облици и фази на настава; 

 - познавање и разбирање на можностите и потребите на учениците заради 

приспособување на воспитно-образовните содржини на нивните развојни и индивидуални 

карактеристики и способности; 

 - способност за прекршување и адаптирање на содржините и законитостите од 

оптвените науки кон способностите и можностите на децата од првите два циклуса на 

основното образование; 

 - теоретски основи и практични активности за интегрирање на наставните  содржини на 

ова настава со содржините на другите наставни предмети според аспектите на детскиот развој; 

 - познавање, разбирање на специфичностите на примената на современата воспитно-

образовна технологија во наставата по општество; 

 - способност за примена на современи стратегии, методи и постапки на учење и 

поучување во наставата по општетсво; 

 - способност за дијагностицирање, анализирање, синтетизирање, проучување и 

истражување на одредени појави и проблеми заради нивно разрешување и унапредување на 

наставата по овој наставен предмет; 

 - способност за следење и вреднување на резултатите на својата работа и на работата на 

учениците и децата во наставата по општество; 

 - способности за самостојно методичко стручно усовршување и следење на 

достигнувањата и сознанијата на современата методика на наставата  по општество. 

-  

Содржина на предметната програма:  

- поимот на методиката како научна дисциплина; 

- развојот на идеите за настава по општество; 

- аспектите на развојот на децата од одделенска настава во наставата по општество; 

- специфичности на учењето на децата од одделенска настава и нивното доживувањена 

општествената реалност; 

- психолошко-педагошките основи на сознавањето на општеството од страна на 

учениците/децата; 

- наставните програмами по општество; 

- третманот на општествената средина како извор на сознание; 
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- сознајниот процес во наставата по општество; 

- истражувачки постапки во наставата по општество; 

- набљудувањето како истражувачка постапка; 

- методичко обликување на истражувањето на општествената средина; 

- труктура, динамика и моделирање на наставата по пштество; 

- специфичности на примената на стратегиите, методите и постапките во наставата по 

општество; 

- користењето на надворешната општествена средина; 

- вреднување на наставата и воспитно-образовната работа по општество. 

Методи на учење:  

Предавања, работа во групи и парови, индивидуална работа, семинарски трудови и проекти, 

практични активности ( вежби, симулации, панел дискусии)  

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 поени 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 поени 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Колонџовски Бојо     Методика на воспитно 

образовната работа по 

природа и општество 

ПедагоШки 

факултет, 

Битола  

2010  

2. Колонџовски Бојо   Детето - истражувач на 

природата   

ФУВ, Битола 2002 

3. Колонџовски  Бојо Ученикот во наставата по 

природа  

ФУВ, Битола,  2002 
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Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Петровски Добри Демократија и граѓанско 

образование 

Педагошки 

факултет 

Битола 

2003 

2. Де Зан Иван Методика наставе 

природе и друства, 

Сколска 

кнјига, Загреб  

2005 
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Наслов на наставниот предмет Методика на наставата по граѓанско образование 

Код БТ2Н 920 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник Проф. д-р Добри Петровски, доц. д-р Јасмина Кочоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- Формирање и развој на одговорни и компетентни граѓани, кои ќе учествуваат активно во 

јавниот живот на едно демократско општество. Поттикнување и развивање на интелектуалните 

способности и способностите за активно учество и критичко мислење. Помагање на учесниците 

во воспитно-образовниот процес да дојдат до потребните знаења за животот во околината што 

ги опкружува и да ја зголемат способноста за самостојно донесување на разумни одлуки - да 

научат како да мислат, наместо што да мислат.  

Содржина на предметната програма:  

       Политички режими според основната нивна поделба на демократски и  недемократски-

апсолутистички политички режими. Потекло и развој на демократијата,  видовите на 

демократија. Слободите, правата и должностите на човекот и граѓанинот како основни 

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

правна заштита на основните слободи 

 

 

Методи на учење:  

Предавања, работа во групи и парови, индивидуална работа, семинарски трудови и проекти, 

практични активности ( вежби, симулации, панел дискусии)  

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

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

од 91 до 100 поени 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Добри Петровски Демократија и граѓанско 

образование 

Универзитет 

Св.Климент 

Охридски 

2003 

2. Дејвид Хелд Модели на демократија Академски 

печат (превод 

од Владата на 

РМ) 

2008 

3. Основи на демократијата, ,  Прирачник за наставници 

од основни училишта од 

И - ИВ одделение 

Министерство 

за образование 

1998   

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Нел Нодингс Образованието и 

демократијата во 21 век 

Арс Ламина 
(превод од 

Владата на 

РМ) 

2015 

2. Љубомир Данаилов Фрчковски Теории за демократијата Правен 

факултет 

Скопје 

1992 

3. Армстронг М Основни техники на 

управување 

Делфин прес 

Бургас 

1994 
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Наслов на наставниот предмет Методички моделирање 

Код БТ2Н 921 

Студиска програма Методика во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар девети семестар Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник наставници по соодветната методика 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- - Целта на студиската дисциплина е студентите да се оспособат за методичко моделирање 

на етапите на едукативната дејност, како и да овладеат со специфичностите на моделирањето 

на наставата. Од студентите се очекува критичко проучување на посочената литература и 

вреднување на презентираните идеи, ставови и аргументи за определена тема во основниот 

извор и заземање сопствен став, како и соодветност, сеопфатност и практикабилност на 

определени пристапи и насоки за методичко обликување, имплементација и евалвација на 

определена компонента или етапа на методичкиот модел на наставата. 

Содржина на предметната програма:  

Дидактичкиот концепт на современата едукативна дејност 

Историски дидактички системи. Современи дидактички системи. Дидактичкиот коцепт на 

современата настава. 

2. Структура и принципи на моделирање на наставата.  

Различни сваќања за структурата на наставата. Нашето сваќање за структурата на 

наставата.Принципи на моделирање. 

3. Моделирање на етапите на наставата (макромодели) 

Испитување на образовните потреби и програмирање. Планирање и подготовка, 

ораганизација, изведување, евалвација. 

4. Специфичности на моделирањето на наставата. 

5. Микроструктура на работен ден.   

Планирање. Реализација. Генерализација. Вреднување 

6. Методички модели 

Индивидуализирана наставата. Диференцирана наставата. Тимска работа. Програмирана 

настава.. Учење по пат на откривање. Активно учење/ - кооперативно учење. 

8. Практични активности - методички работилници 

Изработка на микромодели.  

Методи на учење:  

Предавања, работа во групи и парови, индивидуална работа, семинарски трудови и проекти, 

практични активности ( вежби, симулации, панел дискусии)  

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 75 часови 
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задачи, домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 поени 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 поени 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Методика од соодветната 

област 

  

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                        Прилог 

бр.3 

Наслов на наставниот предмет Супстратни основи на општествените науки 

Код              БТ2Н 922                                    

Студиска програма Методика во одделенска  настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар  Број на ЕКТС кредити     5 

Наставник проф. д-р Валентина Гулевска проф. д-р Добри 

Петровски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции) : 

- усвојување на знаења и стручна терминологија од областа на супстратните основи на 

општествените науки 

- усвојување на знаења и стручна терминологија од областа на методиките на 

општествените науки 

- развивaње на способност за примена на научни методи во истражувачките димензии на 

наставата по општествени науки 

- развивање на способност за мултикултурна и интеркултурна комуникација и соработка 

- градење на капацитет за емпатија и социјална правда 

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

- развивање на способност за примена на знаењата за основите на општествените науки 

во воспитно-образовниот процес 

Содржина на предметната програма:  

Предизвици на научната рационалност: контекст, теории и проблеми; идеализам versus 

материјализам;  неолиберална перспектива на општествените теории; теоретски основи на 

општествените науки: позитивизам, фунционализам, индивидуализам; општествени науки и 

природни науки - паралели; институции и колективна акција; дефинирање на теоретски 

концепти; улогата на општествените норми; интерпретативна методологија; методи за 

стекнување на научни сознанија; рамка на хуманизација на образованието за наставници: 

академска слобода, академски интегритет; курикулум, методи и техники во наставата по 

општествени науки; развој на интердисциплинарен пристап кон содржините на наставата по 

општествени науки; интеракција меѓу културата и општеството; развој на критичко мислење; 

граѓански активизам, човекови права, диверзитет, мултикултурализам и толеранција; 

поддршка на проекти од областа на општествените науки.   

Методи на учење:  

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

анализа на видео записи и др. 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време  
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Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и екстерна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература                   

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годи

на 

1. Гулевска, В. Супстратни основи на 

општествените науки: 

филозофски аспекти 

(авторизирани материјали) 

Педагошки 

факултет, Битола 

2016 

2. Harrison, B. C. Power and Society: An 

Introduction of the Social 

Sciences 

Wadsworth, 

Cengage Learning, 

  

2010 

3. Risjord, M. Philosophy of Social 

Science: A Contemporary 

Introduction 

Routledge, 

New York 

2014 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годи

на 

1. Ball, S. J. Foucault, Power, and 

Education 

Routledge,  

New York 

2013 

2. Wendt, A. Quantum Mind and Social 

Science: Unifying Phisycal 

and Social Ontology  

 Cambridge 

University Press, 

Cambridge 

2015 
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3. Роу, В. Л. Филозофија на 

религијата 

превод-Влада на 

Република 

Македонија 

2012 
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Листа на изборни предмети за ликовно образование 

 

Шифра Име на предметот 
фонд на 

часови  
кредити 

БТ2Н 923 Теориски основи на методиката по 

ликовно образование   

3+2 5 

БТ2Н 924 Методичко моделирање на наставата по 

ликовно образование   

3+2 5 

БТ2Н 925 Методика на ликовно естетска 

апрецијација 

3+2 5 

БТ2Н 926 Играта во ликовното образование 3+2 5 

БТ2Н 927 Воннаставни ликовни активности   3+2 5 

БТ2Н 928 Детско ликовно творештво-

истражување и развој 

3+2 5 

БТ2Н 914 Докимологија 3+2 5 
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Наслов на наставниот предмет Теориски основи на методиката по ликовно 

образование 

Код БТ2Н 923 

Студиска програма Магистер во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Универзитет Св. Климент Охридски Битола, 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар  Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник Вонр. проф. д-р Биљана Цветкова Димов, проф. д-р 

Никола Смилков 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):   

синтетичко, аналитичко, креативно мислење и решавање на проблеми; 

вештини за флексибилно користење на знаењето во пракса; 

знаење за содржината и методологија на областа;  

познавање и разбирање на законитостите и факторите на ликовен развој и индивидуалните 

разлики меѓу децата и младите,  

способност за комуникација, соработка/тимска работа 

- интерперсонални вештини 

Користење на информационите-комуникациските технологии; 

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

Содржина на предметната програма:  

Теориски основи на методиката како наука, поим, историски развој, предмет, цел, задачи 

Теориски основи на практичната настава по ликовно образование 

Теориски основи на теоретската настава по ликовно образование 

Типови на деца со оглед кон ликовниот израз, Периодизација на возраста 

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

решавање на проблеми, индивидуална работа, тимска работа, вежби, работилници. 

Вкупен расположив фонд на време 150  

Распределба на расположивото време   

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови  80 бодови 

Семинарска работа/ проектна задача, презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

Активност и учество, вежби 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

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

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Испитот се полага на 2 колоквиуми или на завршен 

испит, завршени и позитивно оценети тимски и 

индивидуални вежби, редовност  изработка и одбрана 

на семинарска работа (проект, презентација, 

изработка на идеен проект ...) регулирано во 

Правилникот на Универзитетот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на секој 

час, рефлексивни консултации,  активност и 

партиципација од страна на студентите, завршна- 

сумативна проверка на студентите на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Цветкова Димов, Б. Методика на ликовно 

образование (скрипта за 

интерна употреба) 

Универзитет 

Св. Климент 

Охридски, 

Педагошки 

факултет 

Битола 

2011 

2. Karlavaris, Bogomil:  

 

Metodika likovnog odgoja 

I. II 

Hofbauer, 

Rijeka 

1991 

3. Хусковиќ, Ф. Методика ликовна 

култура 

Факултет за 

ликовни 

уметности 

Скопје 

2010 

4. Grgurić, N. Jakubin, M Vizualno likovni odgoj i 

obrazovanje 

Eduka, Zagreb 1996 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Симс, М. Стивенс, М.  Жив фолклор Академски 

печат , Скопје 

 

     

  

 

   

http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED449899.pdf
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Наслов на наставниот предмет Методичко моделирање на наставата по ликовно 

образование 

Код БТ2Н 924 

Студиска програма Магистер по методика во одделенската настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Универзитет Св. Климент Охридски Битола, 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар деветти Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник проф. д-р Биљана Цветкова Димов и проф. д-р Никола 

Смилков 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):   

синтетичко, аналитичко, креативно мислење и решавање на проблеми; 

вештини за флексибилно користење на знаењето во пракса; 

знаење за содржината и методологија на областа;  

познавање и разбирање на законитостите и факторите на ликовен развој и индивидуалните 

разлики меѓу децата и младите,  

способност за комуникација, соработка/тимска работа 

- интерперсонални вештини 

Користење на информационите-комуникациските технологии; 

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

Содржина на предметната програма:  

Теориски основи на методиката како наука, поим, историски развој, предмет, цел, задачи 

Теориски основи на практичната работа по ликовна култура 

Теориски основи на теоретската работа по ликовна култура 

Типови на деца со оглед кон ликовниот израз, Периодизација на возраста 

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

решавање на проблеми, индивидуална работа, тимска работа, вежби, работилници. 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
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од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Изработка и јавна усна одбрана на идеен проект за 

истражување  

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Повратна информација од студентите, тестирање, 

активност и партиципација на студентите.  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Цветкова Димов, Б Методика на теориската  

работа по ликовно 

воспитание и образование 

(скрипта за  

интерна употреба) 

Педагошки 

факултет 

Битола 

2010 

2. Цветкова Димов, Б Методика на практичната 

работа по ликовно 

воспитание и образование 

(скрипта за  

интерна употреба 

Педагошки 

факултет 

Битола 

2010 

3.  Наставни планови и 

програми, и прирачници 

за основно образование 

Биро за развој 

на 

образованието 

 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Дополнителна литература          

1. Автор Наслов Издавач Година 

2. Хусковиќ, Ф. Методика ликовна култура Факултет за  

ликовни  

уметности  

Скопје 

2010 

3.  Ран детски развој УНИЦЕФ  
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Наслов на наставниот предмет Методика на ликовно естетска апрецијација 

Код БТ2Н 925 

Студиска програма Магистер по методика во одделенската настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Универзитет Св. Климент Охридски Битола, Педагошки 

факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар деветти Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник проф. д-р Биљана Цветкова Димов 

проф. д-р Никола Смилков 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се стекнат со теориски знаења за поимот,суштината, значењето, целите задачите, 

елементите на методиката по ликовно естетска апрецијација.  

Студентите да стекнат знаења за начините за равој ликовно-апрецијативните способности кај 

децата и учениците преку ликовното воспитание и образование. 

 Студентите да се оспособат за равој ликовно-апрецијативните способности кај децата и учениците 

преку ликовното воспитание и образование. 

Знаењата од теоријата успешно ги импелемнтира во практиката. 

 

Содржина на предметната програма:  

Потребата од развој на ликовно-апрецијативните способности кај децата и учениците преку 

ликовно воспитно-образовната работа и наставата по ликовно образование.  

 Методика на ликовно естетска апрецијација поим,суштина значење 

Методичко обликување на ликовно-естетската апрецијација (принципи, наставни стратегии, 

методи и постапки).  

Наставни содржини, цели, упатства за работа и избор на ликовно-уметнички дела. 

Развојот на перцептивните способности кај учениците како ликовно-апрецијативна способност 

преку ликовното воспитание и образование.  

Развој и формирање на интелектуланото разбирање кај учениците како ликовно-апрецијативна 

способност преку ликовно воспитно-образовната работа и наставата по ликовно образование. 

Развој и формирање на естетското доживување кај учениците како ликовно-апрецијативна 

способност ликовното воспитание и образование. 

 Развој и формирање на естетски критериуми кај учениците за ликовно –уметнички дела како 

ликовно-апрецијативна способност преку ликовното воспитание и образование.  

Развој и формирање на естетски вкус кај учениците за ликовно –уметнички дела како ликовно-

апрецијативна способност преку ликовното воспитание и образование. 

 Развој и формирање на естетска проценка кај учениците за ликовно –уметнички дела како 

ликовно-апрецијативна способност преку ликовно воспитно-образовната работа  и наставата по 

ликовно образование.  

Развој и формирање на естетски заклучок кај учениците за ликовно –уметнички дела како 

ликовно-апрецијативна способност преку ликовното воспитание и образование. 

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

решавање на проблеми, индивидуална работа. 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  
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Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови  60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Изработка и јавна усна одбрана на идеен проект за 

истражување  

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Повратна информација од студентите, тестирање, 

активност и партиципација на студентите  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Цветкова, Б. Развивање на ликовно- 

естетска апрецијација во  

првите два образовни  

циклуси(прво до шесто  

одделение) од  

деветгодишното основно  

образование, докторски  

труд 

Универзитет  

Св. Климент  

Охридски,  

Педагошки  

факултет  

Битола 

2010 

2. Kraguljac, M. Karlavaris, B. Estetsko procenjivanje u  

osnovnoj školi. 

Beograd:  

Umetnička  

akademija. 

1970 

3. Арнаудова,В. Нацева, Б.  

Радевска, Ј. Дамчевска –  

Илиевска, В. 

Приоди кон визуелно  

размислување-Прирачник  

за наставници 

Биро за развој  

на  

образованието,  

Скопје 

2000 

4.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Peic,M. Pristup likovnom delu Školska  

knjiga,Zagreb 

1987 
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2. Вилкинс, Г.Д, Шулц, Б. 

Линдаф, М.К. 

Уметност мината, 

Уметност сегашна 

Нампрес, 

Скопје 

2009 

3.     
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Наслов на наставниот предмет Играта во ликовното воспитание и образование 

Код БТ2Н 926 

Студиска програма Магистер по методика во одделенската настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Универзитет Св. Климент Охридски Битола, 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар деветти Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник проф. д-р Никола Смилков 

проф. др Билјана Цветкова Димов 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се стекнат со теориски знаења за поимот,суштината, значењето, целите задачите на 

играта во процесот на ликовното воспитание и образование.  

Студентите да стекнат знаења за начините за равој на ликовните способности преку игра во 

ликовното воспитание и образование  

Студентите да се оспособат за равој на ликовните способности на децата преку играта во 

ликовното воспитание и образование 

Знаењата од теоријата успешно ги имплемнтира во практиката. 

 

Содржина на предметната програма:  

Потребата од развој на ликовно способности кај децата и учениците преку играта,  

Играта во ликовното воспитание и образование , 

Методичко обликување на ликовното воспитание и образование преку играта , 

Развојот на перцептивните способности кај децата преку ликовното воспитание и образование,  

Развој на моторичката спретност и моторичката осетливост на децата преку ликовното воспитание 

и образование, 

Развој на визуелното помнење и ликовно креативното мислење преку ликовното воспитание и 

образование, 

Развој на точното и осетливо забележување на децата преку ликовното воспитание и образование, 

Развој на фантазијата преку ликовното воспитание и образование, 

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

решавање на проблеми, индивидуална работа. 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови  60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 
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Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Изработка и јавна усна одбрана на идеен проект за 

истражување  

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Повратна информација од студентите, тестирање, 

активност и партиципација на студентите  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Шаин, М. Маркович, М. 

Даневски, Д. 

Корак по корак васпитање 

деце  

Креативни 

центар, 

Београд 

2006 

2.  Корак по корак  Креативни 

центар, 

Београд 

2006 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Мурџева-Шкариќ,О. Салџиевска, 

С. Николовска, М. 

Играњето и игрите Детска радост 1990 

2.     

3.     
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Наслов на наставниот предмет Воннаставни ликовни активности 

Код БТ2Н 927 

Студиска програма Магистер во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Универзитет Св. Климент Охридски Битола, 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар  Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник Вонр. проф. д-р Биљана Цветкова Димов, проф. д-р 

Никола Смилков 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):   

синтетичко, аналитичко, креативно мислење и решавање на проблеми; 

вештини за флексибилно користење на знаењето во пракса; 

знаење за содржината и методологија на областа;  

познавање и разбирање на законитостите и факторите на ликовен развој и индивидуалните 

разлики меѓу децата и младите, познавање и разбирање на ликовно творечките процеси и 

ликовниот континуитет на децата и младите,  

способност за комуникација, соработка/тимска работа 

- интерперсонални вештини 

Користење на информационите-комуникациските технологии; 

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

Содржина на предметната програма:  

Воннставни ликовни активности, Подготовка, планирање и реализација на вонннставни ликовни 

активности, Видови и форми на  воннставни ликовни активности (екскурзии, ликовна група, 

ликовни игри, ликовни натпревари, ликовна секција, ликовна школа, ликовни игротеки, ликовни 

работилници и др.) Стадиуми и апсекти на ликовен развој, Истражување на детското ликовно 

творештво, Проценка и идентификување (детектирање) на потребите на децата, Специфичности 

на ликовниот израз кај децата и младите, Анализа на ликовниот израз 

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

решавање на проблеми, индивидуална работа, тимска работа, вежби, работилници. 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови  80 бодови 

Семинарска работа/ проектна задача, презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

Активност и учество, вежби 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Испитот се полага на 2 колоквиуми или на завршен 

испит, завршени и позитивно оценети тимски и 

индивидуални вежби, редовност  изработка и одбрана 

на семинарска работа (проект, презентација, 

изработка на идеен проект ...) регулирано во 

Правилникот на Универзитетот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на секој 

час, рефлексивни консултации,  активност и 

партиципација од страна на студентите, завршна- 

сумативна проверка на студентите на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Цветкова Димов, Б. Воннаставни ликовни 

активности (скрипта за 

интерна употреба) 

Универзитет 

Св. Климент 

Охридски, 

Педагошки 

факултет 

Битола 

2016 

2. Pisciteli, B.Everet, M. Weier, K. Enhancing young children 

museum experience 

QUT Museums 

collaboritive 

2003 

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

L.G 

4. National Association for the 
Education of Young Children 

Parents as Partners in Art 
Education 

 2008 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Karlavaris, B. Kreativnost i likovno  

vaspitanje 

Insea 74, Novi  

Sad 

1976 

2. Vigotski, S.L. Dečja mašta i stvaralaštvo Beograd:  

Psihološki  

ogled, Zavod  

za udžbenike i  

nastavna  

sredstva 

2005 

3. Damjanov, J.  

 

Vizualni jezik i likovna 

umjetnost 

  Zg: Školska 

knjiga 

1991 
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Наслов на наставниот предмет Детско ликовно творештво-истражување и развој 

Код БТ2Н 927 

Студиска програма Магистер по методика во одделенската настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Универзитет Св. Климент Охридски Битола, Педагошки 

факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар деветти Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник проф. д-р Никола Смилков 

проф. д-р Билјана Цветкова Димов 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):   

синтетичко, аналитичко, креативно мислење и решавање на проблеми; 

вештини за флексибилно користење на знаењето во пракса; 

знаење за содржината и методологија на областа;  

познавање и разбирање на законитостите и факторите на ликовен развој и индивидуалните 

разлики меѓу децата и младите,  

способност за комуникација, соработка/тимска работа 

- интерперсонални вештини 

Користење на информационите-комуникациските технологии; 

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

Содржина на предметната програма:  

Детско ликовно творештво-истражување и развој вовед 

Гледање и истражување на детските ликовни творби 

Метод на прибирање и анализа на податоци видови истражувања 

Арт терапија и водење на фантазијата 

Надареност и креативност во детското ликовно творештво 

Уметнички пристап кон детското ликовно творештво 

Детско ликовно творештво и работа со деца со посебни образовни потреби 

Пристап во истражувањето на детската ликовна творба 

Студентски презентации од истражувања 

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

решавање на проблеми, индивидуална работа, тимска работа, вежби, работилници. 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 
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Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработка и јавна усна одбрана на идеен проект за 

истражување  

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Повратна информација од студентите, тестирање, 

активност и партиципација на студентите  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Тодорова Морено, И. Мојот цртеж мојата 

вистина 

  

2. Belamarić, D.  Dijete i oblik.  Zagreb: Školska 

knjiga 
1986 

3. Luquet, G.-H Children's Drawings,  Free Association 

Books, London 

2001 

4. Roland,C. Young in art www.artjunction.org 2006 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Cox, M.  Drawings of People by 

the Under-5s, 

Falmer Press, 

London  

1997 

2.  

Oaklander, V. 

 

 

Crtež u psihoanalizi djece 

(1) i (2) 

 1996 

3. Nikoltsos, C.  Researching Children's 

Art: Systematic 

Observations of the 

Artistic Skills of Young 

Children  

(ERIC full PDF 

text) 

2001 

http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED449899.pdf
http://likovna-kultura.ufzg.unizg.hr/violet.htm
http://likovna-kultura.ufzg.unizg.hr/violet.htm
http://likovna-kultura.ufzg.unizg.hr/violet.htm
http://likovna-kultura.ufzg.unizg.hr/violet.htm
http://likovna-kultura.ufzg.unizg.hr/violet2.htm
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED449899.pdf
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED449899.pdf
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED449899.pdf
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED449899.pdf
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED449899.pdf
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Листа на изборни предмети за физичко и здравствено образование 

Шифра Име на предметот 
фонд на 

часови  
кредити 

БТ2Н 929 Педагошка биомеханика   3+2 5 

БТ2Н 930 Психомоторика 3+2 5 

 БТ2Н 931 Спортски игри со методика 3+2 5 

 БТ2Н 932 Основи на спортската гимнастика со 

методика 

3+2 5 

БТ2Н 933 Основи на атлетските дисциплини со 

методика 

3+2 5 

БТ2Н 914 Докимологија 3+2 5 
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Наслов на наставниот предмет Педагошка Биомеханика 

Код БТ2Н 929 

Студиска програма Магистер по методиката во одделенската настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник доц.д-р виктор Митревски, доц. д-р Јасминка Кочоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Проучување на биомеханичките карактеристики на локомоторниот систем кај човекот и 

определување на методските постапки при  учењето на новите моторички содрзини во наставните 

и вон наставните активности на учениците 

 

Содржина на предметната програма:  

1.Основен биомеханички концеп за  човечките полозби и двизења 

2. Биомеханички карактеристики на човечкиот локомоторен систем 

3. Биомеханички карактеристики на физичката везба 

4. Моторно учење, планирање и програмирање на наставата по физичко образование 

5. Биомеханичка оптималност на методиката на учење на спортска техника 

 

Методи на учење:  

Теоретски и практични предавања, семинарски трудови и проекти Практочни активности (везби, 

панел дискусии)  

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51  до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен Редовност 
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испит 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

Литература    

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Александар Туфекчиевски Биомеханика ФФК –Скопје 2003 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јован Шуков Основи на 

Кинезитерапијата 

ФФК-Скопје 2001 

2. Александар Наумовски  Основни статистички 

методи во спортот 

ФФК  Скопје 2001 

3.     
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Наслов на наставниот предмет Психомоторика 

Код БТ2Н 930 

Студиска програма Магистер по методика во одделенската настава 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки Факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар Девети семестар Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник доц. д-р Виктор Митревски, доц. д-р Јасминка 

Кочоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Да се запознаат студенти со структурата на антрополошки статус на човечкиот организм со 

посебен осврт на морфолошките, моторичките и физиолошките карактеристики. 

Содржина на предметната програма:  

• Дефинирање на морфолошките карактеристики 

• Мерни инструменти за мерење на морфолошките карактеристики 

• Дефинирање и развој на моторичките карактеристики 

• Мерни инструменти и методски постапки за мерење на моторичките способности 

• Дефинирање на функционалните карактеристики 

• Мерни инструменти и методски постапки за мерење на функционалните 

карактеристики 

• Статистички методи за обработка на податоците за утврдување на разликите на 

антрополошките карактеристики 

Методи на учење:  

Теоретски и практични предавања, семинарски трудови и проекти. Практiчни активности 

(веxби, панел дискусии)  

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51  до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
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Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

Литература 

MihajlovičZaciorski V. : Fizička svojstva sportaše, Beograd 1975, Jovanovski J.: Praktikum po 

Osnovi na psihomotorika, Fakultet za fizi~ka kultura, Skopje 1988., Metikoš{ D., Prot F., Pintar 

@., Oreb G.: Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportša{a, Zagreb 1989. 

    

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јован Јовановски Практикум по основи на 

психомоторика 

ФФК-  

Скопје 

1988 

2. Metikoš D., Prot F.,Pintar Z., 

Oreb G.  

Mjerenje bazičnih 

motoričkih dimenzija 

sportaša 

Zagreb 1989 

3. Mihajlovič Zaciorski V. Fizicka svojstva sportaše Beograd 1975 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Александар Туфекчиевски Биомеханика ФФК -Скопје  2003 

2. Александар Наумовски Основни статистички 

методи во спортот 

ФФК - 

Скоппје 

2001 

3.     
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Наслов на наставниот предмет Спортски  игри со методика 

Код БТ2Н 931 

Студиска програма Магистер по методика во одделенската настава 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факулте - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник доц. д-р Јасминка Кочоска, доц. д-р Виктор 

Митревски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Да се запознаат студентите со основните карактеристики на спортските игри (ракомет, 

одбојка, фудбал и кошарка), биомеханичките карактеристи на доминантните елементи во 

соодветните спортски дисциплини и антрополошките карактеристики на учесниците во 

спортските игри.  

