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1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО 

Назив на високообразовна установа 

Педагошки факултет – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

Адреса, седиште 

ул. Васко Каранѓелевски, бб., 7000 Битола 

ЕМС  Матичен број 

4002008181958  6462839 

Телефон  Факс 

047/253-652  047/203-385 

Електронска пошта     Веб страница на установата 

pedagoskifakultet@pfbt.uklo.edu.mk  www.pfbt.uklo.edu.mk 

2.1 ОСНОВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА- ЗА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 

Назив на основачот Собрание на Универзитетската регионална 

заедница на Југоисточна Македонија/ 

Собрание на Република Северна Македонија 

 

Назив на актот за основање Самоуправна спогодба за здружување во 

Универзитет во Битола / Закон за високото 

образование (член 179 став 2) 

 

Број и датум на актот за основање Бр. 01-1/49 од 26.04.1979 / „Службен весник на 

РМ“ бр. 35 од 14.03.2008 

 

Промени во оснивачки права 

(назив на првиот основач и правните 

следбеници на оснивачот) 

- Прв оснoвач: Универзитет во Битола: 

1. Економски факултет-Прилеп, 

2. Правен факултет-Битола,  

3. Технички факултет-Битола,  

4. Факултет за туризам и угостителство-

Битола, 

5. Вишата земјоделска школа-Битола,  

6. Педагошката академија-Битола,  

7. Институтот за тутун-Прилеп и  

8. Хидробиолошки завод-Охрид. 

 

- Правни следбеници:  

1. Виша земјоделска школа – Битола -> 

Факултет за биотехнички науки - Битола,  

2. Педагошка академија – Битола -> 

Педагошки факултет - Битола. 

 

- Единици на Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ - Битола (тековна состојба): 

1. Економски факултет – Прилеп, 

2. Факултет за биотехнички науки – Битола, 

3. Технички факултет – Битола,  

4. Педагошки факултет – Битола,  

5. Факултет за туризам и угостителство – 

Охрид, 



   
 

6. Факултет за безбедност– Скопје, 

7. Факултет за информатички и 

комуникациски технологии – Битола 

(правен следбеник на Факултетот за 

администрација и менаџмент на 

информациски системи-Битола),  

8. Правен факултет – Кичево,  

9. Ветеринарен факултет – Битола, 

10. Технолошко-технички факултет – Велес, 

11. Висока медицинска школа – Битола,  

Научен институт за тутун – Прилеп. 

 

Број и датум на Решението за исполнетоста на 

условите за почеток со работа и дејноста 

издадено од Министерството за образование и 

наука на РСМ 

 

Број и датум Решението за акредитација на 

високообразовната установа издадено од 

Одборот за акредитација и евалуација на 

високото образование на РСМ. 

 

Број и датум на Решение за упис на 

високобразовната установа во Централниот 

регистар  

Бр. 2314/2 од 12.09.1979 година, Републички 

секретаријат за наука и образование, Скопје 

 

Бр. 0805-50/150420200005551 од 02.07.2020 

година, Централен регистар на Република 

Северна Македонија (тековна состојба) 

2.2 ОСНОВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА – ЗА ЕДИНИЦАТА БАРАТЕЛ 

НА АКРЕДИТАЦИЈА 

 

Назив на основачот 1. Извршен совет на НРМ;  

2. Министерство за образование  и физичка 

култура на РМ 

 

Назив на актот за основање 1.  Решение за основање Педагошка академија 

во Битола;  

2. Решение за давање согласност за 

општествена и економска оправданост за 

прераснување на Педагошката академија во  

Факултет за учители и воспитувачи; 

3. Решение за верификација на Факултетот за 

учители и воспитувачи  во Битола; 

 

Број и датум на актот за основање 1. Бр. 09-4134/1-63 од 19.02.1964 година (Сл. 

Весник на СРМ бр.9 од 13 март 1964) 

2. Бр. 12-1699/2 од 06.06.1995 год. 

3. Бр.12- 584/2 од 27.08.1995 год. 

 

Промени во оснивачки права 

(назив на првиот основач и правните 

следбеници на оснивачот) 

 

Промени во оснивачки права 

(назив на првиот основач и правните 

следбеници на оснивачот) 

- Извршен совет на НРМ;  

- Министерство за образование и физичка 

култура на РМ; 

Број и датум на Решението за исполнетоста на 

условите за почеток со работа и дејноста 

- Бр. 12-1699/2 од 06.06.1995 год. 

- Бр.12- 584/2 од 27.08.1995 год. 



   
 
издадено од Министерството за образование и 

наука на РСМ 

(Министерство за образование и физичка 

култура). 

Број и датум Решението за акредитација на 

високообразовната установа издадено од 

Одборот за акредитација и евалуација на 

високото образование на РСМ. 

- Сл.12 од 05.07.2005 год. за акредитација на 

студиските програми на Педагошкиот 

факултет на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола. 

Број и датум на Решение за упис на 

високобразовната установа во Централниот 

регистар  

30420190000784  од  02.10.2019 година 

2.3 ОСНОВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА – ЗА САМОСТОЈНА СТРУЧНА 

ШКОЛА 

 

Назив на основачот  

 

Назив на актот за основање  

 

Број и датум на актот за основање  

 

Промени во оснивачки права 

(назив на првиот основач и правните 

следбеници на оснивачот) 

 

Промени во оснивачки права 

(назив на првиот основач и правните 

следбеници на оснивачот) 

 

Број и датум на Решението за исполнетоста на 

условите за почеток со работа и дејноста 

издадено од Министерството за образование и 

наука на РСМ 

 

Број и датум Решението за акредитација на 

високообразовната установа издадено од 

Одборот за акредитација и евалуација на 

високото образование на РСМ. 

 

Број и датум на Решение за упис на 

високобразовната установа во Централниот 

регистар  

 

 

3. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

Х Државна  Приватна  Мешовита 

 

4. ДЕЈНОСТ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА СПОРЕД ФРАСКАТИЕВА 

КЛАСИФИКАЦИЈА 

 

а) Научно подрачје – прво ниво Општествени науки 

б) Научна поле - второ ниво Образование 

в) Научна област Педагогија, Образование на наставници 



   
 
5. ОРГАН НА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 
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16 
Закон за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното 

воспитание, основното и средното образование („Службен весник на РМ“ бр.10/15) 

17 Статут на вискообразовната установа  

18 
 Решението за акредитација на високообразовната установа издадено од Одборот за 

акредитација и евалуација на високото образование на РМ. 

19   

 

1. Карта на високообразовната установа 

 
Назив на 

високообразовн

ата установа 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

Педагошки факултет – Битола 

Седиште ул. Васко Карангелевски, бб., 7000 Битола 

WEB страница www.pfbt.uklo.edu.mk  

Вид на 

високообразовн

ата установа 

(јавна, 

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

Охридски“ –  Битола, 

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


   
 
приватна, 

приватно-јавна) 

Матичен број: 06462839, 

Шифра на дејност: 85.42 (високо образование) 

Податоци за 

последната 

акредитација 

За прв циклус четирогодишни студии:  

- Англиски јазик и книжевност - Со одлука бр. 17-514/5 од 18.07.2017 

- Наставник за одделенска настава - Со одлука бр. 17-514/2 од 15.03.2017 

- Македонски јазик и книжевност - Со одлука бр. 17-514/4 од 15.03.2017 

- Воспитувач - Со одлука бр. 17- 514/3 од 20.06.2017 

- Информатика и техничко образование - Со одлука бр. 17 - 514/6 од 23.03.2017 

- Преведување (од македонски јазик на англиски јазик и од англиски јазик на 

македонски јазик) - Со одлука бр. 12 - 83/2 од 23.02.2016 

- Преведување (од македонски јазик на германски јазик и од германски јазик на 

македонски јазик) - Со одлука бр. 12 - 83/3 од 23.02.2016 

- Социјална и рехабилитациска педагогија - Со одлука бр. 08-377/4 од   

05.04.2021 

 

За втор циклус едногодишни студии: 

- Воспитувач - Со одлука бр. 17- 454/3 од 22.08.2017 

- Наставник по одделенска настава - Со одлука бр. 17-454/2 од 22.08.2017 

-  Информатика и техничко образование - Со одлука бр. 1409-58/2 од 09.06.2017 

- English language and literature - Со одлука бр. 17-514/7 од 12.10.2017 

- Менаџмент во образованието   - Со одлука бр. 17 - 454/4 од 15.03.2017 

- Образование на надарени и талентирани - Со одлука бр. 17 - 454/5 од 

15.03.2017 

- Македонски јазик и книжевност - Со одлука бр. 17- 454/6 од 15.03.2017 

- Англиски јазик и книжевност - Со одлука бр. 17- 454/7 од 15.03.2017 

 

За трет циклус тригодишни студии: 

- Менаџмент во образованието   - Со одлука бр. 08-282/4 од 04.03.2021 

- Образовни науки   - Со одлука бр. 08-285/4 од 04.03.2021 

- Надареност и талентираност   - Со одлука бр. 08-283/4 од 04.03.2021 

- Настава по јазик   - Со одлука бр. 1409-5/ 5 од 14.06.2018 

 

 

Студиски и 

научно-

истражувачки 

подрачја за кои 

е добиена 

акредитација 

За студиските програми на прв циклус студии: 

Наставник по одделенска настава 

➢ Подрачје: општествени науки (5) 

➢ Поле: образование (505) 

Воспитувач 

➢ Подрачје: општествени науки (5) 

➢ Поле: образование (505) 

Македонски јазик и книжевност 

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

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

(505) 

Англиски јазик и книжевност 

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

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

(505) 

- Информатика и техничко образование 

➢ Подрачје: општествени науки (5) 

➢ Поле: образование (505) 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

➢ Подрачје: општествени науки (5) 

➢ Поле: образование (505) 

Преведување од англиски на македонски и од македонски на англиски јазик 



   
 

➢ Подрачје: хуманистички науки (6) 

➢ Поле: наука за јазикот (604) 

 

Податоци за 

меѓународна 

соработка на 

планот на 

наставата, 

истражувањето 

и мобилноста 

на студентите 

Трајна заложба на Педагошкиот факултет – Битола претставува развојот на 

меѓународната соработка и обезбедувањето на што поголема видливост на 

институцијата во европскиот високообразовен простор.   

Во академска 2017/2018 година на Педагошкиот факултет – Битола 

гостуваше г-ѓица Џулија Куан од Универзитетот во Алабама како Фулбрајт 

стипендист.  

На 20 септември 2017 година, на Педагошкиот факултет гостуваше проф. д-р 

Јасмина Старц, професор на Факултетот за Бизнис и менаџмент во Ново Место 

(Словенија). Таа одржа предавање за студентите од втор и трет циклус студии на 

тема: „Училиштето како организација што учи“.  

Во академската 2017/2018 година студентот Дарко Бошковски, од насоката за 

Англиски јазик и книжевност, реализираше Erasmus + мобилност од еден 

семестар на катедрата за англистика при Универзитетот во Кемнитц (Германија).  

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

мобилност реализираа проф. д-р Вања Петрова и проф. д-р Веселина Иванова од 

Педагошкиот факултет при Тракискиот универзитет во Стара Загора (Бугарија). 

Професорките одржаа предавања од областа на дидактиката и методиката на 

физичкото воспитание и образование за студентите од насоката Наставник по 

одделенска настава.  

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

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

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

хуманистички науки во Катовице (Полска). Тие одржаа предавање на тема 

„Образовниот систем во Полска“. 

На 1 декември 2017 година, за студентите од студиските програми Англиски јазик 

и книжевност и Преведување од македонски на англиски јазик и од англиски на 

македонски јазик, професорот Мет Мури од Соединетите Американски Држави 

одржа онлајн предавање на тема  „Предизвиците со кои се соочуваат 

преведувачите при постигнување преводна еквиваленција на граматичко (морфо-

синтаксичко) ниво“.  

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

предавање на тема "Curiosity-based Learning". 

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

Битола реализираа доц. д-р Тања Танева, г- ѓа Вања Трифонова и г-ѓа Бојана 

Велева, административни службеници од Ректоратот при Тракискиот универзитет 

во Стара Загора (Бугарија).  

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

„Мотивација и структура на човечката дејност“ за студентите од насоките 

Наставник по одделенска настава и Воспитувач.  

На 1 април 2018 година, професорот Мeт Мури од Соединетите Американски 

Држави одржа трето онлајн предавање на тема "What if Connecting Your Classroom 

to the World Can Change the World?: The Power of Relevant Learning".  

Од 11 до 13 април 2018 година, на Педагошкиот факултет гостуваше проф. д-р 

Мирослав Кука од Високата школа за струковни воспитувачи во Алексинац 

(Србија). Професорот Кука одржа пригодно предавање за студентите од насоката 

Англиски јазик и книжевност. 

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

Битола реализираа доц. д-р Дијана Ѓоргиева, г- ѓа Гергана Иванова, г-ѓа Татјана 

Русева и г-ѓа Галина Динева од Педагошкиот факултет при Тракискиот 

универзитет во Стара Загора (Бугарија). 

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

„Алтернативни стратегии за учење и комуникација кај деца со посебни образовни 

потреби“ за студентите од насоката Социјална и рехабилитациска педагогија.  

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



   
 

Битола реализира проф. д-р Борјана Иванова од Педагошкиот факултет во 

Пловдив (Бугарија).  

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

„Алтернативни концепции во предучилишното образование“ за студентите од 

насоката Воспитувачи.  

На 22 мај 2018 година, на Педагошкиот факултет гостуваше Анита Вуцо, д-р на 

науки во областа на компаративна филологија на Централно источните европски 

земји и реномиран преведувач од Италија. Таа одржа предавање за студентите од 

јазичните насоки на тема: „Преведување од недоминантни јазици на доминантни“.  

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

школа Credibility, Honesty, Ethics, and Politeness in Academic and Journalistic 

Writing (CHEP 2018). Од Педагошкиот факултет учество зедоа студентите: Елена 

Шалевска, Дарко Бошковски, Дијана Јованоска и Лилјана Белакапоска, под 

водство на доцент д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска. 

 Во академската 2017/2018 година беа потпишани два билатерални договори за 

меѓународна соработка: Билатерален договор за соработка со платформата 

Belouga: Connecting the World Through Education (https://belouga.org/) и 

Билатерален договор за соработка со Факултетот за образование при Педагошкиот 

универзитет од Краков (Полска).  

Во академска 2018/2019 година на Педагошкиот факултет - Битола гостуваше м-р 

Никола Трајковски од САД, како Фулбрајт стипендист. На 31 октомври 2018 

година, на Педагошкиот факултет - Битола гостуваа м-р Аленка Фидлер и г. 

Бранко Равнак од Словенија, експерти во областа инклузивна педагогија и 

инклузивно општество за деца со посебни потреби преку активности во вода и 

нуркање.  

На 14 ноември 2018 година, на Педагошкиот факултет – Битола гостуваше проф. 

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

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

на тема „Преведувачот и текстот“. Предавањето го одржа Дејан Ацовиќ, член на 

Преведувачкото друштво на Република Србија, класичен филолог и преведувач од 

старогрчки, латински, француски, англиски и од модерен грчки јазик.  

Во академската 2018/2019 година студентката Мерјема Елезоска од насоката 

Наставник по одделенска настава, реализираше Erasmus + мобилност од еден 

семестар на Педагошкиот факултет во Стара Загора (Бугарија).  

Од 10 до 12 април 2018 година, на Педагошкиот факултет гостуваше проф. д-р 

Мирослав Кука од Високата школа за струковни воспитувачи во Алексинац 

(Србија). Професорот Кука одржа пригодно предавање за студентите од насоката 

Наставник за одделенска настава.  

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

реализирани Еразмус + мобилности од страна на следниве странски професори: 

проф. д-р Вања Ангелова од Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ од Велико Трново (Бугарија), проф. д-р Татјана Борисова, 

проф. д-р Стефанка Георгиева и проф. д-р Милен Димитров од Педагошкиот 

факултет во Стара Загора при Тракискиот универзитет (Бугарија), проф. д-р 

Марија Јесус Перез Цуриел од Факултетот за образование и социјална работа при 

Универзитетот во Ваљадолид (Шпанија). Во оваа академска година беше 

потпишан нов Еразмус + договор со Филолошкиот факултет при Универзитетот 

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

Проф. Силвана Нешковска оствари мобилност во Будимпешта, Унгарија од 

19.03.2018 до 23.03.2018 година на Eotvos  Lorand University – Hungary, Faculty of 

Humanities, School of English and American Studies, Department of English Applied 

Linguistics и мобилност во Загреб, Хрватска од 07.05.2018 до 11.05.2018 година 

на Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb. 

Проф. д-р Марија Ристевска, од 16 до 22 октомври 2019 година реализираше 8 

часови предавања, на Педагошкиот факултет при Тракискиот Универзитет Стара 

Загора (Бугарија) во рамките на  Еразмус+ КА1 Teaching Program 

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

https://belouga.org/


   
 

Соединетите Американски Држави, во рамките на предметот Историја на 

англискиот јазик, одржа свое предавање преку Skype со наслов „Англискиот јазик 

за време на Ренесансата“ (“The Renaissance English”). 

Во рамките на соработката на Педагошки факултет - Битола со Високата школа за 

образование на воспитувачи Михаило Палов од Вршац и Учителскиот факултет - 

Београд, Универзитет - Белград, на ден 18.12.2019 година, пред студентите проф. 

д-р Александар Стојановиќ од Учителскиот факултет - Белград одржа предавање 

на тема „Надареноста и моралноста“. 

 Во периодот од 24.02.2020 до 27.02.2020 на нашиот факултет престојуваа 3 

професорки од Тракискиот универзитет во Стара Загора во рамките на програмата 

за мобилност Еразмус+. 

Еден студент од Шпанија престојуваше на студиска размена на нашиот факултет 

во зимскиот семестар 2019/2020. Пет студенти од нашиот факултет престојуваа во 

европски универзитети како студенти на мобилност. 

Во академската 2019/20 година, еден наш студент преку програмата Global 

UGRAD реализираше студиски престој на Назарет колеџот, Рочестер - Њујорк 

(САД).  

 

Податоци за 

просторот 

наменет за 

изведување на 

наставната и 

истражувачката 

дејност 

5.400 м2  корисна површина (Прилог имотни листови) 

Податоци за 

опремата за 

изведување на 

наставната и 

истражувачката 

дејност 

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

подолу и Прилог  Пописни листи) 

Вкупен број на 

студенти за кои 

е добиена 

акредитација 

30 

Број на 

студенти (прв 

пат запишани) 

180 на прв циклус студии 

На втор и трет циклус упис според бројот на акредитирани ментори. 

Планиран број 

на студенти 

кои ќе се 

запишат на 

студиската 

програма 

50 

Број на лица во 

наставно-

научни, научни 

и наставни 

звања 

10 редовни професори 

9 вонредни професори 

2 доценти 

Број на лица во 

соработнички 

звања 

1 виш лектор  

 

Однос 

наставник: 

студенти (број 

на студенти на 

- 3,6 или приближно 4 студенти на наставник на студиска програма социјална и 

рехабилитациска педагогија 

- 3,6 или приближно 4 студенти на наставник на студиска програма наставник 

за одделeнска настава 



   
 
еден 

наставник)  

- 3,6 или приближно 4 студенти на наставник на студиска програма воспитувач 

- 0,3 или приближно многу помалку од 1 студент на наставник на студиската 

програма информатика и техничко образование 

- 4,3 или приближно 4 студенти на наставник на студиска програма англиски 

јазик и книжевност 

- 2,4 или приближно 3 студенти на наставник на студиска програма македонски 

јазик и книжевност 

- 0,5 или приближно многу помалку од 1 студент на наставник на студиска 

програма преведување 

 

Вкупно односот на целиот факултет е: 397:22= 18 (приближно 18 студенти на еден 

наставник) 

Внатрешни 

механизми за 

обезбедување и 

контрола на 

квалитетот на 

студиите 

Постапката за самоевалуација на факултетот ја спроведува Комисијата за 

самоевалуација на факултетот со користење на податоците од I Know ситемот кој 

се користи на целиот Универзитет. Комисијата се бира на Наставно-научен совет 

со тајно гласање, како што е предвидено со Статутот на институцијата, Статутот и 

правилниците на Универзитетот. Целокупната постапка е во координација со 

Универзитетската комисија за самоевалуација. 

Комисијата за самоевалуација се состои од 5 членови, 1 претседател, 3 членови од 

наставниот кадар и 1 претставник на студентите. Претставникот на студентите го 

избираат самите студенти и истиот го делегираат во Комисијата. 