Содржина на предметната програма:  

• Запознавање на студентите со техничките и тактичките операции во ракометната 

спортска игра 

• Запознавање на студентите со техничките и тактичките операции во одбојкарската  

спортска игра 

• Запознавање на студентите со техничките и тактичките операции во фудбалска 

спортска игра 

• Запознавање на студентите со техничките и тактичките операции во кошаркарската 

спортска игра 

• Методска постапка во мерењето на психомоторните ситуациони тестови пооделно 

во секоја спортска дисциплина  

• Примена на соодветни статистички методи во обработка на добиените резултати од 

мерењето на психомоторните ситуациони тестови 

Методи на учење:  

Теоретски и практични предавања, семинарски трудови, проекти и практочни активности 

(везби, панел дискусии)  

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 
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Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51  до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

Литература  

Дуковски С.: Теорија и методика на кошарка, Факултет за физичка култура, Скопје 2001. 

Стрезовски Г. : Ракомет,  Скопје 2002. 

Симев В. : Современа фудбалска тактика, Скопје 2005. 

  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Вангел Симев Современа  фудбалска 

тактика 

ФФК -Скопје 2005 

2. Гино Стрезовски                     Ракомет Скопје 2002 

3. Симеон Дуковски 

 

Теорија и методика  на 

кошарката   

ФФК - Скопје 2001 

4. Jo{ko  Milenkoski Odbojka FFK  Skopje 2002 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Александар Наумовски Основни статистички 

методи во спортот 

ФФК - Скопје 2001 

2. Александар Туфекчиевски  Биомеханика ФФК - Скопје 2003 

3.     
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Наслов на наставниот предмет Основи на спортската гимнастика со методика 

Код БТ2Н 932 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факуултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник доц.д-р Виктор Митревски, доц. д-р Јасминка 

Кочоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Да се запознаат студентите со биомеханичката структура на елементите од спортската 

гимнастика, методската постапка во обучувањето и нивното влијание врз антрополошките 

карактеристики на човечкиот организам. 

Содржина на предметната програма:  

• Биомеханичка структура и методска постапка во обучувањето на елементите од 

партерна гимнастика 

• Биомеханичка структура и методска постапка во обучувањето на елементите од 

вратило 

• Биомеханичка структура и методска постапка во обучувањето на елементите од 

прескоци 

• Биомеханичка структура и методска постапка во обучувањето на елементите од 

карики 

• Биомеханичка структура и методска постапка во обучувањето на елементите од 

разбој 

• Методска постапка во мерењето на психомоторните  тестови   

• Примена на соодветни статистички методи во обработка на добиените резултати од 

мерењето на психомоторните  тестови 

Методи на учење:  

Теоретски и практични предавања, семинарски трудови, проекти и практочни активности 

(везби, панел дискусии)  

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

Литература    

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Александар Туфекчиевски Биомеханика ФФК -Скопје 2003 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Александар Наумовски  Основни статистички 

методи во спортот 

ФФК - Скопје 2001 

2.     

3.     
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Наслов на наставниот предмет Основи на атлетските дисциплини со методика 

Код БТ2Н 933 

Студиска програма Магистер по методика во одделенската настава 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник доц.д-р Виктор Митревски, доц. д-р Јасминка 

Кочоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Да се запознаат студентите со биомеханичката структура на атлетските дисциплини, 

методската постапка во обучувањето и нивното влијание врз антрополошките 

карактеристики на човечкиот организам. 

Содржина на предметната програма:  

• Структура и методска постапка во обучувањето на елементите од тркачките 

дисциплини 

• Структура и методска постапка во обучувањето на елементите од скокачките 

дисциплини 

• Структура и методска постапка во обучувањето на елементите од фрлачките 

дисциплини 

• Методска постапка во мерењето и психомоторните  тестови   

• Примена на соодветни статистички методи во обработка на добиените резултати од 

мерењето на психомоторните  тестови 

Методи на учење:  

Теоретски и практични предавања, семинарски трудови, проекти и практочни активности 

(везби, панел дискусии)  

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51  до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
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од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

Литература    

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Чедо Шаревски Атлетика ГИТ Гоце 

Делчев, 

Скопје 

1993 

2. Александар Маринковић Атлетика-Приручник за 

идео-моторну обуку 

спорта 

ЈЗФК 1984 

3. Деспот Никола Атлетика у школама Спортска 

књига, Загреб 

 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Александар Наумовски  Основни статистички 

методи во спортот 

ФФК - Скопје 2001 

2. Александар Туфекчиевски Биомеханика ФФК - Скопје 2003 
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Листа на изборни предмети за математика 

 

Шифра Име на предметот 
фонд на 

часови  
кредити 

БТ2Н 934 Методички концепти во почетната 

настава по математика 

3+2 5 

БТ2Н 935 Модернизација на почетната настава по 

математика 

3+2 5 

БТ2Н 936 Методичко моделирање и обликување на 

наставата по математика 

3+2 5 

БТ2Н 937 Работа со математички таленти 3+2 5 

БТ2Н 938 Линеарна алгебра 3+2 5 

БТ2Н 939 Елементи од математичка анализа 3+2 5 

БТ2Н 940 Играта во почетната настава по 

математика  

3+2 5 

БТ2Н 914 Докимологија 3+2 5 
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Наслов на наставниот предмет Методички концепти во почетната настава по 

математика 

Код БТ2Н 934 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава  

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Доц.д-р Мажана Кузмановска 

Доц. д-р Данче Сивакова 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити   5 

Наставник  

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): 

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

компетенции: 

- Усвојување на основните на базичното знаење во професијата 

- Флексибилна употреба на знаења во пракса 

- Способност за комуникација, соработка, тимска работа 

- Интерперсонални вештини 

- Синтетичко, аналитичко, креативно мислење и решавање на проблемите 

- Способност за генерирање на нови идеи(креативност) 

Содржина на предметната програма:   

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 

Методи на учење:  

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

на работа во пар, метод на дискусии, симулации   

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75часови 

Начин на оценување  

Писмен испит: нумерички оценки(50% од оценката) 

Колоквиум 20% од оценката 

Учество во тимски и групни задачи 10% од оценката 

Учество во дискусии 20% од оценката 
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Тестови  бодови 

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

Активност и учество бодови 

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

од 51до 60бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

успешно положен колоквиум 

Јазик на кој се изведува наставата  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Предвидена интерна и екстерна евалвација 

Литература    

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ачовски,Д., Методиката на 

наставата по 

математика 

Скопје: 

Педагошки 

факултет 

1998 

2. Деји¢, М.,  Егери¢, М Методика наставе 

математике 

Јагодине: 

Учитељски 

факултет 

2005 

3. Макашевска,В. Методичките концепти 

во почетната настава по 

математика (докторски 

труд) 

 

 2007 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Малиновиć.,Т.,Малиновиć-

Јовановиć,Н. 

Методика наставе 

математике 

Вранје:Уčителјски 

факултет 

2002 

2. Глин Џејмс Математика на модерен 

инжењеринг 

(превод од 

Владата на РМ) 

2009 

3.     
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Наслов на наставниот предмет Модернизација на почетната настава по 

математика 

Код БТ2Н 935 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава  

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

доц. д-р Данче Сивакова 

Доц.д-р Мажана Кузмановска 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити  5 

Наставник  

Предуслови за запишување на предметот  

Цели на предметната програма (компетенции): 

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

компетенции: 

- Усвојување на основните на базичното знаење во професијата 

- Флексибилна употреба на знаења во пракса 

- Способност за комуникација, соработка, тимска работа 

- Интерперсонални вештини 

- Синтетичко, аналитичко, креативно мислење и решавање на проблемите 

- Способност за генерирање на нови идеи(креативност) 

Содржина на предметната програма:   

Современи тенденции во почетната настава по математика; Истражувања за подобрување на 

учењето и поучувањето во почетната настава по математика, Насоки за усовршување на почетната 

настава по математика,Самостојната работа на учениците, Работа во група, Проблемска настава, 

Активна настава, Проект метод. 

Методи на учење:  

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

на работа во пар, метод на дискусии, симулации   

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75часови 

Начин на оценување  

Писмен испит: нумерички оценки(50% од оценката) 

Колоквиум 20% од оценката 

Учество во тимски и групни задачи 10% од оценката 

Учество во дискусии 20% од оценката 

Тестови  бодови 

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

Активност и учество бодови 
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Критериуми за оценување (оценка) до 50бода 5 (пет) (Ф) 

од 51до 60бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

успешно положен колоквиум 

Јазик на кој се изведува наставата  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Предвидена интерна и екстерна евалвација 

Литература    

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ачовски,Д., Методиката на 

наставата по 

математика 

Скопје: 

Педагошки 

факултет 

1998 

2. Деји¢, М.,  Егери¢, М Методика наставе 

математике 

Јагодине: 

Учитељски 

факултет 

2005 

3. Димитровски,Х.,Тодоровска,Е. Методичко 

моделирање на 

наставата и учењето по 

математика во 

основните одделенија 

Битола: 

Педагошки 

факултет 

2004 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Малиновиć.,Т.,Малиновиć-

Јовановиć,Н. 

Методика наставе 

математике 

Вранје:Уčителјски 

факултет 

2002 

2. Макашевска,В. Методичките концепти 

во почетната настава 

по математика 

(докторски труд) 

 

 2007 

3. Маркус Банкс Визуелни методи во 

општествените 

истражувања 

ТАБЕРНАКУЛ 

(превод од 

Владата на РМ) 

2009 
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Наслов на наставниот предмет Методичко моделирање и обликување на наставата 

по математика 

Код БТ2Н 936 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава  

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

доц. д-р Данче Сивакова 

Доц.д-р Мажана Кузмановска 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити   5 

Наставник  

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): 

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

компетенции: 

- Усвојување на основните на базичното знаење во професијата 

- Флексибилна употреба на знаења во пракса 

- Способност за комуникација, соработка, тимска работа 

- Интерперсонални вештини 

- Синтетичко, аналитичко, креативно мислење и решавање на проблемите 

- Способност за генерирање на нови идеи(креативност) 

Содржина на предметната програма:   

Современи тенденции во почетната настава по математика; Истражувања за подобрување на 

учењето и поучувањето во почетната настава по математика, Насоки за усовршување на почетната 

настава по математика,  Дефинирање на методички концепти при здобивање на нови знаења. 

Методичко моделирање 

Методи на учење:  

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

на работа во пар, метод на дискусии, симулации   

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75часови 

Начин на оценување  

Писмен испит: нумерички оценки(50% од оценката) 

Колоквиум 20% од оценката 

Учество во тимски и групни задачи 10% од оценката 

Учество во дискусии 20% од оценката 

Тестови  бодови 

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

Активност и учество бодови 
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Критериуми за оценување (оценка) до 50бода 5 (пет) (Ф) 

од 51до 60бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

успешно положен колоквиум 

Јазик на кој се изведува наставата  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Предвидена интерна и екстерна евалвација 

Литература    

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ачовски,Д., Методиката на 

наставата по 

математика 

Скопје: 

Педагошки 

факултет 

1998 

2. Деји¢, М.,  Егери¢, М Методика наставе 

математике 

Јагодине: 

Учитељски 

факултет 

2005 

3. Димитровски,Х.,Тодоровска,Е. Методичко моделирање 

на наставата и учењето 

по математика во 

основните одделенија 

Битола: 

Педагошки 

факултет 

2004 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Малиновиć.,Т.,Малиновиć-

Јовановиć,Н. 

Методика наставе 

математике 

Вранје:Уčителјски 

факултет 

2002 

2. Макашевска,В. Методичките концепти 

во почетната настава по 

математика (докторски 

труд) 

 

 2007 

3. Норман Хер Прирачник за настава 

по природни науки 

АКАДЕМСКИ 

ПЕЧАТ (превод 

од Владата на 

РМ) 

2011 
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Наслов на наставниот предмет Работа со математички таленти 

Код БТ2Н 937 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава  

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Проф. д-рЉупчо Кеверески 

доц. д-р Мажана Кузмановска 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити   5 

Наставник  

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): 

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

компетенции: 

- Усвојување на основните на базичното знаење во професијата 

- Флексибилна употреба на знаења во пракса 

- Способност за комуникација, соработка, тимска работа 

- Интерперсонални вештини 

- Синтетичко, аналитичко, креативно мислење и решавање на проблемите 

- Способност за генерирање на нови идеи(креативност) 

Содржина на предметната програма:   

Терминолошко определување на основните поими. Поимни дистинкци- надареност, 

креативност,талент. Подрачја  на  надареноста  и  особини на  надарените  ученици. Работа со 

математички таленти. Развивање на творечкото мислење. Развивање на интересот за 

математика. Форми на работа со математичките таленти. Улогата на наставникот во работата 

со математички таленти. Компетенции на наставникот за работа со надарени ученици. 

Методи на учење:  

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

метод на работа во пар, метод на дискусии, симулации   

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75часови 

Начин на оценување  

Писмен испит: нумерички оценки(50% од оценката) 

Колоквиум 20% од оценката 

Учество во тимски и групни задачи 10% од оценката 

Учество во дискусии 20% од оценката 

Тестови  бодови 

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

Активност и учество бодови 
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Критериуми за оценување (оценка) до 50бода 5 (пет) (Ф) 

од 51до 60бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

успешно положен колоквиум 

Јазик на кој се изведува наставата  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Предвидена интерна и екстерна евалвација 

Литература    

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Арнаудова, В., Никовска – 

Лешковска, Е. 

Надарено дете Скопје: 

Филозофски 

факултет 

2000 

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 Врсац: Виса 

скола за 

образованје 

васпитаца 

2002 

3. Вујовиќ, М. Марјановичќ, Д. 

Стојаковиќ, С. Стојковиќ, Н. 

Даровити ученици  Београд: Нова 

просвета 

1992 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Гојков, Г. Стурза – Милиц, Н. 

Гојков – Рајиц, А.Стојановиц,А 

Рана идентификација 

даровитости 

Врсац: Виса 

скола за 

образованје 

васпитаца 

2002 

2. Цветковиц – Лаѕ, Ј Дасровито је, ста цу са 

собом? 

Загреб: 

Алинеа 

2002 

3. Цветковиц – Лаѕ, Ј Даровито је, сто цу с 

нјим? 

Загреб: 

Алинеа 

1998 
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Прилог бр.3 

Наслов на наставниот предмет Линеарна алгебра 

Код БТ2Н 938 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава 

воспитание 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Доц.д-р Мажана Кузмановска  

доц. д-р Данче Сивакова 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник  

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

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

компетенции: 

- усвојување на основите на базичното знаење во професјата 

- флексибилна употреба на знаења во пракса 

- способност за комуникација, соработка/тимска работа 

- интерперсонални вештини 

- синтетичко,аналитичко, креативно мислење и решавање на проблемите 

- способност за генерирање на нови идеи (креативност) 

Содржина на предметната програма:  

Матрици (правоаголни, квадратни). Операции со матрици. Системи линеарни равенки. 

Детерминанти. Детерминанти од n-ти ред. Својства на детерминанти. Минори и алгебарски 

комплементи. Инверзни матрици. Крамерово правило. Векторски простор. Дефиниција, примери и 

својства. Подпростори. Линеарни пресликувања. Простори со скалари и векторски производи. 

Методи на учење:  

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

на дискусии. 

Вкупен расположив фонд на време  

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

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

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Предвидена интерна и екстерна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓ.Чупона, Н.Целаковски, 

А.Самарџиски 

Вича математика I, II, III, 

IV 

UKIM Skopje 1981 

2. Ѓ.Чупона Предавање по алгебра I UKIM Skopje 1982 

3. Д.Карчицка Конечно димензионални 

векторски простори 

UKIM Skopje 1991 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Н. Целаковски  Збирка по линеарна 

алгебра 

UKIM Skopje 1986 

2. Глин Џејмс Математика на модерен 

инжењеринг 

(превод од 

Владата на 

РМ) 

2009 

3.     



178 

 

 

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

Наслов на наставниот предмет Елементи од математичка анализа 

Код БТ2Н 939 

Студиска програма Магистер по методика во ооделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

доц. д-р Мажанна Кузмановска и доц. д-р Данче 

Сивакова 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник  

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

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

компетенции: 

- усвојување на основите на базичното знаење во професјата 

- флексибилна употреба на знаења во пракса 

- способност за комуникација, соработка/тимска работа 

- интерперсонални вештини 

- синтетичко,аналитичко, креативно мислење и решавање на проблемите 

- способност за генерирање на нови идеи (креативност) 

Содржина на предметната програма:  

Пресликување. Низи. Функции. Гранична вредност и непрекинатост на функција. Диференцирање. 

Методи на учење:  

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

на дискусии. 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
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Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Предвидена интерна и екстерна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓ.Чупона, Н.Целаковски, 

А.Самарџиски 

Виша математика I, II, III, 

IV 

UKIM Skopje 1981 

2. Ѓ.Масларов Математика I Техн.факултет 

- Битола 

1984 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Н.Речкоски Виша математика  1994 

2. Глин Џејмс Математика на модерен 

инжењеринг 

(превод од 

Владата на 

РМ) 

2009 

3.     



180 

 

 

 

Наслов на наставниот предмет Играта во почетната настава по математика 

Код БТ2Н 940 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава  

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

доц. д-р Данче Сивакова 

доц.д-р Мажана Кузмановска 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити   5 

Наставник  

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): 

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

компетенции: 

- Усвојување на основните на базичното знаење во професијата 

- Флексибилна употреба на знаења во пракса 

- Способност за комуникација, соработка, тимска работа 

- Интерперсонални вештини 

- Синтетичко, аналитичко, креативно мислење и решавање на проблемите 

- Способност за генерирање на нови идеи(креативност) 

Содржина на предметната програма:   

Игри и игровни активности;Игровни активности и постапки во почетната настава по 

математика;Улогата на наставникот во реализацијата на игровните активности;Креирање на 

игровни активности;Материјали за реализирање на игровните активности. 

Методи на учење:  

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

на работа во пар, метод на дискусии, симулации   

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75часови 

Начин на оценување  

Писмен испит: нумерички оценки(50% од оценката) 

Колоквиум 20% од оценката 

Учество во тимски и групни задачи 10% од оценката 

Учество во дискусии 20% од оценката 

Тестови  бодови 

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

Активност и учество бодови 

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

од 51до 60бода 6 (шест) (Е) 
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од 61 до 70бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

успешно положен колоквиум 

Јазик на кој се изведува наставата  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Предвидена интерна и екстерна евалвација 

Литература    

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Дуран,М. Дјите и игра Јастребско: 

Наклада Слап 

2003 

2. Виготски, Л Развој, учење и игра Скопје:Просветно 

дело 

1989 

3. Спасоевиć,П Игра и рано уčенје 

програми раног уčенја 

усмјерени на дјете  

Сарајево: Завод за 

уđбенике и 

наставна средства 

2003 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Малиновиć.,Т.,Малиновиć-

Јовановиć,Н. 

Методика наставе 

математике 

Вранје:Уčителјски 

факултет 

2002 

2. Норман Хер Прирачник за настава 

по природни науки 

АКАДЕМСКИ 

ПЕЧАТ (превод 

од Владата на 

РМ) 

2011 

3.     
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Прилог бр.3 

Наслов на наставниот предмет Докимологија 

Код БТ2Н 914 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска  

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник проф. д-р Јове Димитрија Талевски 

доц. д-р Виолета Јанушева 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  Проширување и продлабочување на теориските и 

практични сознанија за основните докимолошки поими поврзани со оценувањето на постигањата 

на учениците и нивната примена во воспитно-образовната практика; Стекнување на вештини за 

научна елаборација и проучување на воспитно- образовниот процес од аспект на видовите, 

методите и моделите на оценување на воспитно- образовните ефекти во училницата преку 

оценување на индивидуалните постигнувања на ученикот. 

Содржина на предметната програма: Докимологија - појмовно определување, цели и задачи; 

Парадигми за оценувањето (традиционални и алтернативни); Основни докимолошки поими. 

Формативно и сумативно оценување; Цели на оценувањето; Предмет на оценување - знаења и 

процесни вештини; Стандарди, критериуми и индикатори за оценување; Компетенции на 

наставникот за оценување; Повратната информација и нејзиното значење во наставата; Функции 

на оценувањето; Метриски карактеристики на оценувањето; Причини за слабата метриска 

вредност на оценките за постигањата на учениците; Принципи на оценување; Методи, форми и 

средства за оценување; Блумова таксономија; Методи на усно оценување со акцент на прашањата 

на наставникот во наставата; Методи на писмено оценување со акцент на тестовите како средство 

за оценување на постигањата на учениците; Оценување со помош на тестови на знаење (видови 

тестови – објективни и есејски, подготовка на тестовите, оценување на тестовите); Описно 

оценување; Самооценување и оценување од соученици;  

Методи на учење: Усно изложување на наставникот, интерактивна настава (анализа на состојбата 

во однос на оценувањето во секојдневната наставна практика, дискусии за оценувањето во 

секојдневната наставна практика, разговори за искуствата од практиката,  критичка комуникација 

за односот теорија - практика и сл.). 

 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 

Планирана во вид на истражувачки активности што опфаќаат: 

 30 бодови 
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откривање на проблем, негово формулирање, подготвување план за 

истражување, прибирање податоци, преземање акција, презентација 

на податоците, што неопходно бара примена на општата 

методологија на педагошките истражувања. Во рамките на усната 

презентација се реализира и устен дел од испитот 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Успешно реализирани тестови 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Јове Димитрија Талевски 

Виолета Јанушева 

Докимологија (скрипта) Педагошки 

факултет / 

Битола 

2010 

2. Киро Поповски Училишна докимологија ,,Китано“ - 

Скопје 

2005 

3. Grozdanka Gojkov Dokimologija (priručnik) Viša škola za 

obrazovanje 

vaspitača / 

Vršac 

2003 

4. Киро Поповски 

Зоран Стојановски 

Тестови на знаење ,,Просветно 

дело“ / Скопје 

1995 

     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Виолета Петроска Бешка Оценување со тестови на 

знаење 

Филозофски 

факултет / 

Скопје 

2007 

2. Стојан Н. Цениħ Праħење и оцењивање 

рада, успеха и развоја 

ученика основне школе 

Учитељски 

факултет / 

Вршац 

2000 

3.  Прирачник - Оценување за 

учење во 21 век (збирка 

примери од практиката) 

МЦГО 2010 
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Листа на изборни предмети за музичко образование 

Шифра Име на предметот 
фонд на 

часови  
кредити 

БТ2Н 941 Солфеж 3+2 5 

БТ2Н 942 Пијано 3+2 5 

БТ2Н 943 Хорско пеење 3+2 5 

БТ2Н 944 Вокална техника 3+2 5 

БТ2Н 945 Хорско диригирање 3+2 5 

БТ2Н 946 Историја на музика со слушање музика 3+2 5 

БТ2Н 914 Докимологија 3+2 5 
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Прилог бр.3 

 

Наслов на наставниот предмет Солфеж  

Код БТ2Н 941 

Студиска програма Магистер по методика во одделенската настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет  

Катедра за музика 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар  Прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник доц.проф.м-р Емилија Ристевска Стефановска 

проф. м-р Мери Кавкалевска Стоилкова 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): 

 - оспособеност  за  толкување  на  музичкиот  текст 

- звучно  примање  на  музичкиот  текст 

- запишување и  репродуцирање  на  музичкиот  текст 

- оспособеност  за  разбирање  и  изразување  на  музичките  појави  и  поими 

- развивање  на  внатрешниот  слух, смислата  за  хармонија  и  полифонија и  сите  други  музички  

способности(вродени  и  стекнати 

-  усовршување  на  законитостите  на  ритамот 

- развивање  на  моторичноста  и  рефлексите  за  интерпретирање  на  ритамот 

- музичка  ортографија 

 - способност за комуницирање, соработка, тимска работа; 

- флексибилно користење на знаењето во пракса; 

- осетливост/ отвореност кон луѓе и социјални ситуации; 

- синтетичко,аналитичко ,креативно, мислење како и  решавање на проблемите; 

- формирање  на  целокупната  оценка  на  потребите  на  поединецот  односно  групата,нивните  

силни  и  слаби  подрачја  при  почитување  на  факторите  на  

околината(физички,социјални,културни) со соодветни  постапки  и  инструменти; 

- знаење за воспитните и образовните концепти, нивните филозофски и историски темели; 

- способност за анализа и синтеза; 

- познавање, разбирање, насочување кон инклузивна, недискриминирачка работа, мултикултура; 

- однесување во согласност со етиката; 

Содржина на предметната програма:  

1.Мелодика: едногласни  и  дијатонски  примери  во  тоналитети  и  модуси  до 5  предзнака,  во  

виолински  и  бас - клуч; двогласни  хомофони  и  полесни  полифони  примери. 

2.Ритмика:  Дводелна , триделна  и  четириделна  поделба  на  единицата  за  броење(посложени  

комбинации)  и  поделба  на  единицата  за  броење  на  два. 

3.Интонација : пеење  на  сите  интервали  до  октава  нагоре  и  надолу ,во  апсолутна  интонација; 

слушање  и  определување  на  сите  интервали  до  октава( во  мелодиска  и  хармонска  изведба) 

во релативна  и  апсолутна  интонација; пеење  на  сите  видови  5/3, 6/3, и 6/4  во  релативна  и  

апсолутна  интонација; слушање  и  определување  на  функциите  на  тоновите  во  5/3, 6/3  и  6/4.  
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Методи на учење:  

Предавање, Вежби, Практична работа на студентите, Семинарска работа, Преводи, Музички 

настап, Полагање колоквиуми, Полагање завршен испит 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

  75часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество                          10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) 

од 71 до 80 бода 8 (осум)  

од 81 до 90 бода 9 (девет)  

од 91 до 100 бода 10 (десет)  

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присутност на предавања и вежби, положени 

колоквиуми 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Предавање, Вежби, Практична работа на студентите, 

Семинарска работа, Преводи, Музички настап, 

Полагање колоквиуми, Полагање завршен испит 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Поповиќ Б. 

 

Солфеџо Савез 

музичких  и 

балетских  

педагога 

Србије, 

Београд 

1980 

2. Цанев Б. Солфеж Просветно 

дело Скопје  

 

1993 

3. Мишченко В.Н. Солфеж Просветно 

дело Скопје  

 

1995 

 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 
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1. Јовановиќ В. Солфеџо Књажевац - 

Србије 

1973 

2.  

 

   

3.   
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Прилог бр.3 

Наслов на наставниот предмет Пијано 

Код БТ2Н 942 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава   

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет, Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник проф. м-р Мери Кавкалевска Стоилкова  

доц.проф.м-р Емилија Ристевска Стефановска 

 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- Оспособување на студентите за улога на педагог низ педагошка пракса 

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

изразување, емпатија...) 

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

училишта на композиции од различни стилски епохи 

 

 

Содржина на предметната програма:  

Наставата во текот на првиот семестар на постдипломските студии ги утврдува теоретските 

знаења, стекнати во текот на основните академски студии и се применува со демонстрација на 

ученици од основните училишта. Учениците носат свој репертоар кој вклучува три различни 

музички стилови, како и различни музички форми. Студентите на часот имаат прилика да се 

обидат во функција на педагог со надзор и неопходни сугестии од професорот. Студентите работат 

наизменично со ученикот ( до два студенти ). Останатите студенти кои учествуваат пасивно во 

работата со ученикот ги бележат коментарите и сугестиите. Во завршниот дел од часот се 

дискутира. студентите ги изнесуваат впечатоците за карактерот на ученикот, неговите 

способности, проблемите ( мемориски, технички, интерпретативни...) 

Методи на учење:  Predavawe, Ve`bi, Prakti~na rabota na studentite, Seminarska rabota, Prevodi, 

Muzi~ki nastap, Polagawe kolokviumi, Polagawe zavr{en ispit 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 
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Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

музички настап 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Мери Стоилкова Учебник по пијано за 

потребите на студентите 

на Педагошкиот факултет, 

Битола 

Педагошки 

факултет,Битола 

2008 год. 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.      

2.     

3.     
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Наслов на наставниот предмет Хорско пеење  

Код БТ2Н 943 

Студиска програма Магистер по методика во одделенската настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет  

Катедра за музика 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар  Прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник доц.проф.м-р Емилија Ристевска Стефановска 

проф. м-р Мери Кавкалевска Стоилкова 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): 

- способност за комуницирање, соработка, тимска работа; 

- флексибилно користење на знаењето во пракса; 

- осетливост/ отвореност кон луѓе и социјални ситуации; 

- знаење за воспитните и образовните концепти, нивните филозофски и историски темели; 

- способност за анализа и синтеза;  

- познавање, разбирање, насочување кон инклусивна, недискриминирачка работа, мултикултура; 

- однесување во согласност со етикатада ја запознае историјата на хорската уметност- ренесанса; 

- ги запознава основните пинципи на хорската вокална техника; 

- ја запознава технологијата на формирањето и функционирањето на хорот; 

- ја развива смислата за колективно музицирање повикувајќи се на желбата на главниот аниматор- 

диригентот; 

- да се оспособи за интерпретација на хорски а цаппелла композции и хорски композиции со 

инструментална придружба; 

- за извршување на соодветни работи и работни задачи во самите студии, како и во методичкото 

формирање на наставата по музичка култура; 

 

  

Содржина на предметната програма:  

- историски развој на хорското пеење; 

- формирање на хорот;  

- определување на опсегот на гласовите според гласовните можности;  

- технички вежби за распејување на хорот;  

- динамичко нијансирање,  

- теориска разработка на партитурата;  

- читање на делниците на секој глас посебно; 

- обединување на гласовите, фразирање и динамика;  

- интерпретација со сите елементи;  

Методи на учење:  

Предавање, Вежби, Практична работа на студентите, Семинарска работа, Преводи, Музички 

настап, Полагање колоквиуми, Полагање завршен испит 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45часови 

Вежби (лабораториски, 30часови 
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аудиториски), семинари, тимска 

работа 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

  75часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество                          10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) 

од 71 до 80 бода 8 (осум)  

од 81 до 90 бода 9 (девет)  

од 91 до 100 бода 10 (десет)  

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присутност на предавања и вежби, положени 

колоквиуми 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Предавање, Вежби, Практична работа на студентите, 

Семинарска работа, Преводи, Музички настап, 

Полагање колоквиуми, Полагање завршен испит 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Шуплевски Д. Уметноста на хорското 

пеење ( хорот и хорскиот 

диригент) 

 Сојуз на 

композитори 

на 

Македонија- 

Скопје 

2000 

2. Хорска литература од 

Македонски, странски 

композитори од среден век, 

ренесанса, барок, класика, 

романтизам, 20 век , македонска 

музика 

/ / / 

3. /    

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Крстевска К. Татјана  

 

Основи на вокалната 

техника – учебно 

помагало 

Педагошки 

факултет- 

Битола  

2007 

2. Крстевска К. Татјана   

 

Хорската уметност на 

ренесансата  - Учебно 

помагало 

 Педагошки 

факултет- 

Битола 

2007 
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Наслов на наставниот предмет Вокална техника   

Код БТ2Н 944 

Студиска програма Магистер по метидка во одделенската настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет  

Катедра за музика 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар  Прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник доц.проф.м-р Емилија Ристевска Стефановска 

проф. м-р Мери Кавкалевска Стоилкова 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): 

- да стекнат со основните принципи на вокалната техника; 

- да го запознаат човечкиот глас како музички инструмент; 

- да ги запознаат особеностите на човечките гласови; 

- вокална едукација на хористите;  

- низ практичните вежби да владеат со својот глас; 

- да се оспособи преку теориска и практична работа за квалитетно музичко образование;  

- со распејување до техничко усовршување на гласот; 

- да ја усвои и одреди улогата на музичката настава во целокупниот воспитно- образовен 

процес; 

 

 

Содржина на предметната програма:  

 Вовед во предметот-човечките гласови како музички инструмент 

1. Анатомија и физиономија на пеачкиот апарат: органи за формирање на тонот; респиратори; 

лажни и камерни гласни жици; органи за појачување и формирање на тонот; главни резонатори 

; помошни резонатори; механизам за слушање на звукот ; како пејачот го слуша својот глас; 

нерви. 

2. Особености на пеачките гласови: бојата на гласот и нивните основни разлики; 

височина;јачина и волумен;времетраење; вибрато ;атака; мека атака;шушкава атака;апоѓо; 

распон;регистри на машки и женски гласови; граници на регистрите;класификации;чистина 

(бистрина)на гласот. 

3. Вокална техника:вокална едукација на хористите;положба  на телото  за  време на пеењето; 

пеачко дишење; дијафрагма;импостација на  гласот; распејување  на хорот. 

4.  Вежби за распејување и техничко усовршување на гласот   

Методи на учење:  

Предавање, Вежби, Практична работа на студентите, Семинарска работа, Преводи, Музички 

настап, Полагање колоквиуми, Полагање завршен испит 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни   75часови 
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задачи, домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество                          10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) 

од 71 до 80 бода 8 (осум)  

од 81 до 90 бода 9 (девет)  

од 91 до 100 бода 10 (десет)  

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присутност на предавања и вежби, положени 

колоквиуми 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Предавање, Вежби, Практична работа на студентите, 

Семинарска работа, Преводи, Музички настап, 

Полагање колоквиуми, Полагање завршен испит 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓурковиќ Б. 

 

   Основи хорске вокалне 

технике,     

Београд 1984 

2. Крстевска К.Т.      Основи на вокалната 

техника     

Педагошки 

факултет-

Битола 

2007 

3.            

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.      

3.      
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Наслов на наставниот предмет Хорско диригирање  

Код БТ2Н 945 

Студиска програма Методика на наставата  по музичко образование 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет  

Катедра за музика 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник доц.проф.м-р Емилија Ристевска Стефановска 

проф. м-р Мери Кавкалевска Стоилкова 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): 

- способност за комуницирање, соработка, тимска работа; 

- флексибилно користење на знаењето во пракса; 

- осетливост/ отвореност кон луѓе и социјални ситуации; 

- знаење за воспитните и образовните концепти; 

- способност за анализа и синтеза ; 

- да ја запознае историјата на диригирањето; 

- да ја усвои техниката на тактирање; 

- ги запознава основните пинципи на хорското  диригирање; 

- да ги запознае и усвои  шемите на тактовите; 

- ја запознава технологијата на формирањето и функционирањето на хорот; 

- ја развива техниката за хорско  диригирање со хорски  ансамбл ;  

- создавање  диригентски  профил на наставникот; 

- да се оспособи за интерпретација на хорски а цаппелла композции и хорски композиции со 

инструментална придружба; 

 

Содржина на предметната програма:  

Вовед: историски  развиток на  диригирањето;први  цивилизации;античка Грција ;среден век 

;ренесанса;барок; 

класицизам;романтизам;  20 век; диригирањето во 21 век. 

2.Техника на тактирањето:основен  став;припремен став ;припремно  движење; припремно 

движење  за прво време. 

3.Дводелен такт ;                                                         9.Асиметрично  сложени  тактови; 

4.Троделен  такт;                                                       10.Предтакт,предтакт  во  побавно  темпо; 

5.Четириделен такт;                                                  11.Замав; замав  во  побавно  темпо; 

6.Дводелен  такт  во  побавно темпо;                       12.Корона; 

7.Троделен  такт  во побавно  темпо;                       13.Тактирање  во  брзо  темпо; 

8.Четириделен  такт  во  побавно  темпо;                14.Темпо; промена на темпото ;динамика. 

 

 

Методи на учење:  

Предавање, Вежби, Практична работа на студентите, Семинарска работа, Преводи, Музички 

настап, Полагање колоквиуми, Полагање завршен испит 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  
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Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

  75часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество                          10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) 

од 71 до 80 бода 8 (осум)  

од 81 до 90 бода 9 (девет)  

од 91 до 100 бода 10 (десет)  

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присутност на предавања и вежби, положени 

колоквиуми 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Предавање, Вежби, Практична работа на студентите, 

Семинарска работа, Преводи, Музички настап, 

Полагање колоквиуми, Полагање завршен испит 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Шуплевски Д.   Хорот  и  хорскиот  

диригент    

ФМУ Скопје 1999 

2. Антониќ Б.    Вовед во диригирањето     Загреб 1961 

3. Антониќ Б.    Диригирање       Загреб 1991 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Хорска литература од 

македонски, странски 

композитори од среден век, 

ренесанса, барок, класицизам, 

романтизам и од 20 век. 

   

2.      

3.      
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Наслов на наставниот предмет Историја на музика со слушање музика   

 

 

Код БТ2Н 946 

Студиска програма Магистер по методика во одделенската настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет  

Катедра за музика 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар  деветти семестар Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник доц.проф.м-р Емилија Ристевска Стефановска 

проф. м-р Мери Кавкалевска Стоилкова 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): 

- знаење  за  воспитните  и  образовните  концепти ,нивните  филозофски  и  историски    темели 

- разбирање  и  користење  на  актуелните  теории  на  кои  се  темели  воспитно - образовната  

работа 

- истражување  на  и  во воспитно  образовниот  процес 

- усвојување на основите на базичното знаење во професијата 

- ја одредува улогата на музичката настава во целокупниот образовен процес  

- интердисциплинарно поврзување на дисциплините  

- познавање, разбирање, насочување кон инклузивна, недискриминирачка работа, мултикултура 

- способност за креативност 

- да се оспособи  за  разбирање  и  препознавање  на  музичките  стилови 

- да  доминира  кај  нив  критички  поглед  кон  музичкото творештво  и  да  знаат  практично  да  

го  применат. 

 

Содржина на предметната програма:  

 - музиката  во  првобитно  општество, први  цивилизации,стара Грција и Рим,  музиката  на 

Балканот  пред  населувањето  на Словените; музиката  во  средниот век црковна, световна; 

музичка  готика: развој  на  полифонијата; почетоци  на  музичката  ренесанса; врвот  на музичката  

ренесанса: Орландо  ди  ласо, Палестрина, Римска школа (слушање  музика); музички  барок: 

стилски  карактеристики  и  форми, опера (слушање  музика); рококо стил: синовите  на  Бах, 

опера  во  18 век (слушање  дела  од  сите  композитори); музички  класицизам: Хајдн ,Моцарт, 

Бетовен (слушање дела од истите); музички  романтизам (прва  половина  на  19  век); музички  

романтизам (втора  половина  на  19 век); опера  во  19 век и  следбеници  на  класичната  музика 

(слушање  музика  од  попознати  дела); национални  школи (слушање одбрани  дела  од  сите 

композитори); музички  импресионизам: стилски  карактеристики (слушање  музика); музика  ви  

20 век: карактеристики  на  различните  правци  и  форми; (слушање   музика од  сите  

композитори - балетска,симфонии, музика  за  жичани  и  ударни  инструменти, клавирски дела 

рапсодија); македонска  музика: корените  на  македонското  музичко  творештво; почетна  дејност  

на постарата генерација композитори, втора генерација, трета  генерација, четврта генерација 

(слушање  дела од сите  македонски  композитори). 

 

Методи на учење:  

Предавање, Вежби, Практична работа на студентите, Семинарска работа, Преводи, Музички 

настап, Полагање колоквиуми, Полагање завршен испит 
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Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

  75часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество                          10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) 

од 71 до 80 бода 8 (осум)  

од 81 до 90 бода 9 (девет)  

од 91 до 100 бода 10 (десет)  

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присутност на предавања и вежби, положени 

колоквиуми 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Предавање, Вежби, Практична работа на студентите, 

Семинарска работа, Преводи, Музички настап, 

Полагање колоквиуми, Полагање завршен испит 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Музичка  енциклопедија-издање  

и  наклада југословенског  

лексикографског  завода 

 

      Музичка  

енциклопедија 

Издање  и  

наклада 

југословенског  

лексикографског  

завода   

Загреб        

1966 

 

2. Јосип  Андрејс          Историја  музике    Загреб 1980 

3. Роксанда  Пејовиќ        Историја  музике Београд 1986 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Татјана Крстевска Ковачевска Историја  на  музиката 

(скрипта )  

Педагошки  

факултет,Битола 

2008 

2. / 

 

    

3.  / 
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Наслов на наставниот предмет Докимологија 

Код БТ2Н 914 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава  

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник 

 

проф. д-р Јове Димитрија Талевски 

проф. д-р Виолета Јанушева 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  Проширување и продлабочување на теориските и 

практични сознанија за основните докимолошки поими поврзани со оценувањето на постигањата 

на учениците и нивната примена во воспитно-образовната практика; Стекнување на вештини за 

научна елаборација и проучување на воспитно- образовниот процес од аспект на видовите, 

методите и моделите на оценување на воспитно- образовните ефекти во училницата преку 

оценување на индивидуалните постигнувања на ученикот. 

Содржина на предметната програма: Докимологија - појмовно определување, цели и задачи; 

Парадигми за оценувањето (традиционални и алтернативни); Основни докимолошки поими. 

Формативно и сумативно оценување; Цели на оценувањето; Предмет на оценување - знаења и 

процесни вештини; Стандарди, критериуми и индикатори за оценување; Компетенции на 

наставникот за оценување; Повратната информација и нејзиното значење во наставата; Функции 

на оценувањето; Метриски карактеристики на оценувањето; Причини за слабата метриска 

вредност на оценките за постигањата на учениците; Принципи на оценување; Методи, форми и 

средства за оценување; Блумова таксономија; Методи на усно оценување со акцент на прашањата 

на наставникот во наставата; Методи на писмено оценување со акцент на тестовите како средство 

за оценување на постигањата на учениците; Оценување со помош на тестови на знаење (видови 

тестови – објективни и есејски, подготовка на тестовите, оценување на тестовите); Описно 

оценување; Самооценување и оценување од соученици;  

Методи на учење: Усно изложување на наставникот, интерактивна настава (анализа на состојбата 

во однос на оценувањето во секојдневната наставна практика, дискусии за оценувањето во 

секојдневната наставна практика, разговори за искуствата од практиката,  критичка комуникација 

за односот теорија - практика и сл.). 

 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 

Планирана во вид на истражувачки активности што опфаќаат: 

 30 бодови 
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откривање на проблем, негово формулирање, подготвување план за 

истражување, прибирање податоци, преземање акција, презентација 

на податоците, што неопходно бара примена на општата 

методологија на педагошките истражувања. Во рамките на усната 

презентација се реализира и устен дел од испитот 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Успешно реализирани тестови 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Јове Димитрија Талевски 

Виолета Јанушева 

Докимологија (скрипта) Педагошки 

факултет / 

Битола 

2010 

2. Киро Поповски Училишна докимологија ,,Китано“ - 

Скопје 

2005 

3. Grozdanka Gojkov Dokimologija (priručnik) Viša škola za 

obrazovanje 

vaspitača / 

Vršac 

2003 

4. Киро Поповски 

Зоран Стојановски 

Тестови на знаење ,,Просветно 

дело“ / Скопје 

1995 

     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Виолета Петроска Бешка Оценување со тестови на 

знаење 

Филозофски 

факултет / 

Скопје 

2007 

2. Стојан Н. Цениħ Праħење и оцењивање 

рада, успеха и развоја 

ученика основне школе 

Учитељски 

факултет / 

Вршац 

2000 

3.  Прирачник - Оценување за 

учење во 21 век (збирка 

примери од практиката) 

МЦГО 2010 
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Листа на изборни предмети за соработка со семејството и локалната заедница 

Шифра Име на предметот 
фонд на 

часови  
кредити 

БТ2Н 947 Стратегии за работа со родители 3+2 5 

БТ2Н 948 Семејна педагогија 3+2 5 

БТ2Н 950 Психологија на возрасни 3+2 5 

БТ2Н 951 Училиштето и заедницата 3+2 5 

БТ2Н 952 Професионална ориентација на учениците 3+2 5 

БТ2Н 952 Управување со процеси во училница 3+2 5 

БТ2Н 953 Образование на возрасни 3+2 5 
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Наслов на наставниот предмет Стратегии за соработка со родители 

Код БТ2Н 947 

Студиска програма Методика на работа со родители во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар Прв Академска година / 

семестар 

Прв 

Наставник Проф.д-р Татјана Атанасоска  

Проф. д-р Деан Илиев 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

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

компетенции: 

-усвојување на основите на базичното знаење кое ја третира проблематиката на вклучување на 

родителите  во образовниот процес; 

-познавање на стандардите за соработка со родителите 

-познавање на различни стратегии за вклучување на родителите во воспитно-образовниот процесс; 

-разбирање на важноста од вклужувањето на родителите во воспитно-образовниот процес; 

-стекнување на вештини за комуницирање со родителите; 

- оспособување за соработка/тимска работа во третирањето на воспитно-образовните ситуации; 

-развој на вештини за креирање на соработка со родителите; 

-развој на вештини за давање на помош на родителите околу воспитанието на децата  во процесот 

на образование дома и во училиште 

-Оспособување на студентите за креирање на специфичен пристап при работата со родителите кои 

имаат деца со посебни образовни потреби 

Содржина на предметната програма:  

             Дефинирање на терминот “Вклучување на родителите во воспитно-образовниот 

процес”;Бенефит од партнерство со родителите на ниво училиште-родители; Бенефит од 

соработката родител-наставник;Потреба од партнерство со родителите; Причини за неуспешна 

комуникација со родителите; Важност од разбирањето на родителот на развојните карактеристики 

на своето дете; Принципи на комуникација со родителите;Востановени стандарди за партнерство; 

Важноста на оспособеноста на родителот да му помогне на детето во процесот на образование; 

Што треба да знае родителот за причините на однесувањето на неговото дете; Како да се вклучи 

родителот во крирањето на индивидуална образовна програма; Како да се насочи родителот во 

давање помош на детето во учењето дома; Развој на партнерски релации со родителите на децата 

со посебни образовни потреби; 

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

решавање на проблеми, индивидуална работа. 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 
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Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Изработка и јавна усна одбрана на идеен проект за 

истражување  

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Повратна информација од студентите, тестирање, 

активност и партиципација на студентите  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Stevanovic, M.  

     

,,Obiteljska pedagogija,, Varazdinske 

Toplice: Tonimir 
2000 

2. Стефан Македо и Ирис 

Мерион Јанг 

Детето, семејството и 

државата 

Табернакул, 

Скопје (превод 

од Владата на 

РМ) 

2008 

3.     

 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

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

2. Stevanovic, M.  
     

,,Obiteljska pedagogija,, Varazdinske 

Toplice: Tonimir 
2000 

3.     
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Наслов на наставниот предмет Семејна педагогија 

Код БТ2Н 948 

Студиска програма Методика на работа со родители во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар Прв Академска година / 

семестар 

Прв 

Наставник Проф.д-р Татјана Атанасоска  

Проф. д-р Деан Илиев 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

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

компетенции: 

--усвојување на основите на базичното знаење кое ја третира проблематиката на семејната 

педагогија 

--стекнување на поим за местото,улогата,целите и задачите на семејната педагогија; 

--усвојување на основните поими на семејната педагогија-брак,семејство,деца,воспитување во 

семејство; 

--совладување на базичните информации за историскиот развој на семејството и промените во 

него; 

--стекнување на знаења за семејниот циклус и релациите во семејството; 

--стекнување на знаења за промените во современото семејство; 

--овладување со основните родителски стилови; 

--запознавање со улогата на мајката во воспитувањето на децата во семејството; 

--стекнување на знаења за дисциплинските модели кои ги користат,или треба да ги користат 

родителите; 

Содржина на предметната програма:  

             Дефинирање на терминот “Вклучување на родителите во воспитно- Предмет,цел и задачи 

на семејната педагогија; Основни поими во семејната педагогија; Историска ретроспектива на 

семејството; Основните функции на семејството; Семеен циклус; Комунакација,односи и релации 

помеѓу членовите на семејството; Општествено влијание врз промените во семејството;Основни 

родителски стилови;Различни дисциплински модели;Улогата на мајката во воспитувањето на 

децата во семејството 

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

решавање на проблеми, индивидуална работа. 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 
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Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Изработка и јавна усна одбрана на идеен проект за 

истражување  

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Повратна информација од студентите, тестирање, 

активност и партиципација на студентите  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Stevanovic, M.  

     

,,Obiteljska pedagogija,, Varazdinske 

Toplice: Tonimir 
2000 

2. Стефан Македо и Ирис 

Мерион Јанг 

Детето, семејството и 

државата 

Табернакул, 

Скопје (превод 

од Владата на 

РМ) 

2008 

3.     

 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

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

2. Stevanovic, M.  
     

,,Obiteljska pedagogija,, Varazdinske 

Toplice: Tonimir 
2000 

3.     
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Наслов на наставниот предмет Психологија за возрасни 

Код БТ2Н 949 

Студиска програма Методика на работа со родители во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник Проф.д-р Љупчо Кеверески  

Проф. д-р  

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на основни знаења за поимот на психологијата, нејзиниот историски развој, улогата 

на природните науки во развојот на психологијата и основните психолошки школи и правци. 

Сваќањето на предметот на психологогијата, нејзините теориски и ппрактични цели како и 

најзначајните теориски и применети психолошки дисциплини. 

Запознавањето со методите, техниките и инструментите на психиолошките истражувања и нивна 

примена во воспитно-ибразовната работа. 

Стекнување на основни познавања од областа на статистичките постапки кои се применуваат во 

психологијата. 

Разбирање на основните фактори на развој на личноста. 

Проучување на психичките процеси и нивна операционализација во наставната практика. 

Разбирање на поимот, законитостите, факторите, мотивацијата, значењето на учењето и неговата 

импликации во воспитно-образовната работа.  

Запознавање со основните особини на личноста и нивно поефикасно препознавање и 

унапредување на нивниот развој. 

Разбирање на личноста како внатрешна организација на особини коија има препознатлив 

психолошки ентитет. 

Воочување на карактеристиките на (не)зрелост на личноста и нејзините облици на однесување во 

наставната практика 

 

Содржина на предметната програма:  

             Вовед во психологијата, Дефинирање на психологијата, Предмет и развој на психологијата.  

Методи и техники во психологијата.  

Психички процеси и психички особини. Трансфер на учење. Фактори на учење. Методи на учење.  

Физички, анатомско-физиолошки и социјално-економски услови за учењето.  Личниите особини 

на воспитувачот. Психолошки услови за учењето. Мотивација и учење. Способности за учење. 

Интелигенција и специфични способности. Развој и мерење на интелигенцијата.  Личност. Учење 

и развој. Фактори на развој и динамика на личноста. Адолесценција. Одбрамбени механизми. 

Конфлики и нивни разрешување. Толеранција на фрустрација. Психолошки проблеми на 

испитувањето и оценувањето. Докимолошки наоди за објективноста на оценувањето. Тестови на 

знаење и нивна примена. 

Посебен дел:  Значајни прашања од социјалната, педагошката, развојната, психопатологијата,  

манталната хигиена и  психологија на трудот 

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

студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување консултации со студенти, 

учество во изработка на дипломски работи 
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Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Изработка и јавна усна одбрана на идеен проект за 

истражување  

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Повратна информација од студентите, тестирање, 

активност и партиципација на студентите  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Keverski, L.  ПСИХОЛОГИЈА Лик, Струга  

 
2016 

2. Kеверески,  Љ.  Психологија- 

применети психолошки 

дисциплини,   

Киро Дандаро,  

Битола 

2006 

 

3. Трајкова- Стаменкова,  В Психологија Универзитетска 

печатница  Св 

Кирил и 

Методиј,  

Скопје 

 

1995 

 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Еванс Анавбел Хес/. Рајан Ј. 

Руни 

Методи на психолошко 

истражување 

Европа 92 

Кочани 

2008 

2. Карол Хоар Развој и учење кај Европа 92 2008 
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возрасните 

3. Вилјам, Е.,Томсон, Џек Е. 

Бинам 

Малолетничка 

деликвенција 

Европа 92  



208 

 

 

 

 

Предметна програма од втор циклус на студии                                  Прилог бр.3  

Наслов на наставниот предмет Професионална ориентација на учениците  

Код БТ2Н 951 

Студиска програма Методика во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор циклус 

Академска година / семестар  Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник доц. д-р Марија Ристевска 

Предуслови за запишување на 

предметот 
 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување знаења за  процесот на информирање и советување за професионалната 

ориентација. 

Стекнување на академски знаења за насоките за примена на наставни методи во 

професионалната ориентација. 

Усвојување на знаења и вештини  за спроведување на програмите во областа професионалната 

ориентација. 

Усвојување на знаења и вештини   професионално информирање и  професионално советување 

во областа на професионалната ориентација 

Содржина на предметната програма:  

Процес  на информирање и советување за професионалната ориентација. Професионална 

ориентација -  пат до кариера. Професионална ориентација во училиштата. Насоки за примена 

на наставни методи во професионалната ориентација. Насоки за спроведување на програмите 

во областа професионалната ориентација. Насоки и педагошки критериуми за наставни 

материјали и средства за учење.  

Методи на учење: интерактивни методи, симулација на наставни часови 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време 
 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови  

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

Домашна работа  

Активност и учество бодови 

Kритериуми за оценување (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 до90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност во наставата и реализација на тековните 

задолженија 

 

Јазик на кој се изведува наставата 

 

Македонски 

 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

 

 

надворешна и внатрешна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ostojić,М., Živković,V., 

Dimitrijević, J., Radovanović, M.  
Profesionalna orijentacija 

Pet koraka do odluke o 

školi i zanimanju 

Profesionalna orijentacija 

program za osnovne škole 

Ministarstvo 

prosvete, nauke i 

tehnološkog 

razvoja 

Republike Srbije 

 

3. Стефан Македо и Ирис 

Мерион Јанг 

Детето, семејството и 

државата 

Табернакул, 

Скопје 

(превод од 

Владата на 

РМ) 

2008 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Jelavić, F.  

 

Kako (pravilno) izabrati 

zanimanje. 

Đakovo: 

Temposhop. 

1996 

2. Стефан Македо и Ирис 

Мерион Јанг  

 

Детето, семејството и 

државата  

Табернакул, 

Скопје 

(превод од 

Владата на 

РМ) 

2008 

3.     
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Наслов на наставниот предмет  Управување со процеси во училница    

Код БТ2Н 952 

Студиска програма Методика на работа со родители во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар Прв 7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

Наставник Проф.д-р Татјана Атанасоска 

Проф. д-р Деан Илиев 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

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

компетенции: 

--усвојување на основите на базичното знаење кое ја третира проблематиката на управување со 

процесот на однесување на учениците во училница; 

--познавање на значењето на позитивното однесување на учениците И неговото влијание врз 

учењето во училница; 

--познавање на улогата на наставникот во управување со процесот на менаџирање во училница 

со однесувањето И учењето на учениците; 

--разбирање на компетенциите на наставникот за менаџирање со процесите на учење И 

однесување на учениците во училница; 

--стекнување на вештини за комуницирање како алатка за менаџирање со процесите на учење и 

однесување на учениците во училница; 

-- оспособување за препознавање на различните стилови преку кои наставникот управува со 

процесите на учење и однесување во училница; 

--развивање на  вештини за управување со простор,во простор,со време и опсервација; 

--развивање на вештини за управување сооднесувањето на учениците во училница преку 

совладување на примарните,секундарните и терцијарните техники 

--способност да се направи план за функционална проценка на однесувањето; 

--способбност да се креира план за индивидуализирана интервенција  
Содржина на предметната програма:  

Дефинирање на терминот “Управување во училница”;Управувањето во училница како 

активност во образовен контекст; Значење на управувањето во училница; Наставникот во улога 

на менаџер со процесите кои течат во училница; Алатки за менаџирање во училница кои ги 

користи наставникот; Стилови на менаџирање на наставникот; Специфичност на управување со 

однесувањето на учениците; Два начини преку кои може да се менаџира со однесувањето на 

учениците во училница; Стратегии за надминување на проблеми во однесувањето;  Креирање и 

водење на Функционална проценка на однесувањето; Развој на индивидуализирана 

интервенција; 

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

на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување консултации со 

студенти, учество во изработка на дипломски работи 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 
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15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (Ф) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 
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Листа на изборни предмети за инклузивна практика во одделенската настава 

БТ2Н 954 Корективни техники во читањето и 

пишувањето 

3+2 5 

БТ2Н 955 Стратегии на учење и подучување на деца 

со посебни потреби 

3+2 5 

БТ2Н 956 Индивидуализација на наставата со деца 

со посебни потреби 

3+2 5 

БТ2Н 957 Психологија на учење и поучување 3+2 5 

БТ2Н 958 Соработка со родителите на децата со 

посебни потреби 

3+2 5 

БТ2Н 959 Етика во инклузивната настава 3+2 5 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                        Прилог бр.3 

Наслов на наставниот предмет Корективни техники во читањето и пишувањето 

Код БТ2Н 954 

Студиска програма Наставник по одделенска настава: Инклузивна 

практика во одделенската настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар прва година/ 

деветти семестар 

Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник Вонр. проф. д-р  Даниела Андоновска-Трајковска 

проф. д-р Виолета Јанушева 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): студентот да 

- ги знае, разбира и применува современите принципи и методи при описменувањето 

- се запознава со специфичните методи за почетно описменување (читање и пишување со 

разбирање) 

- се запознава со неправилностите при читањето и пишувањето  

- се запознава со поимите дислексија и дисграфија како и со методскиот пристап кон 

децата со дислексија и дисграфија 

- ја знае, разбира, применува, анализира, синтетизира и вреднува структурата на часот по 

македонски јазик во првиот и вториот развоен период од основното образование со 

акцент на читањето и пишувањето, 

- ги определува барањата и нормите на кои треба да одговараат дидактичките материјали 

за корекција на читањето и пишувањето, 

- способен е критички да пристапи кон анализа на активност за корекција на читањето и 

пишувањето 

- ги препознава основните структурни елементи на активностите за корекција на читањето 

и пишувањето со цел да идентификува релевантен предмет за научно истражување, 

планира и реализира научно истражување во првиот и вториот развоен период од 

основното образование 

- развива истражувачки однос кон методиката на наставата  

- се запознава со современите тенденции за инклузивна настава во однос на техниките за 

корекција на читањето и пишувањето преку анализа на постојната научна литература  
Содржина на предметната програма:  Вовед во методиката. Предмет и задачи. Дислексија. 

Дисграфија. Методски пристап. Методи кои се применуваат за почетно описменување. 

Корективни техники при читањето и пишувањето. Избор на соодветен метод. Оспособување за 

планирање и реализирање на научно-истражувачка работа во областа на методиката – особено 

за методите за корекција на читањето и пишувањето. Идентификување на потенцијален проблем 

и предмет на истражување во наставата по македонски јазик којшто е поврзан со 

неправилностите при читањето и пишувањето и негово разгледување во однос на постојната 

научна литература. 

Методи на учење: интерактивни методи на учење и поучување, индивидуална работа, 

предавања и практична работа 

Вкупен расположив фонд на часови 150  

Распределба на расположивото време  
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Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 50 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 30 бодови 

Домашна работа 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовно посетување на наставата 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и надворешна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Учебници за наставата по 

македонски јазик во  

првиот развоен период од 

основното образование 

  

2.  Наставни програми за 

првиот развоен период од 

основното образование 

БРО  

3. Заедничко идентификување на 

соодветни референци, односно 

современи научни истражувања 

кои се предмет на интерес во 

земјата и во странство 

(соодветни истражувања од 

областа Методика на јазик и 

литература и методи за 

корекција на читањето и 

пишувањето) 

   

4. Frank May Reading as 

Communication: to Help 

Children Write and Read 

Merrill, and 

Imprint of 

Prentice Hall, 

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

(5th edition) New Jersey, 

Columbus, 

Ohio 

 Mira Čudina-Obradović Igrom do čitanja: igre i 

aktivnosti za razvijanje 

veština  čitanja 

Školjska 

knjiga, Zagreb 

2003 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Брајман Ален (превед. Р. 

Цацаноска, Д. Андоновска-

Трајковска, Г. Стојаноска, С. 