Извештајот за спроведената самоевалуација на Педагошкиот факултет Битола за 

периодот 2017/2018 до 2019/2020 година е доставен во прилог (Види прилог), а 

истиот може да се најде на веб страната на факултетот: 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-04-15-20-18-52  

 

Фреквенција на 

самоевалуцион

иот процес 

(секоја година, 

на две години, 

на три години) 

Студентска анкета се спроведува секоја година, а самоевалуација на работењето 

на единицата – на три години. 

 

Податоци за 

последната 

спроведена 

надворешна 

евалуација на 

установата 

Последната спроведена надворешна евалуација на Универзитетот е направена од 

страна на The Institutional Evaluation Programme (IEP), an independent membership 

service of the European University Association (EUA) во декември, 2017 година. 

Извештајот од таа евалуација е на страната:  

https://www.uklo.edu.mk/filemanager/2021/IEP%20report_StKliment_follow_up_2021

_FinalReport.pdf 

 

Други 

податоци кои 

Установата 

сака да ги 

наведе како 

аргумент за 

нејзината 

успешност 

Во академската 2017/2018 година Педагошкиот факултет - Битола беше 

коорганизатор на две меѓународни конференции: меѓународната конференција на 

тема Образованието на крстопат – состојби, предизвици, решенија и 

перспективи, која се одржа на 10 и 11 ноември 2017 година во Битола, под 

покровителство на Македонското научно друштво од Битола и меѓународната 

конференција Современи пристапи во професионалниот развој и работата на 

воспитувачите и наставниците, која се одржа на 25 мај 2018 година, на 

Учителскиот факултет во Белград. 

Во академската 2018/2019 година Педагошкиот факултет - Битола беше 

коорганизатор на Четвртата меѓународна конференција Education across Borders: 

Education in the 21st Century – Challenges and Perspectives, која се одржа на 19 и 20 

октомври 2018 година, на Педагошкиот факултет во Лерин. Оваа биенална 

конференција се одржува по четврт пат во коорганизација на Педагошкиот 

факултет од Битола, Педагошкиот факултет од Лерин и Педагошко-филолошкиот 

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

реномирани експерти во полето на образовните науки од различни земји во 

регионот.  

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-04-15-20-18-52
https://www.uklo.edu.mk/filemanager/2021/IEP%20report_StKliment_follow_up_2021_FinalReport.pdf
https://www.uklo.edu.mk/filemanager/2021/IEP%20report_StKliment_follow_up_2021_FinalReport.pdf


   
 

На 14 ноември 2017 година, студентите Даниела Ристевска, Елеонора Андреевска  

и Виолета Стеваноска Буштреска (од насоката Наставник по одделенска настава), 

како и студентите Ивана Стојановска, Лилјана Белакапоска, Анабела Петреска и 

Христина Стојмирова (од насоката англиски јазик и книжевност) зедоа учество во 

меѓународната студентска конференција „Современи предизвици во 

воспитувањето и образованието: дидактички аспекти“ која се одржа во Вршац 

(Србија). Студентите ги предводеше проф. д-р Љупчо Кеверески. 

Во периодот од 28.11.2019 до 30.11.2019 год. во рамките на проектот Anchoring 

Multiethnic Youth Work in the University Curriculum of Future Teachers во 

организација на партнерските институции Center for Balkan Cooperation „LOJA“ 

од Тетово и KURVE WUSTROW од Берлин беше реализирана студиска посета во 

Солун. Во посетата учество зедоа професори, претставници на сите наставнички 

факултети од Р С Македонија. Од Педагошкиот факултет-Битола, во посетата 

учествуваа проф. д-р. Татјана Атанасоска, проф. д-р Валентина Гулевска и проф. 

д-р Јасмина Кочоска 

На 30.10.2020 год. Педагошкиот факултет – Битола организираше онлајн 

конференција со наслов „Надарените и талентираните промотори на прогресот“. 

Во академската 2020/2021 г. по повод 100-годишнината од раѓањето на Б. Конески 

и прогласувањето на 2021 за година на Конески, Педагошкиот факултет и 

Македонското научно друштво од Битола организираа неколку настани. Првиот 

настана посветен на Конески беше литературното читање комбинирано со 

критички осврт кон животот и делото на Блаже Конески што се одржа на 

12.5.2021 во амфитеатарот на Факултетот, а во кое учество зедоа студенти и 

професори од Педагошки факултет – Битола. Следен настан во чест на Конески 

беше Тркалезната маса со наслов Делото на Конески – постојан извор на 

истражувања во науката за јазикот, литературата и културата. Со организирањето 

на оваа Тркалезна маса се реализираат две основни начела на Факултетот и 

Друштвото: чествување на Конески и афирмација на македонскиот стандарден 

јазик. Трибината се одржа на 1.6.2021 г. онлајн, а учество зедоа 22 реномирани 

лингвисти од УКИМ, УКЛО, како и наставници по македонски јазик и 

македонски јазик и литература од основните и средните училишта во Битола. Во 

тек е печатење на зборник на трудови; Исто така, се реализираше распишаниот 

литературен и ликовен конкурс за студентите и за учениците од основното и 

средното образование на тема Учителот, а во чест на Конески, по што беа 

наградени најдобрите творби на литературното читање организирано за таа цел. 

Во тек е печатење на зборник со ликовни и литературни творби од учесниците на 

конкурсот. Исто така беше снимен и документарен филм со наслов Бесмртноста 

на Блаже Конески којшто воедно беше и дипломска работа на студентката Искра 

Талевска. За сите активности кои Педагошкиот факултет-Битола ги организираше 

во чест на Конески доби признание и плакета од Фондацијата за македонски јазик 

„Небрегово“ на 24.9.2021 во Спомен куќата на Блаже Конески на централниот 

настан поддржан од Министерството за култура. На 1.6.2021 година Педагошкиот 

факултет – Битола организираше тркалезна маса со наслов „ДЕЛОТО НА 

КОНЕСКИ – ПОСТОЈАН ИЗВОР НА ИСТРАЖУВАЊА ВО НАУКАТА ЗА 

ЈАЗИКОТ, ЛИТЕРАТУРАТА И КУЛТУРАТА“ во соработка со Македонско 

научно друштво – Битола. 

На 21.09.2021 година на Педагошки факултет- Битола беше промовиран 

документарен филм со наслов „БЕСМРТНОСТА НА КОНЕСКИ“, изработен од 

студенти на Педагошкиот факултет во соработка со Одделението за лингвистика и 

литература при Македонското научно друштво – Битола. 

На 20.08.2021 година, во Небрегово, на Педагошки факултет – Битола му беше 

доделено Признание за зачувување и продолжување на ликот и делото на Блаже 

Конески од страна на Фондацијата за македонски јазик „Небрегово“ во рамките на 

манифестацијата „2021 – Година во чест на Блаже Конески“. 

Во академската 2020/2021 г. Педагошкиот факултет е коорганизатор на 

Меѓународната коференција Europeaziation, westernization and identity building in 

the Western Balkans  што ќе се одржи во октомври 2021 оналјн на колеџот ААБ во 



   
 

Приштина.  

 

 

2. Основни податоци за студиската програма за која се бара (ре)акредитација 

 

1  

Назив на студиската програма  

Реакредитација на студиската програма  

НАСТАВНИК ЗА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА, прв 

циклус универзитетски академски студии 
2 Единица на универзитетот  Педагошки факултет – Битола 

3 
Научно подрачје (Фраскатиева 

класификација) 

Општествени науки (5) 

4 

Научно поле и научна, стручна 

или уметничка област 

(Фраскатиева класификација) 

 

➢ Образование (505) 

 

➢ Научна, стручна и уметничка област: 

Педагогија (50500), Дидактика (50501), 

Методика (50504), Елементарно 

образование (систем и методи) (50507). 

 

5 Вид на студии  
Прв циклус четиригодишни универзитетски 

академски студии 

6 

Оптовареност на студиската 

програма изразена во ЕКТС 

кредити  

240 ЕКТС кредити 

7 

Степен или ниво на 

квалификација што се стекнува со 

завршување на студиите според 

НРК 

VI А 

8 

Академски или стручен назив со 

кој што студентот се стекнува по 

завршувањето на студиската 

програма 

Дипломиран наставник за одделенска настава 

9 

Академски или стручен назив на 

англиски јазик што студентот го 

добива по завршувањето на 

студиската програма 

Bachelor elementary school teacher 

10 
Времетраење на студиите (во 

години)  
Академски четиригодишни студии (4 години) 

11 

Учебна година во којашто ќе 

започне реализацијата на 

студиската програма  

2022/2023 

12 

Број на студенти што се планира 

да се запишат на студиската 

програма 

45 во една учебна година 

13 
Јазик на којшто ќе се изведува 

наставата  

Македонски јазик  

14 

Дали студиската програма се 

поднесува за акредитација или за 

повторна акредитација  

Рекредитација на постојана студиска програма 

- Решението од последната  акредитација на 

студиската програма Наставник за одделенска 

настава - Решение бр. УП1 бр 14 – 820/5 од 

05.05.2017 

15 
Начин на финансирање на 

предложената студиска програма 

Студентите кои ќе бидат примени во државна квота ќе 

плаќаат кофинансирање во висина од 200 ЕУР во 

денарска противвредност, додека студентите кои ќе се 

запишат во квотата самофинансирање, ќе плаќаат по 



   
 

400 ЕУР годишно, во денарска противвредност 

Финансирањето на студиската програма ќе биде 

според критериумите за финансирање на студиската 

програма од страна на Министерството за образование 

и наука на Република Северна Македонија во 

согласност со позитивните законски решенија во оваа 

област. Но, со оглед на тоа дека студиската програма 

ќе се реализира првенствено со постојните кадровски, 

технички и просторни ресурси што ги поседува 

Педагошкиот факултет - Битола, таа не имплицира 

дополнителни финансиски оптоварувања на буџетот 

на Република Северна Македонија. 

16 

Услови за запишување на 

студиската програма посебно за 

редовни, вонредни и странски 

студенти 

1. Право на запишување имаат:  

• Кандидати кои положиле државна или меѓународна 

матура  

• Кандидати со завршено четиригодишно средно 

образование во учебната 2019/2020 година  

• Кандидати со завршено четиригодишно средно 

образование во претходните учебни години (пред 

учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна 

матура.  

• Кандидати што имаат завршено високо или вишо 

образование на сродни факултети и виши школи и 

кандидати кои паралелно студираат сродни факултети, 

студиски групи или насоки. Овие кандидати се 

запишуваат со школарина на студиите како редовни 

или вонредни студенти надвор од вкупната квота 

според успехот од завршеното претходно образование. 

Сродноста на завршеното високо или вишо 

образование, како и сродноста на факултетите, 

студиските групи или насоки за кандидатите кои 

сакаат паралелно да студираат две студиски програми, 

ја утврдуваат и објавуваат единиците на 

Универзитетот. 

 • Кандидати кои целосно или делумно завршиле 

средно четиригодишно образование во странство.  

2. На прв циклус (додипломски студии) кандидатите 

се запишуваат како редовни студенти финансирани од 

државата со партиципација на трошоците за 

студирање и редовни студенти со школарина на 

студиите.  

3. Кандидатите може да се запишуваат и како 

вонредни студенти со школарина на трошоците за 

студирање, доколку тоа го овозможува природата на 

студиската програма.  

На единиците на Универзитетот како вонредни 

студенти можат да се запишуваат кандидати кои ги 

исполнуваат условите за запишување и имаат 

засновано работен однос, како и кандидати коишто од 

оправдани причини не се во можност да се запишат 

како редовни студенти.  

За оправдани причини од претходниот став се сметаат:  

- инвалид кој не е во состојба да следи редовна 

настава  

- потешка долготрајна болест  

- родител на дете додека трае породилното отсуство  



   
 

- мајки со деца до шест годишна возраст.  

Вонредните студенти се запишуваат според исти 

услови и критериуми како и редовните студенти, а се 

рангираат на посебна ранг-листа. 

4. Странските државјани се пријавуваат во роковите 

утврдени за сите кандидати и се запишуваат надвор од 

квотите утврдени со Конкурсот. Бројот на странските 

државјани - стипендисти на Владата на Република 

Северна Македонија го утврдува Министерството за 

образование и наука.  

За странските државјани што се пријавуваат за 

студирање на Педагошкиот факултет - Битола се врши 

претходно оценување на психофизичките способности 

за студирање на овој факултет.  

При пријавувањето, кандидатите наведуваат на која 

единица на Универзитетот сакаат да студираат, дали 

се стипендисти на Владата на РСМ или самостојно ги 

поднесуваат трошоците на студирањето.  

Со пријавата поднесуваат нострифицирано 

свидетелство за завршено средно образование или 

копија од потврдата издадена од Министерството за 

образвание и наука за започнување на постапката за 

нострификација, заверен превод на изводот од 

матичната книга на родените, копија од патна исправа, 

уверение за здравствената состојба издадено од 

соодветна здравствена станица, како и потврда за 

направен ХИВ тест и тест за хепатит Ц.  

При пријавувањето кандидатите поднесуваат 

сертификат за познавање на македонскиот јазик 

издаден од Педагошки факултет – Битола. За 

кандидатите кои го познаваат македонскиот јазик, а не 

поседуваат сертификат за познавање македонски јазик 

издаден од Педагошкиот факултет – Битола или 

поседуваат потврда за познавање македонски јазик 

издадена од други институции, се врши претходна 

проверка на нивото на познавање на македонскиот 

јазик на Педагошкиот факултет – Битола.  

За кандидатите кои не го познаваат македонскиот 

јазик, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 

Битола организира подготвителна настава за 

изучување на македонскиот јазик на Педагошкиот 

факултет – Битола. Подготвителната настава се 

организира во траење од еден или два семестра според 

програма наменета за изучување македонски јазик 

како странски. Во текот на подготвителната настава се 

врши континуирана проверка на знаењето на 

кандидатите. 

По успешното завршување на подготвителната 

настава и полагањето на завршниот испит, 

кандидатите добиваат сертификат за познавање на 

македонскиот јазик од Педагошкиот факултет – 

Битола и стекнуваат право на запишување во 

наредната академска година. 

- При пресметување на бодовите за рангирање на 

кандидатите од екстерните предмети се земаат 

предвид: Македонски јазик и литература или албански 

јазик и литература или турски јазик и литература 2. 



   
 

Математика/Странски јазик 3. за гимназии: - Странски 

јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - 

Историја - Филозофија за стручни училишта: - 

Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - 

Биологија – Историја 

-Од интерните предмети се земаат предвид: (за 

гимназии) Еден општообразовен наставен предмет по 

избор на кандидатот Проектна задача по предмет по 

избор на кандидатот (за средно стручно) Еден стручен 

наставен предмет по избор на кандидатот Проектна 

задача по предмет по избор на кандидатот. 

-ЛИСТА НА ЕКСТЕРНИ И ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ 

ОД ДРЖАВНАТА МАТУРА ОПРЕДЕЛЕНИ ОД 

ЕДИНИЦИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. 

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (за кандидати 

кои положиле државна матура пред учебната 

2013/2014 година) (-екстерни предмети: Математика 

основно ниво / Странски јазик; Интерни предмети: (за 

гимназии) По избор на кандидатот 2 (два) 

општообразовни предмети (за средно стручно) 1 

општообразовен и 1 стручен предмет) 

17 
Информација за продолжување на 

образованието 

По завршувањето на првиот циклус академски студии, 

студентот може да го продолжи образованието на втор 

циклус студии на дисциплините во научното подрачје.  
   

 



   
 

 

1. Цел и оправданост за воведување на студиската програма 

 

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

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

трудот.   Во   контекст   на   ваквите   модерните   образовни   иницијативи, Педагошкиот 

факултет–Битола, потпирајќи се на остварените достигнувања и резултати од претходните 

децении, продолжува да ја унапредува својата наставно–образовна и научно–истражувачка дејност 

со осовременување на студиската програма Наставник за одделенска настава. Согласно својата  

улога, мисија и визија,  како водечки центар за едуцирање на наставнички кадар во регионот и 

пошироко, заложбите на Факултетот се насочени кон подобрување на видливоста на 

институцијата преку: следење и оценување на квалитетот на работењето, модернизација на 

наставниот процес (интерактивни методи и  стратегии  за  учење  и  поучување,  ИКТ  во  

наставата,  инклузивно,  инеркултурно  и мултикултурно образование, организирана педагошко-

клиничка практика), обезбедување на поддршка за мобилност на студентите, продолжување на 

постојната соработка со разни партнерски институции од земјата и од странство и потпишување на 

нови договори за билатерална соработка, како и преку континуираното јакнење на нејзината улога 

на автономна академска заедница, одговорна за своето функционирање во рамките на 

општественото опкружување. 
Педагошкиот факултет во Битола има компетентен академски кадар, избран по сите правила 

и прописи на посочените законски одредби. Со сопствен кадар Факултетот ги покрива речиси сите 

наставни дисциплини во студиските програми на прв, втор и трет циклус на студии. Наставниот 

процес го реализираат 22 наставници, вработени на Факултетот, од кои 10 се редовни професори, 9 

се вонредни професори, 2 се доценти и 1 е виш лектор. Сите наставници што ги исполнуваат 

условите се акредитирани за ментори на трет циклус студии.  

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

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

наставници за одделенска настава, едуцирани на нашата институција, ќе бидат конкурентни на 

пазарот на трудот, не само во нашата земја, туку и пошироко. Доказ за прифатеноста на образовниот 

профил во реалниот сектор е и Националната квалификација на занимања:  

https://www.stat.gov.mk/KlasifikaciiNomenklaturi/NKZ_2015.pdf. 

При упис на студентите, освен општите услови по конкурс кои се однесуваат на успехот, на 

Педагошки факултет – Битола се спроведува и тест за психофизички способности на идните 

студенти.  

Излезните компетенции и влезот на дипломирните студенти во реалниот сектор најлесно ги 

следиме со контактите базирани врз менторствата на нашите дипломирани студенти кои се 

вработени во основното образование и се активни ментори – наставници при изведувањето на 

педагошката практика од прва до четврта студиска година. Нашата соработка оди и пошироко преку 

објавени конкурси за уметнички творби на ученици кои исто така ги менторираат, како и учество на 

конференции, тркалезни маси, дебати, семинари и слично.  

 

2.   Усогласеност на студиската програма со потребите на општеството за дадениот профил на 

кадри 

 
Faculty of Education, University of  Cambridge 

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

За потребата, атрактивноста, современоста и студиската програма за Наставвник за 

одделенска настава потврда наоѓаме во современите услови на живеење, напредокот на науката, но 

и во искуството на европските држави во организација на студии со иста или слична поставеност и 

фокусираност на компетенциите на студентите. 

Студиската програма е компатибилна со студиските програми на другите високообразовни 

институции во нашата земја и во европскиот високобразовен простор. Покрај стекнување знаења од 

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


   
 
сите клучни области на одделенската настава (педагогија, дидактика, методика, психологија, итн.), 

идните наставници по одделенска настава се стекнуваат со знаење и од областа на етиката, 

филозофијата, социологијата на образование, интеркултурата и мултикултурата а со практичната 

настава во основните учлишта се заокружува комплетно професионалниот профил на идните 

наставници по одделенска настава, кои се стекнуваат со сите неопходни компетенции и знаења за да 

одговорат на сите предизвици во наставата и надвор од неа.   

Звањето Наставник по одделенска настава е дел од звањата во Регистерот на 

високообразовни квалификации во Националната рамка за квалификации 

http://mrk.mk/?page_id=1374&lang=mk . 

 

3а. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус на четиригодишни студии со 240 

ЕКТС, студиска програма Наставник за одделенска настава,  Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ - Битола, согласно со уредбата за националната рамка на високообразовните 

квалификации 

 

 

Ниво во Националната 

рамка на 

високообразовните 

квалификации 

 

Високо образование 

Ниво во Европската 

рамка на 

високообразовни 

квалификации 

VI А 
  

6 
  Прв циклус на универзитетски студии 

 

 (240 кредити) 
 

Квалификации кои означуваат успешно завршување на првиот циклус на студии (240 ЕКТС) 

се доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на квалификациите: 

4а. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус на четиригодишни студии со 240 

ЕКТС, студиска програма Наставник за одделенска настава, Педагошки факултет – Битола, 

согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации 

 

Тип на дескриптор Опис 

Знаење и  разбирање • Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое 

се надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи 

и познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, 

компаративни и критички перспективи во научното поле според 

соодветна методологија;  

• Покажува разбирање на одредена област и познавање на 

тековните прашања во врска со научните истражувања и новите 

извори на   знаење;   

• Покажува   знаење   и   разбирање   за   разни   теории, 

методологии. 

Примена на знаењето 

и разбирањето 
• Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што 

покажува професионален   пристап   во   работата   или   

професијата;    
• Покажува компетенции   за   идентификација,   анализа   и 

решавање   проблеми; 
• Покажува способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи 

во рамките на полето на студирање 

http://mrk.mk/?page_id=1374&lang=mk


   
 

Способност за 

проценка 
• Способност за прибирање, анализирање, оценување и 

презентирање информации, идеи, концепти од релевантни 

податоци. 

• Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, 

општествените, научните и етичките аспекти. 

• Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава 

објаснување за причините и да избере соодветно решение. 

Комуникациски 

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

нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија 

кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно 

дефинирани. 

• Презема поделена одговорност за колективни резултати. 

• Способност за независно учество, со професионален пристап, во 

специфични, научни и интердисциплинарни дискусии. 

Вештини на  учење • Презема иницијатива да ги идентификува потребите за 

стекнување понатамошно знаење и учење со висок степен на 

независност. 

 

3б. Специфични дескриптори на квалификации за прв циклус на четиригодишни студии со 

240 ЕКТС, студиска програма Наставник за одделенска настава, на Педагошки факултет - 

Битола, согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации 

 

Тип на дескриптор 

 

Опис 

 Знаење и разбирање • Ги познава, разбира и толкува основните педагошки поими. 

• Ги познава, разбира и толкува основните педагошки процеси 

• Ги  познава,   разбира  и  толкува  процесите  на  развојот  на 

личноста 

• Ги разбира теоретските основи на педагошката работа 

• Ги разбира теоретските основи на дидактичката работа 

• Ги разбира теоретските основи на методичката работа 

• Ги разбира теоретските и практичните основи на наставата 

• Ги разбира социјалните влијанија врз воспитно образовниот 

процес 

• Поседува   знаење   и   разбирање   за   поимите:   „идентитет“, 

„култура“ и „мултикултурализам“ 

• Поседува   знаење   и   разбирање   за   поимите:   

• „инклузија“, „специјално образование“ и „етика во 

образованието“. 

• Ги    познава    и    разбира    основите    на иновативното    и 

претприемничко менаџирање во училницата и училиштето 
 

Примена на знаењето 

и разбирањето 
• Способен е за креирање на наставен процес според педагошко 

– психолошките и дидактичко – методичките основи. 

• Способен е за имплементирање на методи и техники за учење 

и поучување, развој на самостојно учење кај учениците, 

градење на стилови за учење, примена на методолошки 

постапки во истражувањето на воспитно образовната работа и 

примена на ИКТ во наставата 



   
 

Способност за 

проценка 
• Способен  е  за  навремена  и  реална  проценка  на  

различните воспитно образовни ситуации. 
• Способен е за проценка на воспитно-образовни проблеми. 
• Способен е за проценка на имплементацијата на 

соодветните постапки во унапредувањето на воспитно-

образовниот процес 

Комуникациски 

вештини 
• Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со 

учениците. 
• Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со колегите. 
• Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со 

родителите. 
• Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со 

пошироката заедница. 
• Поттикнува и  развива  персонализирани  контакти,  дружење 

и негување на пријателства меѓу ученици со различно етничко 

потекло во и надвор од училишната средина. 

• Вештини на  

учење 

 

• Покажува успешност во учење од нови ситуации. 

• Покажува успешност во учење од сопственото искуство. 

• Покажува успешност во учење од различни извори. 

• Покажува успешност во учење преку акциони истражувања.  

 

 

 

 

4. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на задолжителни 

предмети, листа на изборни факултетски и универзитетски предмети и дефиниран начин на 

избор на предметите.   

 

СТРУКТУРА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА 

Табела 4.1. Распоред на предмети по семестри и години на студии за стручни студии (СС), и 

академски студии (АС) 

Реден 

број 

Код на 

предмет

от 

Назив на наставен предмет 
Семеста

р 

Неделен фонд 

на часови ЕКТС 

П В 

ПРВА ГОДИНА 

Прв семестар 

  Задолжителни наставни предмети     

1 
ПФН 

100 
Македонски јазик Прв 3 1 6 

2 
ПФН 

101 
Математика Прв 3 1 6 

3 
ПФН 

102 
Психологија Прв 3 1 6 

       

  Изборен предмет (избор на 1 од 2)     

1 
ПФН 
103 

Општа историја на педагошките идеи 
Прв 3  1 6 

2 
ПФН 
104 

Развојна психологија 
Прв 3 1 6 

       

  Изборен предмет (избор на 1 од 2)     

1 ПФН Англиски јазик во струката Прв 3 1 6 



   
 

105 

2 
ПФН 

106 
Правопис и правоговор на современиот 

македонски јазик 
Прв 3 1 6 

       

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за I семестар   30 

Втор семестар 

1 
ПФН 

200 
Педагогија Втор 3 1 6 

2 
ПФН 

201 
Основи на музичкото образование Втор 3 1 6 

3 
ПФН 

202 
Социологија на образование Втор 3 1 6 

4 
ПФН 

203 
Педагошка практика Втор 0 4 6 

       

  Изборен предмет (избор на 1 од 3)     

1 
ПФН 

204 
Историја 

Втор 3  1 6 

2 
ПФН 

205 
Нашата татковина 

Втор 3  1 6 

3 
ПФН 

206 

Библиотекарство 
Втор 3  1 6 

       

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за II семестар   30 

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за I година   60 

 

 

 

 

Реден 

број 

Код на 

предмето

т 

Назив на наставен предмет 
Семеста

р 

Неделен 

фонд на 

часови ЕКТС 

П В 

ВТОРА ГОДИНА 

Трет семестар 

  Задолжителни наставни предмети     

1 ПФН 300 Дидактика Трет 3 1 6 

2 ПФН 301 Литература за деца Трет 3 1 6 

3 ПФН 302 Природни науки Трет 3 1 6 

       

  Изборен предмет (избор на 1 од 3)     

1 
ПФН 303 Воспитно – образовната организација 

и средината  
Трет 3 1 6 

2 ПФН 304 Техничко образование со методика Трет 3 1 6 

3 ПФН 305 Медиумска култура во наставата Трет 3 1 6 

       

  Изборен предмет (избор на 1 од 3)     

1 ПФН 306 Семејна педагогија Трет 3 1 6 

2 
ПФН 307 Образование на надарени и 

талентирани 
Трет 3 1 6 

3 ПФН 308 Организација на образование  Трет 3 1 6 

       

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за III семестар   30 

Четврт семестар 



   
 

  Задолжителни наставни предмети     

1 ПФН 400 Основи на ликовното образование Четврт 3 1 6 

2 
ПФН 401 Граѓанско и мултикултурно 

образование со методика 
Четврт 3 1 6 

3 ПФН 402 Филозофија на образование Четврт 3 1 6 

4 ПФН 403 Менторство Четврт 3 1 6 

5 ПФН 404 Педагошка практика Четврт 0 4 6 

       

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за IV семестар   30 

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за II година   60 

 

Реден 

број 

Код на 

предмето

т 

Назив на наставен предмет 
Семеста

р 

Неделен 

фонд на 

часови ЕКТС 

П В 

ТРЕТА ГОДИНА 

Петти семестар 

  Задолжителни наставни предмети     

1 
ПФН 500 Основи на физичко и здравствено 

образование 
Петти 3 1 6 

2 
ПФН 501 Методика на наставата по музичко 

образование 
Петти 3 1 6 

3 ПФН 502 Географија Петти 3 1 6 

       

  Изборни предмети (избор на 2 од 4)     

1 ПФН 503 Креативно музичко изразување Петти 3 1 6 

2 ПФН 504 Кукларство со сценско изведување Петти 3 1 6 

3 ПФН 505 Креативно математичко изразување Петти 3 1 6 

4 ПФН 506 Креативно литературно изразување Петти 3 1 6 

       

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за V семестар   30 

 

Шестти семестар 

  Задолжителни наставни предмети     

1 
ПФН 600 Методика на почетно читање и 

пишување 
Шести 3 1 6 

2 
ПФН 601 Методика на наставата по природно – 

научно и општествено подрачје 1 
Шести 3 1 6 

3 
ПФН 602 Методика на наставата по ликовно 

образование 
Шести 3 1 6 

4 ПФН 603 Педагошка практика Шести 0 4 6 

       

  Изборен предмет (избор на 1 од 3)     

1 ПФН 604 Етика во образование Шести 3 1 6 

2 ПФН 605 Иновации и претприемништво Шести 3 1 6 

3 ПФН 606 Перманентно образование Шести 3 1 6 

       

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за VI семестар   30 

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година   60 

 

Реден 

број 

Код на 

предмето

т 

Назив на наставен предмет 
Семеста

р 

Неделен 

фонд на 

часови ЕКТС 

П В 



   
 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

Седми семестар 

  Задолжителни наставни предмети     

1 
ПФН 700 Методика на наставата по македонски 

јазик 
Седми 3 1 6 

2 ПФН 701 Методика на наставата по математика Седми 3 1 6 

3 
ПФН 702 Методика на наставата по физичко и 

здравствено образование 
Седми 3 1 6 

       

  Изборен предмет (избор на 1 од 2)     

1 ПФН 703 Компаративни религиски системи Седми 3 1 6 

2 ПФН 704 Методика на воспитната работа Седми 3 1 6 

       

  Изборен предмет (избор на 1 од 2)     

1 ПФН 705 Оценување на учениците Седми  3 1 6 

2 
ПФН 706 Методологија на педагошките 

истражувања 
Седми  3 1 6 

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за VII семестар   30 

       

Осми семестар 

1 ПФН 800 Инклузивна педагогија Осми 3 1 6 

2 
ПФН 801 Работа со компјутери и основи на 

програмирање 
Осми 3 1 6 

3 ПФН 802 Култура на говор Осми 3 1 6 

4 ПФН 803 Педагошка практика Осми 0 4 6 

5 ПФН 804 Дипломски проект Осми 1 3 6 

       

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за VIII семестар   30 

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за IV година   60 

 

 

 

Табела 4.2.  Изборни наставни предмети на студиската програма 

 

Вид на изборен наставен предмет Број  

Изборни наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата  

Изборни наставни предмети  кои единицата ги обезбедува од Универзитетска листа на 

изборни предмети 
/ 

 

Реде

н 

број Код Назив на предметот 
Семест

ар 

Неделен фонд на 

часови 
ЕКТС 

Од која 

единица 

 
предавањ

а 

вежби 

1 

ПФН 

103 

Општа историја на 

педагошките идеи 

Прв 3 

 

1 
6 

Педагошк

и 

факултет 

–Битола, 

УКЛО 

Битола 

2 

ПФН 

104 

Развојна психологија 

Прв 3 

 

1 6 

Педагошк

и 

факултет 

–Битола, 



   
 

УКЛО 

Битола 

3 

ПФН 

105 

Англиски јазик во струката 

Прв 3 

 

1 
6 

Педагошк

и 

факултет 

–Битола, 

УКЛО 

Битола 

4 

ПФН 

106 

Правопис и правоговор на 

современиот македонски 

јазик 
Прв 3 

 

1 
6 

Педагошк

и 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

5 

ПФН 

204 

Историја 

Втор 3 

 

1 
6 

Педагошк

и 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

6 

ПФН 

205 

Нашата татковина Втор 

3 

 

 

1 
6 

Педагошк

и 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

7 

ПФН 

206 

Библиотекарство Втор 

3 

 

1 
6 

Педагошк

и 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

8 

ПФН 

303 

Воспитно – образовната 

организација и средината 

Трет 

3 

 

 

1 
6 

Педагошк

и 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

9 

ПФН 

304 

Техничко образование со 

методика 

Трет 

3 

 

 

1 
6 

Педагошк

и 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

10 

ПФН 

305 

Медиумска култура во 

наставата 

Трет 

3 

 

 

1 
6 

Педагошк

и 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

11 

ПФН 

306 

Семејна педагогија Трет 

3 

1 

6 

Педагошк

и 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 



   
 

12 

ПФН 

307 

Образование на надарени и 

талентирани 

Трет 3 

 

 

1 
6 

Педагошк

и 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

13 

ПФН 

308 

Организација на 

образование 

Трет 3 

 

 

1 
6 

Педагошк

и 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

14 

ПФН 

503 

Креативно музичко 

изразување 

Петти 3 

 

 

1 
6 

Педагошк

и 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

15 

ПФН 

504 

Кукларство со сценско 

изведување 

Петти 3 

 

 

1 
6 

Педагошк

и 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

16 

ПФН 

505 

Креативно математичко 

изразување 

Петти 3 

 

 

1 
6 

Педагошк

и 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

17 

ПФН 

506 

Креативно литературно 

изразување 

Петти 3 

 

 

1 
6 

Педагошк

и 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

18 

ПФН 

604 

Етика во образование 

Шести 3 

 

 

1 
6 

Педагошк

и 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

19 

ПФН 

605 

Иновации и 

претприемништво 

Шести 3 

 

 

1 
6 

Педагошк

и 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

20 

ПФН 

606 

Перманентно образование 

Шести 3 

 

           1 

6 

Педагошк

и 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

21 
ПФН 

703 

Компаративни религиски 

системи 
Седми 3 

  

 
6 

Педагошк

и 



   
 

1 факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

22 

ПФН 

704 

Методика на воспитната 

работа 

Седми 3 

 

 

1 
6 

Педагошк

и 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

23 

ПФН 

705 

Оценување на учениците 

Седми 3 

 

 

1 
6 

Педагошк

и 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

24 

ПФН 

706 

Методологија на 

истражувања 

Седми 3 

 

 

1 
6 

Педагошк

и 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

Вкупно:   24 

 

Табела 4.3. Преглед на застапеност на задолжителните предмети  и 

 изборните предмети на студиската програма. 

 

Семестар Број на 

задолжителни 

предмети 

Број на изборни 

предмети  

Вкупно 

предмети 

I 3 2 5 

II 4 1 5 

III 3 2 5 

IV 5 0 5 

V 3 2 5 

VI 4 1 5 

VII 3 2 5 

VIII 5 0 5 

Вкупно 30 10 40 

% застапеност 75% 25% 100% 

 

Табела 4.4. Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните предмети и 

 изборните  предмети. 

 
Ред 

бр 

Траење на 

студиите 

(години)/ 

вкупен 

број на 

ЕКТС на 

студиската 

програма 

Вкупна оптовареност 

изразена преку ЕКТС 

Оптоварност за задолжителни 

предмети изразена преку ЕКТС 

Оптоварност за изборни 

предмети изразена преку 

ЕКТС 

А 

Вкупен 

број на 

ЕКТС од 

наставните 

предмети  

А1 

Процентуална 

застапеност 

на ЕКТС од 

наставните 

предмети на 

студиската 

програма  

Б 

/ Вкупен број 

на ЕКТС од 

задолжителните 

наставни 

предмети  

Б1 

Процентуална 

застапеност на 

ЕКТС од 

задолжителните 

наставни 

предмети во 

однос на 

вкупниот број 

В 

Вкупен 

број на 

ЕКТС од 

изборни 

наставни 

предмети 

В1 

Процентуална 

застапеност 

на ЕКТС од 

изборните 

наставни 

предмети во 

однос на 

вкупниот број 



   
 

на ЕКТС на 

студиската 

програма 

на ЕКТС на 

студиската 

програма 

1. 4 години 

240 
    

     240 
100% 

 

180 

(Б/А)*100=% 

75% 

 

60 
(В/А)*100=% 

25% 

 

5. Список на наставен кадар со податоци наведени во членот 5 (Прилог бр.4) од 

Правилникот за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските 

програми од ПРВИОТ,вториот  и третиот циклус на студии (“Службен весник на 

Република Македонија”, бр.25/2011 и бр.154/2011)  и член 61 став 3 од Закон за високо 

образование ( (“Службен весник на Република Македонија”, бр.82/2018) 

 
 

Табела 5.1. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во редовен 

работен однос со полно работно време на  единицата каде што  се реализира студиската програма 

 Име и 

презиме на 

наставникот 

да се наведе Предмети што 

ги предава 

наставникот 

Вкупен број 

на предмети  звањето во 

кое е избран 

и во која 

научна 

област 

Областа во 

која што е 

докториран 

институцијат

а каде работи 

во редовен 

работен однос зимск

и 

летен 

1 Татјана 

Атанасоска 

Редовен 

професор, 

50500 

Педагогија 

Доктор на 

педагошк

и науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Педагогија, 

Општа 

историја на 

педагошките  

идеи, 

Семејна 

педагогија 

Педагошка 

практика 
 

2 2 

2 Деан Илиев Редовен 

професор, 

50500 

Педагогија

, 50518 

Социјална 

педагогија, 

50511 

Образован

ие на 

возрасни, 

перманент

но 

образовани

е 

Доктор на 

педагошк

и науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Дидактика, 

Перманенто 

образование, 

Методологиј

а на 

педагошките 

истражувања

, 

Педагошка 

практика 
 

2 2 

3 Марија 

Ристевска 

Вонреден 

професор, 

50500 

Педагогија  

Доктор на 

педагошк

и науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Инклузивна 

педагогија, 

Методика на 

воспитната 

работа, 

Педагошка 

1 2 



   
 

Битола практика 
 

4 Љупчо 

Кеверески 

Редовен 

професор, 

51000 

Општа 

психологиј

а, 51004 

Развојна 

психологиј

а, 51005 

Психологи

ја на 

образовани

е и 

воспитува

ње 

Доктор 

по 

психолош

ки науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Психологија, 

Развојна 

психологија, 

Образование 

на надарени 

и 

талентирани           
 

3 / 

5 Даниела 

Андоновска-

Трајковска 

Редовен 

професор, 

50504 

Методика 

Доктор 

по 

педагогиј

а од 

областа 

на 

методики

те 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Методика на 

наставата по 

македонски 

јазик, 

Методика на 

почетно 

читање и 

пишување 

Литература 

за деца, 

Креативно 

литературно 

изразување 

Педагошка 

практика 
 

3 2 

6 Златко 

Жоглев 

Редовен 

професор 

по 

предметот 

Социологи

ја на 

образовани

е 

Доктор на 

социолош

ки науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Социологија 

на 

образование, 

Компаративн

и религиски 

системи 
 

1 1 

7 Биљана 

Цветкова 

Димов 

Редовен 

професор, 

50504 

Методика 

Доктор 

по 

педагогиј

а од 

областа 

на 

методики

те 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Основи на 

ликовното 

образование 

Методика на 

наставата по 

ликовно 

образование                                                      

Кукларство 

со сценско 

изведување    

Педагошка 

практика 
 

2 2 



   
 
8 Милена 

Пејчиновскa- 

Стојковиќ 

Вонреден 

професор, 

50504 

Методика, 

50513 

Образован

ие на 

наставниц

и 50525 

Друго 

(природни 

и 

општестве

ни науки) 

Доктор 

по 

педагогиј

а од 

областа 

на 

методики

те 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Методика на 

наставата по 

природно-

научно и 

општествено 

подрачје 1, 

Нашата 

татковина, 

Медиумска 

култура во 

наставата, 

Педагошка 

практика 
 

1 3 

9 Добри 

Петровски 

Редовен 

професор, 

Менаџмен

т, 

Библиотек

арство 

Доктор на 

менаџмен

т 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Библиотекарст

во 

/ 1 

10 Стела 

Босилковска 

Виш 

лектор, 

64021 

Учење на 

странски 

јазици 

(англиски) 

и 64022 

Преведува

ње 

Магистер 

по 

конферен

циско 

толкувањ

е од 

македонс

ки јазик 

на 

англиски 

јазик и 

обратно и 

од 

македонс

ки на 

српски 

јазик и 

обратно  

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Англиски 

јазик во 

струката 

1 / 

11 Јове 

Димитрија 

Талевски 

Редовен 

професор 

во областа 

Географија

, 

Образован

ие 

Доктор на 

географск

и науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Географија, 

Природни 

науки, 

Нашата 

татковина, 

Оценување 

на учениците 
 

2 2 

12 Виолета 

Јанушева 

Редовен 

професор, 

64010 

Општа 

лингвисти

ка, 64000 

Македонис

Доктор на 

филолош

ки науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Македонски 

јазик, 

Правопис и 

правоговор 

на 

современиот 

2 1 



   
 

тика и 

64029 

Друго 

Битола македонски 

јазик,    

Оценување 

на учениците 
 

13 Валентина 

Гулевска 

Редовен 

професор, 

60500 

Историја 

на 

филозофиј

ата, 60503 

Етика и 

60517 

Друго 

(Историја)  

Доктор на 

филозофс

ки науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Филозофија 

на 

образование, 

Историја, 

Етика во 

образование 
 

/ 3 

14 Гордана 

Стојаноска 

Вонреден 

професор, 

51105 

Социологи

ја на 

образовани

ето, 51111 

Социологи

ја на 

религија  

Доктор на 

социолош

ки науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Компаративн

и религиски 

системи, 

Социологија 

на 

образование 
 

1 1 

15 Јасмина 

Кочовска 

Вонреден 

професор, 

50504 

Методика, 

50513 

Образован

ие на 

наставниц

и, 50525 

Друго 

(природни 

и 

општестве

ни науки) 