Босилковска) 

Методи на 

општественото 

истражување 

УКЛО, Битола 2015 

2.     

Наслов на наставниот предмет Стртегии на учење и поучување на деца со посебни 

потреби  

Код БТ2Н 955 

Студиска програма Методика во одделнска настав 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор циклус 

Академска година / семестар  Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник доц. д-р Марија Ристевска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

 

Стекнување знаења за основните стратегии на учење и поучување на деца со посебни потреби. 

Стекнување знаења за основните методи, постапки, техники за унапредување на учењето на 

децата со посебни потреби. 

 Усвојување на знаења и вештини за  проценка и самопроценка на напредокот на учениците со 

посебни потреби. (Изготвување на портфолио на учениците, листи, задачи). 

Усвојување на знаења и вештини  за  квантитативни и квалитативни анализи на промените во 

напредокот на учениците. 

Содржина на предметната програма:  

Стратегии на учење и поучување на деца со посебни потреби. Методи, постапки, техники за 

унапредување на учењето на децата со посебни потреби. Проценка и самопроценка на 

напредокот (портфолио на учениците, листи, задачи). Квантитативни и квалитативни анализи 



216 

 

на промените во напредокот на учениците. 

Методи на учење: интерактивни методи, симулација на наставни часови 

Вкупен расположив фонд на време часови 150 

Распределба на расположивото време 
 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови  

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

Домашна работа  

Активност и учество бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност во наставата и реализација на тековните 

задолженија 

 

Јазик на кој се изведува наставата 

 

Македонски 

 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

 

 

надворешна и внатрешна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ivančić,Đ., Stančić,Z   Didaktičo - metodički 

aspekti rada s učenicima s 

posebnim potrebama 

IDEM, Zagreb 2002 

2.  Mustać, V. Vicić, V 

 

Rad s učenicima s 

teškoćama u razvoju u 

Zagreb: 

Školska knjiga 

1996 



217 

 

–– 

 

osnovnoj školi 

3. Стивен Д. Брукфилд Дискусијата како 

метод во наставата 

Ламина, 

Скопје 

(превод од 

Владата на 

РМ) 

2013 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јохнсен, Б. и сарадници  

 

Разред у правцу инклузије Универзитет 

Осло, 

Педагошка 

академија 

(стр.5-85) 

ISBN 

978-9958-590-

53-5 

2007 

2. Booth, T., Ainscow, M.  

 

Priručnik za inkluzivni 

razvoj škole. Upotreba 

Indeksa za inkluziju 

Beograd: Save 

the 

children i 

Zavod za 

vrednovanje 

kvaliteta 

obrazovanja i 

vaspitanja 

2010 
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Наслов на наставниот предмет Психологија на учење и поучување 
Код БТ2Н 957 
Студиска програма Магистер по одделенска настава 
Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

 
Степен (прв, втор, трет циклус) втор циклус 
Академска година / семестар  Број на ЕКТС кредити 5 
Наставник Проф.д-р Љупчо Кеверески 
Предуслови за запишување на 

предметот 
 

Цели на предметната програма (компетенции): 
 Steknuvawe na osnovni znаewa za poimot na psihologijata, nejziniot istoriski razvoj, 
ulogata na prirodnite nauki vo razvojot na psihologijata i osnovnite psiholo{ki {koli 
i pravci. 
Sva}aweto na predmetot na psihologogijata, nejzinite teoriski i pprakti~ni celi kako i 
najzna~ajnite teoriski i primeneti psiholo{ki disciplini. 
Zapoznavaweto so metodite, tehnikite i instrumentite na psihiolo{kite istra`uvawa i 
nivna primena vo vospitno-ibrazovnata rabota. 
Steknuvawe na osnovni poznavawa od oblasta na statisti~kite postapki koi se 
primenuvaat vo psihologijata. 
Razbirawe na osnovnite faktori na razvoj na li~nosta. 
Prou~uvawe na psihi~kite procesi i nivna operacionalizacija vo nastavnata praktika. 
Razbirawe na poimot, zakonitostite, faktorite, motivacijata, zna~eweto na u~eweto i 
negovata implikacii vo vospitno-obrazovnata rabota.  
Zapoznavawe so osnovnite osobini na li~nosta i nivno poefikasno prepoznavawe i 
unapreduvawe na nivniot razvoj. 
Razbirawe na li~nosta kako vnatre{na organizacija na osobini koija ima prepoznatliv 
psiholo{ki entitet. 
Voo~uvawe na karakteristikite na (ne)zrelost na li~nosta i nejzinite oblici na 
odnesuvawe vo nastavnata praktika 
Steknuvawe na osnovnit znaewa od oblasta na socijalnata, razvojnata, pedago{kata 
psihologija kako i ob oblasta na mentalnata higiena 
Содржина на предметната програма:  
Voved vo psihologijata, Definirawe na psihologijata, Predmet i razvoj na psihologijata.  
Metodi i tehniki vo psihologijata.  
Psihi~ki procesi i psihi~ki osobini. Transfer na u~ewe. Faktori na u~ewe. Metodi na 
u~ewe.  Fizi~ki, anatomsko-fiziolo{ki i socijalno-ekonomski uslovi za u~eweto.  
Li~niite osobini na vospituva~ot. Psiholo{ki uslovi za u~eweto. Motivacija i u~ewe. 
Sposobnosti za u~ewe. Inteligencija i specifi~ni sposobnosti. Razvoj i merewe na 
inteligencijata.  Li~nost. U~ewe i razvoj. Faktori na razvoj i dinamika na li~nosta. 
Adolescencija. Odbrambeni mehanizmi. Konfliki i nivni razre{uvawe. Tolerancija na 
frustracija. Psiholo{ki problemi na ispituvaweto i ocenuvaweto. Dokimolo{ki naodi 
za objektivnosta na ocenuvaweto. Testovi na znaewe i nivna primena. 
Poseben del:  Zna~ajni pra{awa od socijalnata, pedago{kata, razvojnata, 
psihopatologijata,  mantalnata higiena i  psihologija na trudot 
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Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, групно учество на 

студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување консултации со студенти, 

учество во изработка на дипломски работи 
Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Изработка и јавна усна одбрана на идеен проект за 

истражување  

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Повратна информација од студентите, тестирање, 

активност и партиципација на студентите  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Keverski, L.  ПСИХОЛОГИЈА Лик, Струга  

 
2016 

2. Kеверески,  Љ.  Психологија- 

применети психолошки 

дисциплини,   

Киро Дандаро,  

Битола 

2006 

 

3. Трајкова- Стаменкова,  В Психологија Универзитетска 

печатница  Св 

Кирил и 

Методиј,  

Скопје 

 

1995 

 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 
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1. Еванс Анавбел Хес/. Рајан Ј. 

Руни 

Методи на психолошко 

истражување 

Европа 92 

Кочани 

2008 

2. Карол Хоар Развој и учење кај 

возрасните 

Европа 92 2008 

3. Вилјам, Е.,Томсон, Џек Е. 

Бинам 

Малолетничка 

деликвенција 

Европа 92  
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Наслов на наставниот предмет Соработка на родителите на децата со посебни 

потреби 

Код БТ2Н 958 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник 

 

проф. д-р Татјана Атанасоска  

доц. д-р Марија Ристевска 

 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):   

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

компетенции: 

-усвојување на основите на базичното знаење кое ја третира проблематиката на вклучување на 

родителите на децата со посебни образовни потреби во образовниот процес 

-стекнување на вештини за комуницирање со родителите; 

- оспособување за соработка/тимска работа во третирањето на специфичните промени и проблеми  

кај учениците; 

-развој на вештини за креирање на соработка со родителите; 

-развој на вештини за давање на помош на родителите околу воспитанието на децата со посебни 

образовни потреби во процесот на образование дома и во училиште 

 

Содржина на предметната програма:  

Дефинирање на терминот “Деца со посебни образовни потреби”;Дефинирање на терминот 

“Инклузија”;Потреба од партнерство со родителите; Причини за неуспешна комуникација со 

родителите; Принципи на комуникација со родителите; Важноста на оспособеноста на родителот 

да му помогне на детето со посебни образовни потреби во процесот на образование; Што треба да 

знае родителот за причините на однесувањето на неговото дете; Како да се вклучи родителот во 

крирањето на индивидуална образовна програма; Како да се насочи родителот во давање помош 

на детето со посебни образовни потреби во учењето дома; 

 

Методи на учење: Усно изложување на наставникот, интерактивна настава (анализа на состојбата 

во однос на оценувањето во секојдневната наставна практика, дискусии за оценувањето во 

секојдневната наставна практика, разговори за искуствата од практиката,  критичка комуникација 

за односот теорија - практика и сл.). 

 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 75 часови 
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домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 

Планирана во вид на истражувачки активности што опфаќаат: 

откривање на проблем, негово формулирање, подготвување план 

за истражување, прибирање податоци, преземање акција, 

презентација на податоците, што неопходно бара примена на 

општата методологија на педагошките истражувања. Во рамките 

на усната презентација се реализира и устен дел од испитот 

 30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Успешно реализирани тестови 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Петерсон,Ј.М. анд 

Хиттие,М.М.,  

   

Инцлусиве теацхинг-

цреатинг еффецтиве 

сцхоолс фор алл 

леарнерс 

Пеарсон 

Едуцатион,Бостон-

Нењ Ѕорк 

(2003) 

2. Фисхер Пам    Емотионал анд 

Бехавиорал 

Диффицултиес 

Цонтинуум, 

Лондон,Нењ Ѕорк 

. (2005) 

3.     

 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.   Есса,Е. А працтицал гуиде то 

солвинг Пресцхоол 

Бехавиор проблемс 

Тхомсон, Цанада (2003) 

2.     

3.     
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Наслов на наставниот предмет Соработка на родителите на децата со посебни 

потреби 

Код БТ2Н 958 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник 

 

проф. д-р Татјана Атанасоска  

доц. д-р Марија Ристевска 

 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):   

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

компетенции: 

--усвојување на основите на базичното знаење кое ја третира проблематиката на вклучување на 

родителите на децата со посебни образовни потреби во образовниот процес 

--стекнување на вештини за комуницирање со родителите; 

-- оспособување за соработка/тимска работа во третирањето на специфичните промени и проблеми  

кај учениците; 

--развој на вештини за креирање на соработка со родителите; 

--развој на вештини за давање на помош на родителите околу воспитанието на децата со посебни 

образовни потреби во процесот на образование дома и во училиште 

 

Содржина на предметната програма:  

Дефинирање на терминот “Деца со посебни образовни потреби”;Дефинирање на терминот 

“Инклузија”;Потреба од партнерство со родителите; Причини за неуспешна комуникација со 

родителите; Принципи на комуникација со родителите; Важноста на оспособеноста на родителот 

да му помогне на детето со посебни образовни потреби во процесот на образование; Што треба да 

знае родителот за причините на однесувањето на неговото дете; Како да се вклучи родителот во 

крирањето на индивидуална образовна програма; Како да се насочи родителот во давање помош 

на детето со посебни образовни потреби во учењето дома; 

 

Методи на учење: Усно изложување на наставникот, интерактивна настава (анализа на состојбата 

во однос на оценувањето во секојдневната наставна практика, дискусии за оценувањето во 

секојдневната наставна практика, разговори за искуствата од практиката,  критичка комуникација 

за односот теорија - практика и сл.). 

 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 75 часови 
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домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 

Планирана во вид на истражувачки активности што опфаќаат: 

откривање на проблем, негово формулирање, подготвување план 

за истражување, прибирање податоци, преземање акција, 

презентација на податоците, што неопходно бара примена на 

општата методологија на педагошките истражувања. Во рамките 

на усната презентација се реализира и устен дел од испитот 

 30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Успешно реализирани тестови 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Peterson,J.M. and Hittie,M.M.,  

   

Inclusive teaching-creating 

effective schools for all 

learners 

Pearson 

Education,Boston-

New York 

(2003) 

2. Fisher Pam    Emotional and 

Behavioral Difficulties 

Continuum, 

London,New York 

. (2005) 

3.     

 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.   Essa,E. A practical guide to 

solving Preschool 

Behavior problems 

Thomson, Canada (2003) 

2.     

3.     
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                        Прилог 

бр.3 

Наслов на наставниот предмет Етика во инклузивната настава 

Код            БТ2Н 959                                      

Студиска програма Магистер во одделенска настав 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар десети Број на ЕКТС кредити     5 

Наставник проф. д-р Валентина Гулевска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции) : 

- усвојување на знаења и стручна терминологија од областа на инклузивното образование 

- усвојување на знаења и стручна терминологија од областа на педагошката етика 

- развивање на етичка свест за природата на инклузивната настава 

- развивање на способност за мултикултурна и интеркултурна комуникација и соработка 

- градење на капацитет за емпатија и социјална правда 

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

- развивање на способност за примена на етичкото знаење во инклузивната настава 

Содржина на предметната програма:  

Образование за сите; поим за инклузија; инклузивното образование како дискурс: вредности и 

визии; етика за потребите на постмодерното образование; инклузија versus ексклузија: етички 

критички осврт; деонтолошка теорија и теорија на доблеста; промовирање на социјална правда 

во локалната заедница; моралноста како категорички и хипотетички императив, предизвикот 

на културниот релативизам, субјективност на вредностите, утилитаризам и алтруизам во 

просветната професија, дефинирање на поимот „педагошка етика“; етички принципи на 

инклузивното образование;етички елементи на комуникацијата во инклузивната настава; 

етичката димензија на инклузивните стилови на работа; етички и методолошки аспекти во 

работењето со ранливи категории на млади луѓе; родителска помош и поддршка, етичко-

методолошки аспекти во промовирањето на педагогија на еднаквоста; етички дилеми и 

перспективи на инклузивното образование; образовната политика и инклузијата. 

Методи на учење:  

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

анализа на видео записи и др. 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава        75            часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

       30            часови 
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Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

        45           часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Нема 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и екстерна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература                   

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Гулевска, В. Етика во инклузивната 

настава 

(авторизирани материјали) 

Педагошки 

факултет, 

Битола 

2016 

2. Лисман, К. Д. Воведување на етиката 

во наставната програма 

на универзитетите: 

теорија и пракса  

„Арс Ламина“, 

Скопје 

2012 

3. Armstrong, F., Armstrong D. and 

Barton, L. 

Inclusive Education: 

Policy, Contexts, and 

Comparative Perspectives 

Routledge, 

London 

 

2016 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ball, S. J. Foucault, Power, and 

Education 

Routledge,  

New York 

2013 

2. Riseman, N., Rechter, S., Warne, 

H. 

Learning, Teaching and 

Social Justice in Higher 

Education 

UoM Custom 

Book Centre, 

Melbourne 

2010 

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

 New York 

2015 
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Листа на изборни предмети за теорија на поучување во одделенска настава 

БТ2Н 960 Развој на курикулум 3+2 5 

БТ2Н 961 Евалуација на педагошко 

постигнување 

3+2 5 

БТ2Н 962 Педагошки надзор и советување 3+2 5 

БТ2Н 963 Образовни промени и иновации 3+2 5 

БТ2Н 964 Микропедагогија 3+2 5 

БТ2Н 965 Современа образовна технологија 3+2 5 
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Наслов на наставниот предмет Развој на курикулум 

Код БТ2Н 960 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник Проф. д-р Деан Илиев, проф. д-р Татјана Атанасоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- студентите да се оспособат за анализа на потребите за развој на курикулумот 

- студентите да се оспособат за проучување на различни видови курикулуми 

- кај студентите да се развие способност за планирање и програмирање на воспитно-образовната 

работа 

- проучување на кроскурикуларни  

- кај студентите да се развие способност за курикуларно унапредување на знаењето и разбирањето 

- развој на способноста за евалвација на курикулуми на различни нивои 

Содржина на предметната програма:  

1. Курикулум- поим, терминологија и сфаќања 

2. Теории на курикулум 

3. Целна ориентираност на наставните планови и програми 

4. Принципи за градење стратегија за развој на курикулум 

5. Елементи на стратегиите за развој на курикулуми 

6. Институционални рамки на развој на курикулумот 

7. Вон институционални рамки на развој на курикулумот 

8. Структура на курикулумот 

9. Скриен курикулум 

10. Интегриран курикулум 

11. Модуларен курикулум 

12. Пристапи во пишувањето на курикулуми (предности и недостатоци) 

13. Курикуларна култура во училиштата и предучилишните установи 

14. Развој на училишен курикулум 

15. Мерење на квалитетот на наставните планови и програми 

16. Компаративна анализа на наставни планови и програми 

Методи на учење:  

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

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

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

аудио запис од  реализирани часови и со менторирање 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 70 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

45 часови 
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Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

30 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Испитот се полага како завршен испит, изработка и 

одбрана на семинарска работа (проект, презентација, 

сценарија, преводи, анализи ...) регулирано во 

Правилникот на Универзитетот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на секој 

час, рефлексивни консултации и прашања од страна на 

студентите, завршна- сумативна проверка на 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Адамс Д. & Хамм М. 

 

Нењ Десинг фор Теацхинг 

анд Леарнинг-Промотинг 

Ацтиве Леарнинг ин 

Томорроњжс Сцхоолс 

Сан 

Франциско: 

Јоссеѕ-Басс 

Публисхерс 

1994 

2. Марсх Ј.Ц. Курикулум: Темелјни 

појмови 

Загреб: Едуца 1994 

3. Превиšиц В.  Курикулум- Теорије, 

методологија, садрзај, 

структура, (Ед) 

Загреб: 

Šколска Кнјига 

2007 

4. МцКернан Ј.  Цуррицуллим ацтион 

ресерацх, А Хандбоок оф 

Метходс анд Ресоурцес 

фор тхе Рефлецтион 

працтитионер. 

Лондон: Коган 

паге 

1996 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Поллард А. Рефлецтиве теацхинг Лондон: 

Цонтинуум 

2003 

2. Доѕле, Њ.  

 

Цонструцтинг 

Цуррицулум ин тхе 

Јоссеѕ - Басс 

Публисхерс, 

1992 
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Цлассроом, Еффецтиве 

анд Респонсибле 

Теацхинг, 

Тхе Нењ Сѕнтхесис (Ед. 

Осер, Дицк анд Партѕ). 

Сан 

Францисцо 

 

3. Цоллон Ј. К. Курикулум Загреб: 

ЕДУЦА 

 

4. Лаурие Б. Цуррицулум Девелопмент 

(фоуртх едитион) 

Прентице 

Халл 

 

5. Келлѕ, А. В. Тхе Цуррицулум - Тхеорѕ 

анд Працтице 

Паул Цхапман 

Публисхинг, 

Лондон 

1989 

6.  Наставни планови и 

програми (за основно, 

средно и високо 

образование) 
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Наслов на наставниот предмет Евалуација на педагошко постигнување 

Код БТ2Н 961 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник Проф. д-р Деан Илиев, проф. д-р Татјана Атанасоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- студентот да знае да ја оценува својата воспитно образовна активност 

- да е способен компаративно да ги проучува сопствените со постигањата на другите  

- да изработува инструменти за следена на педагошките постигнувања  

- да применува постапки и почитува принципи при исполнување на образовните стандарди 

- да ја проценува и оценува успешноста на воспиттно образовната работа 

- да ја проценува и оценува успешноста на постигањата на учениците и децата 

- да прифаќа надвопрешна критика по однос на воспитно-образовните постигања 

- да стане рефлексивен практичар 

Содржина на предметната програма:  

- Теориски основи на евалуацијата 

- Поим за евалуација 

- Курикуларни основи на педагошката евалузација 

- Системски основи на евалуацијата на педагошкото постигнување 

- Методи и техники на евалуација на ученикот (иницијација, следење, контрола, проверување, 

оценување). 

- Успешност на наставата и успех во наставата 

- Техники за евалуација на педагошката ефикасност на наставниците 

- Евалуација на дидактичко-методичките компетенции на наставниците 

- Интерна и екстерна евалуација на воспитно-образовниот процесс (принципи, постапки, 

инструменти) 

- Самооценување на наставниците 

Методи на учење:  

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

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

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

аудио запис од  реализирани часови и со менторирање 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 75 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

45 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

30 часови 

Начин на оценување 
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Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Испитот се полага како завршен испит, изработка и 

одбрана на семинарска работа (проект, презентација, 

сценарија, преводи, анализи ...) регулирано во 

Правилникот на Универзитетот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на секој 

час, рефлексивни консултации и прашања од страна на 

студентите, завршна- сумативна проверка на 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Вилотијевиć, М. Вреднованје педагоšког 

рада šколе, 

Науčна кнјига, 

Београд 

1992 

2. Вилотијевиć М. Евалуација дидактиčке 

ефикасности наставног 

čаса, 

Уčителјски 

факултет, 

Београд. 

1995 

3. Попоски, К.  Успешен наставник - 

самооценување и 

оценување 

Просветен 

работник, 

Скопје. 

1998 

4. Попоски, К. Современи сфаќања за 

проверувањето и 

оценувањето на 

постигањата на учениците 

МИЦ, Скопје 1996 

 

Ред. 

број 

    

1. Турковиć И. Праčенје, вреднованје и 

оцјенјиванје уčеника у 

практиčној настави 

Отворено 

свеуčилиšте, 

Загреб 

1996 

2. Вилотијевиć, М. (1996), 

Праќење, мерење и вредновање 

рада šколе, Центар за 

усавршавање руководилаца у 

образовању, Београд 

  1996 

3.  Оценување на МОН/БРО, 1997 
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постигањата на учениците 

(Зборник на трудови 

Скопје 

4. Група автори Описно оценување Педагошки 

завод на 

Македонија, 

Скопје 

2000 

5. Цениć С. Праčенје и оцениванје 

рада, успеха и развоја 

уčеника основне šколе 

Уčителјски 

факултет, 

Вранје 

2001 
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Наслов на наставниот предмет Педагошки надзор и советување 

Код БТ2Н 962 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник Проф. д-р Деан Илиев, проф. д-р Татјана Атанасоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

-усвојување на основите на базичното знаење кое ја третира проблематиката евалвација на 

резултатите од образовниот процес 

-овладување со теоретските основи на педагошкото следење,советување,консултирање и надзор 

кои се спроведуваат во практика; 

- усвојување на информации за повеќе видови институции кои постојат во меѓународни рамки, а 

се задолжени за евалвација на образовниот систем и процес; 

-разбирање на нашата практика во поглед на евалвацијата на образовниот систем и процес; 

-развој на вештини за тимска соработка во спроведувањето на евалвацијата на резултатите од 

образовниот процес; 

-развивање на критички осврт врз постоечката практика на евалвирање на резултатите од 

образовниот процес 

Содржина на предметната програма:  

Местото на советодавната 

Консултативната работа 

Надзорот  во системот на воспитание и образование 

Следење на постигнувањето во образованието  

Што може да биде предмет на следење и вреднување  

Основи за следење на постигнувањата во образованието   

Институционална поставеност на надзорот, советувањето  

Процес на евалвација на постигнувањето 

Професионално советување и ориентација 

Механизми и методи за реализирање на следењето,вреднувањето,советувањето;  

Субјекти во процесот на следење,советување 

Методи на учење:  

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

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

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

аудио запис од  реализирани часови и со менторирање 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 70 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

45 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 30 часови 
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задачи, домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Испитот се полага како завршен испит, изработка и 

одбрана на семинарска работа (проект, презентација, 

сценарија, преводи, анализи ...) регулирано во 

Правилникот на Универзитетот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на секој 

час, рефлексивни консултации и прашања од страна на 

студентите, завршна- сумативна проверка на 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стевановиć  М. Квалитетна šкола и 

стваралаšтво 

Фојница 2001 

2.  Школа и квалитет Завод за 

уџбенике и 

наставна 

средства, 

Београд 

1998 

3. Петковски К., Ламева . Интегрална евалуација 

како 

основа за функционално 

инспекторирање 

Европа 92, 

Кочани 

2004 

 

Ред. 

број 

    

1.  Рамка за самоевалуација 

на училиштата (СЕУ) 

 

Единица 

за 

модернизација 

на 

образованието 

во Република 

Македонија 

2004 

2. Кочапор, С. Увод у школску Завод за 1999 
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 педагогију уџбенике и 

наставна 

средства, 

Београд 

3.  Инспектирање на 

училиштето, Концепција 

за стандарди 

во образованието 

 

ОФСЕД 2003 

4.  Национална програма за 

развој на образованието во 

Република Македонија 

2005-2015 

Министерство 

за образование 

на Р.М. 

2004 

5.  Закони и подзаконски акти 

во Република Македонија 
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Наслов на наставниот предмет Образовни промени и иновации 

Код БТ2Н 963 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник Проф. д-р Виолета Јанушева, проф. д-р Јове Талевски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- студентите да се оспособени за следење на промените во образованието 

- разбирање на квалитетот на промените во образованието 

- студентите да ја разберат суштината на поимот иновации во поучувањето 

- студентите да ја разберат суштината на поимот иновации во учењето 

- студентите да ги воочат на вредносните димензии на промените во образованието од страна на 

наставникот 

- студентот да изгради однос кон промените во образованитео; 

- студентите да ја евалуираат промената во образованието и наставата 

- парадигматско гледање на промената од страна на студенто 

- студентот е способен да создаде, и имплементира иновација во образованието и наставата 

Содржина на предметната програма:  

- Теориски основи на промените во образованието и наставата 

- Општествени основи на промените во образованието и наставата 

- Индивидуални основи на промените во образованието и наставата 

- Иновациите и традицијата во поучувањето 

- Иновациите и традицијата во учењето 

- Учење од промената во воспитно-образовниот процес 

- Наставникот и промената 

Методи на учење:  

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

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

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

аудио запис од  реализирани часови и со менторирање 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 70 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

45 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

30 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 
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Критериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (Ф) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Испитот се полага како завршен испит, изработка и 

одбрана на семинарска работа (проект, презентација, 

сценарија, преводи, анализи ...) регулирано во 

Правилникот на Универзитетот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на секој 

час, рефлексивни консултации и прашања од страна на 

студентите, завршна- сумативна проверка на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Царр Њ. & Кеммис С. Бецоминг Цритицал: 

Едуцатион, Кноњледге 

анд Ацтион Ресеарцх 

Лондон анд Нењ 

Ѕорк: 

РоутледгеФалмер 

2002 

2. Фуллан М. Цханге Форцес- Пробинг 

тхе Дептхс оф 

Едуцатионал Реформс 

Лондон: Тхе 

Фалмер Пресс 

1995 

3. Фуллан М.& Харгреавес А. Њхатжс њортх 

фигхтинг фор ин ѕоур 

сцхоол 

Опен Университѕ 

Пресс 

1995 

4. Хопкинс Д. & Реѕнолдс Д. Сцхоол Импровемент ин 

Ан Ера оф Цханге 

Троњбридге, 

Њилтсхире, 

Лондон: Редњоод 

Боокс 

1996 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Пеšиć М. Педагогија у акцији Београд: 

Институт за 

педагогију и 

андрагогију-

Филозофски 

факултет 

1998 

2. Поллард А. Рефлецтиве Теацхинг- 

Еффецтиве анд 

Евиденце-информед 

Профессионал Працтице 

Лондон-Нењ 

Ѕорк: Цонтинуум 

2002 

3. Сцхöн А. Д. Тхе Рефлецтиве 

Працтитионер- Хоњ 

профессионалс тхинк ин 

Лондон: Асхгате 1991 
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ацтион 

4. Сенге П. Сцхоолс Тхат леарн, А 

Фифтх Дисциплине 

Нењ Ѕорк, 

Лондон, Торонто, 

Сѕднеѕ, 

Ауцкленд: 

Цурренцѕ 

Доубледаѕ 

1999 

5. Столл Л. & Финк Д. Цхангинг Оур Сцхоолс: 

Линкинг сцхоол 

еффецтивенесс анд 

сцхоол импровемент 

Буцкингхам-

Пхиладелпхиа: 

Опен Университѕ 

Пресс 

1996 

6. Еллиот Ј. Ацтион ресеарцх фор 

едуцатионал цханге 

Лондон: Опен 

Университѕ 

Пресс 

2001 
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Наслов на наставниот предмет Микропедагогија 

Код БТ2Н 964 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник доц. д-р Марија Ристевска и проф. д-р Татјана 

Атанасоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- студентите да ги откријат законитостите на интеракциско- комуникациските аспекти од 

реализација на воспитно-образовниот процес, 

- нивните импликации врз улогата и квалитетот во делувањето на субјектите вклучени во тој 

процес, 

- да се засилат механизмите за контрола, поттикнување и евалвација на однесувањето на 

субјектите при воспитно-образовното делување; 

- да се зајакнат капацитетите на студентите за критика на субјективното и објективното во 

реализацијата на улогите во воспитно-образовното делување; 

- студентите да се оспособат за проценка на квалитетот на донесената одлука од страна на 

субјектите вклучени во ВОП и да ги осознаат продуктивните начини на поврзување на воспитно-

образовното делување во и со средината 

Содржина на предметната програма:  

1. Теориски аспекти на микропедагошките односи во наставата (Контекстуално учење; 

Ситуациско учење; Искуствено учење; Доживотно учење) 

2. Третман на комуникацијата во воспитно-образовниот процес (ВОП) (Комуникацијата во ВОП 

како причина и последица; Зошто да се комуницира во ВОП; Социјални импликации на 

комуникацијата во училницата; Потекло на импулсите на комуникација во ВОП; Видови 

комуникација во ВОП; Знаци и значење; Однос на учениците кон вербалната комуникација во 

ВОП; Однос на учениците кон невербалната комуникација во ВОП; Однос на едукаторот кон 

вербалната и невербалната комуникација во ВОП) 

3. Третман на интеракцијата во воспитно-образовниот процес (ВОП) (Поим за интеракција во 

ВОП; Индивидуално, групно, колективно и однесување во маса; Степени на интеракциска 

поврзаност во ВОП; Условеност на акцијата и реакцијата при интеракци 

4. Улоги и квалитети на субјектите во ВОП ( Улоги и квалитети на наставникот во интеракциско-