Доктор 

по 

педагогиј

а од 

областа 

на 

методики

те 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Граѓанско и 

мултикултур

но 

образование 

со методика, 

Педагошка 

практика 

 

 

/ 2 

16 Билјана 

Граматковски 

Вонреден 

професор, 

50504 

Методика, 

50513 

Образован

ие на 

наставниц

и, 50525 

Друго 

(природни 

и 

општестве

ни науки) 

Доктор 

по 

педагогиј

а од 

областа 

на 

методики

те 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Култура на 

говор, 

Педагошка 

практика 
 

/ 2 

17 Данче 

Сивакова 

Вонреден 

професор, 

Доктор 

по 

Педагошки 

факултет 
Методика на 

наставата по 

2 1 



   
 

Нешковски 50504 

Методика, 

50513 

Образован

ие на 

наставниц

и, 50525 

Друго 

(природни 

и 

општестве

ни науки) 

педагогиј

а од 

областа 

на 

методики

те 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

математика, 

Техничко 

образование 

со методика, 

Педагошка 

практика 
 

18 Мажана 

Северин 

Кузмановска 

Вонреден 

професор, 

10900 

Математик

а 

Доктор на 

математи

чки науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Математика, 

Креативно 

математичко 

изразување 
 

2 / 

19 Јосиф 

Петровски 

Доцент, 

Развој на 

софтвер и 

бази на 

податоци 

(11010), 

Друго 

(11011) 

  

Доктор на 

информат

ички 

науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Работа со 

компјутер и 

основи на 

програмирањ

е    

/ 1 

20 Весна 

Стојановска  

Доцент, 

Образован

ие 

Доктор 

по 

образовн

и науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Менторство, 

Воспитно-

образовната 

организација 

и средината, 

Организација 

на 

образование, 

Иновации и 

претприемни

штво                                                   

 
 

2 2 

 

 

 

 

 

Табела 5.2. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во редовен 

работен однос со полно работно време од други единици на високообразовната установа 

ангажирани на единицата каде што се реализира студиската програма 

 

 Име и презиме на да се наведе Предмети Вкупен број на 



   
 

наставникот звањето 

во кое е 

избран и во 

која 

научна 

област 

Областа 

во која 

што е 

докторир

ан 

институциј

ата каде 

работи во 

редовен 

работен 

однос 

што ги 

предава 

наставникот 

предмети  

зимски лете

н 

        

        

        

 

Табела 5.3. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во работен однос 

во друга високообразовната установа или институција ангажирани на единицата каде што се 

реализира студиската програма 

 Име и презиме 

на наставникот 

да се наведе Предмети што 

ги предава 

наставникот 

Вкупен број 

на предмети  звањето во 

кое е избран 

и во која 

научна 

област 

Областа во 

која што е 

докториран 

институцијат

а каде работи 

во редовен 

работен однос зимск

и 

летен 

 Виктор 

Митревски 

Вонреден 

професор, 
менаџмент 

на спортот, 

спортската 

рекреација 

и 

физичкото 

воспитува

ње 

Доктор 

по 

кинезиол

ошки 

науки 

СОУ 

Гимназија 

„Крсте 

Петков 

Мисирков“, 

Демир 

Хисар 

Основи на 

физичко и 

здравствено 

образование, 

Методика на 

наставата по 

физичко и 

здравствено 

образование  
 

1 1 

 Емилија 

Ристевска-

Стефановска 

Вонреден 

професор, 

Методика 

Доктор 

по 

педагогиј

а од 

областа 

на 

методики

те 

СОУ 

Гимназија 

„Јосип Броз 

Тито“, 

Битола 

Основи на 

музичкото 

образование,

Методика на 

наставата по 

музичко 

образование,

Креативно 

музичко 

изразување 
 

1 2 

        

        

 
 
 

6. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма Наставник за 

одделенска настава организирана на Педагошкиот факултет - Битола  

 
 

Табела 6.1 Список на простории со површина во високообразовната установа  што ќе 

се користат за реализација на студиската програма 

 
Р.Б. Вид и намена на простор Број Број на Површина 



   
 

места m2 

1. Амфитеатар 1 130 180 

2. Читална 1 80 180 

3. Библиотека                                                                                               1 4 75 

4. Студентско бифе 1 40 35 

5. Заштитен бункер 1 0 25 

6. Кабинет за странски јазици                            2 66 120 

7 Кабинет за информатича  обука 3 80 160 

8 Кабинет со лабораторија - Биологија                                     1+ 1 30 100 

9 Кабинет со лабораторија - Хемија 1+ 3 40 250 

10 
Кабинет со училница -  Ликовна 

уметност 

1+ 1 
30 100 

11 
Кабинет со училница -  

Перманентно образование 

1+1 
30 100 

12 
Кабинет со училница - Музичко 

образование 

1+1 
40 100 

13 
Трафостаница во склоп на 

факултетот  

1 
0 40 

14 Објект за пушење - пушална 1 10 10 

15 Деканат  1 0 350 

16 Студентски прашања 1 10 70 

17 
Котларница со котли за парно 

греење 

1 
0 180 

18 
Дворна површина со урбана опрема 

и фонтана 

2 + 1 
0 11000 

19 Училници 9 350 550 

20 Медијатека 1 20 64 

21 Тоалети 16 по 2 100 320 

22 Противпожарни сандачиња  10 8 0 

23 Противпожарни апарати 23 22 0 

24 Клупи за студенти - салон 15 90 0 

25 
Резервоар за нафта за горење  30 

тони 

1 
0 0 

Вкупно   14009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма Наставник за 

одделенска настава, Педагошки факултет - Битола 

 

 

Табела 7.1 Список на опрема и наставни средства (по вид, број и намена) за вршење на дејноста што 

одговараат на нормативите и стандардите за вршење високобразовна дејност 

 

Ред.Бр. 
Опрема и наставни 

средства 
Вид Намена Број 

1. Заштитни видео камери  За обезбедување на         16 



   
 

просторот во и надвор од 

факултетот 

2. 

Систем за надворешно 

осветлување (рефлектори - 

канделабрии ) 

 

За обезбедување на 

просторот во и надвор од 

факултетот 

      8+6 

3. 

Персонални компјутери 

 

За реализација на 

наставата и 

администрирање 

       125 

4. 

Персонален компјутер и 

сервер  

За реализација на 

наставата и 

администрирање 

          4 

5. 
Лап топ Компјутери 

 
За реализација на 

наставата 

         30 

6. Ласерски печатар  За печатење          32 

7. 
Музички систем 

 
За реализација на 

наставата 

          3 

8. 
Портабл радио/ЦД и касета 

систем  
 

За реализација на 

наставата 

          2 

9. 

Видео бим 

 

За реализација на 

наставата и видео 

конференциски врски, 

одбрани на магистерски, 

докторски дисретации 

          20 

10. 

Дигитален апарат 

 

За евидентирање настани, 

изработка на наставни 

средства и реализација на 

настава 

          3 

11. 

Видео камера 

 

За евидентирање настани, 

изработка на наставни 

средства и реализација на 

настава 

          1 

12. 
Статив за видео камера 

 
Поддршка за видео 

снимањето 

          1 

13. 

Безжичен рутер - свичови 

за интернет мрежа 

 

За Интернет конекција и 

создавање услови за 

непречена комуникација 

со студентите и 

реализација на наставата 

10+15 

14. 

Телевизиски апарати    

ЦРТ /  ЛЦД  

За информирање на 

студентите и реализација 

на наставата 

10+ 8 

15. 

ДВД 

 

За проектција на 

материјали за учење и 

поучување 

         2 

16. 
Видео рекордер 

 
За умножување 

материјали 

         5 

17. Скенер  За скенирање документи          5 

18. 
Телефонска централа со 

(24 локали) 
 

За интерна и екстерна 

комуникација 

         1 

19. 

Дигитално пиано- 

Клавинова 
 

За реализација на 

наставата од областа на 

музиката и за културни 

настани и свечености 

         1 

20. 

Клавир 

 

За реализација на 

наставата од областа на 

музиката и за културни 

         2 



   
 

настани и свечености 

21. 

Миксета за видео 

материјал  

За реализација на 

наставата и за културни 

настани и свечености 

         1 

22. 

Климатизери 

 

За обезбедување 

оптимални услови за 

учење и поучување. 

        23 

23. 

Интернет бесплатени 

пултови за студенти со 10 

компјутери 
 

За информирање на 

студентите, за 

пријавување на испити и 

сл. 

         1 

24. 

Фотокопир машини 

 

За умножување на 

материјали за 

адмистрација и наставни 

материјали 

         4 

 

 

8.  Информација за бројот студенти (прв пат запишани) на студиската програма во периодот 

од последната акредитација 

 

Табела 8. Преглед на бројот на студенти кои се запишани (по прв пат) на 

студиската програма во периодот на последната акредитација и бројот на 

студенти за кои се бара акредитација 

 

Академска година 
Број на студенти 

запишани во прва година 

1. 2017-2018 8 

2. 2018-2019  25 

3. 2019-2020 25 

4. 2020-2021 18 

5. 2021-2022 Во тек 

Вкупно запишани студенти  

Бројот на студенти за кои е добиена акредитација 30  

Бројот на студенти за кои се бара нова ре/акредитација  45  

 

 

 

 

9. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература 

 

 

9.1 Во предметните програми од студиската програма (Прилог 3) дадени се детални 

информации за литературата која се користи при реализација на истите. Покрај тоа, Факултетот има 

сопствена библиотека која располага со богат книжен фонд од околу 5.000 домашни и странски 

монографски публикации и голем број домашни и странски стручни списанија што во целост ја 

покриваат задолжителната и дополнителната литература за предметите од студиската програма. Од 

посебно значење се насловите кои се дел од владиниот проект за превод на 500 професионални и 

научни книги за високото образование, од најдобрите и најпознатите универзитети од САД, 

Англија, Франција и Германија. Добар дел од нив се од областа и истите беа селектирани во 

соработка со сите државни и приватни факултети во земјава, а се користат на најреномираните 

светски образовни институции. 



   
 

 

9.2 Линк до книги/ учебници кои се објавени од страна на наставниците на студиската 

програма за слободно симнување од страна на студентите: 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-07-16/2020-10-04-08-57-57  

 

 

 

10. Информација за веб страница 

 

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 

 

 Вид на информацијата Веб страна/линк 

10.1 Студиските програми и предметните 

програми; наставниот кадар на 

високообразовната установа 

За студиските програми: 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-

21-07-16/2020-03-22-21-05-55  

За наставниот кадар: 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-

21-02-06/2020-03-30-16-38-46  

10.2 Решението за акредитација на секоја студиска 

програма одделно и решение за почеток со 

работа за секоја студиска програма одделно 

Решенија за акредитација на секоја студиска 

програма: 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-

21-07-16/2020-03-22-21-05-55  

 

10.3 Актот за систематизација https://www.pfbt.uklo.edu.mk/  

10.4 Деловникот за работа на наставно-научниот, 

односно научниот совет 

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

10.5 Правилникот за плати и надоместоци на 

единицата 

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

10.6 Извештај и одлука за последен избор во звање 

за секој наставник и соработник објавен во 

Билтенот 

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

10.7 Распоредот на работни задачи за тековната 

учебна година 

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

10.8 Прифатени теми за изработка на магистерски 

трудови 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-

20-45-58/home-3  

10.9 Прифатени теми за изработка на докторски 

трудови 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-

20-45-58/home-3  

10.10 Акти кои ги носи единицата согласно други 

закони 

Информации од јавен карактер: 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-

21-02-06/2020-04-15-20-18-52  

10.11 Етичкиот кодекс https://www.pfbt.uklo.edu.mk/  

 

 

11. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на наставата 

 

Системот за оценка на квалитетот на наставно-образовниот процес ќе се реализира преку 

процесот на евалуација. За евалуација на наставата ќе се користат методите за оценка на квалитетот 

на академскиот кадар, самоевалуација и надворешна евалуација предвидени со Законот за високо 

образование, Статутот на Универзитетот, Решенијата од Агенцијата за квалитет во високото 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-07-16/2020-10-04-08-57-57
http://www.uklo.edu.mk/
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-07-16/2020-03-22-21-05-55
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-07-16/2020-03-22-21-05-55
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-03-30-16-38-46
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-03-30-16-38-46
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-07-16/2020-03-22-21-05-55
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-07-16/2020-03-22-21-05-55
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-20-45-58/home-3
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-20-45-58/home-3
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-20-45-58/home-3
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-20-45-58/home-3
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-04-15-20-18-52
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-04-15-20-18-52
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/


   
 
образование, Одборот за акредитација во високото образование и Решенијата од Одборот за 

евалуација на високото образование во Република Македонија. 

Развивањето и одржувањето квалитет на наставата на ова студиска програма ќе се прави 

преку:   

• контрола на квалитетот на наставата во согласност со законските прописи и со 

обезбедување на активна улога на студентите во оцена на квалитетот на 

програмите; 

• анкетирање студентите заради укажување на можни подобрувања на наставата и 

организацијата на студиите; 

• следење на професионалниот ангажман на студентот по неговото завршување, 

• комуникација со студенти кои ги завршиле студиите заради увид во применливоста 

на знаењата и вештините стекнати на студиите; 

• самоевалуација; 

• надворешна евалуација; 

• превземање на соодветни мерки за унапредување на квалитетот на студиската 

програма, наставата, литературата и наставниците. 

Конкретно фрекфенцијата на реализација на студентската анкета за оценка на квалитетот на 

студиската програма, како и квалитетот на наставно-образовната дејност на наставниците и 

соработниците е двапати годишно и тоа по завршувањето на секој од семестрите, преку iKnow 

студентскиот сервис. Анкетирањето е анонимно, но задолжително. Исто така, сеопфатен 

самоевалуационен процес се реализира на три години, според законските прописи, којшто покрај 

студентската анкета, опфаќа прибирање на податоци и анализа на индикатори на квалитет, 

определени со акт на Универзитетот, документарна проверка, инвентар, концепција на тригодишен 

Акциски план и подготовка на Извештај за самоевалуацијата на факултетот, во којшто се вклучени 

сите студиски програми, од сите циклуси на студирање. 

 

12. Резултати од изведената самоевалуација согласно Упатството за единствените основи на 

евалуацијата и евалуационите постапки на универзитетите донесено од агенција за евалуација 

на високото образование во Република Македонија и од Интеруниверзитетска конференција 

на Република Македонија (Скопје -Битола, септември 2002). 

 

 

12.1 Анкетирањето се врши со цел евалуација на работата на наставниот кадар по секој 

предмет на студиската програма, но исто така се вреднува и успешноста на студиската прогфрама. 

Наставниците се вреднуваат во однос на тоа дали реализираат настава, како ја реализираат 

наставата, дали применуваат интерактивни методи, дали дополнуваат на дополнителна активност на 

студентите, дали даваат соодветна литература за подготовка на испитотот, дали оценувањето е 

транспарентно, ја оценуваат и објективноста на оценувањето, личната култура на наставникот и др. 

Во однос на студиската програма се прибираат податоци за тоа дали развива компетенции на 

пазарот на трудот, дали наставата се реализира квалитетно и сл. На секоја трета година се прави 

самоевалуација на целокупното работење на едницата, а врз основа на тоа се прави и евалуација и 

извештај за работата на цел Универзитет. Самоевалуацијата го вклучува финансиското работење, 

општествената поставеност на факултетот, дали соработува со локалната самоуправа, покриеност со 

академски кадар, оптеретеноста на академскиот кадар по семестри и во текот на целка акадесмка 

година, анализа на успехот на студентите на сите академски години, прооднос на студентите по 

секој наставен предмет и вкупно, академската мобилност на студентите и професорите, 

меѓуинституционална соработка на институционално и меѓународно ниво, учество на академскиот 

кадар на научни конференции, семинари и сл. 

 

12.2 Извештајот за спроведената самоевалуација на Педагошкиот факултет Битола за 

периодот 2017/2018 до 2019/2020 година е доставен во прилог (Види прилог), а истиот може да се 

најде на веб страната на факултетот: http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-

06/2020-04-15-20-18-52  

 

 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-04-15-20-18-52
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-04-15-20-18-52


   
 

 



   
 
 

 

13. Дали формалното образование и истражувачкото искуство на наставниците кореспондира 

со специфичноста на студиската програма, односно профилот и квалификацијата на 

наставно-научниот кадар. 

 

Табела 13.1 Збирен преглед на бројот на наставници по области 

ангажирани за изведување на студиската програма 
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Вкупн

о 

1 
Социјална 

педагогија 
    

 
  1    1 

2 Педагогија       1 2    3 

3 Методика       5 2    7 

4 

Општа 

психологи

ја 

    

 

  1    1 

5 

Социологи

ја на 

образован

ие 

    

 

 1 1    2 

6 

Образован

ие на 

наставниц

и 

    

 

 4     4 

7 

Социологи

ја на 

религија 

    

 

 1     1 

8 Етика        1    1 

9 
Филозофиј

а 
    

 
  1    1 

10 

Развојна 

психологи

ја 

    

 

  1    1 

11 

Психологи

ја на 

образован

ие и 

воспитува

ње 

    

 

  1    1 

12 
Менаџмен

т 
    

 
  1    1 



   
 

13 

Општа 

лингвисти

ка 

    

 

  1    1 

14 
Македони

стика 
    

 
  1    1 

15 

Друго 

(природни 

и 

општестве

ни науки) 

    

 

 4     4 

16 
Математи

ка 
    

 
 1     1 

17 
Англистик

а 
    

 
 2     2 

18 

Образован

ие на 

возрасни, 

перманент

но 

образован

ие 

    

 

  1    1 

19 

Учење на 

странски 

јазици 

(англиски) 

   1 

 

      1 

20 
Преведува

ње 
   1 

 
      1 

21 
Географиј

а 
    

 
  1    1 

22 Историја        1    1 

23 

Учење на 

странски 

јазици 

(англиски) 

    

 

1      1 

24 

Инжинерс

тво и 

менаџмент 

на 

софтверск

и 

апликации 

    

 

1      1 

25 
Библиотек

арство 
    

 
  1    1 

26 
Образован

ие 
    

 
1  1    2 

27 

Менаџмен

т на 

спортот и 

спортска 

рекреација 

    

 

 1     1 

28 

Физичко 

воспитува

ње 

    

 

 1     1 

Вкупно 0 0 0 2 0 3 21 19 0 0 0 45 

 



   
 
 

 

 

14.   Соодветноста на структурата и содржината на циклусот на студии со општите и 

специфичните дескриптори 

 
Општи дескриптори Предмети преку кои се 

обезбедува постигнување на 

општите дескриптори 
Специфичен 

дескриптор 

Опис  

Знаење и  

разбирање 
• Покажува знаење и разбирање во 

научното поле на студирање кое 

се надградува врз претходното 

образование и обука, вклучувајќи 

и познавање во доменот на 

теоретски, практични, 

концептуални, компаративни и 

критички перспективи во 

научното поле според соодветна 

методологија. 

• Разбирање на одредена област и 

познавање на тековните прашања 

во врска со научните истражувања 

и новите извори на знаење. 

• Покажува знаење и разбирање за 

разни теории, методологии. 

  Преку сите наставни предмети.  

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

• Може да го примени знаењето и 

разбирањето на начин што 

покажува професионален пристап 

во работата или професијата. 

• Покажува компетенции за 

идентификација, анализа и 

решавање проблеми. 

• Способност за пронаоѓање и 

поткрепување аргументи во 

рамките на полето на студирање. 

Преку сите наставни предмети. 

Способност за 

проценка 
• Способност за прибирање, 

анализирање, оценување и 

презентирање информации, идеи, 

концепти од релевантни податоци. 

• Донесување соодветна проценка 

земајќи ги предвид личните, 

општествените, научните и 

етичките аспекти. 

• Способност да оценува теоретски 

и практични прашања, да дава 

објаснување за причините и да 

избере соодветно решение. 

Преку сите наставни предмети. 

Комуникациски 

вештини 
• Способност да комуницира и 

дискутира, и со стручната и со 

нестручната јавност, за 

информации, идеи, проблеми и 

решенија кога критериумите за 

одлучување и опсегот на задачата 

се јасно дефинирани. 

 Преку сите наставни предмети. 



   
 

• Презема поделена одговорност за 

колективни резултати. 

• Способност за независно учество, 

со професионален пристап, во 

специфични, научни и 

интердисциплинарни дискусии. 

Вештини на  

учење 
• Презема иницијатива да ги 

идентификува потребите за 

стекнување понатамошно знаење 

и учење со висок степен на 

независност. 

Преку сите наставни предмети. 

 

Специфични дескриптори Предмети преку кои се 

обезбедува постигнување на 

специфичните дескриптори 
Специфичен 

дескриптор 

Опис  

Знаење и разбирање • Ги познава, разбира и толкува 

основните педагошки поими. 

•  Ги познава, разбира и толкува 

основните педагошки процеси. 

• Ги познава, разбира и толкува 

процесите на развојот на 

личноста. 

• Ги разбира теоретските основи 

на педагошката работа. 

• Ги разбира теоретските основи 

на дидактичката работа. 

•  Ги разбира теоретските основи 

на методичката работа. 

• Ги разбира теоретските и 

практичните основи на 

наставата. 

• Ги разбира социјалните влијанија 

врз воспитно образовниот 

процес. 

• Поседува знаење и разбирање за 

поимите: „идентитет“, „култура“ 

и „мултикултурализам“.  

• Поседува знаење и разбирање за 

поимите: „инклузија“, 

„специјално образование“ и 

„етика во образованието“.  

• Ги познава и разбира основите на 

иновативното и претприемничко 

менаџирање во училницата и 

училиштето. 

 Преку сите наставни предмети. 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

• Способен е за креирање на 

наставен процес според 

педагошко –психолошките и 

дидактичко – методичките 

основи. 

• Способен е за имплементирање 

на методи и техники за учење и  

поучување, развој на самостојно 

учење кај учениците, градење на 

стилови за учење, примена на 

Преку сите наставни предмети. 



   
 

методолошки постапки во 

истражувањето на воспитно 

образовната работа и примена на 

ИКТ во наставата 

Способност за 

проценка 
• Способен е за навремена и 

реална проценка на различните  

воспитно образовни ситуации. 

• Способен е за проценка на 

воспитно-образовни проблеми. 

• Способен е за проценка на 

имплементацијата на 

соодветните постапки во 

унапредувањето на воспитно-

образовниот процес.  

 Преку сите наставни предмети. 

Комуникациски 

вештини 
• Успешно и ефикасно 

воспоставува комуникација со 

учениците. 

• Успешно и ефикасно 

воспоставува комуникација со 

колегите. 

• Успешно и ефикасно 

воспоставува комуникација со 

родителите. 

• Успешно и ефикасно 

воспоставува комуникација со 

пошироката заедница. 

• Поттикнува и развива 

персонализирани контакти, 

дружење и негување на 

пријателства меѓу ученици со 

различно етничко потекло во и 

надвор од училишната средина. 

Преку сите наставни предмети. 

• 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 акциони истражувања.  

Преку сите наставни предмети. 

 

 

 

 

15.   Усогласеноста на теоретската и практичната настава со целите на студиската програма 

 

 

15.1 Во студиската програма Наставник за одделенска настава предметот Педагошка 

практика се предвидува како задолжителен предмет и тоа во прва, втора и трета студиска година, со 

по 4 часови седмично и по 6 кредити, додека во четвртата студиска година со по два часови 

седмично и по 6 кредити.  

Тоа значи дека практиката е застапена со 24 ЕКТС со вкупно 4 предмети, односно 13% од 

вкупниот број задолжителни предмети (30) предвидени со програмата или 10% од вкупниот број на 

предмети (40).  

 



   
 

15.2 Треба да се додаде и тоа дека во рамките на секој предмет, освен предавања се 

предвидуваат вежби во чии рамки е предвидено да се применуваат интерактивни методи, особено 

играње улоги и симулација на практични ситуации што е од особена важност за карактерот на оваа 

програма. Исклучок во поглед на предавањата се прави по предметите, Педагошка практика кои се 

реализираат во втор, четврт, шести и осми семестар, во кои не се предвидени предавања, а се 

застапени форми на наставните активности што соодветствуваат на практичната работа на 

студентите во воспитно-образовните институции – основните училишта. Оттука, програмата нуди 

доволен број часови практична настава за изградување на потребните компетенции. 

15.3. Материјално-техничките и просторните услови во целост го задоволуваат потребите за 

реализација на програмата, за што сведочат податоците за обезбеден простор и опрема (во 

приложените листи). 

 

 

16.  Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за високо 

образование и споредливост со програмите на европски високообразовни институции 

 
 

Студиската програма нуди современи пристапи во поучувањето, истовремено креира 

компетенции за домашниот и светскиот пазар. За потребата, атрактивноста, современоста и 

студиската програма Наставник за одделенска настава потврда наоѓаме во современите услови на 

живеење, напредокот на науката, но и во искуството на европските држави во организација на 

студии со иста или слична поставеност и фокусираност на компетенциите на студентите. 

Во прилог ќе наведиме само некои од факултетите на кои се реализираат програми 

ориентирани на полињата и областите кои се „покриваат“ со студиската програма Наставник за 

одделенска настава на Педагошкиот факултет – Битола: 

 

Педагошки факултет „Св Климент Охридски“ - Скопје 

https://www.pfsko.ukim.edu.mk/ 

 

Факултет за образовани науки - Штип 

https://fon.ugd.edu.mk/index.php/mk/ 

 

Универзитет у Београду, Учитељски факултет  

http://www.uf.bg.ac.rs 

 

Univerza v Ljubljani , Pedagoška fakulteta 

https://www.pef.uni-lj.si 

 

Učitelski fakultet Vršac 

https://www.studyinserbia.rs/sr-

lat/programmes?utf8=%E2%9C%93&q%5Bby_education_level%5D=239&q%5Bby_field_of_stud

ies%5D=276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pfsko.ukim.edu.mk/
https://fon.ugd.edu.mk/index.php/mk/
http://www.uf.bg.ac.rs/
https://www.pef.uni-lj.si/
https://www.studyinserbia.rs/sr-
https://www.studyinserbia.rs/sr-


   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерок 

1. Предлог одлука за усвојување на студиската програма од  Наставно-научниот 

совет на факултетот, наставничкиот совет на високата стручна школа или научниот 

совет на научниот институт член 110 и член 145 од Законот за високо образование 

(Службен весник на РМ, бр.82/2018) 





2. Одлука за усвојување на студиската програма од Универзитетскиот сенат, односно  

Советот на научната установа; член 94 и член 145 од Законот за високото образование 

(Службен весник на РМ, бр.82/2018) 





























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ БР. 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Предметни програми со информации согласно со членот 4 од Правилникот за 

задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од 

вториот циклус на студии (“Службен весник на Република Македонија”, бр.25/2011 и 

бр.154/2011)                  

Ред.број: 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Македонски јазик  

2. Код ПФН 100 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет – Битола  

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Прва година / 
прв семестар 

7. Број на ЕКТС-кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Виолета Јанушева 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Проширување и продлабочување на знаењата за 
СМЈ како основно средство за комуникација на фонетско-фонолошко, морфолошко, 
синтаксичко, лексичко ниво. Оспособување за самостојно усно и писмено изразување, 
зацврстување на свеста за значењето на македонскиот јазик како најкаратеристичен белег на 
националниот идентитет. Усвојување на нормите на СМЈ на сите нивоа и нивна примена  во 
усното и писменото изразување. Развивање на јазичната култура и на критички однос кон 
медиумите. 

11. Содржина на предметната програма: Наука за јазикот: Комуникација. Јазикот како систем од 
знаци. Функции. Дијалектен – стандарден јазик. Природа и структура на јазикот. Фонетика и 
фонологија: Глас и фонема. Поделба на гласовите. Гласовни промени. Акцент во СМЈ. 
Отстапување. Акцент кај туѓите зборови. Акцентски целости; Морфологија: Морфема, 
збороформи. Зборовни групи (именки, придавки, заменки, броеви – граматички категории и 
функции во реченицата). Глаголи – граматички категории, образување, прости и сложени 
глаголски форми, значење. Прилози, предлози, сврзници, честички, извици и модални зборови; 
Синтакса: Проста реченица. Модална карактеристика на реченицата. Негација. Граматичка 
структура на реченицата (прирок, видови прирок, подмет, безлични реченици, конгруенција, 
видови предмет, прилошки определби, атрибут и апозиција). Хипотакса и паратакса. 
Фразеологија, класификација на фразеолошките изрази; Лексикологија: Основни типови 
лексички значења. Речничкиот состав на СМЈ. Речникот на македонскиот јазик. Лексиката и 
функционалните стилови. Развојот на СМЈ. 

12. Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава. Поради неизвесноста на  
ситуацијата со коронавирусот, се предвидува и можноста за онлајн настава. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото време 

3 + 1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања – теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење – задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 60 
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17.1.1.  Устен дел од испитот 30 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 
писмена и усна) 

 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

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

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

завршен испит 
Редовност на предавањата и вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Интерна евалуација, анкети и разговори со студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јанушева, В. Стандарден 
македонски јазик 

Педагошки 
факултет, 
Битола 

2017 

2. Конески, Б. Граматика на 
македонскиот 
литературен јазик, 
I и II 

Култура, 
Скопје 

1987 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Минова-
Ѓуркова, Л. 

Синтакса на 
македонскиот 
стандарден јазик 

Радинг, Скопје 1994 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Математика 

2. Код ПФН 101 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет – Битолa 
 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / 
семестар 

Прва година / прв 
семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник вонр. проф. д-р Мажанна Северин-Кузмановска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

Нема 

10. 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) 

11. Содржина на предметната програма:  
Математички симболи и математички јазик. Математичка логика. Множества. Релации. 
Пресликувања. Броеви. Мера. Рамнинска и просторна геометрија. 

12. Методи на учење:  
Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани содржини, усно излагање, 
метод на дискусии. 
Наставата согласно со условите може да се изведува и комбинирано. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

30 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови     80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 
презентација: писмена и усна) 

    10 бодови 

17.3. Активност и учество     10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Редовност во наставата и реализација на 
тековните задолженија 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Предвидена интерна и екстерна евалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Б. Илиевски Предавање по 
математика за 
учители 

Универзитет 
“Св.Кирил и 
Методиј“ во 
Скопје 

  2011 

2. Д. Ковачев, И. 
Трајков 

Математика со 
збирка задачи за 
Педагошки 
факултет 

НИП 
“Студентски 
збор”- Скопје 

  1995 

 
    

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. И. Ганчев Занимателни 
фолклорни 
задачи, фокуси 
и игри 

      Софија    1993 

2. К.Тренчевски, Р. 
Малчевски, Д. 
Димовски 

Занимлива 
математика 

“Маринг”-  
Скопје 

   1994 

3. Хорман Хер Прирачник за 
настава по 
природни науки. 
Методи, вежби 
и упатство 

Академски печат 
(Програма на 
владата на Р. 
Македонија за 
преведување) 

   2011 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Психологија 

2. Код ПФН 102 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Прва година / 
прв семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Љупчо Кеверески 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Познавање и разбирање на психолошките законитости и потреби на поединецот 
Организирање на активно и самостојно учење и подготовка на учениците за ефикасно 
учење 
Флексибилно користење на знаењето во пракса 
Синтетичко, аналитичко, креативно мислење како и решавање на проблемите 
Познавање и разбирање на теоретските основи на советодавната работа 
Подготовка за проверка и оценување на знаењето и достигнувањата на учениците, како и 
формирање на feedback информации за училишната работа 
Автономност, (само)критичност, (само)проценување, (само)евалвација и придонесување за 

квалитет 
Способност за комуникација, соработка/тимска работа 
Организација на активно и самостојно учење, оспособување на учениците за ефикасно 

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

формирање на повратни информации 
Совладување на постапките и принципите на советодавната работа и планирање како и 

изведување на интервенциските програми 
Разбирање и користење на курикуларните теории како општото и дидактичкото знаење на 

предметното подрачје 
11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во психологијата, Предмет и развој на психологијата како наука, методи и техники, 
Анатомско-физиолошки  основи  на  психичкиот  живот,  Развој  на  однесувањето  на  
психичкиот живот кај човекот, Психички процеси: дразби, осети, перцепции, претстави, 
внимание, учење, мислење и говор, емоционални процеси, конативни процеси, фрустрации, 
конфликти и механизми за одбрана, волја, Психички особини: способности, интелигенција, 
емоционална интелигенција,темперамент, карактер, ставови, Надареност и талентираност, Деца 
со развојни проблеми,  Психологија  на  личноста:  теории  за личност,  типологија  на  
личност,  незрелост  на личност, Значајни прашања од социјалната, педагошката, развојната 
психологија, психологијата на трудот, менталната хигиена и психопатологијата. 

12. Методи на учење: Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани содржини, 
усно излагање, метод на работа во пар, метод на дискусии. Во услови на пандемија предвидено е 
содржините да се реализираат онлајн. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 
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15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска 
настава.  

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект (презентација: 
писмена и усна) 
 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

испит 
нема 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кеверески, Љ. Психологија „Миг“, Струга 2016 

2. Кеверески, Љ. Применети 
психолошки 
дисциплини 

Педагошки 
факултет, 
Битола 

2006 

3.     

4.     

5.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Еванс, А. Х., 
Рајан Ј. Р. 

Методи на 
психолошко 
истражување 

Европа 92, 
Кочани 

2008 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на 
наставниот предмет 

Општа историја на педагошките идеи 

2. Код ПФН 103 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 

 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет, Битола 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Прва година / прв 
семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Татјана Атанасоска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Наставниот предмет пред се придонесува кон развојот на следните општи и специфични 
компетенции: 

- Стекнување научни и продлабочени сознанија за педагошките идеи и учења во минатото    
- развивање способности за  критичко вреднување на педагошките идеи од минатото 
- развивање на способности за практична примена на прогресивните, современи идеи во 

педагошката наука  
11. Содржина на предметната програма:  

Предмет, задачи и извори на историјата на педагогијата. Воспитни системи и педагошки идеи во 
робовладетелското општетсво. Воспитувањето во феудалното општество. Педагошката мисла во 
епохата на хуманизмот и ренесансата. Почетоците на граѓанската педагогија (Ј.А.Коменски, 
Џ.Лок). Педагошкиот натурализам на Ж.Ж.Русо. Педагошките идеи на Ј.Х.Песталоци. Ј.Ф. 
Хербарт,, Ф. Фребел, А. Дистервег, К.Д.Ушински. Позитивизмот во педагогијата (Х.Спенсер). 
Педагошки правци и учења од крајот на 19 и првата половина 20 век (Прагматистичка 
педагогија, Трудова педагогија, Експериментална педагогија, Движењето Нова школа и 
неговите правци), Современи педагошки идеи и движења 

12. Методи на учење:  
Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани содржини, усно излагање, 
метод на работа во пар, метод на дискусии. 
Наставата може да се реализира и на комбиниран начин. Односно On-line доколку тоа го 
налагаат условите 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото 
време 

3+1 

15. Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 
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17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 
писмена и усна) 

 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

од 91 до 100 
бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Редовност во наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

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

 2000 

2.   Zaninović, M. Opća povijest 
pedagogije 

Školska knjiga, 
Zagreb 

1988 

3. Zlebnik,L. Opšta istorija 
školstva i 
pedagoških ideja 

Prosvetni 
pregledBeograd, 
NIRO Dečje 
novineGornji 
Milanovac 

1984 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Zaninović ,M. Pedagoška 
hrestomatija 

Školska knjiga 
Zagreb 

1985 

2. Коменски,J.A. Велика 
дидактика 

Завод за уџбенике и 
наставна средстава- 
Београд 

1977 

3.     



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

10 

 

 
 
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Развојна психологија 

2. Код ПФН 104 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Прва година / 
прв семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Љупчо Кеверески 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
-     Познавање и разбирање на развојни законитости, разлики и потреби на поединецот 
- Разбирање и користење на курикуларните теории како општото и дидактичкото знаење на 

предметното подрачје 
-     Флексибилно користење на знаењето во пракса 

11. Содржина на предметната програма:  
Развојната психологија како научна дисциплина,   Суштински проблеми, Поими и теории на 
развитокот, Преднатален развој, Новороденче и доенче, Психологија на предучилишна возрст, 
Ран училишен период, Предадолесценција, Премин кон рана зрелост, Рана зрелост, Средна 
зрелост, Трето и четврто доба, Старост, Последен стадиум во животот. 

12. Методи на учење: Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани содржини, 
усно излагање, метод на работа во пар, метод на дискусии. Во услови на пандемија предвидено е 
содржините да се реализираат онлајн. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото 
време 

3+1 

15. Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови  

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 
презентација: писмена и усна) 

 

17.3. Активност и учество  

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовност 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кеверески, 
Љ. 

Развојна 
психологија, 
скрипта 

Педагошки 
факултет, 
Битола 

2016 

2. Николоска, 
М. 

Развојна 
психологија 

Култура, 
Скопје 

2002 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Еванс, А. Х., 
Рајан Ј. Р. 

Методи на 
психолошко 
истражување 

Европа 92, 
Кочани 

2008 

2.     

3.     

 
 
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Англиски јазик во струката 

2. Код ПФН 105  
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 
 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / 
семестар 

Прва година / 
прв семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник виш лектор м-р Стела Босилковска 
9. Предуслови за 

запишување на предметот 
/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Развивање на четирите вештини: 
читање/пишување/слушање/говорење 
 

11. Содржина на предметната програма: според содржината определена за Б1 ниво на познавање 

на англиски  како прв странски јазик 
12. Методи на учење: интерактивен, работа во парови или во групи од 4 (четири/четворица), 

доброволни индивидуални задачи од истражувачки карактер и нивно презентирање, предавање, 
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дискусија, употреба на електронски извори во наставата и вежбите, седмична домашна работа 
на дадена тема.  
* Согласно со условите што ги налага пандемијата, наставата може да се изведува и 
комбинирано 

13. Вкупен расположив фонд 
на време 

150   
 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1  

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 30 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 
презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

испит 
посета на настава, активност и домашни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Clive Oxenden 
Christina; 
Latham-Hoenig 

English File 

Intermediate 

OUP 2004 

2. По избор на 
студентот 

Македонско-

англиски и 

Англиско-

македонски речник 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Harry K. and 
Rosemary T. 
Wong 

THE First Days of 
School: How to Be 
an Effective 
Teacher 

Harry K. and 
Rosemary T. 
Wong 

2018 

2.     

3.     
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Реден број 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Правопис и правоговор на стандардниот  македонски 

јазик 

2. Код ПФН  106 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска 
година/семестар 

Прва година / 
прв семестар 

7. Број на ЕКТС- кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Виолета Јанушева 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Проширување и продлабочување на знаењата 
за СМЈ како основно средство за комуникација на ниво на правопис. Оспособување за 
самостојно усно и писмено изразување, зацврстување на свеста за значењето на македонскиот 
јазик како најкаратеристичен белег на националниот идентитет. Усвојување на правописните и 
правоговорната норма на СМЈ нивна примена во усното и писменото изразување. 
Развивање на јазичната култура и на критички однос кон медиумите. 

11. Содржина на предметната програма: Правопис и правоговор: Правопис и правоговор на 
гласовите во македонскиот јазик. Употреба на голема и мала буква. Слеано и разделено 
пишување на зборовите. Пренесување на дел од зборот во нов ред. 
Правописни и интерпункциски знаци. Транскрипција. 

12. Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава. Поради неизвесноста на  
ситуацијата со коронавирусот, се предвидува и можноста за онлајн настава. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото 
време 

3 + 1 

15. Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања – теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  
15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење – задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови  60 бодови 

17.1.1. Устен дел од испитот                           30 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 
писмена и усна) 

 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

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

Редовност на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Интерна евалуација, анкети и разговори со 
Студентите 

22. 

Литература 

22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Правопис на 
македонскиот јазик 

Скопје, 
Институт за 
македонски 
јазик „К. 
Мисирков‟ 

2017 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Конески, Б. Граматика на 
македонскиот 
литературен јазик, I и II 

Култура, Скопје 1987 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Педагогија 

2. Код ПФН 200 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 

 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет, Битола 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Прва година / втор 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник проф. д-р Татјана Атанасоска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
- Познавање и разбирање на основните педагошки поими - Способност за согледување на 
меѓусебната поврзаност меѓу поимите, појавите и процесите во педагошката дејност - 
Оспособување за анализа на промените во педагошката сфера - Согледување на основите на 
педагошкото делување во воспитно – образовните институции и училници - Формирање на 
целосна слика за комплексниот карактер на педагошкото работење 

11. Содржина на предметната програма:  
Педагогијата како наука; Основни педагошки поими; Помошни педагошки поими; 
Воспитанието како општествена појава; Воспитанието како систем; Принципи на воспитниот 
систем; Организација на воспитниот систем; Воспитанието како процес; Принципи на 
воспитниот процес; Методи во воспитниот процес; Воспитаникот и воспитувачот како субјекти 
во воспитниот процес; Комуникацијата меѓу субјектите во воспитниот процес; Педагошко 
водење на одделението; Работа во мултикултурна средина; Интелектуално, физичко, работно, 
морално и естетско воспитание 

12. Методи на учење:  
Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани содржини, усно излагање, 
метод на работа во пар, метод на дискусии 
Според условите за работа наставата може да се изведува и On-line 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 
писмена и усна) 

 

17.3. Активност и учество 20 
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18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

од 91 до 100 
бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Редовност во наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Атанасоска, Т. 
Ѓорѓева, П.Е.  