комуникациските процеси во ВОП; Улоги и квалитети на учениците во интеракциско-

комуникациските процеси во ВОП; Комуникациски компетенции на наставникот) 

5. Социо-емоционални односи во ВОП; (Социјална перцепција; Емпатија; Конфликти во 

меѓучовечките односи во ВОП; Управување со дисциплината во училницата; Реституција) 

6. Микро менаџирање во училницата (Менаџирање со однесувањето на учениците; Менаџирање со 

процесот на учење во училницата; Дефинирање на релациите помегу субјектите во ВОП) 

7. Мотивација и мотивирање во училницата 

8. Општествени импликации врз училницата (средината и училницата) 

9. Родителите и училницата 

10. Фокуси за континуирано проучување на микропедагошките основи на ВОП 

Методи на учење:  



241 

 

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

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

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

аудио запис од  реализирани часови и со менторирање 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 75 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

45 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

30часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Испитот се полага како завршен испит, изработка и 

одбрана на семинарска работа (проект, презентација, 

сценарија, преводи, анализи ...) регулирано во 

Правилникот на Универзитетот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на секој 

час, рефлексивни консултации и прашања од страна на 

студентите, завршна- сумативна проверка на 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Братаниć М. Микропедагогија Загреб: 

Šколска кнјига 

1993 

2. Братаниć М. Сусрети у настави Загреб: 

Šколска кнјига 

1997 

3. Даниловиć М. Технологија уčенја и 

наставе 

Београд: 

Институт за 

педагоšка 

истраžиванја 

1998 

4. Стефан Македо и Ирис 

Мерион Јанг   

Детето, семејството и 

државата 

Табернакул, 

Скопје 

(превод од 

2008 
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 Владата на 

РМ) 
Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Хавелка Н. Уčеник и наставник у 

образовном процесу 

Београд: Завод 

за удžбенике и 

наставна 

средства 

2000 

2. Неилл С. Невербална комуникација 

у разреду 

Загреб: Едуца 1994 

3. Реардон К.К. Интерперсонална 

комуникација- где се мисли 

сусреčу 

Загреб: Алинеа 1998 

4. Гордон Т. Како бити успесан 

наставник 

Београд: 

Креативни 

центар 

2001 

5. Цхелсом Г.Д. Реституција Загреб: 

Алинеја 

1994 
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Наслов на наставниот предмет Современа образовна технологија 

Код БТ2Н 965 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник Доц. д-р Даниела Андоновска Трајковска и проф. д-р 

Деан Илиев 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- кај студентите да се развие способност за компаративно проучување на образовната технологија 

во минатото, сегашност и иднината 

- студентите да научат теориски да оперираат и практично применуваат современи сфаќања и 

концепции за образовната технологија 

- да се оспособат студентите за развој на современи технологии на поучување и учење 

- студентите да разликуваат и развиваат специфични услови за технологизирање на воспитно-

образовниот процес 

- почитување на принципот за мултимедијална реализација на воспитно-образовниот процес 

Содржина на предметната програма:  

1. Концептуализација и реконцептуализација на образовната технологија (Сфаќања за образовната 

технологија; Современи определби на образовната технологија) 

2. Теориски основи на образовната технологија (Кибернетиката и образовната технологија; 

Теоријата на информации и образовната технологија; Теоријата на системите и образовната 

технологија) 

3. Односи на образовната технологија со педагошки и непедагошки дисциплини 

4. Технологија и техника 

5. Практични димензии на образовната технологија (Образовната технологија и едукаторот во 

воспитно-образовниот процесс; Образовната технологија и ученикот/детето во воспитно-

образовниот процесс; Образовната технологија и наставниот материјал во воспитно-образовниот 

процес) 

6. Наставни средства и наставни помагала 

7. Основни видови на технологии за учење и поучување (Учебници и други текстуални извори и 

материјали; Аудитивни образовна технологија; Визуелна образовна технологија; Аудио-визуелна 

образовна технологија; Проблемска настава; Програмирана настава; Технологија на учење и 

поучување со компјутер) 

8. Специфични видови на технологии за учење и поучување (Технологија на учење и поучување во 

комбинирани паралелки; Технологија на учење и поучување при учењето на далечина; 

Технологија на учење и поучување при перманентно образование; Технологија на учење и 

поучување на возрасни; Технологија на самоучењето) 

9. Критериуми за евалвација на образовната технологија 

Методи на учење:  

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

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

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

аудио запис од  реализирани часови и со менторирање 
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Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 75 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

45 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

30 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Испитот се полага како завршен испит, изработка и 

одбрана на семинарска работа (проект, презентација, 

сценарија, преводи, анализи ...) регулирано во 

Правилникот на Универзитетот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на секој 

час, рефлексивни консултации и прашања од страна на 

студентите, завршна- сумативна проверка на 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Даниловиć М. Савремена образовна 

технологија 

Увод у 

теориске 

основе, 

Београд: 

Институт за 

педагоšка 

истраžиванја 

1996 

2. Даниловиć М. Технологија и 

информатика у 

образованју- Изазов 21. 

века (Зборник радова), 

Београд: 

Институт за 

педагоšка 

истраžиванја 

2005 

3. Кларин М.В. Педагошката технологија 

во наставниот процес 

Скопје: 

Педагошки 

завод на 

Македонија 

1995 
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4. Ланда Л. Кибернетика и педагогија 

И и ИИ книга 

Београд: БУГЗ 1975 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Малиć Ј. Концепција савременог 

удзбеника 

Загреб: 

Šколска кнјига 

1986 

2. Муžиć В. Програмирана настава Загреб: 

Šколска кнјига 

1968 

3.  Настава во комбинирани 

паралелки 

Скопје: 

Педагошки 

завод на 

Македонија 

1986 

4. Надрљански Ћ. Информатика за учитеље Сомбор: 

Учитељски 

факултет у 

Сомбору 

1995 

5. Радониć Ф. Образовна технологија у 

настави и уценју 

Загреб: 

Биротехника 

1997 
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Листа на изборни предмети за професионален развој и професионална соработка 

БТ2Н 966 Тенденции во професионалниот развој 

на наставниците 

3+2 5 

БТ2Н 967 Форми на професионален развој на 

наставниците 

3+2 5 

БТ2Н 968 Методички основи на професионалната 

соработка на наставниците 

3+2 5 

БТ2Н 969 Професионална етика кај наставниците 3+2 5 

БТ2Н 970 Проектен менаџмент 3+2 5 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                        Прилог 

бр.3 

Наслов на наставниот предмет Професионална етика кај наставниците 

Код                 Магистер во оделенска настава                                 

Студиска програма БТ2Н 969 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар десети Број на ЕКТС кредити     5 

Наставник проф. д-р Валентина Гулевска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции) : 

- усвојување на знаења и стручна терминологија од областа на професионалната етика 

- усвојување на знаења и стручна терминологија од областа на педагошката етика 

- развивање на етичка свест за природата на научните истражувања и 

мултидисциплинарните пристапи во образовните науки 

- развивање на способност за мултикултурна и интеркултурна комуникација и соработка 

- градење на капацитети за стручно усовршување и професионален развој 

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

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

процес 

Содржина на предметната програма:  

Терцијалното образование во потрага по заеднички добра; етика за потребите на 

постмодерното образование; деонтолошка теорија и теорија на доблеста; промовирање на 

социјална правда во локалната заедница; моралноста како категорички и хипотетички 

императив, предизвикот на културниот релативизам, субјективност на вредностите, 

утилитаризам и алтруизам во просветната професија, дефинирање на поимот „педагошка 

етика“; етичките елементи на комуникацијата во воспитно-образовниот процес; етика на 

наставата; истражувачка етика;  улогата на современите етички дисциплини (биоетика и 

компјутерска етика) во образованието; принципи на етиката на мултикултураризмот и 

интеркултурализмот; етичката димензија на самокултивацијата и професионализацијата на 

наставникот; процес на создавање позитивна околина за учење; мирно решавање на конфликти 

во наставата со аргументација на ставови; етиката во интеракција со другите научни 

дисциплини. 

Методи на учење:  

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

анализа на видео записи и др. 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава           75         часови 

Вежби (лабораториски,          45          часови 
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аудиториски), семинари, тимска 

работа 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

          30         часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Нема 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и екстерна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература                   

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Гулевска, В. Професионална етика 

кај наставниците 

(авторизирани материјали) 

Педагошки 

факултет, 

Битола 

2016 

2. Лисман, К. Д. Воведување на етиката 

во наставната програма 

на универзитетите: 

теорија и пракса  

„Арс Ламина“, 

Скопје 

2012 

3. Strike, K., Soltis, J. The Ethics of Teaching Teachers College 

Press, 

New York 

2016 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ball, S. J. Foucault, Power, and 

Education 

Routledge,  

New York 

2013 

2. Junker-Kenny, M., Hogan, L., 

Russell, C. 

Ethics for Graduate 

Researchers: Across- 

disciplinary Approach 

Elsevier, 

London  

2013 

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

 New York 

2015 
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Наслов на наставниот предмет Проектен менаџмент 

Код БТ2Н 970 

Студиска програма Методика на одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор циклус 

Академска година / семестар девети  Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник проф. д-р Методија Стојановски 

проф. д-р Добри Петровски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

❖ да се согледа корисноста од примената на проектите во наставата; 

❖ да се стекнат знаења за пишување на предлог проект; 

❖ да се стекнат знаења за равојните фази на проектот; 

❖ да се оспособат за евлвација на проектот; 

❖ да се оспособат за тимска работа; 

Содржина на предметната програма:  

1. Теоретски основи на проектите 

2. Општо за проектите 

3. Техники за изработување на проектите 

4. Правила во реализација на проекти 

5. Методологија 

6. Евалвациони алатки на проектот 

Методи на учење: предавања, работа во групи, индивидуални задачи, семинарски работи; 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 75 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

45 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

30 часови 

Начин на оценување 

Тестови 85 бодови 

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

Активност и учество 5 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 
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Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

посета на предавања, учество во дискусии, изработена 

семинарска работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

самоевалвација и надоврешна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Дјуришич, М. Бојковиц, Р Пројектни менаџмент Крушевац 2008 

2. Рудолф Џулијано Лидерство Превод-Влада 

на РМ 

2014 

3. Група автори Проектен менаџмент  2009 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Е.Мајер, М. Ашлинг и Г.Р. Џонс Современ менаџмент Превод-Влада 

на РМ 

2014 

2.     
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Листа на изборни предмети за интеркултурна практика во одделенската настава 

 

БТ2Н 971 Психологија на интеркултурализмот 3+2 5 

БТ2Н 972 Интеркултурна педагогија 3+2 5 

БТ2Н 973 Менаџмент во културата 3+2 5 

БТ2Н 974 Филозофија на интеркултурализмот 3+2 5 

БТ2Н 975 Интеркултурна комуникација 3+2 5 

БТ2Н 976 Мултикултурно образование 3+2 5 

БТ2Н 977 Компјутеризација и општество 3+2 5 

БТ2Н 978 Општествени групи и образование 3+2 5 
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Наслов на наставниот предмет Психологија на интеркултурализмот 

Код БТ2Н 971 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Педагошки факултет, Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар десетти Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник проф. д-р Љупчо Кеверески 

проф. д-р Златко Жоглев 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

-  да се усвојат општи знаења од областа на психологијата на интеркултурализмот 

- да се стекне способност за согледување на улогата на образованието во услови на   

продлабочување на културната и економската соработка за обединување на човештвото 

-  да се создаде компетенција за флексибилно користење на психолошките теории во однос на 

потребата од заедништво и избалансирани интеретнички и интеркултурни односи  

-  да се стекнат сознанија за аналитичко, синтетичко и креативно мислење. 

-  да се стекне способност за генерирање на нови идеи (креативност) 

-  да се развијат способности за почитување на принципот за мултикултурализам и еднакви 

можности за образование 

Содржина на предметната програма:  
Вовед во психологијат на интеркултурализмот, Дефинирање на психологијата на 

интеркултурализмот, Предмет и развој на психологијата на интеркултурализмот.  Методи и 

техники во психологијата на интеркултурализмот.  
Психички процеси и психички особини. Трансфер на учење. Фактори на учење. Методи на учење.  

Физички, анатомско-физиолошки и социјално-економски услови за учењето.  Личниите особини 

на воспитувачот. Психолошки услови за учењето. Мотивација и учење. Способности за учење. 

Интелигенција и специфични способности. Развој и мерење на интелигенцијата.  Личност. Учење 

и развој. Фактори на развој и динамика на личноста. Адолесценција. Одбрамбени механизми. 

Конфлики и нивни разрешување. Толеранција на фрустрација. Психолошки проблеми на 

испитувањето и оценувањето. Докимолошки наоди за објективноста на оценувањето. Тестови на 

знаење и нивна примена.  
Методи на учење:  

 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 75 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

45 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

30 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Литература  

Задолжителна литература                   

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Keverski, L.  ПСИХОЛОГИЈА Лик, Струга   2016 

2. Kеверески,  Љ.  Психологија- 

применети 

психолошки 

дисциплини,   

Киро Дандаро,  

Битола 

2006  

3. Трајкова- Стаменкова,  В Психологија Универзитетска 

печатница  Св 

Кирил и 

Методиј,  

Скопје  

1995 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Еванс Анавбел Хес/. Рајан 

Ј. Руни 

Методи на психолошко 

истражување 

Европа 92 

Кочани 

2008 

2. Карол Хоар Развој и учење кај 

возрасните 

Европа 92 2008 

3. Вилјам, Е.,Томсон, Џек Е. 

Бинам 

Малолетничка 

деликвенција 

Европа 92 
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Наслов на наставниот предмет Интеркултурна педагогија 

Код БТ2Н 972 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити 5 

Наставници проф. д-р Марија Ристевска 

проф. д-р Татјана Атанасоска  
Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): 

- Познавање и разбирање на основните педагошки категории во финкција на 

интеркултурното образование; 

- Способности за согледување на улогата на интеркултурната педагогија во 

интеркултурното образование на децата во нашето општество; 

- Практична примена на знаењето и разбирањето; 

- Достигнување на повисоки степени на знење (анализа, синтеза, евалвација); 

- Разбирање на поимите, теориите, појавите и постапките при изработката на проект или 

друга стручна творба. 

Содржина на предметната програма: 

- Поим на интеркултурната педагогија (ИП) како научна дисциплина; 

- Развој на идеите за интеркултурна педагогија; 

- Цели и задачи на интеркултурната педагогија; 

- Глобалното општество, различностите и толеранцијата; 

- Концептуализација на културата (образовна функција на културата, односи меѓу културите, 

интеркултурност, интеркултурна интеракција); 

- Хуманистичките позиции на интеркултурната педагогија; 

- Дилемата – мултикултурно и интеркултурно воспитание и образование; 

- Етничките заедници и мултикултуралноста; 

- Аспекти и етички вредности на интеркултурното образование; 

- Интеркултурното образование на децата во нашето општество; 

- Наставникот/воспитувачот и интеркултурното образование. 

Методи на учење:  

Предавања, работа во групи и парови, индивидуална работа, семинарски трудови и проекти, 

практични активности ( вежби, симулации, панел дискусии)  

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 75 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

45 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

30 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 
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Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 поени 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 поени 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Иванов, П. И. Интеркултурно 

образование 

Аксиос, 

Софија 

1999 

2.  Стефан Македо и Ирис 

Мерион Јанг  

 

Детето, семејството и 

државата 

Табернакул, 

Скопје 

(превод од 

владата на 

РМ) 

2008 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Колонџовски  Бојо Методика на воспитно-

образовната работа по 

природа и општество 

ПФ, Битола 2010 
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Наслов на наставниот предмет Менаџмент во културата 

Код БТ2Н 973 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар Прв Број на ЕКТС кредити     5 

Наставник проф. д-р  Добри Петровски 

проф. д-р Методија Стојановски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите се запознаваат со врвните достигнувања со состојбите и начинот на функционирање на 

сите културни институции 

Содржина на предметната програма:  

Воопшто за менаџментот 

Менаџментот во културата 

Ликовен менаџмент 

Менаџмент во архивската дејност 

Менаџмент на домовите на културата 

Менаџмент во уметноста 

Менаџмент во други организации од областа на културата 

 

Методи на учење: предавања, вежби, индивидуална работа, тимска работа, истражувачка работа и 

сл. 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време 
 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 75  часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

       45  часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

30часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
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Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Литература  

Задолжителна литература                   

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Драган Николич Увод у менаџмент културе Мегатренд 

универзитет, 

Београд 

2006 

2. ,Милена Драгичевич-Шешик,  

 

Култура, Темплум, 

Скопје 

2003 

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Е.Мајер, М. Ашлинг и Г.Р. Џонс Современ менаџмент Превод-Влада 

на РМ 

2014 

2. Рудолф Џулијано Лидерство Превод-Влада 

на РМ 

2014 

3.     
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Наслов на наставниот предмет Филозофија на интеркултурализмот 

Код БТ2Н 974 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Педагошки факултет, Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар десетти Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник проф. д-р Валентина Гулевска 

проф. д-р Златко Жоглев 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

-  да се усвојат општи знаења од областа на филозофијата на интеркултурализмот 

- да се стекне способност за согледување на улогата на образованието во услови на   

продлабочување на културната и економската соработка за обединување на човештвото 

-  да се создаде компетенција за флексибилно користење на филозофските теории во однос на 

потребата од заедништво и избалансирани интеретнички и интеркултурни односи  

-  да се стекнат сознанија за аналитичко, синтетичко и креативно мислење. 

-  да се стекне способност за генерирање на нови идеи (креативност) 

-  да се развијат способности за почитување на принципот за мултикултурализам и еднакви 

можности за образование 

Содржина на предметната програма:  

Поим за филозофијата како дијалог, културната различност како демократски принцип, односот 

меѓу современото општество и образованието, знаењето како моќ, филозофско-етички принципи 

за рамноправност на луѓето, феноменот на религиозната свест, уметноста како израз на духот на 

народите, творештвото во функција на зближување на луѓето - модел за интеркултурна 

метаисторија, јазичните компетенции како одраз на различните микрокултурни социјални 

средини, културата и нејзината улога во создавањето на човечкиот хабитус, филозофските 

импликации на мултикултурализмот.  

Методи на учење:  

 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 75 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

45 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

30 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
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од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Литература  

Задолжителна литература                   

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јацљуес Делорс Леарнинг: Тхе Треасуре 

њитхин 

УНЕСЦО / 

2. Амартѕа Сен Инељуалитѕ рееџаминед Оџфорд 1992 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Милена Валенциц Зулјан, Јанез 

Вогринц 

Еуропеан дименсионс оф 

тхе Теацхер Едуцатион – 

Симиларитиес анд 

Дифференцес 

Фацултѕ оф 

Едуцатион,  

Лјублјана 

2011 
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Наслов на наставниот предмет Интеркултурна комуникација 

Код БТ2Н 975 

Студиска програма Магистер по методика во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар Втор Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник проф. д-р Златко Жоглев 

доц. д-р Гордана Стојановска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање со најзначајните карактеристики на мултикултурата и интеркултурата и нивно 

разграничување 

Разбирање на современите проблеми на мултикултурните заедници 

Разбирање на современите интеркултурни комуникациски процеси 

Стекнување на способност за толеранција и чувство за културната различност 

Содржина на предметната програма: 

- Интеркултура – поим и карактеристики. 

- Мултикултура – поим, карактеристики и разлики со интеркултурата. 

- Групниот идентитет и интеркултурата. 

- Етницитет и интеркултурата.  

- Етноцентризам и културен релативизам. 

- Религијата и интеркултурата. 

- Глобализацијата и интеркултурата. 

- Медиумската комуникација и интеркултурата. 

- Образованието и интеркултурата. Образование за толеранција, ненасилство и 

интеркултурен дијалог.  

Методи на учење: интерактивни методи, предавања и вежби, работилници, играње на улоги, 

самостојно и/или тимско презентирање, методи на групни дискусии, самостојна изработка на 

семинарски труд и/или истражување 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

45 часови 

Начин на оценување 

Тестови  80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
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од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Слушани предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ђордано, К. 

 

Огледи о интеркултурној 

комуникацији 

Београд: ЏЏ 

век 

2001. 

2. Коковић, Д. 

 

Пукотине културе Нови Сад: 

Прометеј 

2005. 

3. Давиес, Лѕнн Едуцатинг агаинст 

еџтремисм 

Лондон, 

Трентхам 

Боокс 

2008. 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кон, И. С. Дете и култура Београд: Завод 

за уǆбенике и 

наставна 

средства 

1988. 

2. Мокров,  Б. Општење, комуникација, 

култура 

Скопје, НИП 

Студентски 

збор 

1997. 

3. Икор, Р. Скола и култура Београд, БИГЗ 1980. 
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Наслов на наставниот предмет Мултикултурно образование 

Код БТ2Н 976 

Студискa програмa Магистер по методика во одделенска настава 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Педагошки факултет, Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус)  

Академска година / семестар  Број на ЕКТС кредити     5 

Наставник  проф. д-р Валентина Гулевска 

доц. д-р Јасмина Кочоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- усвојување на базични поими од областа на филозофијата на мултикултурализмот 

- усвојување на базични знаења од областа на демократијата и развојот на идеите за 

човековите права 

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

култури 

- разбирање на современите образовни трендови за обезбедување на еднакви права и 

можности за образование на децата 

- стекнување на способност за интеркултурна комуникација и соработка 

- стекнување на  способност за емпатија и социјална правда 

Содржина на предметната програма:  

Етимологија и анализа на поимите „идентитет“, „култура“, „интеркултурализам“ и 

„мултикултурализам“; филозофија на мултикултурализмот; основи на концептот за демократија и 

човекови права; човековите права и граѓанското општество; стереотипи и предрасуди; толеранција 

и почитување на различност;  прифаќање, адаптација и интеграција на етничка и културна 

различност во воспитно-образовниот процес; соработката со родителите и пошироката 

општествена заедница како фактор при градењето на атмосфера за меѓусебно почитување; 

ефективната комуникација и нејзината улога во создавањето на позитивна училишна клима; 

влијанието на скриениот курикулум во креирањето на  стратегии за решавање на меѓуетнички 

конфликтни ситуации во училишната средина. 

Методи на учење:  

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

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава                  45  часа 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

                 30  часа 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часа 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 
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Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и екстерна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература                   

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Гулевска, В. Филозофија на 

мултикултурализмот 

(авторизирани предавања) 

Педагошки 

факултет, 

Битола 

/ 

2. Петровски, Д. Демократија и граѓанско 

образование  

 

Педагошки 

факултет, 

Битола 

2006 

3. Мемети, А., Мухиќ, М., Арифи, 

Б., Битољану, А., Божичевиќ, Г. 

Курс по мултикултурализам ЦБС „Љоја“, 

Тетово 

2014 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Melendez, W. & Beck, V. 

 

Teaching Young Children in 

Multicultural Classrooms: 

Issues, Concepts, and 

Strategies (edition 4) 

Cengage 

Learning, 

Wadsworth 

2012 

2.  Cantle, T. Interculturalism: The New Era 

of Cohesion and Diversity 

Palgrave 

Macmillan, 

London. 

2012 

3. Henson, T. K. Curriculum Planning: 

Integrating Multiculturalism, 

Constructivism and Education 

Reform 

Waveland 

Press, INC. 

Illinois 

2015 



264 

 

Предметна програма од втор циклус на студии                                        Прилог бр.3 

Наслов на наставниот предмет Компјутеризација и општество 
Код БТ2Н977 
Студиска програма Наставник по одделенска настава: Интеркултурна 

практика во одделенската настава 
Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
Академска година / семестар прва година/ 

деветти семестар 
Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник Д-р Златко Жоглев,  Редовен  професор 

Д-р Гордана Стојаноска, Доцент 

Предуслови за запишување на 

предметот 
 

Цели на предметната програма (компетенции): студентот да 
- стекне продлабочени информации и сознанија за современото мрежно општество и 

компјутеризацијата, како и за клучните процеси и тенденции во истите 

- да стекне сознанија за видовите компјутерска писменост на луѓето, нивното 

значење за луѓето и општеството 

- ги знае, разбира и применува принципите и методите проучување на современите 

општествени процеси поврзани со компјутерите и компјутеризацијата 
- ја знае, разбира, применува, анализира, синтетизира и вреднува литературата во врска 

компјутеризацијата и општеството 

- ги определува барањата и нормите на кои треба да одговараат свремените развојни 

процеси, при што треба да се стави фокус на човекот и неговите потреби 
- е способен критички да пристапи кон анализа на активности во врска со компјутерско 

описменување и компјутеризацијата во различни сфери во општеството, а посебно во 

образованието 
- развива истражувачки однос кон компјутеризацијата во општеството и посебно во 

образованието, посебно за да може да се укаже и евентуално да се спречат, што повеќе од 

можните штетни последици од несоодветната компјутеризација 
Содржина на предметната програма:  Терминолошко-поимни и концептуални основи за 

проучување на научно-технолошкиот развој и на компјутеризацијата; Кус преглед за 

општествените последици од компјутеризацијата  според одредени области и нивоа; 

Компјутеризацијата и некои промени во сферата на материјалното производство; Општествените 

последици од компјутеризацијата во образованието, здравството и административната сфера. 

Организациски аспекти на компјутеризацијата; Отпори при компјутеризацијата. Револуција на 

информациската технологија; Новата економија:информационализам, глобализација, мрежна 

поврзаност.  
Методи на учење: интерактивни методи на учење и поучување, индивидуална работа, предавања и 

практична работа 
Вкупен расположив фонд на часови 150  
Распределба на расположивото време  
Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 
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Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 
75 часови 

Начин на оценување 
Тестови 50 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 30 бодови 

Домашна работа 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
Редовно посетување на наставата 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Самоевалвација и надворешна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. ЖОГЛЕВ, Златко Компјутеризацијата и 

општеството 

Битола:ДНУ 1997. 

2. КАСТЕЛС, Мануел Подемот на мрежното 

општество,  т.1. 

Скопје: АЛЕФ 2005. 

3. ТАНЕНБАУМ, Ендру С. Компјутерски мрежи Скопје: АРС 

ЛАМИНА 

2010. 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. GIR,  Carli  Digitalna kultura Beograd: CLIO 2011. 

2. Van den BOOM, Holger Digitalna estetika: prilog 

pedgoskoj teoriji 

kompjutera 

Zagreb: 

INFORMATOR 

1988. 

3. МЕНСЕЛ, 

Робин.&ШТАЈНМИЛЕР, 

В.Едвард 

Мобилизирање на 

информатичкото 

општество 

Скопје: ТРИ 2009. 

4. SCHNEIDERMANN, Daniel Les folies d’Internet Paris:FAYARD 2000. 

5. BRETON, Philippe Le culte de l’Internet Paris: LA 

DECOUVERTE 

2000. 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                        Прилог бр.3 

Наслов на наставниот предмет Општествени групи и образованието 
Код БТ2Н978 
Студиска програма Интеркултурна практика во одделенската настава 
Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
Академска година / семестар прва година/ 

деветти семестар 
Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник Доцент. д-р  Гордана Стојаноска 

Редовен професор д-р Златко Жоглев 
Предуслови за запишување на 

предметот 
 

Цели на предметната програма (компетенции): студентот да 

- ја разбира општествената стратификација и хетерогеноста на општеството, 
- ги разликува различните општествени групи, 
- ги разбира и препознава стеротипите и предрасудите како негативни појави меѓу групите, 
- ги разбира механизмите кои доведуваат до дискриминација и процесот на маргинализација 

на одредени општествени групи, 

- ги разликува и разбира поимите етноцентризам и културен релативизам, 
- прави разлика помеѓу мултикултурализам и интеркултурализам, 
- умее да препознае предрасуди и стереотипи во процесот на образование, 
- умее да ги примени принципите на недискриминација во процесот на образование, 

- умее да препознае и спречи општествено исклучување на ученик или група 

ученици по било кој основ, 

- го разбира значењето на општествената мобилност и интеграцијата на сите групи 

во образовниот процес, 

- го применува стекнатото знаење во теренски истражувања и во образовниот систем  

во услови на Р. Македонија. 
Содржина на предметната програма:  

- Општество, општествена стратификација општествени групи - поим,  

- Определба на општествена група и класификација на општествени групи, 

- Културни групи, етнички групи, религиозни групи, политички групи и други видови на 

групи од функционален аспект, 

- Етноцентризам и културен реалтивизам, 

-  Мултикултурализам и интеркултурализам - поим и разлики меѓу нив, 

- Негативни појави меѓу групите: предрасуди и стереотипи и нивното влијание во 

образовниот процес, 

- Дискриминација, определба и видови на дискриминација, 

- Образованието како извор на нееднаквоста, 

- Дискриминацијата во образовниот рпоцес и влијанието на личноста на наставникот врз 

неа (авторитарен - демократски тип на водство), 

- Општествена дистанца и истата во процесот на образованието 
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- Маргинализација, општествено исклучување, сегрегација и самосегрегација на одредени 

општествени групи во процесот на образование (состојбата во РМ), 

- Општествена мобилност и мобилност во процесот на образование, 

- Значење на интеграцијата на сите општествени групи во процесот на образование  
Методи на учење: интерактивни методи на учење и поучување, индивидуална работа, предавања и 

практична работа 
Вкупен расположив фонд на часови 150  
Распределба на расположивото време  
Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 
75 часови 

Начин на оценување 
Тестови 50 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 30 бодови 

Домашна работа 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
Редовно посетување на наставата 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Самоевалвација и надворешна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ташева Марија Социологија Филозофски 

факултет - 

Скопје 

2003 

2. Жоглев Златко Социологија на 

образование 

Педагошки 

факултет - 

Битола 

2002 

3. Крис Хан Социјална 

антропологија  

Микена - 

Битола 

2009 

4. Anthony Giddens Sociologija - odabrana 

poglavlja- 

Ekonomski 

fakultet u 

Beogradu 

2002 
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Дополнителна литература      

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Хамерсли Мартин и Аткинсон 

Пол 

Етнографија: принципи 

во практика 

Нампрес, 

Скопје 

2009 

2. Брајман Ален (превед. Р. 

Цацаноска, Д. Андоновска-

Трајковска, Г. Стојаноска, С. 

Босилковска) 

Методи на 

општественото 

истражување 

УКЛО, 

Битола 

2015 

3.  

Ташева Марија  

 

Етничките групи во 

Македонија-современи 

состојби 

УКИМ, 

Скопје 

1998 

4.   

Ташева Марија  
 

Малите верски 

заедници  

 

УКИМ, 

Скопје 

2003 

http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/biblioteka
http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/biblioteka
http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/biblioteka
http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/biblioteka
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ПРИЛОГ БР.4 

Име и презиме  Кеверески Лупчо 
Дата на раѓање 25.04.1959 
Степен на образование  трет 
Наслов на научниот степен  Доктор на психолошки науки 
Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал со 

научен степен 

Образование Година Институција 

Прв степен 1986 Филозофски факултет 

– психологија, Скопје 
Втор степен 1997 ИСППИ-Скопје 

Трет степен 2004 Филозовски факултет– 

Нови Сад, одсек 

Психологија  
Подрачје, поле и област на научниот 

степен 
Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 
Образование Психологија  

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. Општа психологија  Учители  
2. Развојна психологија Воспитувачи 
3. Педагошка психологија-изборен Учители и воспитувачи 
4. Психологија  ИТО 
5. Психологија за наставници  Јазици  
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Откривање и работа со надарените и 

талентираните  
Образование на надарени и талентирани  

2. Советодавна работа на стручните соработници со 

надарените - 
Образование на надарени и талентирани 

3. Методологија-  Образование на надарени и талентирани 
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Психологија на  надареност Образование на надарени и 

талентирани 
2. Психологија на менаџмент Образовен менаџмент 
Селектирани научни резултати во последните пет години 
Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 

број 
Автори Наслов Издавач / година 
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1. Kevereski, L.  

 

Nova dokimoloska doktrina u 

ocenjivanju u visokom 

obrazovanju, 

(2012)      Zbornik  radova, 

Nastava i ucenje (stanja i 

problema), Uciteljski 

fakultet- Uzica 
2. Kevereski, L., Horvatovic, V.,  

Kvalitetot na tretmanot na 

nadarenite I talentiranite vo 

obrazovniot system na 

Republika Makedonija  

Zbornik 19 Daroviti i 

kvalitet obrazovanja, 

Visoka skola za obrazovaje 

vaspitaca, MihajloPopov-

Vrsac, Srbija, 2013 

3 Проф. Др Лупчо Кеверески,  
Утицај школске акцелрације 

на школски успех и социо-

емоционална адаптација 

даровитих и талентованих 

Истраживање у 

педагогији, Год, IV,  бр. 

1a, 2014) издава: Бeоград 

4. Kevereski, L., Kotevska-

Dimovska, M. & Ristevski,  

Analysis and Observations on 

the Descriptive Assessment in 

the Republic of Macedonia. 

In S. Opić & M. Matijević 

(Eds.), International academic 

conference - 4th Symposium: 

School for Net-generation: 

Internal Reform of Primary 

and Secondary School 

Education (pp. 111-126). 

Zagreb: Faculty of Teacher 

Education University of 

Zagreb. 2015 

5. 
Kevereski., L., i Starc, J.,  (2015 

  

Psychology of the 

communication todey 

Theory amd practice, 

Modern social and 

educational shellenges and 

phenomena-Polish anf 

Macedonian pespectives, 

Cracow  –  Bitola , 2015 

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

број 
Автори Наслов Издавач / година 

1. Кеверески Лупчо - Раководител  Национален проект- 

Откривање и работа со 

надарените и талентираните  

МОН, БРО, 2014 

2. Кеверески Лупчо - Раководител  Национален проект, Примена 

и интерпретација на тестовите 

за откривање на надарените и 

талентираните 

МОН, БРО, 2014 

3.    
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
Преку 35 Преку 3 / 
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Прилог бр.4 
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии                                                                                                     

 

Име и презиме  Виолета Јанушева 

Дата на раѓање 16.11.1968 г.  

Степен на образование  Трет 

Наслов на научниот степен  Доктор на филолошки науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал 

со научен степен 

Образование Година Институција 

Прв циклус: Наставник 

по македонски јазик 

1991 Филолошки факултет – 

Скопје  

Прв циклус: Наставник 

по јужнословенски 

книжевности 

1998 Филолошки факултет – 

Скопје  

Втор циклус: Магистер 

по филолошки науки 

2004 Филолошки факултет 

„Б. Конески“ – Скопје  

Трет циклус: Доктор по 

филолошки науки 

2009 Филолошки факултет 

„Б. Конески“ – Скопје  

Подрачје, поле и област на научниот 

степен 

Подрачје Поле  Област  

Хуманистички 

науки 

Наука за јазик Македонистика 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет – 

Битола  

Вонреден професор 

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

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
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Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Фонетика и фонологија на СМЈ Македонски јазик и книжевност /  

Педагошки факултет – Битола  

2. СМЈ – Морфологија  Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола  

3. СМЈ – Лексикологија и фразеологија Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола  

4. СМЈ – Зборообразување  Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола  

5. СМЈ - Лингвостилистика Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола  

6.  СМЈ – Синтакса  Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола  

7. Социолингвистика Македонски јазик и книжевност, Англиски 

јазик и книжевност, Преведување од 

македонски на англиски и од англиски на 

македонски јазик / Педагошки факултет – 

Битола  

8.  Општа лингвистика Македонски јазик и книжевност, Англиски 

јазик и книжевност, Преведување од 

македонски на англиски и од англиски на 

македонски јазик / Педагошки факултет – 

Битола  

9. Семиологија Македонски јазик и книжевност, Англиски 

јазик и книжевност / Педагошки факултет 

– Битола  

10. Македонски јазик / Современ македонски јазик Наставник по одделенска настава, 

Воспитувач, Англиски јазик и книжевност, 

Социјална и рехабилитациска педагогија / 

Педагошки факултет – Битола  

11.  Современ македонски јазик 1, 2, 3  Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски јазик / 
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Педагошки факултет – Битола  

12.  Основи на врзан текст Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски јазик / 

Педагошки факултет – Битола  

13. Психолингвистика Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски јазик / 

Педагошки факултет – Битола  

14. Академско пишување 1, 2 Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски јазик / 

Педагошки факултет – Битола  

15. Терминологија 1, 2  Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски јазик / 

Педагошки факултет – Битола  

16. Практична настава Англиски јазик и книжевност, 

Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски јазик / 

Педагошки факултет – Битола  

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Лингвистички основи на наставата по 

македонски јазик 

Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола  

2. Лингвистика Одделенска настава, Воспитувачи / 

Педагошки факултет – Битола  

3.  Правопис и правоговор Одделенска настава, Воспитувачи / 

Педагошки факултет – Битола  

4. Академско пишување Македонски јазик и книжевност, Англиски 

јазик и книжевност, Германски јазик и 

книжевност / Педагошки факултет – 

Битола  

5. Докимологија Македонски јазик и книжевност, Англиски 

јазик и книжевност, Германски јазик и 
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книжевност, Менаџмент на човечки 

ресурси / Педагошки факултет – Битола  

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

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

германски / Педагошки факултет – Битола  

2. Билингвизам  Наука за јазик – македонски јазик / 

Педагошки факултет – Битола  

3. Евалуација на наставата, наставниот процес и 

образовните установи 

Наука за јазик – македонски, англиски, 

германски, Менаџмент во образование / 

Педагошки факултет – Битола  

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Violeta Janusheva, Jana Jurukovska The Relevance of the Difference 

between Punctuation and 

Orthographic Marks in Teaching 

the Macedonian Language in 

Primary Education 

International Journal of 

Language Academy / 2016 

2. Violeta Januševa Turkish Loanwords in the 

Conversational Style of the 

Modern Macedonian Language 

International Journal 

„Тeacher“ / 2016 

3. Bisera Kostadinovska, Violeta 

Janusheva 

Forms for Addressing in the 

Macedonian and English 

Language – Trends in the 

Television Shows  

International Journal of 

Science and Research / 

2015 

4. Виолета Јанушева, Јана 

Јуруковска 

Големата (малата) буква во 

пишаната практика на 

македонскиот стандарден 

јазик (поими од областа на 

Институт за македонска 

литература, „Филолошки 

студии“ / 2015 
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образованието) 

5. Violeta Janusheva, Jana Jurukovska Conceptual formulation of 

neologisms in various 

dictionaries and primary school 

Macedonian language course 

textbooks  

Journal of Linguistic and 

Language Studies / 2015 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Јове Димитрија Талевски 

Виолета Јанушева 

Милена Пејчиновска 

Проект за модернизација на 

образованието – Учење преку 

истражување 

 2010 

2. Виолета Јанушева 

Јордан Стојаноски 

Јове Д. Талевски 

Маcedonian as a foreign 

language – upgrading the 

curricula (MaFoLaC) 

Изучување на 

македонскиот јазик како 

странски – надградба на 

курикулумот 
 

158638-TEMPUS-1-2009-1-

МК-JPCR 

3.    

4.    

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
30 2 / 
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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 

(Бацхелор) 

1983 Филозофски факултет 

ННСГ за Социологија - 

Скопје 

Втор степен 

(М.А.) 

1992 Институт за социолошки и 

политичко - правни 

истражувања - Скопје 

Трет степен 

(Пх.Д.) 

1996 Филозофски факултет - 

Скопје 

 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Социол

огија 

Социологија на научно-

технолошкиот развој; 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Социол

огија 

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 

 

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, македонски - германски, 

македонски - француски)/ Педагошки 

факултет - Битола 

2. 

Компаративни религиски системи Учители/Педагошки факултет - Битола 

Воспитувачи/ Педагошки факултет - 

Битола 

Јазични насоки (македонски - 

англиски, македонски - германски, 
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македонски - француски)/ Педагошки 

факултет - Битола 

3. 

Деловно комуницирање Јазични насоки (македонски - 

англиски, македонски - германски, 

македонски - француски)/ 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.   

2.  
 

 

10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Проф. д-р Златко 

Жоглев 

М-р Гордана 

Стојаноска 

Христијанството како 

извор на 

интеркултурата (во 

печат) 

Министерство за 

култура, во соработка 

со Комисијата за 

односи                                                                            

со верските заедници и 

религиозните групи на 

република Македонија, 

2010 

2. 

Проф. д-р Златко 

Жоглев, 

М-р Гордана 

Стојаноска 

Социологија на 

менаџментот и 

промените во 

македонското 

општество(во печат) 

Институт за 

социологија –Скопје  

3. 

Проф. д-р Златко 

Жоглев, 

М-р Гордана 

Стојаноска 

Религијата верските 

заедници и религиозни 

групи, вредностите и 

општеството  

Педагошки факултет, 

Едирне, Р. Турција, 

Педагошки факултет 

Стара Загора, Р. 

Бугарија, Педагошки 
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факултет „Свети 

Климент Охридски, 

Скопје”, Р. Македонија  

4. 

Проф. д-р Златко 

Жоглев, 

М-р Гордана 

Стојаноска, 

Ѓулен Емин 

Најзначајни 

карактеристики на 

турските верски 

училишта во Битола до 

Младотурското 

движење (во печат) 

Универзитет „Свети 

Климент Охридски” – 

Битола, 

Меѓународен форум 

5. 

 

Проф. д-р Златко 

Жоглев, Весна 

Жоглева, Ѓулен 

Емин 

Туркисх Примарѕ Сцхоол 

ин Битола 
УКЛО, 2011 

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Проф. д-р Златко 

Жоглев 

 

Промотинг а Модел оф 

Интегратед Университѕ 

ин тхе Формер Ѕугослав 

Републиц оф Мацедониа 

(ПРИУМ) 

ТЕМПУС – ЈЕП 

Пројецт 

2. 

Проф. д-р Златко 

Жоглев 

 

 “Десигнинг анд 

имплементинг оф тхе 

НЉФ” (ДИНАЉУФ) 

145165 – ТЕМПУС – 

2008 – СЕ – СМХЕС 

(2008-4763) 

3. 

Проф. д-р Златко 

Жоглев 

 

Буилдинг Цапацитѕ фор 

Струцтурал Реформ ин 

Хигхер Едуцатион оф 

Њестерн Балкан 

Цоунтриес (СТРЕЊ) 

511335-ТЕМПУС-1-

2010-РС-ТЕМПУС-

СМХЕС 

4. 

Проф. д-р Златко 

Жоглев 

 

БАЛКАН СЦХЕМЕ ФОР 

ИНТЕРНАТИОНАЛИЗА

ТИОН ОФ ЛЕАРНИНГ 

ТОГЕТХЕР ЊИТХ ЕУ 

УНИВЕРСИТИЕС – 

БАСИЛЕУС  

ЕРАСМУС МУНДУС 

Ацтион 2 Пројецт:  

 

5. 

Проф. д-р Златко 

Жоглев 

 

 ТЕМПУС – СМГР 

Пројецт ЦУБРИЦ 

 

158999 – ТЕМПУС – 

ЕС 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 
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1. 

Проф. д-р Хасан 

Јашари, Проф. д-р 

Златко Жоглев, Проф. 

д-р Јонуз Абдулаи 

Студентите и 

религиозните политички 

движења 

ЈИЕ Универзитет, 2008 

2. 
Проф. д-р Златко 

Жоглев 
Врвовите на филозофот 

Педагошки факултет-

Битола, 2006 

3.    

4.    

5.    

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 10 

11.2 Магистерски работи 7 

11.3 Докторски работи 4 

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.     
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 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. 
Педагошки факултет 

- Битола 
Воведно излагање 

Прва 

интернациона

лна 

конференција: 

Надарените и 

талентираните 

креатори на  

прогресот 

(теорија и 

практика). 

2009 

2. 

Министерство за 

култура, во 

соработка со 

Комисијата за 

односи                                                                            

со верските 

заедници и 

религиозните групи 

на република 

Македонија 

Христијанството 

како извор на 

интеркултурата 

Светска 

Конференција 

за 

меѓурелигиски 

и                                                                           

Меѓуцивилиза

циски Дијалог. 

2009 

3. 

Проф. д-р Златко 

Жоглев, 

М-р Гордана 

Стојаноска, 

Ѓулен Емин 

Најзначајни 

карактеристики на 

турските верски 

училишта во Битола 

до Младотурското 

движење (во печат) 

Универзитет 

„Свети 

Климент 

Охридски” – 

Битола, 

Меѓународен 

форум 

2011 
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Прилог бр.4 
Податоци за наставниците - ментори на докторски трудoви                                                                                                      

Име и презиме  Татјана Атанасоска 

Дата на раѓање 12.10.1966 

Степен на образование  Doktorat 

Наслов на научниот степен  Doktor na pedago{ki nauki 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал со 

научен степен 

Образование Година Институција 

Diplomiran pedagog 1989 Filozofski 

fakultet  Skopje 

Magister na pedago{ki 

nauki 

1994 Filozofski 

fakultet  Skopje 

Doktor na pedago{ki 

nauki 

2001 Filozofski 

fakultet  Skopje 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен 

Подрачје Поле  Област  

Op{testveni 

nauki 

Obrazovanie Pedagogija 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Pedago{ki Fakultet 

Bitola 

Redoven professor 

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

Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Pedagogija Наставник за одделенска настава, 

vospituva~i, Profesor po 

makedonski,Profesor po  angliski 
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jazik, Profesor  po germanski jazik,  

2. Predu~ili{na pedagogija 

 

Vospituva~ 

3. Semejna pedagogija Наставник за одделенска настава, 

vospituva~i, Profesor po makedonski 

jazik,Profesor po angliski jazik, 

Profesor  po  germanski jazik,  

4. Teorija na vospitanie Социјална и рехабилитациска педагогија 

5. Социјално-педагошка работа со семејство Социјална и рехабилитациска педагогија 

6. Теорија на социјална инклузија Социјална и рехабилитациска педагогија 

7. Педагошко советување и ориентација Социјална и рехабилитациска педагогија 

8. Теорија и практикана играта Социјална и рехабилитациска педагогија 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Obrazovni promeni I inovacii Teorija na u~ewe i pou~uvawe 

   

2. Pedago{ki nadzor I sovetuvawe Teorija na u~ewe I pou~uvawe 

3. Sovremena obrazovna tehnologija Teorija na u~ewe I pou~uvawe 

4. Mikropedagogija Teorija na u~ewe I pou~uvawe 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Reforma na vospitanieto I obrazovanieto Образовни науки 

2. Visoko{kolska didaktika Образовни науки 

9. 

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

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Dr.Cvetkova Dimov, Dr.Iliev, 

Dr. Atanasoska 

Inclusive Education: Continuity of the 

Macedonian Reflective Techer Procedia 

Social and Behavioral Sciences 

Elsevier Ltd.2014 

2. Dr. Iliev,Dr.Cvetkova Dimov, 

Dr.Atanasoska 

The quality of pupil action researches in the 

light of research 

Paradigm,Procedia Social and Behavioral 

Sciences 

Elsevier Ltd ,2014 

3. Dr Cvetkova Dimov, Dr.  

Atanasoska Dr. Iliev,  Dr. 

AndonovskaTrajkovska, Dr, 

Seweryn Kuzmanovska 

  

Importance Of Investment In Research’s Of 

Students And 

Teachers Epistemological And Pedagogical 

Beliefs, Procedia Social and Behavioral 

Sciences 

Elsevier Ltd, 2015 

 

4. Dr. Gulevska,Dr. Atanasoska Enhancing Teacher Competences with 

emotional and ethical capacity, 

International Journal of Cognitive 

Research in science, Engineering and 

Education 

2015 

5. Rrustemi, Dr. Atanasoska The Function of Teaching Techniques in 

students learning, International Journal 

of Education TEACHER 

2016 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов на проектот Издавач / година 

1. USAID, MCEC Me|uetni~ka integracija vo 

obrazovanieto 

2013-prodol`uva 

2. MON, Holandska Vlada, 

Svetska Banka, Uloga na 

nositel na programa, 

obu~uva~ vo programi 

Modernizacija na obrazovanieto 2010 
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3. UNICEF  Gradewe na kapacitetite za jazi~na 

i matemati~ka pismenost za 

unapreduvawe na rezultatite od 

u~eweto na u~enicite 

2011  prodol`uva 

4. UNICEF Inkluzivno Obrazovanie 2011 prodol`uva 

5. UNICEF Izgotvuvawe na nacionalna 

programa za profesionalen razvoj 

za ran detski razvoj 

2011 prodol`uva 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
Pove}e od  30 dvanaeset pet 
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Прилог бр.4 

 
                                                                                                  

Име и презиме  Валентина Гулевска 

Дата на раѓање 05.01.1969 

Степен на образование  трет 

Наслов на научниот степен  доктор на науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал со 

научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор по филозофски 

науки 

2003 Филозофски факултет, 

Скопје 

   

   

Подрачје, поле и област на научниот 

степен 

Подрачје Поле  Област  

Хуманистички 

науки  

Филозофија Историја на 

филозофијата 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет, Битола Редовен професор 

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

Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Филозофија Наставник за одделенска настава / Педагошки факултет, Битола 

Воспитувачи / Педагошки факултет, Битола 

Социјална и рехабилитациска педагогија, Педагошки факултет, Битола 
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Македонски јазик и книжевност / Педагошки факултет, Битола 

Англиски јазик и книжевност / Педагошки факултет, Битола 

2. Етика Наставник за одделенска настава / Педагошки факултет, Битола 

Воспитувачи / Педагошки факултет, Битола 

Македонски јазик и книжевност / Педагошки факултет, Битола 

Англиски јазик и книжевност / Педагошки факултет, Битола 

Социјална и рехабилитациска педагогија, Педагошки факултет, Битола 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. / / 

2. / / 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Образовна етика 

 

Образовни науки / Педагошки факултет, Битола 

2. Антички книжевни родови 

 

Класична филологија / Филозофски факултет, Скопје 

3. Античко наследство во 

византиската книжевност 

Класична филологија / Филозофски факултет, Скопје 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.  

Valentina Gulevska 

 

"Eshaton – posljednji kulturni topos 

 

Hrvatsko filozofsko 
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čovječanstva", Čovjek i kultura (429-436) 

 

društvo  

Zagreb, 2010 

 

2.  

Валентина Гулевска 

 

 

Magister caritatis 

 

Педагошки факултет, 

Битола, 2010 

 

3.  

Валентина Гулевска 

 

„Краток осврт кон филозофско-

богословската димензија во 

книжевното творештво на св. Климент 

Охридски“, Хоризонти,7 (761-771) 

 

 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ 

Битола, 2011 

4.  

Валентина Гулевска 

 

 

„Балансирање меѓу системите на 

вредности и модерната образовна 

политика“, Учител, 4 (121-127) 

 

 

Педагошки факултет 

Битола, 2012 

5.  

Valentina Gulevska 

 

"The Teacher's Professional Ethics", 

Teacher, 5 (98-104) 

 

 

Faculty of Education 

Bitola, 2013 

6.  

Valentina Gulevska 

 

"The philosophic aspects of seeing moral 

development of gifted" (81-85) 

 

 

Faculty of Education, 

Vršac, 2011 

7.  

Valentina Gulevska 

 

"Ethics in education" (11-19) 

 

Faculty of Education,  
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Jagodina, 2011 

 

8.  

Valentina Gulevska 

 

 

"The cultural pluralism as a key element 

in the education" (177-181) 

 

 

Faculty of Education, 

Skopje, 2011 

9.  

 

Валентина Гулевска 

 

„Етичките импликации на 

институционалната самоевалвација во 

високото образование“ (69-79) 

 

 

Македонско научно 

друштво,  

Битола, 2011 

10.  

 

Valentina Gulevska 

 

"The Philosophy of Constantine-Cyril and 

its Contribution to the Spread of the 

Educational Policy in the Slavic World" 

(161-165) 

 

Faculty of Education, 

Florina, 2012 

11.  

Nikolaos Fotopoulos, 

Ifigeneia Vamvakidou, 

Valentina Gulevska,  

Elias Michalidis 

 

 

"Students in the Pedagogic Faculty of the 

University of Western Macedonia and in 

the Faculty of Education of the University 

of Bitola Describe the Borders" 

(118-128) 

 

Faculty of Education, 

Florina, 2012 

12.  

Valentina Gulevska 

 

"The Philosophy of the Cappadocian 

Fathers – Dispute between Christianity 

and Hellenism" (97-102) 

 

 

Faculty of Philosophy,  

Niš, 2013 

13.  

Valentina Gulevska 

 

"Ethics in Macedonian Educational 

 

Faculty of Education, 
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Curricula" (111-120) 

 

Užice, 2013 

14.  

Valentina Gulevska 

"The Effects of Information Revolution 

upon the Critical Thinking and Values in 

Education" (497-502) 

Faculty of Education and 

Philology in  Korçë, 2014 

15.  

Valentina Gulevska 

“The Impact of Student’s Personal 

Philosophy on the Effective Practice of 

Teaching in Multicultural Classrooms” 

(127-134) 

Faculty of Philosophy in 

Skopje, 2014 

16. Valentina Gulevska "Harmony in Differences as Educational 

Value" (163-172) 

Faculty of Education in 

Sofia, 2015 

17. Voglushe Kurteshi, 

Valentina Gulevska 

"Ethical principles by teachers in school 

class" in IJ Teacher (37-42) 

Faculty of Education in 

Bitola, 2015 

18. Jehona Rrustemi, 

Valentina Gulevska 

"Professional Ethics of Teacher – 

Literature Review" in IJ Teacher (45-52) 

Faculty of Education in 

Bitola, 2015 

19. Valentina Gulevska, 

Tatjana Atanasoska 

“Enhancing Teacher Competencies with 

Emotional and Ethical Capacity” 

IJCRSEE, Vol. 3, No.2, 2015, 85-90. 

The Association for the 

Development of Science, 

Engineering and 

Education, Serbia 

20.  

Валентина Гулевска 

 „Воспитувањето на младите според 

Кападокиските отци“ (817-826) 

Учитељски факултет, 

Призрен - Лепосавиќ, 

2015 

21. Anita Strezova,  

Valentina Gulevska 

„Cappadocian Fathers and their Doctrine 

of God” (827-852) 

Faculty of Education in 

Prizren – Leposavic, 2015 

22.  

Valentina Gulevska 

 

"The Idea of Justice According to Plato 

and Pseudo-Dionysius the Areopagite", 

(103-119) 

Faculty of Philosophy, 

Skopje, 2016 

 

23. 

Валентина Гулевска „Интеркултурните компетенции и 

нивното значење во образовниот 

систем“, Прирачник за мултикултурно 

образование (97-113) 

МЦГО/USAID, Скопје, 

2015. 
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24. Valentina Gulevska (editor)  

Modern Social and Educational 

Challenges and Phenomena: Polish and 

Macedonian Perspectives 

Pedagogical University of 

Cracow and "St. Kliment 

Ohridski University" of 

Bitola,  Cracow – Bitola, 

2015 

25. Voglushe Kurteshi 

Valentina Gulevska 

“Comparative Investigation of Factors of 

Violence in Kosovo and Macedonia”, 

International Journal of Education and 

Research, Vol. 4 No. 1 (471-488) 

Contemporary Research 

Center, CRC Publications, 

2016   

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

Ред. 

број 

Автори Наслов на проектот Издавач / година 

1.  

МОН 

Модернизација на образованието: 

Учење преку истражување 

  

 

2008/2011 

2.  

CEPS (Ljubljana) 

Introduction to Education Policy within 

the EU Policies and Macedonian 

Education 

 

 

2011/2012 

3.  

OSCE 

 

Mentoring Students of Pedagogy: 

Guideliness for Conducting Practicum 

Assignments for Students – Future 

Teachers, Educators and Pedagogues 

 

  

2013 

 

4. 

 

OSCE 

 

Strengthening the Pre-Service Teacher 

Training System in a Multi-Ethnic Society 

 

 

2013 

5.  

USAID / МЦГО 

 

Interethnic Integration in Education 

 

 

2013/2014 
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6.  

LOJA 

Anchoring Multiethnic Youth Work in 

University Curricula of Future Teachers, 

Center for Balkan Cooperation "Loja", 

2014/2015 

 

2014/2015 

 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
130 5 1 
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Име и презиме  Деан Илиев 

Дата на раѓање 31.12.1971 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Доктор на педагошки науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран педагог 1995 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за 

педагогија 

Дипломиран 

социјален работник 

1997 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за 

социјална работа и 

социјална политика 

Магистер на 

педагошки науки 

2001 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за 

педагогија 

Доктор на педагошки 

работи 

2005 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за 

педагогија 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 
Образование 

Педагогија, 

Дидактика, 

Методологија на 

истражување и 

Перманентно 

образование 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Универитет „Св. Климент 

Охридски”- Битола, 

Педагошки факултет 

Вонреден професор за 

областите 

Педагогија, Социјална 

педагогија и Перманентно 
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образование 

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

на студии 

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

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методологија на истражување Наставник за одделенска настава, 

Воспитувач, ИТО 

2. Дидактика Наставник за одделенска настава, 

Странски јазици, ИТО 

3. Перманентно образование Наставник за одделенска настава, 

Воспитувач, ИТО 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методологија на научно-истражувачка 

работа 

Сите насоки 

2. Развој на курикулум, Стратегии за учење и 

поучување, Евалуација на педагошко 

постигнување 

Теорија на поучување 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методологија на истражување во 

образовните науки 

Доктор по образовни науки, Доктор по 

менаџмент во образованието 

2. Високошколска дидактика Доктор по образовни науки 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Илиев Д., Илиева Н., 

Пипидзаноска И. 

Ацтион Ресеарцх 

Демоцрацѕ ин Ментхоринг 

Сцхоолс 

Интернатионал Јоурнал 

оф Хуманитиес анд 

Социал Сциенце, Вол. 

1 Но. 21 ШСпециал 

Иссуе - Децембер 

2011Ќ, 2011 

2. Илиев Деан Пупилс Ас Ацтион 

Ресеарцхерс- Бенефитс Анд 

Лимитатион 

Елсевиер, Процедиа - 

Социал анд Бехавиорал 

Сциенцес, 2010 

3. Илиев Д.& Атанасоска Т. ЕЦТС Теацхер- Лонг-терм 

анд Схорт-терм Валуес 

УНЕСКО, 2010 

4. Илиев Деан Специфиц аспецт фор 

ресеарцхинг тхе процессес 

оф инцлусион оф цхилдрен 

Балкан Социетѕ фор 

Педагогѕ анд 

Едуцатион, БАСОПЕД, 
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ин тхе едуцатионал сѕстем 2009  

5. Илиев Деан Дидацтицал рефлецтион он 

тхе Еуропеан едуцатионал 

цхалленгес 

Балкан Социетѕ фор 

Педагогѕ анд 

Едуцатион, БАСОПЕД, 

2007 

6. 