,,Општа 
педагогија,, 

Педагошки 
факултет, Битола 

2006 

2. Ѓорѓева, П.Е.  Теорија на 
воспитание 

Универзитет Гоце 
Делчев, Штип 

2010 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Баракоска,А. Општа 
педагогија 

Филозофски 
факултет, Скопје 

2013 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Основи на музичкото образование 

2. Код ПФН 201 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Прва година / 
втор семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник вонр. проф. д-р Емилија Ристевска Стефановска 
9. Предуслови за 

запишување на предметот 
/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): да  ги  познава  основните  поими  во  основната 
теорија на музиката; да се оспособи преку теориска и практична работа за квалитетно музичко 
образование; да развие знаење во однос на историјата на музика; да ги усвои основните 
информации околу  музичкото  образование;  да  го  гради  музичко  естетскиот  развој;  да  
развие способност за управување со часот, за самоподготвување и планирање; да ја разбира 
суштината и специфичноста  на  работењето  во  мултикултурна  средина;  да  ја  усвои  и  
одреди  улогата  на музичката настава во целокупниот воспитно – образовен процес; да ги усвои 
задачите, да го распореди градивото и да премине кон потесно опишување на методот и 
наставните постапки. 

11. Содржина на предметната програма: Теорија на музика:основни поими, линиски систем, 
клучеви, скали, интервали, акорди метрика, ритмика, мелодика, динамика, темпо, 
артикулација; 
Историја на музика: први цивилизации, античка музика, среден век, музичка готика, музичка 
ренесанса , музички барок, музички рококо, музички класицизам, музички романтизам, музички 
импресионизам, музика во 20 век, македонска музика, слушање на музика од сите музички 
стилови, музички форми. 

12. Методи на учење: предавање, вежби, практична работа на студентите, семинарска работа, 
преводи, музички настап, полагање колоквиуми, полагање завршен испит. Во услови на 
пандемија предвидено е содржините да се реализираат онлајн. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 
презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

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

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

завршен испит 
Присутност на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Придружна самоевалвација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Тајчевиќ М. Основна теорија 
на 
музиката 

Просветно 
дело - Скопје 

1990 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стангос, Н. Концепти на 
модерна 
уметност 

Европа 92, 
Кочани 

2013 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Социологија на образованието 

2. Код ПФН 202 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв  

6. Академска година / 
семестар 

Прва година / 
втор семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник проф. д-р Златко Жоглев,  
вонр. проф. д-р Гордана Стојаноска 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма 

- Да им обезбеди на студентите основен квантум на знаења од областа на социологијата 
на образованието  со посебен акцент на одделни поглавја значајни за струката и 
опфаќање на фундаменталните проблеми на современoтo образование од социолошки 
аспект; 

- Организирање на активно и самостојно учење на основните категории побрзани со 
образованието од социолошки аспект; 

- Подготовка на студентите за поефикасно комуницирање и преземање на нивната улога 
на идни учители и воспитувачи; 

- Вежбање на модели и „играње улоги“ кои се сретнуваат во секојдневните односи во 
обраованието и во семејството, како и односите со другите луѓе (деца) надвор од 
семејството и училилштето 

- Да им се помогне на студентите да развијата автономност, (само) критичност, 
(само)проценување, (само)евалвација и со тоа да придонесе за нивнио квалитет како 
идни учители и едукатори.                                                                                                                                             

11. Содржина на предметната програма:  
Настанувањето и развојот на социологијата на образованието. Предмет и проблеми на 
проучување на социологијата на образованието. Методот на социологијата на образованието. 
Основните теориски ориентации во социологијата на образованието. Различни  пристапи кон 
образованието. Општествената стратификација и образованието. Проблемите на (не) еднаквоста 
во образованието. Општеството, вредностите и образованието. Институционалните  рамки  на  
образованието. Образованието - просветителски чин или  учење за живот. Образованието, 
контракултурното однесување и  насилничката идеологија.  Образованието, трудот и 
творештвото. Образованието, професиите и професионалните улоги. Религијата, културата и 
образованието. Општествените противречности во образованието. Реформските тенденции во 
образованието.  Социјализацијата и образованието. Социолошки аспекти на селекциите во 
училиштата. Училишната култура и успехот на учениците. Училиштето како организација.  
Универзитетот: поим, специфичности, традиција, развој. Образованието и компјутерите.  
Екологијата: нов предизвик за образованието - Образованието меѓу  еманципацијата и кризата. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, работилници, играње на улоги, самостојно и/или тимско 
презентирање, методи на групни дискусии, самостојна изработка на семинарски труд и/или 
истражување. Во согласност со условите предвидена е комбинирана настава - со физичко 
присуство и онлајн настава и активности. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 
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14. Распределба на 
расположивото време 

3 + 1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување: 2 колоквиуми или писмен испит во траење од два часа.     
17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 
писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

испит 
Слушани предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалвација со анкети 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

 Жоглев З., 
Стојаноска Г. 

Социологија на 
образование 
(авторизирани 
предавања) 
 

Педагошки 
факултет - 
Битола 
 

2021. 
 

2. 
Жоглев, З. 

Социологија на 
образование 

Педагошки 
факултет - 
Битола 

2002. 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Хамерсли 
Мартин и 

Аткинсон Пол 

Етнографија: 
принципи 
во практика (1000 

преводи) 

Нампрес, 
Скопје 

2009 

2. Макаренко, 
Алексеј 

Семјонович 

Педагошка поема Култура, 
Београд 

1984 

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Педагошка практика 

2. Код ПФН 203 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, 
односно институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Прва година / втор 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник вонр. проф. д-р Марија Ристевска, вонр. проф. д-р Данче 
Сивакова-Нешковски, вонр. проф. д-р Милена Пејчиновска-
Стојковиќ,  проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска, проф. д-р 
Биљана Цветков Димов, 
вонр. проф. д-р Билјана Граматковски, вонр. проф. д-р Јасмина 
Кочоска,  проф. д-р Татјана Атанасоска, проф. д-р Деан Илиев 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Се запознава со училишната клима и 
културата во училиштето, со годишната програма за работа на училишниот педагог и 
психолог, се запознава со организацијата и со формите на соработка меѓу училиштето и 
семејството, се запознава со материјално-техничките услови, организацијата на 
безбедноста во училиштето, стекнува сознанија за планирањето, организацијата и 
реализацијата на воннаставните активности (слободни ученички активности, 
натпревари, општествено-корисна и хуманитарна работа, ученички екскурзии). Води 
рефлективен дневник и ги изведува зададените активности за погоренаведените цели. 

11. Содржина на предметната програма:  
Да се запознае со училишната клима и култура во училиштето (меѓусебно почитување и 
доверба, соработка и меѓусебно разбирање; норми и вредности во конкретната 
институција). 
Да се запознае со годишната програма за работа на училишниот педагог. 
Да се запознае со годишната програма за работа на училишниот психолог. 
Да се запознае со организацијата и со формите на соработка меѓу училиштето и 
семејството. 
Да се запознае со материјално-техничките услови, организацијата на безбедноста во 
училиштето (безбедноста на учениците за време на одморите, приемот на учениците и 
нивното заминување од училиштето). 
Да се информира за планирањето, организацијата и реализацијата на воннаставните 
активности (слободни ученички активности, натпревари, општествено-корисна и 
хуманитарна работа, ученички екскурзии). 

12. Методи на учење: Практична работа, дискусии, интерактивна настава. Во услови на 
пандемија предвидено е содржините да се реализираат онлајн. 

13. Вкупен расположив фонд 
на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото време 

0+4 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска 
настава.  

/ 

15.2. Вежби (лабораториски, / 
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аудиториски), семинари, 
тимска работа.  

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  / 

16.2. Самостојни задачи 90 
16.3. Домашно учење - задачи 60 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови / 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена 
и усна) 

60 

17.3. Активност и учество 40 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 

бода 
6 (шест) (E) 

61 х до 70 
бода 

7 (седум) (D) 

од 71 до 80 
бода 

8 (осум) (C) 

од 81 до 90 
бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 
бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовно посетување на педагошката 
практика 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Екстерна и интерна евалвација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Педагошка 
документација 

   

2. Записи и белешки 
од активностите 
при посетите на 
воспитно-
образовните 
институции 

   

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Видео записи и  
друг прибран 
материјал 
(фотографии, 
релевантни 
документи и сл.) 
од настани  
во училиштето 

   

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на 
наставниот предмет 

Историја 

2. Код ПФН 204 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

 
Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Прва година / 
втор семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник проф. д-р Валентина Гулевска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
-да се усвојат општи знаења од областа на историјата 
- да се препознаваат историските текови и процеси на човештвото 
- да се стекне способност за утврдување на историските оценки за минатото 
- да се развијат способности  за лоцирање на специфичностите во создавањето и 
развојот на македонската нација и држава 
- да се откријат можностите за формирање на критички однос кон историските настани 
- да се стекнат знаења за следење и интерпретирање на историските настани 

11. Содржина на предметната програма:  
Предмет и задачи на историската наука, древната македонска држава, доаѓањето на 
Словените на Балканот, појава и развој на словенската писменост и култура, дејноста на 
Охридската книжевна школа, државата на цар Самуил, богомилското движење, Македонија 
под османлиска власт, Македонија во двете светски војни, создавање на самостојна 
македонска држава 

12. Методи на учење: предавања, вежби, индивидуална работа, тимска работа, истражувачка 
работа и сл. Во услови на пандемија предвидено е содржините да се реализираат онлајн. 

13. Вкупен 
расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба 
на 
расположивот
о време 

3+1 

15. Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  
15 часови 

16. Други форми 
на активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 
писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување до 50 бода 5 (пет) (F) 
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(бодови/ оценка) 51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

на завршен испит 
/ 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

 Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Самоевалвација и екстерна евалвација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
бро

ј 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Велјаноски, 
Н. 

Историја на Македонија Институт за 
национална 
историја, 
Скопје 

2009 

2. Панов, Б. Средновековна 
Македонија 

„Мисла“, 
Скопје 

1985 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Shepard, Ј. 
(ed.) 

The Cambridge History of 
the Byzantine Empire c. 
500-1492 

Cambridge 
University Press, 
Cambridge 

2008 

2. Угриновска
-Скаловска, 
Р., 
Басотова, 
Љ. (изд.) 

Сведоштва за св. Кирил и 
Методиј 

„Мисла“, 
Скопје 

1989 

3. Хавиленд, 
В. А., 
Принс, Х. 
Е. Л., 
Волрат, Д., 
Мекбрајт, 
Б. 

Антропологија: 
предизвикот 
на 
човештвото 

„Арс Ламина“, 
Скопје 

2014 

 
 
 

 
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Нашата татковина 

2. Код ПФН 205 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 

Педагошки факултет – Битола 
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оддел) 
5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 
Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Прва година / втор 
семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Јове ДимитријаТалевски  
вонр. проф. д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Проширување и продлабочување на сознанијата за историското минато, културно- 
историското наследство, природно-географските и антропо-географските 
карактеристики, како и на сознанијата за демогеографските карактеристики на 
населението во Република Македонија; 
Студентите треба да ги систематизираат и конкретизираат стекнатите знаења 
предвидени во предметната програма преку посета на културно-историски и природни 
споменици и знаменитости во Република Македонија. 

11. Содржина на предметната програма:  
1. Од минатото на Македонија; 
2. Организација на локалната и државната власт во Република Македонија – општина, 
градоначалник, централна власт, пратеник, претседател, Влада на Република 
Македонија, премиер, судство, јавно обвинителство, народен правобранител, уставен 
суд, членување на Република Македонија во меѓународни организации, меѓународни 
претставништва на Република Македонија 
3. Природно-географски карактеристики на Република  Македонија – местоположба, 
облик, големина и граници на Република Македонија; клима и климатски 
карактеристики; релјеф; хидрографија и растителен и животински свет 
4. Демогеографски карактеристики на Република Македонија – бројно движење на 
населението на територијата на Република Македонија – периодот пред Првата 
светска војна, меѓу двете светски војни, по ослободувањето и период по 
осамостојувањето на Република Македонија (8 септември 1991 год); структурни   
карактеристики на населението; миграциони движења; видови населби 
3. Регионализација на  Република Македонија – природно-географски и антропо-
географски карактеристики на регионите 
5. Природни богатства на Република Македонија – строг природен резерват, 
национален парк, споменик на природата, парк на природата, заштитен предел, 
повеќенаменско подрачје 

6. Туризмот, одморот и рекреацијата во Република Македонија – туристички 
објекти, локалитет за одмор и рекреација, селски туризам, културни настани во 
Република Македонија 
Практични активности:  
Посета на антички  локалитети, музеи, спомен-куќи и други карактеристични 
културно-историски споменици; 
 Посета на природни локалитети, национални паркови и природни резервати. 

12. Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава. Во услови на 
пандемија предвидено е содржините да се реализираат онлајн. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото 
време 

3+1 

15. Форми на 15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
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наставните 
активности 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 
презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 
бода 

8 (осум) (C) 

од 81 до 90 
бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 
бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

/ 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 
Студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Пејчиновска-
Стојковиќ, 
М.,Талевски Ј. 

Нашата 

татковина 

Интерна скрипта, во 
ракопис 

 

2. Талевски, Ј. Регионална 
географија 

Педагошки 
факултет, 
Битола 

2007 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ходер, Р. Развојна 
географија 

Просветно 
дело АД 
Скопје 

2009 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на 
наставниот предмет 

Библиотекарство 

2. Код ПФН 206 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската 
програма (единица, 
односно институт, 
катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Прва година / втор 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник проф. д-р Добри Петровски 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се мотивираат за 
библиотечно образование; Студентите да планираат, организираат, реализираат 
иевалвираат облици на образование за библиотечно работење; Да се оспособат 
студентите за практикување на вештини за избор на демократски облици на 
образование; Избор и практикување на концептите за демократско образование; 
Способност за селекција, избор и адаптација на знаењето; Оспособеност за изработка на 
индивидуални курикулуми за образование за демократија; Оспособеност на студентите 
за евалвација на сопственото и образование на другите. 

11. Содржина на предметната програма: Поим и дефиницијата за Библиотеката нејзината 
појава и развој, видови библиотеки, библиотечни цели, условите за  успешно 
функционирање на библиотеките (простор, кадар, библ.материјал, кориснци), акцесорна и 
стручна обработка на библиотечниот материјал (сигнирање, инвентарирање, 
каталогизирање, класирање, сметување и сл.); Kористење со сите библиотечно-
информативни средства во пронаоѓањето на потребната информација, традиционални: 
каталози, библиографии, билтени, современи: компјутери, Интернет, ЦД-РОМ и сл.), 
Практична обработка на библиотечен фонд. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, групно 
учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување 
консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи. Во услови на 
пандемија предвидено е содржините да се реализираат онлајн. 

13. Вкупен 
расположив 
фонд на 
време 

150 

14. Распределба 
на 
расположив
ото време 

3+1 

15. Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, 

тимска работа.  
15 часови 

16. Други 
форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
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17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 
писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 
(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
19. Услов за потпис и 

полагање на завршен испит 
Нема 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

22
. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Петровск
и Добри 

Библиотекарство- 
основен учебник 

Универзитет 
"Св.Климент 
Охридски" и 
Факултет за 
учители и 
Воспитувачи 
- Битола 

1998 

2. Бошески 
Миле, 
Поликсена 
Матковска, 
Јовановиќ 
Ники и 
Димитров 
Димитри 

Библиотечно работење во 
народните библиотеки, 

Народна и 
универзите. 
библиотека 
"Св.Климент 
Охридски"- 
Скопје, 

1991 

3. Петровски 
Добри 

Библиотечен менаџмент Педагошки 
факултет-Битола 

2012 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Петровски 
Добри, 

Менаџмент на 
библиотечните 
промени и 
професионален 
развој на кадрите 

Факултет за 
учители и 
воспитувачи 
и ДНУ- 
Битола, 

1999 

2. Стивен 
Д.Брукфил
д, Стивен 
Прескил 

Дискусијата како метод 
во наставата 

Арс Ламина- 
Скопје 

2013 

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Дидактика 

2. Код ПФН 300 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Втора година / 
трети семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник проф. д-р Деан Илиев 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да стекнат знаења за општите 
законитости на наставниот процес и да научат да ја планираат, анализираат и вреднуваат 
наставната работа. Студентите да ги сфатат општите законитости и тенденции на современата 
настава како специфичен процес на сознание, темелно да ги усвојат општите дидактички 
категории, да ги проучат генезата и ефективните видови на настава. Студентите да стекнат 
темелни знаења, вештини, вредности и способности за: планирање, реализација, евалуација и 
рефлексија на учењето и поучувањето и да развијат алтернативи за иновации и промени во 
наставата. 

11. Содржина на предметната програма:  
Дидактиката како научна дисциплина. Развој на дидактиката. Поим и суштина на наставата. 
Процесот на сознанието во наставата. Дидактички концепти на наставата. Цели и задачи на 
наставата. Таксономија на наставните цели. Класификација и видови настава. Стратегии за 
учење и поучување. Педагошка комуникација во наставата. Систем на дидактички принципи. 
Курикулум (наставен план и наставна програма). Предметно-одделенско часовен систем. 
Наставен час. Видови настава (редовна, додатна и дополнителна). Распоред на наставните 
часови. Планирање и подготовка на воспитно-образовниот процес. Артикулација на наставен 
час. Методи на наставна работа. Форми на наставна работа. Персонализација и 
индивидуализација на наставата. Наставни медиуми. Иновации во наставата. Дидактика за 
родители. Еволуција на дидактичката ефикасност на часот. Работа во комбинирани одделенија. 
Домашни работи. Наставни екскурзии. Повратна информација во наставата. Оценување во 
наставата. Вон-наставни активности. Дидактиката и концептот „рефлексивен наставник“ 

12. Методи на учење: Предавање, индивидуални, групни и тимски излагања и дискусии, соработка 
помеѓу студентите, метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, анализа на видео 
записи, анализа на аудио записи, анализа на документација, акциони истражувања и реализација 
на студии на случај, во согласност со Правилникот за условите, критериумите и правилата за 
запишување и студирање на прв циклус студии на универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола. Во услови на пандемија предвидено е содржините да се реализираат онлајн. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
15 
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работа.  
16. Други форми на 

активности 
16.1. Проектни задачи  30 

16.2. Самостојни задачи  
16.3. Домашно учење - задачи 60 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 

17.2. Семинарска работа ( презентација: 
писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

испит 
Според Правилникот за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање на прв 
циклус студии на универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите, 
рефлексивни консултации и прашања од страна на 
студентите, завршна- сумативна проверка на 
студентите и/или анкетирање 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Илиев Д. Дидактика, 
Авторизирани 
предавања 

Педагошки 
факултет 
Битола 

2006 

2. Илиев Д. Дидактика за 

родители 

Европа 92 
Кочани 

2021 

3. Вилотијевиќ М. Дидактика 1 и 3 Учитељски 
факултет 
Београд 

2000 

4. Bognar L. I 
Matijevic M.  

Didaktika Skolska knjiga 
Zagreb 

2002 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Радовић В. Дидактика 

расуђивања 1- О 

темељним 

појмовима и 

предмету 

проучавања 

Београд: 
Учитељски 
факултет 

2021 

 2. Mandić,D. Didaktičko-

informatičke 

inovacije u 

obrazovanju 

Beograd: 
Mediagraf 

 
2003 

 3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на 
наставниот предмет 

Литература за деца 

2. Код ПФН 301 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската 
програма (единица, 
односно институт, 
катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Втора година / трет 
семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Ги знаат основните поими од теоријата на литературата (жанровска определба на текстовите и 
специфики на различните родови и видови) 
 
■Студентите ги знаат позначајните поети и писатели од светската и македонската литература за 
деца и млади и ги разбираат нивните позначајни дела; 
 
■  Умеат да ги применат стекнатите знаења од теорија на литературата на текстови од 
Литературата за деца 
 
■    Развиваат способност за комуникација, соработка и тимска работа. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед во науката за литература: теорија, историја, 
критика. Теорија на литературата: методолошки аспекти, родови и видови, рецепција на 
текстот, вертикално читање (и други ефикасни стратегии за критичко восприемање на 
текстот), основни стилистички поими, народно усно творештво. 
- Литература за деца: генолошка определба.  Литературно-историски пристап: светски, 
јужнословенски и македонски писатели. Теориски аспекти на литературата за деца. 
Жанрови: поезија (лирика за деца), проза (раскази, сказни и романи; раскази за животни, 
басни, авантуристичка, фантастична и научно фантастична проза), драма (пиеси за деца); 
куклен театар, стрип, радиоигра, ТВ игри, филм. 