Илиев Деан 

Њаѕс оф упградинг тхе 

валуес оф ацтион 

ресеарцхес фоцусед он 

лифе -лонг леарнинг оф 

теацхерс 

Балкан Социетѕ фор 

Педагогѕ анд 

Едуцатион, БАСОПЕД, 

2008 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Илиев Деан Проект за модернизација на 

образованието 

Министерство за 

образование и наука на 

РМ и Светска банка и 

холандска влада, 2010 

2. Илиев Деан Проект за модернизација на 

образованието 

Министерство за 

образование и наука на 

РМ и Светска банка, и 

холандска влада, 2008 

3. Божин Доневски ТЕМПУС–ЦАРДС Пројецт 

“Упградинг оф а сѕстем фор 

љуалитѕ ассессмент ат тхе 

Университѕ Ст. Климент 

Охридски ин Битола 

(УПЉУАЛ)”, суппортед бѕ 

ЕУ-Дирецторате-Генерал 

Едуцатион анд Цултуре, 

Брусселс, ундер тхе 

Референце нумбер 

СМ_СЦМ-Ц022А06-2006 

ТЕМПУС–ЦАРДС, 

2006-  

4.  ТЕМПУС-ЦАРДС-СЦМ-Н° 

Ц037А06-ФЅР-СЦГ, 

Интернатионал Релатионс 

Полицѕ фор Регионал 

Интегратион Промотион 

(ИНТЕРПОЛ) 

ТЕМПУС–ЦАРДС, 

5. УНИЦЕФ Инклузивно образование ЕЕНЕТ, канцеларија на 

УНИЦЕФ во Скопје, 

2011 

6 Университѕ оф Информатион 

Тецхнологѕ анд Манагемент 

ин Рзесзоњ 

Еуро Фундс-Мацедониан 

Едуцатион-Полисх 

Еџпериенце пројецт 

Университѕ оф 

Информатион 

Тецхнологѕ анд 

Манагемент ин 
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Рзесзоњ, анд Институте 

фор Социал анд 

Хуманитиес Ресеарцх 

Еуро-Балкан, 2008 

7. СПАРК- Амстердам, Тхе 

Нетхерландс 

Пројецт “Тхе 

ентрепренеуриал 

аспиратионс ин тхе хигхер 

едуцатион” 

СПАРК, Бизнис Старт 

ап центар Битола, 2008 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

Над 50 4 1 
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Име и презиме  Петровски Добри 

Дата на раѓање 08.09.1955 

Степен на образование  трет 

Наслов на научниот степен  Доктор на науки од областа на менаџментот 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Прв степен 1979 Правен факултет-

Битола 

Втор степен 1996 ИСППИ-Скопје 

Трет степен 1998 ИСППИ-Скопје 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 

Образование Менаџмент 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет-

Битола 

Редовен професор 

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

на студии 

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

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Организација на образованието Сите насоки 

2. Основи на демократија со методика Учители и воспитувачи 

3. Библиотекарство Сите насоки 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Училишна култура и однесување Менаџмент во образование 

2. Професионален и кариерен развој Менаџмент во образование и Работа 

со талентирани и надарени 

3.   

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Менаџмент на човечки ресурси Менаџмент образование 

2. Стратегиски менаџмент Менаџмент во образование 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. Автори Наслов Издавач / година 
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број 

1. Добри Петровски Библиотечен менаџмент Универзитет 

“Св.Климент 

Охридски”-Битола, 

2012 

2. Добри Петровски Differences in emotional 

intelligence between pupils in 

primary and secondary school  

 

TEACHER International 

journal,  Faculty of 

Education, Bitola, 2015 

3. Добри Петровски Клучни компетенции на 

наставниците – ментори во 

основните училишта  

 

  Дидактичко- 

методички приступи и 

стратегије-подршка 

учењу и развоју деце– 

Београд 2015 

4. Добри Петровски Социјална димензија и 

високо образовање у 

Србији  

 

Зборник радова, 

Зборник резимеа са 8. 

међународне 

интердисциплинарне 

научно-стручне 

конференције: 

Хоризонти,  Висока 

школа струковних 

студија за образовање 

васпитача и тренера, 

Суботица 8-9 Мај 2015 

5. Добри Петровски The role of the cultural 

institutions in the Civic 

education (Jasminka Kocoska 

& Dobri Petrovski)   

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR) ISSN (Online): 

2319-7064, Volume 4 

Issue 4 March 2015, 

online at: 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Dobri Petrovski – coordinator of 

the project  

Entrepreneurial learning  SEECEL- South east 

European center for 

entrepreneurial learning 

2014/2015 

2. Dobri Petrovski  Perspectives of the teaching 
staff in terms of their career 
development, Објавен во: 

Modern  

 

Еducational Challenges 

and Phenomena. Polish 

and Macedonian 

Perspective, Wyższa 

szkoła pedagogiczna im. 

j. Korczaka w 

Warszawie/Универзитет 
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Св. Климент Охридски 

– Битола, Warszawa - 

Bitola 2014. 

3. Dobri Petrovski Greek Association Didactics of 

Mathematics, Florina, 

University of Wwestern 

Macedonia, Faculty of 

Education, Greece  

 

Март 2013, 

4. Dobri Petrovski (како експерт во 

проектот 

Project “Living Democracy 

SEE” (Makedonija)  

 

Zurich University of 

Teacher Education (IPE) 

International Project in 

Education,  2014/15) 

5. Dobri Petrovski Democracy and civic 

education base of 

Macedonian 

ETEN-European 

Teachers Education 

Network – Viana 

Portugal 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

Преку 100 Преку 30 5 
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Прилог бр.4 
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  
втор и трет циклус на студии                                                                                                     

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 
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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 

природа и општество 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 

4.  Регионална географија Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола  

Македонски и странски јазици 

(македонски-англиски, македонски- 

германски, македонски-француски)/ 

Педагошки факултет – Битола 

5. Нашата татковина Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 

Македонски и странски јазици 

(македонски-англиски, македонски- 

германски, македонски-француски)/ 

Педагошки факултет – Битола 

Македонски, англиски, германски јазик и 

книжевност/ Педагошки факултет – 

Битола 

6. Оценување на учениците Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Македонски и странски јазици 

(македонски-англиски, македонски- 

германски, македонски-француски)/ 

Педагошки факултет – Битола 

Македонски, англиски, германски јазик и 

книжевност/ Педагошки факултет – 

Битола 

Преведување / Педагошки факултет 
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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 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 
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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. 

Talevski D. J., Janusheva V., 

Pejchinovska M. 

Teachers’ Development in 

Relation to Evaluation - 

Learning Teams as a Possibility 

for More Effective Assessment 

Process of Students’ 

Achievements 

Educatia Plus No. 7, 

Faculty of Science 

Education, Psychology and 

Social Work, Aurel Vlaicu 

University of Arad, 

Romania 

ISSN: 1842-077X, E-ISSN 

(online) 2068-1151, 

EBSCO /2011 

2. 

Јове Д. Талевски, Ѓоко А. 

Стрезовски 

Улогата на училиштата и 

соработката со полициската 

превенција во превенирањето 

на наркоманијата кај 

средношколската популација 

во Битола  

Интернационално 

списание Хоризонти бр.7 

Универзитет Св. 

Климент Охридски/ 2012 

3.  Jove Dimitrija Talevski Descriptive assessment, 

continuous following and 

monitoring of student’s 

achievements and his 

IJAS/ 2011 
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development 

4. 

Talevski J., Pejchinovska M., 

Janusheva V. 

Teaching in Classes with 

Research Techniques – Case 

Study in the Elementary 

Education in Republic of 

Macedonia 

Educational Alternatives,  

Sunny Beach, Bulgaria (81 

– 94), Vol. 10, ISSN 1313-

2571, 10 (2), EBSCO/2012 

5. 

Kuka M., Jovanović K., Talevski J. 

Changes in the Structure of 

Educational System in the 

Function of Millennium 

Tendencies 

 

Mediterranean Journal of 

Social Sciences, Rome, 

Italy (63 – 66), Vol. 3 (14), 

November 2012, ISSN 

2039-9340, E-ISSN 2039-

2117 (online), 

EBSCO/2012 

Global Impact Factor: 

0.377 

6. 

Kuka M., Jovanović K., Talevski J. 

Changes in the Structure of 

Educational System in the 

Function of Millennium 

Tendencies  

 

International Journal of 

Research in Engineering, It 

and Social Sciences, New 

Delhi, India (176 – 181), 

IJREISS Vol. 2, Issue 10 

(October 2012), ISSN: 

2250-0588/2012 

Global Impact Factor: 

0.204 

Ulrich's Periodicals,   

Directory, ProQuest,  
Google Scholar Impact 

Factor: 5.07  

7. 

Kuka M., Jovanović K., Talevski J. 
Model of Strategic Planning In 

High Education 

ARPN Journal of Science 

and Technology, Granada, 

Spain (371 – 372), Vol. 2, 

Special Issue, ICTL (Part 

2) 2012, ISSN 2225-7217, 

BDI/2012  

8. Kuka M., Jovanović K., Talevski J. Changes in the Structure of 

Educational System in the 

European Scientific 

Journal – October, Special 
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Function of Millennium 

Tendencies  

Edition, Vol. 8, No. 32, (80 

– 85), London, United 

Kingdom, ISSN: 1857-

7431, EBSCO/2012  

Index Copernicus Impact 

Factor 2013: 8.25 

9. 

Kuka M., Jovanović K., Talevski J. 

Проектирование новьих 

структур системвьи 

образования 

Научно-педагогический 

журнал Известия 

Южного федерального 

университета, № 5, 

Южный федеральный 

университет Ростов на 

Дону, Росси́я,УДК 

001.895:378, BDI/2013 

10. 

Talevski J., Pejchinovska M. 

Pupil’s Activities and Learning 

Process Effects  

 

Educational Alternatives, 

Sunny Beach, Bulgaria (33 

– 43), Vol. 11, Part 2, ISSN 

1313-2571, EBSCO /2013  

11. 

Kuka M., Talevski J., Jovanović K. 

New Conceptions of 

Educational Systems in the 

Function of Projecting School of 

the Future  

US – China Education 

Review, Vol. 3, No. 9, 

ISSN: 2161-623X, 2161-

6248, EBSCO /2013 

12. 

Talevski J., Januševa V., 

Pejčinovska M. 

Formative Assessment and its 

Effects in the Teaching Practice, 

oбјавен во: Modern Social and 

Еducational Challenges and 

Phenomena. Polish and 

Macedonian Perspective 

Wyższa szkoła 

pedagogiczna im. j. 

Korczaka w 

Warszawie/Универзитет 

Св. Климент Охридски – 

Битола, Warszawa – Bitola 

/ 2014 

13. 

Talevski J., Januševa V., 

Pejčinovska M. 

Implementation of the 

Formative Assessment in 

Combined Classes 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, 

Turkey/ 2014  

14. 

Pejčinovska M., Talevski J., 

Januševa V. 

The significance of Continual 

Enhancement of Teachers’ 

Skills at Research Procedures 

Application in Primary 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, 

Turkey/ 2014 
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Education 

15. 

Januševa V., Talevski J., 

Pejčinovska M. 

Teaching Macedonian as a 

Foreign Language 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, 

Turkey/ 2014 

16. 

Pejčinovska M., Talevski J., 

Januševa V. 

Improving of the Multicultural 

Environment in the Classroom 

Practicum of Future 

Pedagogues, Teachers and 

Kindergarten Teachers in 

Multicultural 

Environments – 

Experiences and 

Challenges, OSCE, 

Скопје, Македонија/ 2014 

17. 

Ђокић И., Кука М., Талевски Ј. 
Правци реконструкције 

система образовања 

Квалитет и изврсност 

образовању, Београд, 

Србија/ 2015 

 

18. 

Ђокић И., Кука М., Талевски Ј., 

Ставови и мишљења 

студената струковних 

васпитачких студија о 

садржинској концепцији 

васпитачких студија 

Воспитно-образовни и 

спортски хоризонти, 

Висока школа 

струковних студија за 

образовање васпитача и 

тренера, Суботица, 

Србија, 2015 

19. 

Kuka M., Djokic I., Medic B., 

Talevski J., 

Reinventing Structures and 

Strategies for Development of 

Higher Education 

XII International Scientific 

and Practical Conference: 

Science and Education,  

Volume 9, Pedagogical 

Sciences, Sheffield, ISBN 

978-966-8736-05-6, 

England and Wales, 2016 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола 

Подобрување на одличноста 

во јавната администрација, 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 
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(Improving the Excellence in 

Public Administration and 

Public Policy) 

Битола, ТЕМПУС/2014 

2. Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола 

Интегрирање и структурирање 

на меѓународната соработка 

во Република Македонија, 

ISdRIM  

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, ТЕМПУС/2014 

3. Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола 

Политика на меѓународна 

соработка за промовирање на 

регионалната интеграција, 

INTERPOL (International 

Relations Policy for Regional 

Integration Promotion) 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, ТЕМПУС/2014 

4. 

Педагошки факултет – Битола, 

Талевски Д. Ј. и др.  

Откривање и работа со 

надарени и талентирани 

ученици во предучилишното, 

основното и средното 

образование  

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола,  

одобрен од 

Министерството за 

образование и наука, бр. 

11-7997/4 од 

4.6.2014/2014 

5. 

Gollob R., Talevski J., 

Ilieva V.  

Living Democracy SEE 

(Macedonia) 

“Zurich University of 

Teacher Education PH“ –

Zürich, Педагошки 

факултет, Универзитет 

„Св. Климент Охридски“ 

– Битола/март 2014 – 

декември 2014 

6. 

Педагошки факултет – Битола, 

Талевски Д. Ј. и др. 

Промовирање на модел на 

интегриран универзитет во 

Република Македонија, 

PRIUM (Promoting a Model of 

Integrated University in the 

Republic of Macedonia) 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, ТЕМПУС/2011 

7. 
Педагошки факултет – Битола, 

Талевски Д. Ј. и др. 

Зајакнување на системот за 

обезбедување квалитет во 

високотообразовните 

институции на Западен Балкан 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, ТЕМПУС/2011 
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во насока на поддршка на 

националното и регионалното 

планирање, CUBRIK 

(Strengthening Quality 

Assurance System within 

Western Balkans HEIS in 

Support of National and 

Regional Planning) 

8. 

Талевски Д. Ј.,  Пејчиновска М., 

Јанушева В. 

Модернизација во 

образованието – Учење преку 

истражување 

Министерство за 

образование и наука на 

РМ и Биро за развој на 

образованието –

Македонија/Педагошки 

факултет – Битола/2010 

9. 

Јанушева В., Стојаноски Ј., 

Талевски Д. Ј.  

Маcedonian as a foreign 

language – Curriculum 

upgrading  (MaFoLaC) 

Изучување на македонскиот 

јазик како странски – 

надградба на курикулумот 

 

158638-TEMPUS-1-2009-

1-МК-JPCR,  

Универзитет „Св. Кирил 

и Методиј“, Филолошки 

факултет – Скопје, 

Педагошки факултет – 

Битола /2009 – 2010 

10 Република Македонија  

Влада на Република Македонија 

– Министерство за  надворешни 

работи, 

член-експерт Талевски Д. Ј.,  

Macedonia – Kosovo JTC/ICO 

Demarcation Briefing – 

presentation for the Washington 

Institute of Peace/Macedonia –

Kosovo JTC/ICO Demarcation 

Briefing – presentation for the 

Office of the Geographers and 

Global Issues Bureau of European 

Affairs, Office of South Central 

Europe 

Демаркација и обележување 

на северната граница во делот 

на Косово 

Влада на Република 

Македонија – 

Министерство за  

надворешни работи/ 2008 

– 2009, Washington, 

D.C./U.S. Department of 

State, Washington USA/ 

Nov. 2009 
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11. Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола 

Подобрување на одличноста 

во јавната администрација, 

(Improving the Excellence in 

Public Administration and 

Public Policy) 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, ТЕМПУС/2014 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
152 19 5 
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Име и презиме  Биљана Цветкова Димов 

Дата на раѓање 10.09.1978 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Доктор по педагогија од областа на методиките 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал со 

научен степен 

Образование Година Институција 

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 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 

Образование Методика, 

педагогија 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Универзитет Св. Климент 

Охридски-Битола, 

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. 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 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Проценување и анализа на детски ликовни 

творби во ликовното воспитание и образование 

Магистер по методика во одделенската 

настава/ Магистер по методика во 

предучилишното воспитание 

2. Методика на ликовно естетска апрецијација Магистер по методика во одделенската 

настава/ Магистер по методика во 
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предучилишното воспитание 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Мултимедијален пристап во наставата Образовни науки 

2. Методичко моделирање Образовни науки 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Cvetkova Dimov, B. Perception of visual art element 

line on fine art works with 

pupils from I to VI grade  

European Scientific Journal 

February 2014 /SPECIAL/ 

edition vol.1 ISSN: 1857 – 

7881 (Print) e -ISSN 1857- 

7431, ESJ`s Index 

Copernicus Impact 

Factor, ICV 2013 = 8.25 

European Scientific Journal 

– Index Copernicus™ - 

Journals Master List 

EBSCO (Google Scholar 

Open J gate 

Index Copernicus 

Gale's Academic Databases 

ProQuest 

Ulrich's 

EBSCO 

Electronic Journals Library 

Scirus 

Chinese National Library 

West European Librarian 

The University of North 

Carolina at Chapel Hill 

University Library 

JournalSeek 

AcademicKeys 

Ex Libris’ Primo Central 

Index 

Getcited 

Research Bible 

New Jour, electronic 

Journals and Newsletters 

EyeSource 

academia.edu 

The Asian Education Index 

Mendeley  

Directory of Research 

Journals Indexing 

Max Perutz Electronic 



311 

 

Journals Library 

WZB Berlin Social 

Research Center 

CCG-IB BIBLIOTECA 

DOAJ 

Journal TOCs) 

 

2. Cvetkova Dimov, B.Iliev, D. 

Atanasoska, T. 

 

Inclusive Education: Continuity 

of the Macedonian Reflective 

Teacher 

Procedia - Social and 

Behavioral 

Sciences, Volume 116, 21 

February 2014, Pages 

3927-3929, 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. 

3. Seweryn-Kuzmanovska, M. 

Cvetkova Dimov, B. 

Common High School Students’ 

Errors In Solving Mathematical 

Problems 

TEACHER: Journal of the 

Faculty of Education - 

Bitola , [Editorial Board 

Acad. Grozdanka Gojkov 

... ]  Year XIII, No. 1 

(2014) - Bitola: Faculty of 

Education, page 111-

113(EBSCO) 

4.  

Iliev, D. Cvetkova Dimov, B. 

Atanasoska, T 

The Quality of Pupil Action 

Researches in the Light of 

Research Paradigm, 

Procedia - Social and 

Behavioral 

Sciences, Volume 116, 21 

February 2014, Pages 

3902-3904, 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. Andonovska- Trajkovska D. 

Cvetkova -Dimov B. 

Webquest as a teaching strategy TEACHER vol.5: Journal 

of the Faculty of Education 

– Bitola, ISSN 1857- 8888, 

p.15-22(EBSCO) 

6. Cvetkova, B., Andonovska-

Trajkovska, D., Atanasoska, T.  

Values of some strategies of 

teaching and learning in fine art 

education 

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences,  

Volume 2, Issue 2, Elsevier   

Pages 2841-2845/ 2010,  

ISSN: 1877-0428, 

Published by Elsevier and 
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at the same time index on 

the Thomson Reuters 

Conference Proceedings 

Citation Index (Web of 

Science) Science Direct 

and Scopus. 

7. Andonovska-Trajkovska, D., 

Cvetkova, B., Atanasoska, T.  

 

Language development of a 1 to 

2 years old child in Macedonian 

context: morphological and 

semantic,  (case study) 

 

Volume 2, Issue 2,  

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences,  

Elsevier pub pp 3094–

3098/ 2010, ISSN: 1877-

0428 

(WEB OF SCIENCE,  

SCOPUS)  

8. Biljana Cvetkova Dimov a, Tatjana 

Atanasoskab, Dean Iliev c, Daniela 

Andonovska-Trajkovskad, 

Marzanna Seweryn-Kuzmanovska 

Importance of Investment in 

Research’s of Students and 

Teachers Epistemological and 

Pedagogical Beliefs 

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 

Journal Volume 191 

(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. 

 

9. Tatjana Atanasoskab, Biljana 

Cvetkova Dimov a Dean Iliev c, 

Daniela Andonovska-Trajkovskad, 

Marzanna Seweryn-Kuzmanovska 

Inclusive Practice in R. 

Macedonia at the Beginning of 

Efforts 

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 

Journal, Волуме 191 

(2015) Pages 1328 – 

1331, 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 
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Scopus. 

 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.  ТЕМПУС ЈЕП 40042-2005 

Интегрирање на Е-Учењето во 

курикулумот на учители 

ТЕМПУС,2006-2009 

2. Илиев Деан Проектот за модернизација на 

образованието Р. Македонија, 

Министерство за образование. 

Обучувач во три обуки: 

 1. Примена на современи 

стратегии и техники на 

поучување во основните 

училишта,  

    2.Техники за следење, 

вреднување и оценување на 

развојот на знаењата и 

способностите  на 

учениците,  

     3.  Апликација на 

Блумовата таксономија во 

процесот на оценување на 

знаењата и способностите 

на учениците. 

Министерство за 

образование и наука на 

РМ и Светска банка, 2010 

3.  Изготвување на модули за 

обука на обучувачи за 

инклузивно образование 

UNICEF 2012-2014 

.4.  Изготвување на национална 

програма за професионален 

развој за Ран детски развој 

UNICEF 2011-2014 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

да да  
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Име и презиме  Даниела Андоновска-Трајковска 
Дата на раѓање 3.02.1979 
Степен на образование  Доктор на науки  
Наслов на научниот степен  Доктор по педагогија во областа на методиките 
Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал со 

научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран учител 1997-2001 Педагошки факултет ‒ 

Битола 
Магистер по педагогија 

во областа на 

методиките 

2003-2006 Педагошки факултет – 

Битола 

Доктор по педагогија во 

областа на методиките 
2010 Педагошки факултет – 

Битола 
Подрачје, поле и област на научниот 

степен 
Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 
Образование Методика 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет-Битола Вонреден професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
Ред.

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методика на наставата по македонски јазик Наставник за одделенска настава и 

Македонски-странски јазик,  Македонски 

јазик и книжевност/  Педагошки 

факултет-Битола 
2. Методика на наставата по почетно читање и 

пишување 
Наставник за одделенска настава/  

Педагошки факултет-Битола 
3. Интегрирана методичка практика Македонски-странски јазик/  Педагошки 

факултет-Битола 
4. Методичко моделирање на критичката писменост Македонски-странски јазик/  Педагошки 

факултет-Битола 
5. Методичко моделирање на креативното 

пишување 
Македонски-странски јазик/  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 социјалната интеракција Социјална и рехабилитациска 

педагогија 

9. Методичко моделирање на креативното 

пишување 
Социјална и рехабилитациска 

педагогија 
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. Наслов на предметот Студиска програма / институција 
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број 
1. Современи стратегии во наставата по македонски 

јазик 
Македонски јазик/  Педагошки факултет-

Битола 
2. Современи стратегии во наставата по книжевност Македонски јазик/  Педагошки факултет-

Битола 
3. ИКТ во наставата по јазик и книжевност Македонски/Англиски/Германски/Францу

ски јазик/  Педагошки факултет-Битола 
4. Методичко моделирање на креативното 

пишување 
Наставник-магистер за одделенска 

настава и  Воспитувач/ Педагошки 

факултет-Битола 
5. Методички практикум Наставник-магистер за одделенска 

настава и  Воспитувач/ Педагошки 

факултет-Битола 
6. Методичка практика Македонски 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 настава по македонски 

јазик 
Методика на јазик/ Педагошки факултет-

Битола, Универзитет „Св. Климент 

Охридски“-Битола 
2. Методика на критичката писменост во наставата 

по македонски јазик 
Методика на јазик/ Педагошки факултет-

Битола, Универзитет „Св. Климент 

Охридски“-Битола 
3. Методичко моделирање Образовни науки/  Педагошки факултет-

Битола, Универзитет „Св. Климент 

Охридски“-Битола 
Селектирани научни резултати во последните пет години 
Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 

број 
Автори Наслов Издавач / година 

1. Bosilkovska S., Andonovska-

Trajkovska, D. 
Sound Alterantions in 

Connected Speech 
Horizons: International 

Scientific Journal – Series 

A: Social Sciences and 

Humanities, year 11, vol. 

17, pp. 219-231 (EBSCO) 
2. 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, 2015, pp. 

319-329 
3. Andonovska-Trajkovska, D. Markers of School Culture as Leadership and 
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Important Factors in Shaping 

Educators' Attitudes Towards an 

Educational Change 

Organization Development, 

Универзитетско 

издателство „Св. 

Климент Охридски“-

Софија, 2015, pp. 906-912 
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, 191, 

Elsevier Ltd., pp. 1299-

1303, doi: 

10.1016/j.sbspro.2015.04.5

82 (Web of science, 

Thompson and Reuters,  

Scopus, Science Direct)  
5. Andonovska-Trajkovska, D.  The epithet in the poems written 

by students in elementary school 

when using model poem The 

weather. Horizons: 

International scientific journal: 

Series A, Social Sciences and 

Humanities.,  

Bitola: University “St. 

KlimentOhridski”-Bitola( 

year X, Vol. 15, pp. 167-

179, Sept. 2014. 
(EBSCO) 

6. Andonovska-Trajkovska, D.  Using Model Poems in 

Elementary Classroom: Benefits 

and Obstacles 

Proceedings: 9th 

International Balkan 

Education and Science 

Congress, 16-18 October 

2014 at Trakya University, 

Edirne, 2014, pp. 691-697. 
7. Tatjana Atanasoska, Dean 

Iliev, Daniela Andonovska 

Trajkovska, Marzanna 

Seweryn Kuzmanovska 

Inclusive practice in R. 

Macedonia at the 

beginning of efforts,  
ESJ`s Index Copernicus Impact 

Factor, ICV 2013 = 8.25 
European Scientific Journal - 

IndexCopernicus™ - Journals 

Master List 

European Scientific 

Institute/ February 2014, 

special edition vol. 1, pp. 

555-559/ 
EBSCO (Google Scholar 
Open J gate 
Index Copernicus 
Gale's Academic Databases 
ProQuest 
Ulrich's 
EBSCO 
Electronic Journals Library 
Scirus 
Chinese National Library 
West European Librarian 
The University of North 

Carolina at Chapel Hill 

University Library 
JournalSeek 
 
AcademicKeys 
Ex Libris’ Primo Central 

Index 



317 

 

Getcited 
Research Bible 
New Jour, electronic 

Journals and Newsletters 
EyeSource 
academia.edu 
The Asian Education Index 
Mendeley 
Directory of Research 

Journals Indexing 
Max Perutz Electronic 

Journals Library 
WZB Berlin Social 

Research Center 
CCG-IB BIBLIOTECA 
DOAJ 
Journal TOCs) 

8. Andonovska-Trajkovska, D.  Propp’s Functions Recognized 

in the Children’s Perceptions of 

the Fairy Tales, Procedia Social 

and Behavioral Sciences 

Journal  

46, pg. 1695-1700, Elsevier 

pub/ 2012  ISSN: 1877-

0428 
 (WEB OF SCIENCE, 

SCOPUS) 
9. Andonovska-Trajkovska, D., 

Cvetkova, B., Atanasoska, T.  
 

Language development of a 1 to 

2 years old child in Macedonian 

context: morphological and 

semantic,  Procedia Social and 

Behavioral Sciences Journal: 
Innovation and Creativity in 

Education  

 

Volume 2, Issue 2, Elsevier 

pub pp 3094–3098/ 2010, 

ISSN: 1877-0428 
(WEB OF SCIENCE,  

SCOPUS)  

10. Cvetkova, B., Andonovska-

Trajkovska, D., Atanasoska, T.  
Values of some strategies of 

teaching and learning in fine art 

education 

Volume 2, Issue 2, Elsevier 

pub,  2841-2845/ 2010  

ISSN: 1877-0428 
(WEB OF SCIENCE,  

SCOPUS) 
11. Andonovska-Trajkovska, D. and 

Bosilkovska, S.  
Environmental factors for 

motivation of creative writing 

with children in elementary 

school, “Teacher” International 

journal of education 

Faculty of education-

Bitola,  University St. 

KlimentOhridski, 2014, 

Vol 6, pp. 14-20 (EBSCO) 

12. 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,  

September 2013, Vol 5, pp. 

15-22 (EBSCO) 
Учество во научноистражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 

број 
Автори Наслов Издавач / година 

1. Школа за менаџмент во Balkan Project Development NSO – Холандија/ 
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образованието/  NSO – Холандија Educational Leadership 

Trainings  
2011/2012 

2. УНИЦЕФ  Инклузивно образование УНИЦЕФ/ 2011-2014 
3. Филолошки факултет-Скопје Македонскиот јазик како 

странски јазик-надградба на 

курикулумот 

Темпус/ 2010/2011 

4. Даниела Андоновска-Трајковска ИКТ во наставата по мајчин 

јазик (Модернизација на 

образованието) 

МОН/ 2010 

5. Деан Илиев Примена на современи 

стратегии на поучување во 

основните училишта 

(Модернизација на 

образованието) 

МОН/ 2010 

    
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
65 4 / 
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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 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

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 
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2. Менаџмент на промени Менаџмент во образование / 

Педагошки факултет - Битола 

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 Валид индицаторс оф 

сциентифиц натуре оф 

педагогѕ 

Суботица / 2011 

2. Стојановски Методија Евалуатион - детерминант 

оф еффецтиве сцхоол 

ВИ Интернатионал 

Балкан Цонгресс фор 

Едуцатион анд 

Сциенце, Охрид / 2011 

3. Стојановски Методија Модерн аппроацхес оф 

сцхоол манагемент 

Интернатионал 

Сциентифиц 

Сѕмпосиум, Охрид / 

2011 

4. Стојановски Методија Партнерсхипс бетњеен 

сцхоол анд цоммунитѕ 

Интернатионал 

Сциентифиц 

Цонференце, Охрид / 

2010 

5. Стојановски Методија Менторинг оф гифтед анд 

талентед 

Интернатионал Балкан 

Едуцатион анд 

Сциенце Цонгресс, 

Едрене, Туркеѕ / 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 Стренгтхенинг Сцхоол 

Боардс Програм 

УСАИД / 2010 

3. Стојановски Методија Импровемент оф 

Менторинг анд Туторинг 

оф студентс 

УСАИД / 2008 

4. Стојановски Методија Програма за раководење со 

училиште 

МОН / УСАИД / 2008 

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
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Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

77 15 1 
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Прилог бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии      

Име и презиме  Јасминка Кочоска 

Дата на раѓање 31.05.1977 

Степен на образование  Доктор на науки  

Наслов на научниот степен  Доктор по педагогија во областа на методиките 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран учител 1999 Педагошки 

факултет-Битола 

Магистер по 

педагогија во областа 

на методиките 

2007 Педагошки 

факултет-Битола 

Доктор по педагогија 

во областа на 

методиките 

2012 Педагошки 

факултет-Битола 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 

Образование Методика 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет-

Битола 

Доцент 

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

на студии 

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

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

Основи на демократијата со методика 

Наставник за одделенска настава 

/Педагошки факултет-Битола 

Воспитувач/Педагошки факултет-

Битола 

2. Демократија и граѓански вештини Преведување (од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 
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јазик)  

3. 
Работа со поединец и група 

Социјална и рехабилитациска 

педагогија 

 

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

Ред. 