12. Методи на учење: интерактивни методи, метод на читање и работа со текст, метод на дискусија, 
метод на усно изложување, метод на практични работи, метод на пишување. Во услови на 
пандемија предвидено е содржините да се реализираат онлајн. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото 
време 

3+1 

15. Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 

16.2. Самостојни задачи  
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16.3. Домашно учење - задачи 60 
17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 
презентација: писмена и усна) 

10 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 
бода 

8 (осум) (C) 

од 81 до 90 
бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 
бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Завршување на задолженијата зададени по 
предметот и редовност  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проп, Владимир Морфологија 
на сказната 

Македонска 
реч, Скопје 

2009 

2. Душко Цацков Литература за 
деца и мади 

Просветен 
работник, 
Скопје 

1982 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Автори за деца од 
светската, 
јужнословенската и 
македонската 
литература за деца 

   

2.     

3.     

 
 
 
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Природни науки 

2. Код ПФН 302 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 

Педагошки факултет – Битола 
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институт, катедра, 
оддел) 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Втора година / трет 
семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Јове Димитрија Талевски 
вонр. проф. д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Изучување на основните природно-научни поставки и на карактеристиките на просторот што го 
опкружува човекот; Создавање на основа за понатамошно надоградување на знаењата за 
природно-научната област и научно-истражувачката работа; Оспособување за планирање на 
истражувачка работа за евидентирање и анализа на податоците; Сознавање на заемната 
поврзаност на општествените појави и согледување на влијанијата на природните чинители врз 
просторот и воопшто врз животот на човекот. 

11. Содржина на предметната програма:  
Карактеристики на живите суштества; Растенија, животни и човекот; Живеалишта и животни 
процеси на организимите во животната средина; Вселена и небесни тела; Земја, облик и  
големина на Земјата; Ротација и револуција на Земјата; Сонце, Месечина и затемнување на 
Сонцето и Месечината; Локално, зонално, светско време; Сметање на времето, ден месец и 
година; Календар; Својства и агрегатни состојби на материјата; Промена на материјата; 
Јаглеродни соединенија; Сили и движење; Електрицитет и магнетизам; Светлина; Звук; 
Енергија; Научно истражување; Планирање и реализација на научно-истражувачка работа. 

12. Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава. Во услови на пандемија 
предвидено е содржините да се реализираат онлајн. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 
презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 
бода 

8 (осум) (C) 

од 81 до 90 
бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 
бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен / 
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испит 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 
Студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Талевски Ј.  Географија Педагошки 
факултет, 
Битола 

2006 

2. Холден Џ.  Вовед во 

физичка 

географија и 

околина 

Просветно дело 
АД – Скопје 

2009 

3. Harlen, W., 
Qualter, A. 

The teaching of 

science in 

primary school 

David Fulton 
publishers, 
London 

2007 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Селмани А., 
Димитровска О. 

Животна 

средина 

ЗНУ, Логос - 5, 
Скопје 

2003 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Воспитно – образовната организација и средината 

2. Код ПФН 303 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв  

6. Академска година / 
семестар 

Втора година/ 
Трет семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник доц. д-р Весна Стојановска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
 Разбирање на улогата на воспитно – образовната организација (ВОО), семејството и 

заедницата како субјекти кои треба да соработуваат за да ги зајакнат значајните 
образовни искуства на учениците; 

 Разбирање на стратегиите за вклучување на семејството и членовите на заедницата во 
училничката рутина; 

 Разбирање на алатките за планирање и струкурирање на значајни партнерства помеѓу 
училиштето, семејството и членовите на заедницата; 

 Развивање на листа за потенцијални партнери од заедницата за соработка; 
 Развивање на капацитети за идентификување на активностите што се заеднички и 

вредни за училиштето, семејството и заедницата, 
 Развивање на капацитети за барање, поврзување и фасцилитирање на партнерствата со 

пошироката заедница заради зајакнување на постигнувањата на учениците; 
11. Содржина на предметната програма:  

1. Потреба за соработка на ВОО и средината; 
2. Отворено училиште; 
3. Училиштето како организација; 
4. Што е заедница? 
5. Што е партнерство? 
6. Видови на релации помеѓу училиштето и заедницата; 
7. Можни партнери (области, агенции, ресурси за поврзување на училиштето со 

заедницата) 
8. Видови на партиципација на родителите во ВОО; 
9. Извори на конфликти; 
10. Начини на поттикнување на родителите да се вклучат во образовниот процес; 
11. Волонтерство; 
12. Улогата на ВОО во развојот на волонтерството; 

12. Методи на учење: предавања, работа во групи, индивидуални задачи, студии на случаи, 
семинарски работи; наставата согласно со условите може да се изведува и по хибриден модел; 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 
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16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 70 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 
писмена и усна) 

15 

17.3. Активност и учество 15 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

од 91 до 100 
бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Според Правилникот за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање на втор 
циклус студии на универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите, 
рефлексивни консултации и прашања од страна на 
студентите, завршна- сумативна проверка на 
студентите и/или анкетирање 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојановска 
Весна 

Адаптирани 
материјали за 
Воспитно – 
образовната 

организација и 
средината 

Педагошки 
факултет 
Битола 

2019 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Epstein, J.L. School,Family 
and Community 
Partnerships 

Westview 
Press 

2001 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на 
наставниот предмет 

Техничко образование со методика 

2. Код ПФН 304 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската 
програма (единица, 
односно институт, 
катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Втора година / трет 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник вонр. проф. д-р Данче Сивакова-Нешковски 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
- усвојување на основите на базичното знаење во професијата 
- флексибилна употреба на знаењата во пракса 
- способност за комуникација, соработка, тимска работа 
- интерперсонални вештини 
- синтетичко, аналитичко, креативно мислење и решавање на проблеми 
- способност за генерирање на нови идеи, креативност 

11. Содржина на предметната програма:  
Дидактичкиот концепт на современата едукативна 
дејност; Структура и принципи на моделирање на наставата по ТО; Моделирање на 
етапите на наставата по ТО (макромодели); Специфичности на моделирањето на 
наставата по ТО; Микроструктура на работен ден; Методички модели; Наставни 
модели (макромодели) и модели на наставни часови (микромодели) по ТО; Практични 
активности - методички работилници Поим, предмет, цел и задачи на методиката по 
техничко образование (ТО); Методиката на наставата по ТО во системот на 
педагошките и другите дисциплини; Преглед на историскиот развој на наставата по 
ТО;Теоретски основи на современата настава и учење 
по ТО; Суштина, карактеристики и значење на наставата по ТО; Цели и задачи на на 
наставата по ТО; Детето, светот кој го опкружува и улогата на наставта по ТО; 
Сознајниот процес во натасвата по ТО; Истражувачки постапки во наставата; 
Набљудувањето како истражувачка постапка;Методичко обликување на истражувањето 
во наставата по ТО; Структура, динамика имоделирање на наставта по ТО; Избор и 
распоред на наставните содржини во наставата по ТО; Планирање на работата во 
наставта по ТО; Наставни принципи во наставата по ТО; Објекти, средства и образовна 
технологија во наставата по ТО; Социјални форми на работаво нааставата по ТО; 
Стратегии, методи и постапки во наставата по ТО; Следење и евалвација на 
сопстрвената работа на наствникот и работата на учениците во наставата по ТО. 

12. Методи на учење:  
Методи засновани на 
зборови,  
Методи зановани на 
набљудување, 
Методи засновани на 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

38 

 

практични активности. Во 
услови на пандемија 
предвиден е комбиниран 
модел на настава. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото 
време 

3+1 

15. Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 
писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 
бода 

8 (осум) (C) 

од 81 до 90 
бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 
бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

/ 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација и самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Смилевски,Ц. Методика на 
наставата по 
техничко 
образование 

Скопје 1999 

2. Golubović, D., 
Stojanović, B., 
Gudelj, M., Lipovac, 
S 

Metodika 
nastave 
tehničkog I 
informatičkog 
obrazovanja 

Komputer 
biblioteka, 
Beograd 

2008 

3.     

22.2. 
Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 
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1. Норман Хер Прирачник за 
настава по 
природни 
науки 

АКАДЕМСКИ 
ПЕЧАТ 

2011 

2.     

3.     

 
 
 
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Медиумска култура во наставата 

2. Код ПФН 305 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Втора година / 
трет семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник вонр. проф. д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентите да се запознаат со основите на медиумската писменост и со влијанието на 
медиумите во пренесувањето и во создавањето на културните вредности. Да согледаат дека овие 
вредносни системи неопходно треба да се градат врз еднаква застапеност на културните разлики 
во медиумските содржини.  Да го согледаат значењето на поликултурно, етички и естетски 
организираните медиумски содржини во развојот на културата на општеството. 

11. Содржина на предметната програма:  
Вовед во медиуми и медиумска писменост; Разлики меѓу медиумите, функција и етика на 
медиумите; Медиумите и културата; Стереотипи, вредности и идентитет; Општеството и 
медиумите, медиумите во современото општество; Политичка култура, религиска култура, 
образовна култура, културата и уметноста; Етика и естетика на медиумските содржини; 
Мултикултурализам и интеркултурализам и медиумите; Интеркултурна комуникација; 
Културата на медиумите и идеологија; Професионална комуникација; Културата на медиумите 
и справување со конфликтни ситуации; Социокултурни промени и процеси и заемното влијание 
врз медиумската култура; Медиуми и говор на омраза/слобода на говор. 

12. Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава. Во услови на пандемија 
предвидено е содржините да се реализираат онлајн. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  
15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
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16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 
17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 
презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

испит 
/ 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 
студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Група автори Прирачник за 

наставници, за 

изучување на 

медиумската 

писменоство 

наставата по 

мајчин јазик 

Македонски 
институт за 
медиуми и Институт 
за демократија 
„Societas Civitas“ - 
Скопје 

2010 

2. Голдберг Д., 
Просер Т., 
Верулст С. 

Регулирање на 

медиумите – 

компаративна 

студија 

„Арс Ламина“, 
Скопје 

2009 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Михајлова Е., 
Бачовска Ј., 
Шеќерџиев Т. 

Слобода на 

изразување и 

говор на омраза 

„Полиестердеј“, 
ОБСЕ, Скопје 

2013 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на 
наставниот предмет 

Семејна педагогија 

2. Код ПФН 306 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 

 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет, Битола 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Втора година / трет 
семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Татјана Атанасоска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Наставниот предмет пред се придонесува кон развојот на следните општи и специфични 
компетенции: 
- Усвојување на основите на базичното знаење во семејната педагогија 
- Способност за употреба на стекнатото знаење во секојдневниот живот 
- Способност за комуникација, соработка 
- Формирање на правилна слика за улогата на секој член во семејството 

 
11. Содржина на предметната програма:  

Предмет, цел и задачи на семејната педагогија; Основни поими во семејната педагогија; 
Семејство; Родителството како човекова потреба; Љубовта во бракот; Улогата на мајката во 
воспитанието; Улогата на таткото во воспитанието; Семејството и околината и нејзиното 
влијание; Што е самодоверба?; Како да се стане доволно добар родител?; Обезбедување на 
средина која поддржува; Вашиот семеен живот. Дали е пречка или помош?;  Изградба на 
самодовербата. Помогнете им на децата да се сакаат себеси; Развивање на добро 
самоспознавање. Помогнете им на децата да се запознаат себеси; Позитивно размислување. 
Ндегативното размислување е лоша навика – помогнете им на своите деца да се ослободат од 
него; Добра комуникација и самопредставување. Учење на основните вештини; Самоувереност; 
Децата и емоциите; Позитивно решавање на проблем;Однесување при судир; 
 

12. Методи на учење:  
Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани содржини, усно излагање, 
метод на работа во пар, метод на дискусии. 
Наставата може да се реализира и на комбиниран начин. Односно On-line доколку тоа го 
налагаат условите 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото 
време 

3+1 

15. Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  
15 часови 

16. Други форми на 16.1. Проектни задачи  30 часови 
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активности 16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 
писмена и усна) 

 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

завршен испит 
Редовност во наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Stevanovic, M.  
 

,,Obiteljska 
pedagogija,, 

Varazdinske Toplice: 
Tonimir 

2000 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Lindenfild, G. ,,Samopouzdana 

Deca,, 
London:Thorsons 1994 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Образование на надарени и талентирани 

2. Код ПФН 307 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Втора година / трет 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник проф. д-р Љупчо Кеверески 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
подобро запознавање со потребите, карактеристиките и начините на едукација на надарените 
во зависност од  нивната возраст; 
директно да придонесат за имплементирање на програмите за работа со надарените и 
талентирани ученици; 
можност да се артикулираат  потреби на надарените деца; 
намалување  на  бројот  на     пропуштени  ученици  во  текот  на  селекцијата  и 
идентификацијата; 
различна перцепција на оваа категорија на ученици од страна на наставници; 
ќе ја афирмира потребата за индивидуализиран и  интердисциплинарен пристап во откривање 
и работа со надарените и талентираните; 
самостојно да ги дијагностициираат потреби од подобрувања  на третманот на надарените 
(иновации) и креираат решенија за подобрување на состојбите според конкретните постојни 
услови. 

11. Содржина на предметната програма:  
Дефинирање на основните поими (надареност, 
талентираност, надарено дете) .Современи сфаќања за надареноста. Законски основи на 
третманот на надарените и талентираните.  Препознавање на надарените и талентираните деца. 
Грешки во препознавањето. Предрасуди и митови за надарените и талентираните. Етикетирање 
на надарените. Семејството и надарените деца. Идентификација на надарените и талентираните 
деца. Пристапи во диференцијација на надарените деца. Начини на откривање на надарените 
деца. Ренцулиева модел на откривање на надареноста. Практични импликации на теориите на 
Стренберг и Гање и надареноста.  Едукативни облици на поддршка на надарените деца.  Работа 
со надарените деца. Учење и подучување на надарените. Метакогниција. Стилови на учење. 
Специфичности во работата со надарените и талентираните ученици. Улогата на стручните 
соработници во училиштата во  третманот на надарените. Следење на развојот на надарените и 
талентираните. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, групно 
учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување консултации 
со студенти, учество во изработка на дипломски работи. Во зависност од условите предвидено е 
наставата да се изведува комбинирано, со физичко присуство или онлајн. 

13. Вкупен 
расположив фонд 

150 
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на време 
14. Распределба на 

расположивото 
време 

3+1 

15. Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  
15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 
писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

завршен испит 
Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кеверески, Љ. Каков наставник им треба 
на надарените 
и 
талентираните 

„Киро 
Дандаро“, 
Битола 

2008 

2. Гојков,        Г.,       
Старц,       Ј., 
Кеверески,Љ., 
Стојановски, 
М. 

Менторирање на надарени 
и талентирани 

„Миг“, 
Струга 

2016 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стивен   
Македо, Ирис   
Мерион 
Јанг 

Детето,     семејството     и 
државата 

Табернакул 2008 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на 
наставниот предмет 

Организација на образование 

2. Код ПФН 308 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Втора година / трет 
семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник доц. д-р Весна Стојановска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
- студентите да планираат, организираат, реализираат и евалвираат облици на 
образование 
- да се оспособат студентите за практикување на вештини за реализација на воспитно- 
образовниот процес 
- избор и практикување на концептите за образование 
- способност за селекција, избор и адаптација на знаењето 

- оспособеност за изработка на индивидуални курикулуми за образование 
оспособеност на студентите за евалвација на сопственото и  образование на другите 

11. Содржина на предметната програма:  
Појава, карактеристики и развој на организацијата општо и организација на 
образованието посебно, организацијата како практика и како наука, организацијата на 
оразованието како дисциплина на организационите науки; дефиниција, објаснение, 
идентификација и компарација на организацијата на образованието; методи, принципи; 
организацијата на образованието и некои други науки и дејности; состојби ,  со посебна 
разработка на основните функции 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, групно 
учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување 
консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи. Во услови на 
пандемија предвидено е содржините да се реализираат онлајн. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото 
време 

3+1 

15. Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  
15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 бодови 
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17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 
писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

завршен испит 
/ 

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

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јанкоски 
Драган 

Организација на 
образованието 

Педагошки 
факултет 
Битола 

2002 

2. Andrzej 
Huczynski& 
David 
Buchanan 

Organizational 
behavior 

England 2001 

3. Middleton, J Organizational 
Behavior 

Capstone 
Publising, 
Oxsford, UK 

 
2002 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Nebojsa 
Janacievic 

Organizaciska 
kultura 

Ekonomski 
fakultet-Beograd 

 

1997 

2. Стивен Д. 
Брукфилд & 
Стивен 
Прескил 

Дискусијата како 
метод во 
наставата 

Арс Ламина 2013 

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Основи на ликовно образование 

2. Код ПФН 400 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Универзитет Св. Климент Охридски Битола, Педагошки факултет 
Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

прв 

6. Академска година / 
семестар 

Втора година / 
четврт 
семестар 

 Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф.д-р Биљана Цветкова Димов 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентот  развива синтетичко, аналитичко, креативно мислење и решавање на проблеми; 
Студентот се стекнува со вештини за флексибилно користење на знаењето во пракса; 
Студентот се стекнува со знаење за содржината и методологија на областа;  
Студентот ја развива способноста за професионално-етичко гледање на поводите и 
постапките на различните уменички дела;   
Студентот осознава, совладува и решава ликовни проблеми и го збогатува својот 
ликовен говор; 
Студентот ги знае материјалите, средствата и техниките за ликовно образование. 
Студентот да ги разбира односите меѓу воспитно-образовната институција и социјалната 
околина-системско гледање и функционирање; 
Користење на информационите-комуникациските технологии при воспитување и образование; 
Студентот се запознава, разбира, и се насочува кон инклузивна, недискриминирачка работа, 
мултикултура. 

11. Содржина на предметната програма:  
Основи на ликовното  образование, Ликовниот јазик и ликовното образование , Ликовни 
елементи во наставата по ликовно  образование , Ликовни принципи во  наставата по ликовно 
образование, Ликовни подрачја во наставата по ликовно образование, Материјали, средства и 
техники во наставата по  ликовно образование , Мотив и тема во наставата по ликовно 
образование. 

12. Методи на учење: Методи на учење:  директно поучување, колаборативно учење и поучување, 
учење по пат на решавање на проблеми, индивидуална работа, тимска работа, вежби, 
работилници. Во услови на пандемија предвидено е содржините да се реализираат онлајн. 

13. Вкупен расположив фонд 
на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  
30 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 30 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови  50 бодови 
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17.2. Индивидуална работа/ проект ( 
презентација: писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 30 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

од 91 до 100 
бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

/ 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 
студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Цветкова 
Димов, Б. 

Основи на 

ликовна култура 

(скрипта за 

интерна 

употреба) 

Универзитет Св. 
Климент Охридски, 
Педагошки 
факултет Битола 

2011 

2. Ордев, Д.  Основи на 

наставата по 

ликовно 

Педагошки 

факултет, Св. 

Климент Охридски- 

Скопје 

2002 

3. Ордев, Д. Материјали и 

техники во 

наставата по 

ликовно 

Педагошки 
факултет, Св. 
Климент Охридски- 
Скопје 

2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bresco, L.G Svet umetnosti 

1,2,3 

Industrodidakta  

2. Вилкинс, 
Г.Д, Шулц, 
Б. Линдаф, 
М.К. 

Уметност 
мината, 
Уметност 
сегашна 

Нампрес, Скопје 2009 

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Граѓанско и мултикултурно образование со методика 

2. Код ПФН 401 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / 
семестар 

Втора година/ 
четврт 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник вонр. проф. д-р Јасминка Кочоска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

Нема 

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

јавниот живот на едно демократско општество.  
 Поттикнување и развивање на интелектуалните способности и способностите за активно 

учество и критичко мислење.  
 Помагање на учесниците во воспитно-образовниот процес да дојдат до потребните знаења 

за животот во околината што ги опкружува и да ја зголемат способноста за самостојно 
донесување на разумни одлуки - да научат како да мислат, наместо што да мислат. 