број 

  

1. Методика на Граѓанско образование  

2. Основи на спортска игра со методика  

3. Методички практикум  

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Издавач/ година 

1. 

Јасминка 

Кочоска 

Билјана 

Граматковски 

The discussion as part of the 

democratic classroom  

,,Teacher,,  

International Journal of 

Education,  

Faculty of Education-Bitola 2014 

2. 

Билјана 

Граматковски 

Јасминка 

Кочоска 

Teacher’s competences-features  

,,Teacher,,  

International Journal of 

Education,  

Faculty of Education-Bitola  2014 

3. 
Јасминка 

Кочоска 

Group socialization as factor 

for democratization of 

the educational process 

Indian Research Journals 

(IRJC)/International journal of 

social science & interdisciplinary 

research (IJSSIR) Volume 4 Issue 

3 March 2015 

4. 

Јасминка 

Кочоска 

Добри Петровски 

The role of the cultural institutions 

in the Civic education 

International Journal of Science 

and Research (IJSR) ISSN 

Volume 4 Issue 4 March 2015 

5. 
Јасминка 

Кочоска 
Democratic education 

„Teacher„ 

International Journal of 

Education,  

Faculty of Education-Bitola,  

Volume 8, December 2015 

6. 
Јасминка 

Кочоска 

The role of dramatization in 

acquiring life skills among 

Horizons, International Scientific 

Journal, Series A, Social Sciences 

and Humanities,  University “St. 
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students Kliment Ohridski“- Bitola 

Volume 17, September 2015  

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.  OSCE 

Mentoring Students of 

Pedagogy: Guidelines for 

Conducting Practicum 

Assignments for Students- 

Future Teachers, Educators 

and Pedagogues 

2013 

2.  OSCE 

Strengthening the Pre-Service 

Teacher Training System in a 

Multi-Ethnic Society 

 

2013 

3. МОН/ БРО/ ОБСЕ 

Упатството за изведување 

наставна пракса на 

студентите од 

наставничките факултети 

2013 

4. OSCE 
The use of the guidelines for 

students’ practicum 
2013 

5. OSCE 
Seminar on the social aspects 

of the teaching profession 
2014 

6. USAID / МЦГО 
Interethnic Integration in 

Education 
2014 

7.  OSCE 

Pre-service teacher training 

in the non governmental 

sector 

2014 

8. Yad Vashem 
Training seminar “The 

Challenge of Holocaust 

Education“ 

2016 

9. 
Centar za balkanska sorabotka 

LOJA 

Изведување обука за „Курс 

по Мултикултурализам“, 
2016 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
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Наставникот како креатор на 

демократска клима во 

училницата 

  

Наставни форми и методи во 

изучувањето на наставните 

содржини по Основи на 

демократијата 
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Прилог бр.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии 

Име и презиме  Билјана Граматковски 

Дата на раѓање 14.10.1978 година 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Доктор 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Диплома 2001 Факултет за учители 

и воспитувачи-

Битола 

Магистратура 2007 Факултет за учители 

и воспитувачи-

Битола 

Докторат 2012 Педагошки 

факултет-Битола 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 

Образование  

Методика 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет-

Битола 

Доцент 

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

на студии 

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

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методика на воспитно-образовната работа по 

македонски јазик 

Воспитувачи-Педагошки факултет-

Битола 

2. Култура на изразување Сите насоки- Педагошки факултет-

Битола 

3. Култура на говор ИТО/Педагошки факултет-Битола, 

преведување 

4. Медиумска писменост Социјална и рехабилитациска 

педагогија 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Говорништво Одделенски наставник, воспитувачи 

2. Методички практикум Одделенски наставник, воспитувачи 

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

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Издавач/ година 

1. Jasminka 

Kocoska, Dance 

Sivakova-

Neskovska, Marija 

Ristevska & 

Biljana 

Gramatkovski 

 

Тhe influence of games on the 

development of students’ social 

competence 

International Journal of Education 

and Research (IJER) Vol. 3 No. 3 

March 2015, ISSN: 2201-6333 

(Print) ISSN: 2201-6740 

(Online), online at: 

http://www.ijern.com 

2. Jasminka 

Kocoska, Biljana 

Gramatkovski, 

Marija Ristevska 

& Dance Sivakova 

Democratization of the process of 

studying the contents of the 

subject natural science at 4th grade 

Researchjournali’s Journal of 

Education (RJOE) Vol. 3 | No. 3 

March | 2015 ISSN 2347-8225, 

RJ Factor: 2.93, online at: 

http://www.researchjournali 

3. 

Marija Ristevska, 

Jasminka 

Kocoska, Biljana 

Gramatkovski & 

Dance Sivakova 

The role of workbooks in the 

learning process in primary 

schools in the Republic of 

Macedonia 

International Journal of 

Innovation and Applied 

Studies (IJIAS) ISSN: 2028-

9324, SJIF 2013: 3.5 UIF 

2013: 2.9801 ICV 2012: 6.87 

GIF 2012: 0.449 online at: 

http://www.ijias.issr-

journals.org/abstract.php?articl

e=IJIAS-15-076-03 

 

 

4. Билјана 

Граматковски 

Јасминка 

Кочоска 

 

  Teacher’s competences-features 

,,Teacher,,  

International Journal of 

Education- Bitola- 2014  

5. Билјана Interactive communication and the ,,World Conference on 
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Граматковски improvment of childrens speech in 

pre-school institutions 

Educational Sciences” Bahcesehir 

University,Istanbul, Turkey-2010 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 

МОН 

Модернизација на 

образованието: 

,, Примена на современите 

стратегии и техники на 

поучување во основните 

училишта” 

2010 

 

МОН 

Модернизација на 

образованието: 

,, Техники на следење, 

вреднување и оценување на 

развојот и знаењата и 

способностите на 

учениците” 

 

2010 

2. 

МОН 

Модернизација на 

образованието: 

,, Апликација на Блумовата 

таксономија во процесот на 

оценување на знаењата и 

способностите на 

учениците” 

2010 

3. 
OSCE Macedonia 

Конференција-,,Социјални 

вештини и одговорности 
16.12.-18.12.2011 

4. 

Државен универитет во 

Тетово, Филозофски факултет 

Прва меѓународна 

конференција-,,Социо-

културни проблеми и 

современи предизвици” 

18-19.10.2013 

5.    
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Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

Десетина дипломски работи Четири магистерски 

трудови 

 

,,Видови на комуникација во 

основното училиште”-Култура на 

изразување 

,,Јавен настап“ 

„Воведувањето на филмот, музиката 

и стрипот како можност за 

иновирање на ВОП“ 
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Прилог бр.4 
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии                                                                                                     

Име и презиме  Милена Пејчиновска 

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 – 

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 

Доцент 

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

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

Ред. Наслов на предметот Студиска програма / институција 
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број 

1.  Методика на наставата по запознавање на 

околината, природа и општество 

Наставник за одделенска настава 

/Педагошки факултет – Битола 

2. Методика на воспитно-образовната работа по 

природа и општество 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

3.   Географија Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

4. Регионална географија Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола  

Македонски и странски јазик 

(македонски-англиски, македонски- 

германски, македонски-француски)/ 

Педагошки факултет – Битола 

Македонски, англиски, германски јазик и 

книжевност/ Педагошки факултет – 

Битола 

5. Нашата татковина Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

Македонски и странски јазик 

(македонски-англиски, македонски- 

германски, македонски-француски)/ 

Педагошки факултет – Битола 

Македонски, англиски, германски јазик и 

книжевност/ Педагошки факултет – 

Битола 

6. Медиумска култура Преведување/ Педагошки факултет – 

Битола 
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7. Интерактивни вештини Преведување/ Педагошки факултет – 

Битола 

8. Дипломатска комуникација Преведување/ Педагошки факултет – 

Битола 

9. Превенција на девијантно однесување Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет – Битола 

 

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 Педагогија од областа на методиките/ 

Педагошки факултет – Битола 

2. Методика на наставата по општество  Педагогија од областа на методиките/ 

Педагошки факултет – Битола 

3.  Методика на наставата по природа Педагогија од областа на методиките/ 

Педагошки факултет – Битола 

4. Методика на наставата по запознавање на 

околината 

Педагогија од областа на методиките/ 

Педагошки факултет – Битола 

5. Методичко моделирање 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.   

2.   

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 
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1. Јове Димитрија Талевски 

Виолета Јанушева 

Милена Пејчиновска 

Teacher’s development in 

relation to evaluation –  

Learning teams as a  

Possibility  

for more effective assessment 

process of student’s 

achievement 

Aurel Vlaicu University of 

Arad, Romania: Journal 

Plus Education, ISSN: 1842-

077X, E-ISSN (online) 2068-

1151, Vol VII, No. 1: 44 – 

57/ 2011 

2.  Janusheva, V., Pejchinovska, M. Тhe Teacher – a Succesfull 

Comunicator and Promoter of 

the Students Achievements 

Int’l Journal of Arts & 

Sciences (IJAS) Conference, 

Gottenheim, Germany, 

published in the Scientific 

Journal: Int’l Journal of Arts 

& Sciences CD-Rom. ISSN: 

1944-6934: 4(16): 437 – 

449 / 2011 

3.  Пејчиновска, М. Мотивационата функција на 

повратната информација во 

наставата по ЗО, природа, 

општество и 

подобрувањето на успехот 

на учениците 

Оценување за учење во 

21 век, Охрид / 2011 

4. Pejchinovska, M. Significance of the Geographic 

Concepts in Teaching the 

Subjects Introducing of 

Environment, Nature and 

Society in the First and Second 

Period of the Primary Education 

in Republic of Macedonia 

The Modern Society and 

Education, University St. 

Cyril and Methodius, 

Skopje, Volume 2: 913 – 

918 / 2011 

5. Janusheva, V., Pejchinovska, M. Formative Assessment in the 

Teaching Practice Through the 

Prism of the Teachers 

Educational Technologies 

2011, Sliven, Bulgaria, 

Volume 19: 71 – 76 / 2011 

6.  Пејчиновска, М. Погодната клима во 

регуларните одделенија и 

моралната чувствителност 

Даровитост и 

моралност, 17. Округли 

сто, Вршац, Србија: ISBN 
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на надарените ученици 978-86-7372-148-4, 17 

(2012): 668 – 673 / 2012 

7.  Пејчиновска, М. Учење преку истражување и 

видови на прашања што 

иницираат проблемски 

ситуации во процесот на 

формирање на географски 

поими во наставата по 

запознавање на околината, 

природа и општество. 

Универзитет Св. Климент 

Охридски, Научно 

списание Хоризонти II, 7: 

667 – 677, Битола / 2012 

8. Пејчиновска, М. Кооперативното учење, 

синергичен пристап кон 

успеси во учењето 

Научно списание Учител, 

Педагошки факултет, ISSN 

1409-6870, 1: 227 – 235, 

Битола / 2012 

9. Talevski, D. J., Pejchinovska, M., 

Janusheva, V. 

Teaching in Classes with 

Research Tehniques – Case 

Study in the Elementary 

Education in Republic of 

Macedonia 

Journal of International 

Scientific Publications 

Educational Alternatives, 

Sunny Beach, Bulgaria, Vol. 

10: ISSN 1313-2571, 10 (2): 

81 – 94 / 2012 

10. Pejchinovska, M., Janusheva, V. Diagnostic and Informative 

Function of Assessment in the 

Teaching Practice 

Education across borders, 

Florina, Greece: ISSN 2241-

8881: 543 – 551 / 2012 

11. Pejchinovska, M. 2013 Preschool and Primary 

Education in Republic of 

Macedonia – Structure, 

Authority and Financing 

The 1 st Global Virtual 

Conference Workshop 

2013: Žilina, Slovakia: 

ISBN: 978-80-554-0679-4: 

180 – 184 / 2013 

12.  Pejchinovska, M., Talevski, D. J. Pupils’ Activities and Learning 

Process Effects. 

Journal of International 

Scientific Publications: 

Educational Alternatives, 

Vol. 11, Part 2, ISSN 1313-

2571: 33 – 43,  Sunny 

Beach, Bulgaria  / 2013 

13. Talevski, D. J., Janusheva, V., Formative Assessment and its 

Effects in the Teaching Practice. 

Modern Social and 

Еducational Challenges 
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Pejchinovska, M. Објавен во: Modern Social and 

Еducational Challenges and 

Phenomena 

and Phenomena. Polish 

and Macedonian 

Perspective, Wyższa szkoła 

pedagogiczna im. j. 

Korczaka w 

Warszawie/Универзитет 

Св. Климент Охридски – 

Битола, Warszawa – Bitola 

2014: 212 – 221 / 2014 

14. Talevski, D. J., Januševa, V., 

Pejčinovska, M. 

Implementation of the 

Formative Assessment in 

Combined Classes 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, 

Turkey: 487 – 491 / 2014 

15. Pejčinovska, M., Talevski, D. J., 

Januševa, V. 

The significance of Continual 

Enhancement of Teachers’ Skills 

at Research Procedures 

Application in Primary 

Education 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, 

Turkey: 499 – 503 / 2014 

16. Januševa, V., Talevski, D. J., 

Pejčinovska, M. 

Teaching Macedonian as a 

Foreign Language 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, 

Turkey: 504 – 509 / 2014 

17. Pejčinovska, M., Talevski, D. J., 

Januševa, V. 

Improving of the Multicultural 

Environment in the Classroom 

Practicum of Future 

Pedagogues, Teachers and 

Kindergarten Teachers in 

Multicultural Environments 

– Experiences and 

Challenges, OSCE, Скопје, 

Македонија / 2014 

18. Janusheva, V., Pejchinovska, M., 

Kostadinovska, B. 

The Role of the Educational 

Television Programmes for the 

Proper Acquisition of the 

Macedonian Language with 

Elementary School Children, 

Scientific Journal: 

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR), Vol. 4 Issue 3, ISSN 

(Online): 2319-7064: 1856 

– 1859 / 2015 

19. Kostadinovska, B. Janusheva, V., Pop Culture – a Tool for Scientific  International 
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Pejchinovska, M. Improving the Communicative 

Competence of the Students 

Journal: International 

Journal of Science and 

Research (IJSR), Vol. 4 

Issue 3, ISSN (Online): 

2319-7064: 1860 – 1863 / 

2015 

20. Pejchinovska, M., Kamchevska, B. Students’ activities in the 

teaching of natural and social 

sciences in elementary 

education 

Scientific International 

Journal: Teacher, Faculty of 

Education, ISSN 1857-

8888, Vol.8: 76 – 86, Bitola 

/ 2015 

21. Pejchinovska, M., Kamchevska, B. Contemporary Learning 

Approaches Featuring Pupils’ 

Activities 

Scientific Journal Educatia 

Plus, Faculty of Science 

Education, Psychology and 

Social Work, Aurel Vlaicu 

University of Arad, 

Romania: Journal Plus 

Education, ISSN: 1842-

077X, E-ISSN (online) 2068-

1151, Vol. XIV, No. 1: 59 – 

74 / 2016 

22. Janusheva, V., Pejchinovska, M, 

Kostadinovska, B. 

The Motivational Function of 

the Grade 

The Online Journal of New 

Horizons in Education 

(TOJNED), Vol. 6, Issue 2, 

ISSN: 2146‐7374: 130 – 

142 /2016 

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 
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2. Универзитет Св. Кирил и 

Методиј – Филолошки факултет 

– Скопје, Педагошки факултет – 

Битола 

Македонскиот јазик како 

странски јазик MaFoLaC, No. 

158638 – TEMPUS – 2009 – MK 

– JPCR 

Универзитет Св. Кирил и 

Методиј – Филолошки 

факултет – Скопје, 

Педагошки факултет – 

Битола / 2010 – 2013 

3. Милена Пејчиновска, Педагошки 

факултет – Битола 

Модернизација на 

образованието 

Педагошки факултет, 

Министерство за 

образование и наука и 

Биро за развој на 

образованието во 

Република Македонија / 

2009 – 2010 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
40   
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Прилог бр.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии 

Име и презиме  Марија Ристевска 

Дата на раѓање 04.06.1980 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Доктор 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Диплома 2003 Факултет за учители 

и воспитувачи - 

Битола 

Магистратура 2007 Филозофски 

факултет-Скопје 

Докторат 2011 Филозофски 

факултет-Скопје 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  
Општествени 

науки 

Образование Педагогија 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет, Битола Доцент 

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

на студии 

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

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Педагогија Воспитувачи,Информатика и техничко 

образование/ Педагошки факултет– 

Битола 

2. Мултикултурализам Преведување / Педагошки факултет- 

Битола 

3. Основи на специјална и рехабилитациска 

педагогија 

Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ Педагошки факултет- 

Битола 

4. Педагошко советување и ориентација Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ Педагошки факултет- 

Битола 

5. Самопомош во социјалната педагогија Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ Педагошки факултет- 

Битола 

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. Методологија на научно истражувачката работа 

(соработник) 

Менаџмент во образование,  

Образованието на надарените и 

талентираните/ Педагошки 

факултет- Битола 

2.   Методологија на педагошките истражувања 

(соработник) 

Македонски јазик, Англиски јазик, 

Германски јазик/ Педагошки 

факултет- Битола 

3.  Проценување и анализа на детски ликовни 

творби во ликовното воспитание и образование 

(соработник) 

Методика на одделенска настава/ 

Педагошки факултет– Битола 

4. Интеркултурна педагогија Одделенска настава, Воспитувач / 

Педагошки факултет- Битола 

5. Микропедагогија Одделенска настава, Воспитувач / 

Педагошки факултет- Битола 

6. Соработка со родителите на децата со посебни 

потреби 

Одделенска настава, Воспитувач / 

Педагошки факултет- Битола 

7. Инклузија на деца со посебни потреби Одделенска настава, Воспитувач / 

Педагошки факултет- Битола 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Издавач/ година 

1. MarijaRistevska 

Dance Sivakova 

„The Quality of Students’ Knowledge 

- Aim of the Subjects in the Effective 

School “ (Pages  69 - 78) 

International Journal of 

Humanities and Social Science 

Vol.2 No.3, 2012 

2. JasminkaKocoska 

MarijaRistevska 

„The Mentor as an Implementer of 

the Metodology Practice in 

Democracy Education“ 

International Journal of Science 

and Research (IJSR)Volume 4, 

Issue 3, 2015 

3. MarijaRistevska 

JasminkaKocoska 

BiljanaGramatkov

ski 

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 

StudiesVolume 11, Issue 3, 2015 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
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Прилог бр.4 

4.  MarijaRistevska 

JasminkaKocoska 

„Building of the character“ 

(Pages123 – 127)  

Mеѓународно 

списание,,Учител“бр.10, 2015 

4. MarijaRistevska 

 Dance 

SivakovaNeskovs

ka 

„Advantages of the integrated 

curriculum planning“ 

Third International Conference 

“Education across Borders” - 

Education and Research across 

Time and Space - Педагошки 

факултет –Битола,2016 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. МОН Модернизација на 

образованието: „Примена на 

современите стратегии и 

техники на поучување во 

основните училишта“ 

2010 

2.  

МОН 

Модернизација на 

образованието:„Техники за 

следење, вреднување и 

оценување на развојот и 

знаењата и способностите на 

учениците“ 

 

2010 

3. МОН Модернизација на 

образованието: 

„Апликација на Блумовата 

таксономија во процесот на 

оценување на знаењата и 

способностите на учениците“ 

2010 

4. YadVashem museum from 

Izrael 

 

Training seminar: „The 

Chalenge of Holcaust 

Education“ 

2016 

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

   

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
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Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии                                                                                                     

Име и презиме  Виктор Митревски 

Дата на раѓање 28. 03. 1963г.  Битола 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Доцент 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Дикторски студии 2012 г. Факултет за физичка 

култура - Скопје 

Магистерски студии 2009 г. Факлтет за физичка 

култура - Скопје 

Додипломски студии 1988 г. Факлутет за физичка 

култура - Скопје 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 

Кинезиологија Применета 

кинезиологија 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

СОУ „Крсте П. Мисирков“ – 

Демир Хисар 

Доцент од областа на 

менаџментот во спортот 

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

на студии 

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

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Основи на спортот и здравственото воспитание Наставник во оддленска настава/ 

Педагошки факлтет - Битола 

2. Методика на наставата по спорт и здравствено 

воспитување 

Наставник во оддленска настава/ 

Педагошки факлтет - Битола 

3. Основи на физичко воспитание Воспитувачи/ Педагошки факултет - 

Битола 

4. Методика на физичко воспитание Воспитувачи/ Педагошки факултет - 

Битола 

5. Проценка на спортска изведба Бизнис Академија Смилевски – Битола 

6. Планирање и менаџирање со спортски настани Бизнис Академија Смилевски - Битола 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Листа на изборни предмети за магистер – 

наставник  по методика на наставата по физичко 

и здравствено образование 

Наставник во оддленска настава/ 

Педагошки факлтет - Битола 

2. Листа на изборни предмети за магистер – 

воспитувач по методика на наставата по физичко 

и здравствено образование 

Воспитувачи/ Педагошки факуклтет - 

Битола 

3. Методика на истражување (областа на 

статистиката) 

Бизнис Академија Смилевски - Битола 

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

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Виктор Митревски Разлики во постигањата и 

резултатите по 

предметот физичко 

воспитување и образование 

и спорт кај учениците од 

некои Балкански држави 

(Докторска дисертација) 

Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“ - 

Скппје/ 2011 г. 

2. Виктор Митревски Проверка на критериумите 

за оценување во наставата 

по спорт и спортски 

активности (Магистерски 

труд) 

Универзитете „Св. 

Кирил и Методиј“ - 

Скопје/ 2009 г. 

3. Виктор Митревски Менаџмент во спортот 

(книга) 

Бизнис Академија 

Смилевски/ 2014 г. 
4. Mitrevski Viktor, Georgiev 

Georgi i Živković Vuica. 

Relation of body mass index 

(BMI) to students 

achievements and 

performance regarding their 

motor abilites. 

Sport Mond. 

(Podgorica)/ 2013 g. 

5. Viktor Mitrevski & Alexandar 

Aceski 

Creation and Transfer of 

Knowledge Management in 

Sports Institutions and 

Organizations (trud so factor 

na vlijanie) 

Indian Journal of 

commerce and 

management studies/ 

2015 g. 

6. Lidija Stefanovska &Viktor 

Mitrevski  
Strategic value of the 

partnership for 

organizational learning (trud 

so factor na vlijanie) 

TTEM Technics 

Technologies Education 

Management/ 2014 g. 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. БАСИМ (БАС – Институт за 

менаџмент) 

РСФОК (Развивање 

стратегиски фокусирана 

организација за 

конкурентност)  

 

БАС - Институтот за 

менаџмент од Битола/ 

2015 

2.    
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3.    

4.    

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
 2 (две)  
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Прилог бр.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии                                                                                                     

Име и презиме  Емилија Ристевска Стефановска 

Дата на раѓање 03.12.1974 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Доктор по педагогија од областа на методиките 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор по педагогија 

од областа на 

методиките 

2012 Педагошки факултет-

Битола 

   

   

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

   

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет-Битола Доцент 

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

на студии 

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

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методика на музичко образование Наставник по одделенска настава 

2. Metodika na vospitno-obrazovnata 

rabota po muzi~kо воспитание 

Воспитувачи 

3.   

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Доц. д-р Емилија Ристевска Стефановска Застапеноста и улогата на византиското 

црковно пеење во наставните програми 

по предметот музичка уметност во 
средните училишта во Р. Македонија 

II Интернационален симпозиум 

„Денови на Јустинијан I“ – Евро-

Балкан - 2014 
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2. Доц. д-р Емилија Ристевска Стефановска Детските музички инструменти во 

наставниот процес 

Струшка музичка есен- 2014 

3. Доц. д-р Емилија Ристевска Стефановска Music Education at the Faculties of 

Pedagogy as an Opportunity to Build 

Multiethnic Practices among the Future 
Teachers 

 

Conference - “Practicum of Future 

Pedagogues, Teachers and 

Kindergarten Teachers in 
Multicultural Environments – 

Experiences and Challenges” – OSCE 

2014 
 

 

 

4.    

5.    
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.  

 

  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
3  2  



346 

 

Прилог бр.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии                                                                                                     

Име и презиме  Никола Смилков 

Дата на раѓање 26.10.1973 

Степен на образование  VIII 

Наслов на научниот степен  Доктор по педагогија од областа на методиките  

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Додипломски студии  Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Факултет за ликовни 

уметности - Скопје 

Магистерски студии 2002 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Факултет за ликовни 

уметности - Скопје 

Докторски студии 2012 Универзитет ,, Св. 

Климент Охридски 

Педагошки факултет 

Битола 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Хуманистички 

науки  

Ликовна 

уметност  

Методика на 

ликовно 

образование  

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Универзитет „Гоце 

Делчев“ – Штип Факултет 

за образовни науки  

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. Ликовно образование со методика 1  Факултет за образовни 

науки/Одделенска настава/ 

2. Ликовно образование со методика 2 Факултет за образовни 

науки/Одделенска настава/ 

3. Ликовно образование и воспитание со 

методика 1  

Факултет за образовни 

науки/Предучилишно воспитување 

4. Ликовно образование и воспитание со 

методика 2 

Факултет за образовни 

науки/Предучилишно воспитување 
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5. Кукларство и сценографија Факултет за образовни 

науки/Предучилишно воспитување 

6. Вајање Ликовна академија / Класично 

сликарство 

7. Цртање 1  Ликовна академија /Вајарство 

8. Вајарски техники Класично сликарство/Ликовна 

академија  

9. Керамика  Класично сликарство/Ликовна 

академија  

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Mетодика на наставата по ликовно 

образование 

Методика 

2. Методички практикум од областа на ликовно 

образование 

 

Методика 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. / / 

2. / / 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Jovanova-Mitkovska, 

Snezana and Popeska, 

Biljana and Smilkov, 

Nikola (2015)   

Practical teaching at the 

Faculty of educational 

sciences-sometimes, today at 

the future.  

Practicum of future 

pedagogues teachers and 

kindergarten teachers in 

multicultural 

environments-

experiences and 

challenges. pp. 101-114. 

ISSN ISBN 978-608-

238-086-5 

2. Jovanova-Mitkovska, 

Snezana and Popeska, 

Biljana and Smilkov, 

Nikola (2014)  

 Practical teaching at the 

Faculty of Educational 

Sciences – sometimes, today, 

at future. I 

In: International 

conference "Practicum of 

future pedagogues, 

teachers and 

kindergarten teachersin 

multicultural 

environments-

http://eprints.ugd.edu.mk/15248/
http://eprints.ugd.edu.mk/15248/
http://eprints.ugd.edu.mk/15248/
http://eprints.ugd.edu.mk/15248/
http://eprints.ugd.edu.mk/12211/
http://eprints.ugd.edu.mk/12211/
http://eprints.ugd.edu.mk/12211/
http://eprints.ugd.edu.mk/12211/
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experiences and 

chalenges, 27-79 Nov 

2014, Skopje, 

Macedonia.  

3. Jovanova-Mitkovska, 

Snezana and Popeska, 

Biljana and Smilkov, 

Nikola and Cackov, Kiril (2013) 

Практичнаta настава и 

нејзината реализација на 

Факултетот за образовнни 

науки во Република 

Македонија. 

In: Научни скуп 

„Савремене тенденције 

у наставним и 

ваннаставним 

активностима на 

учитењским 

(педагошким) 

факултетима“, 06 Dec 

2013, Универзитет у 

Нишу, Учитељски 

факултет у Врању.  

4. Smilkov, Nikola and Jovanova-

Mitkovska, Snezana (2012)   

Initial teacher education, 

professional development and 

competence of preschool 

educators - the conditions 

and challenges. 

In: International 

Conference Education 

across Borders, 5-7 Oct 

2012, Florina, Greece.  

5.    

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Никола Смилков – проект 

кординатор  

Снежана Јованова Митковска 

– истражувач 

Јадранка Рунчева - 

истражувач 

TOI TOI TOI 

 http://www.donau-

uni.ac.at/en/department/wbb

m/fors... 

Danube-University 

Krems, Department for 

Continuing Education 

Research and 

Educational 

Management 

(Austria)2014-2016 

2.    

3.    

4.    

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

20 / 1.коментор 

http://eprints.ugd.edu.mk/9326/
http://eprints.ugd.edu.mk/9326/
http://eprints.ugd.edu.mk/9326/
http://eprints.ugd.edu.mk/9326/
http://eprints.ugd.edu.mk/9326/
http://eprints.ugd.edu.mk/2024/
http://eprints.ugd.edu.mk/2024/
http://eprints.ugd.edu.mk/2024/
http://eprints.ugd.edu.mk/2024/
http://eprints.ugd.edu.mk/2024/
http://www.donau-uni.ac.at/en/department/wbbm/forschung/lifelonglearning/projekte/21616/index.php
http://www.donau-uni.ac.at/en/department/wbbm/forschung/lifelonglearning/projekte/21616/index.php
http://www.donau-uni.ac.at/en/department/wbbm/forschung/lifelonglearning/projekte/21616/index.php