 Разбирање на институциите на нашата уставна демократија и фундаменталните принципи 
и вредности според кои е создадена 

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

 Разбирање и подготвеност да  се користат демократски постапки кога се учествува во 
донесување на одлуки и разрешување на конфликтни ситуации, како во јавниот, така и во 
приватниот живот. 

 Развивање на способност за идентификување на проблеми, поставување на прашања во 
врска со нив и преземање на активности за разрешување 

 Помагање на учесниците во воспитно-образовниот процес да создадат лична посветеност 
за прифаќање на одговорности, поврзани со правата што ги имаме како граѓани 

 Прифаќање на одговорности што се основа на континуитетот на постоењето на 
општествата-засновани врз идеалите на правда, еднаквост, слобода и човекови права. 

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

 Способност за остварување интеракција меѓу припадниците на различни 
културни/етнички/јазични заедници, неопходна за компетентно живеење во мултиетничко 
општество (намалување на предрасудите и зголемување на соработката) 

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

 Развивање свест кај учесниците во воспитно-образовниот процес за потребата за 
почитување на другите култури и комуницирање со припадници на другите етнички 
заедници преку реализација на работилниците за животни вештини 

 Поттикнување кооперативна атмосфера при реализација на зедничките активности 
11. Содржина на предметната програма:  

 Политички режими според основната нивна поделба на демократски и  недемократски-
апсолутистички политички режими.  
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 Потекло и развој на демократијата 
 Поим за мултикултура (сличности и разлики) и мултикултурни општества 
 Мултикултурно образование (запознавање со културата на другите, како предуслов за 

почитување на другите) 
 Меѓуетничко интегрирано образование во Р. Македонија 
 Училишна атмосфера и опкружување 
 Критериуми за демократскиот процес 
 Основни теоретски видови на демократијата 
 Моќта и власта во демократијата 
 Кои политички институции и се потребни на демократијата? 
 Конституционализам/уставност и демократија (устав, уставна власт, видови устави) 
 Плурализам и политички партии 
 Човекови права 
 Слободите, правата и должностите на човекот и граѓанинот како основни претпоставки за 

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

 Правата на децата (Правата на децата во основното образование; Каде треба да се обратат 
децата кога е загрозено некое од нивните права?) 

 Правна заштита на основните слободи и права  
12. Методи на учење:  

 Предавања 
 Практични вежби и примери 
 Симулации 
 Проектни и домашни задачи 

Во зависност од условите се предвидува наставата да се изведува хибридно 
13. Вкупен расположив фонд 

на време 
150 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава. 45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 

17.2. Индивидуална работа/ проект 
(презентација: писмена и усна) 

10 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

испит 
Редовност 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Петровски Добри 

Демократија и 
Граѓанско 
образование   

 Факултет за 
учители - 
Битола 

2006 

2. 
Dahl A. Robert On Democracy  

Yale 
University 
USA 

1998 

3. Татјана 
Атанасоска, 
Куштрим Ахмети, 
Лена Дамовска, 
Даниела Коцева, 
Јасминка Кочоска, 
Снежана 
Мирасчиева, 
Маја Мухиќ, 
Алма Тасевска 

Прирачник за 
Мултикултурно 
образование/ 
Концепти и методи 

Центар за 
Балканска 
соработка 
ЛОЈА 

2018 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Стивен Д. 
Брукфилд & 
Стивен 
Прескил 

Дискусијата 
како метод во 
наставата  
(Алатки и 
техники за 
демократија во 
училницата) 

Арс Ламина 2013 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Филозофија на образование 

2. Код ПФН 402 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / 
семестар 

Втора година / четврт 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник проф. д-р Валентина Гулевска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

Запишан семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
- студентот дефинира базични поими од областа на филозофијата 
- студентот го опишува хронолошкиот развој на филозофските идеи поврзани со 
воспитанието и образованието  
- студентот ги испитува и евалуира филозофските концепции на образовните политики 
- студентот развива автономно и креативно мислење 
- студентот споредува, класифицира, прикажува податоци и донесува логички заклучоци 
- студентот проценува, аргументира и предвидува решенија на проблемски задачи 
- студентот  развива ставови за почитување на правото на различност и мултикултурност 
- студентот го разбира базичниот филозофски концепт за обезбедување на еднакви права и 
можности за образование на децата 
- студентот практикува интеркултурна комуникација и соработка 

11. Содржина на предметната програма:  
Етимологија на терминот филозофија; основни филозофски поими и дисциплини; предмет 
на проучување на филозофијата; античкиот образовен идеал paideia; средновековни 
религиски концепции за воспитание и образование; нововековни филозофски правци: 
рационализам, емпиризам, егзистенцијализам (идеи и концепции поврзани со воспитанието 
и образованието); филозофија на образованието (современи образовни политики); 
филозофија на културниот релативизам; филозофија на интеркултурализмот и 
мултикултурализмот; филозофија на концептот за човекови права. 

12. Методи на учење и начин на реализација на предметната програма: 
предавања, работа во групи, индивидуални задачи, семинарски работи, анализа на видео 
записи, пишување на есеи; предметната програма ќе се реализира на хибриден начин.     

13. Вкупен 
расположив фонд 
на време 

150 часа 

14. Распределба на 
расположивото 
време 

3 + 1 

15. Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 
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17. Начин на оценување      
17.1. Тестови а) со физичко присуство 

б) on line (на далечина) 
17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
а) со физичко присуство 
б) on line (на далечина) 

17.3. Активност и учество а) со физичко присуство 
б) on line (на далечина) 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

испит 
Редовно присуство на предавања, учество во 
дискусии, изработена семинарска рбота. 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Самоевалуација и надворешна евалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Гулевска, В. Филозофија на 

образование 
(интерни 
материјали од 
предавања – 
скрипта) 

Педагошки 
факултет- 
Битола 

2021 

2. Мухиќ, Ф. и 
Жоглев, З. 

Мислење во акција Педагошки 
факултет- 
Битола 

2002 

3. Митевски, В. Античка 

филозофија 

„Аз-буки“, 
Скопје 

2004 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Johnston, J. S. Problems in 

Philosophy of 

Education: A 

Systematic 

Approach 

Bloomsbury 
Publishing, 
London 

2019 

2. Гулевска, В. Magister caritatis Педагошки 
факултет, 
Битола 

2010 

3. Хавиленд, В. А., 
Принс, Х. Е. Л., 
Волрат, Д., 
Мекбрајт, Б. 

Антропологија: 

предизвикот на 

човештвото 

„Арс Ламина“, 
Скопје 

2014 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Менторство 

2. Код ПФН 403 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв  

6. Академска година / 
семестар 

Втора година/ 
четврт семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник доц.д-р Весна Стојановска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
 Разбирање на улогата на менторот, менторираниот и организацијата во комплексноста 

на поучувањето со поддршка на ментор; 
 Разбирање на типовите на стратегии и алатки што им се достапни на менторите и ако 

ефективно да се користат; 
 Разбирање на потребите и специфичностите од работата со младите наставници; 
 Развивање на кпацитети на студентите да водат ефективни разговори како 

менторирани, а подоцна и како ментори; 
 Развивање на капацитети за ефикасно подготвување, извршување и следење на 

часовите; 
11. Содржина на предметната програма:  

1. Појава, поим, дефиниција и значење на менторството; 
2. Менторството како најефективен метод во обуката и развојот на кадрите; 
3. Придобивки од менторството за менторираните, менторот, организацијата; 
4. Видови на менторство; 
5. Критериум за избор на менторот; 
6. Улогата на организацијата во примената на менторството; 
7. Посакувани карактеристики на менторот и менторираниот; 
8. Улоги на менторот; 
9. Вештини на менторот; 
10. Како да се препознаат потребите на наставникот – почетник и да се одговори на нив; 
11. Фази од првата година на наставничката професија 

12. Методи на учење: : предавања, работа во групи, индивидуални задачи, студии на случаи, 
семинарски работи; наставата согласно со условите може да се изведува и по хибриден модел; 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 
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17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 
писмена и усна) 

15 бодови 

17.3. Активност и учество 15 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

од 91 до 100 
бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Според Правилникот за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање на втор 
циклус студии на универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите, 
рефлексивни консултации и прашања од страна на 
студентите, завршна- сумативна проверка на 
студентите и/или анкетирање 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојановски 
Методија 

Менторство Педагошки 
факултет 
Битола 

2010 

2. Dusanka Popovic, 
et.al.1.  

Mentorstvo – 
prirucnik za 
nastavnike 

Zavod za 
skolstvo 

Podgorica 

2009 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Андријана 
Тасевска; 

Ана 
Стојанов; 

Горица 
Мицковска  

Наставник – од 
почетник до 

ментор Водич за 

професионален и 

кареирен развој 

на 

наставниците 

во средните 

училишта 

МЦГО 2016 
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2. STAR 
Initiative 

Mentor 
Handbook 

Professional 
Development 
Services, 
Special 
Education 
Services, 
Human 
Resource 
Services and 
Salt Lake 
Teachers 
Association 

2002 

3.     

4.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Педагошка практика 

2. Код ПФН 404 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, 
односно институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Втора година / четврт 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник вонр. проф. д-р Марија Ристевска, вонр. проф. д-р Данче 
Сивакова-Нешковски, вонр. проф. д-р Милена Пејчиновска-
Стојковиќ,  проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска, проф. д-р 
Биљана Цветков Димов, 
вонр. проф. д-р Билјана Граматковски, вонр. проф. д-р Јасмина 
Кочоска,  проф. д-р Татјана Атанасоска, проф. д-р Деан Илиев 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

Положена претходната педагошка практика 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Се запознава со: годишната програма за 
работа на директорот на училиштето, годишната програма за работа на заменик 
директорот на училиштето, годишната програма за работа на училишниот дефектолог, 
работата на советот на родители, годишната програма за работа на училиштето, 
педагошката евиденција и документација, инклузивноста во основното училиште т.е 
инклузивното образование, начинот на планирање, организирање и реализирање на 
дополнителната и додатната настава, работата на менторот- /наставник/ приреализирање 
на родителски средби и индивидуални средби со родители. Води рефлективен дневник и 
ги изведува зададените активности за погоренаведените цели. 

11. Содржина на предметната програма:  
Да се запознае со годишната програма за работа на директорот на училиштето. 
Да се запознае со годишната програма за работа на заменик директорот на училиштето. 
Да се запознае со годишната програма за работа на училишниот дефектолог. 
Да се запознае со работата на советот на родители. 
Да се запознае со годишната програма за работа на училиштето. 
Да се запознае со педагошката евиденција и документација. 
Да се запознае со инклузивноста во основното училиште т.е инклузивното образование 
(почитување на индивидуалноста на учениците, образование за сите, учење во 
интегрирана средина, флексибилност, еднаквост на можности и сл.). 
Да се запознае со начинот на планирање, организирање и реализирање на 
дополнителната и додатната настава. 
Да се запознае со работата на менторот- /наставник/ приреализирање на родителски 
средби и индивидуални средби со родители. 

12. Методи на учење: Практична работа, дискусии, интерактивна настава. Во услови на 
пандемија предвидено е содржините да се реализираат онлајн. 

13. Вкупен расположив фонд 
на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото време 

0+4 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска 
настава.  

/ 
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15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа.  

/ 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  / 

16.2. Самостојни задачи 90 
16.3. Домашно учење - задачи 60 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови / 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена 
и усна) 

60 

17.3. Активност и учество 40 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 

бода 
6 (шест) (E) 

61 х до 70 
бода 

7 (седум) (D) 

од 71 до 80 
бода 

8 (осум) (C) 

од 81 до 90 
бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 
бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовно посетување на педагошката 
практика 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Екстерна и интерна евалвација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Педагошка 
документација 

   

2. Записи и белешки 
од активностите 
при посетите на 
воспитно-
образовните 
институции 

   

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Видео записи и  
друг прибран 
материјал 
(фотографии, 
релевантни 
документи и сл.) 
од настани  
во училиштето 

   

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на 
наставниот предмет 

Основи на физичко и здравствено образование 

2. Код ПФН 500 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Трета година / петти 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник вонр. проф. д-р Виктор Митревски 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Да се подобри општата моторичка култура 
(моторичките способности и моторичките навики од предвидените содржини во ВО дејност) 
која во голема мера ќе придонесе за успешно реализирање на програмските задачи предвидени 
во програмата.  

11. Содржина на предметната програма:  
1. Теоретски дел 
Во  теоретскиот   дел  студентите   треба  да  ги  обработуваат одржаните  практични  часови  а 
истовремено  теоретски  да се обработаат следните содржини: дефинирање  на подрачјата  на 
физичката  култура; дефинирање  на средствата и  содржините   на  физичката   култура  -  
моторичките   активности   (МА); кибернетички  пристап  во дефинирањето  на МА, опис  на 
подсистемите  на човечкиот   организам   со  посебен  осврт  на  локомоторниот   подсистем; 
дефинирање    на   целта   на   физичкото   образование;    дефинирање    на антрополошкиот 
статус (дефинирање  на морфолошките,  моторичките, функционалните, конативните,  
когнитивните  и социолошките  карактеристики на  човечкиот   организам);   развој   на  
мускулната   сила  (статичка, репетитивна  и експлозивна  мускулна сила); развој на брзината;  
развој на издржливоста;   развој  на  флексибилноста;  развој  на  координацијата; тестови  за  
проценка   на  моторичките   и  функционалните  способности; инструменти  за проценка  на 
морфолошките  карактеристики; инструменти  за проценка на  конативните,  когнитивните  и 
социолошките  карактеристики; анатомска  и морфолошка  градба на локомоторниот  систем со 
посебен осврт на  коските,  мускулите  и  зглобовите,  анатомско  морфолошка  градба  на 
рамено  лопатичниот   појас,  анатомско  морфолошка  градба  на  кичмениот столб,  правилно  
држење  на  телото  и  деформитетите   кои  се  јавуваат, анатомско морфолошка  градба на 
карличниот  појас и нозете, деформитети  на стапалото,  примери на вежби за намалување  на 
рамното стапало и примери на  вежби  за  превенција   и  корекција   кај  кифотично,  
сколиотично   и лордотично  лошо  држење);  транспортен,  вегетативен  и сензорно  моторен 
нервен систем; основни карактеристики на човечкиот  организам  со посебен осврт  на 
локомоторниот  систем;  анатомско,  морфолошки,    физиолошки  и моторички  карактеристики  
на  децата   од  младата   училишна   возраст; стекнување на знаења, умеења и навики и 
трансфер на навиките. 
2. Практичен дел 
Обучување  на  вежби  за  постројување,   пребројување   и  престројување; примена на 
елементарни  и штафетни  игри за прв дел од часот; примена на штафетни  игри за главен  дел 
од часот;  примена  на елементарни  игри за завршниот   дел од часот; обука на елементи  
предвидени  во програмите  по физичко образование  во одделенска  настава;  прости  вежби за 
оформување на тело; вежби за оформување  на тело по парови; вежби за оформување  на 
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тело со реквизити;  палки, јажиња, долго јаже, топки; вежби за  развој на статичка,  репетитивна  
и експлозивна  мускулна  сила,   вежби за развој на брзината, вежби за  развој  на  издржливоста;   
вежби за  развој  на флексибилноста; вежби (полигон)  за развој на координацијата; практична 
примена на тестови за проценка на моторичките  способности. 

12. Методи на учење: Предавања, работа во групи, индивидуални задачи, набљудување и 
реализирање на практични вежби, практични часови. Во зависност од условите предвидено е 
наставата да се изведува комбинирано, со физичко присуство или онлајн. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото 
време 

3+1 

15. Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 
писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

испит 
Редовност, реализирање на практични часови 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Самоевалвација и надворешна евалвација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Митревски, В. Основи   на 
физичкото 
образование и 
спортот, 
Скрипта за 
интерна 
употреба 

Педагошки 
факултет, 
Битола 

2016 

2. Бушард, К., 
Малина, Р. М., 
Перусе, Л. 

Генетика на 
фитнес и 
физичка 
изведба 

Арс Ламина, 
Скопје 

2015 

3.     
22.2. Дополнителна литература 
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Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Атанасовски А. Физичко 
воспитание 

Факултет за 
физичка 
култура, Скопје 

2003 

2.     

3.     

 
 
 
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на 
наставниот предмет 

Методика на наставата по музичко образование 

2. Код ПФН 501 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската 
програма (единица, 
односно институт, 
катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Трета година / петти 
семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник вонр. проф. д-р Емилија Ристевска Стефановска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): да се оспособи преку теориска и практична 
работа за квалитетно музичко образование; да ги усвои основните информации околу 
музичкото образование; да  ги  усвои  основните  задачи  во  методиката  во  воспитно  
образовната  работа;  да  ги  усвои  и разработи дидактичките принципи, форми и методи; да го 
изгради ликот на наставникот; да го гради музичко -  естетскиот развој; да развие способност за 
управување со часот, за самоподготвување и планирање; да ја разбира суштината и 
специфичноста на работењето во мултикултурна средина. 

11. Содржина на предметната програма: задачи на методиката, обработка на вокално музичко дело, 
пеење, бројалки, слушање музика, свирење на ДМИ ( ударни и мелодиски), музика и движење, 
основи на музичката писменост од 1-5 одделение, детско музичко творештво, планирање и 
задачи на методиката, обработка на вокално музичко дело, пеење, бројалки, слушање музика, 
свирење на ДМИ ( ударни и мелодиски), музика и движење, основи на музичката писменост од 
1-5 одделение, детско музичко творештво. 

12. Методи на учење: предавање, вежби, практична работа на студентите, семинарска работа, 
преводи, музички настап, полагање колоквиуми, полагање завршен испит. Во зависност од 
условите предвидено е наставата да се изведува комбинирано, со физичко присуство или 
онлајн. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото 
време 

3+1 

15. Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  
15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
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16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 
17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 
писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

завршен испит 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата   

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ивановиќ Н. Методика општег 
музичког 
образовања за 
основну школу 

Завод за 
учебници  и 
наставни 
средства, 
Београд 

2007 

2. Кели, К. Опера Арс Ламина, 
Скопје 

2012 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Смокварски 
Ѓ. 

Музичко    
образование   – 
Прирачник  за  
наставници 

Скопје 
Просветно 

2003 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Географија 

2. Код ПФВ 502 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Трета година / 
петти семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Јове Димитрија Талевски 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Изучување на елементарните географски научни 
поставки и на основните карактеристики на природниот и општествениот простор; Создавање 
на основа за понатамошна изградба на општата култура за природната и општествената 
стварност; Сознавање на заемната поврзаност на општествените појави и согледување на 
влијанијата на географските чинители врз просторот и воопшто врз животот на човекот. 

11. Содржина на предметната програма: Развој на географијата и на географските сознанија. 
Современа географија. Вселена и небесни тела. Земјата како небесно тело. Облик и големина на 
Земјата. Просторна ориентација за пошироката околина. Ориентација на Земјата и на небесните 
тела. Движења на Земјата. Сонце, Месечина и затемнување на Сонцето и Месечината. Време и 
датумска граница (локално, зонално, светско време). Сметање на времето. Календар. Хипотези 
за настанување на Земјата и на Сончевиот систем. Претставување на Земјината површина. 
Глобус и  карта. Картографски проекции. Картографски мрежи. Ориентација на географска 
карта за крајот и пошироката околина. Географски елементи на картата и нивно претставување. 
Физички карактеристики на Земјата (структура, температура, маса, густина, магнетизам и 
електрицитет). Атмосфера и климатски карактеристики (структура, карактеристики на 
климатските елементи и појави, дефинирање на клима и време, климатски појаси, 
класификација на климата). Карактеристики на  хидросферата. Литосфера и релјеф на копното. 
Карактеристики на биосферата. 

12. Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава. Во услови на пандемија 
предвидено е содржините да се реализираат онлајн. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 
презентација: писмена и усна) 

10 бодови 
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17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

испит 
/ 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 
Студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Талевски Ј. Географија Педагошки 
факултет, 
Битола 

2006 

2. Холден Џ.  Вовед во физичка 

географија и 

околина 

Просветно 
дело АД –
Скопје 

2009 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Андоновски Т., 
Милевски И. 

Математичка 

географија 

ПМФ, Скопје 2003 

2. Зиков М. Климатологија Селектор, 
Скопје 

2005 

3. Колчаковски Д. Биогеографија ПМФ, Скопје 2001 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на 
наставниот предмет 

Креативно музичко изразување 

2. Код ПФН 503 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската 
програма (единица, 
односно институт, 
катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Трета година / петти 
семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник вонр. проф. д-р Емилија Ристевска Стефановска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. 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 музички развој и 
индивидуалните разлики меѓу децата и младите, познавање и разбирање на музичко 
творечките процеси и музичкиот 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. 

11. Содржина на предметната програма:  
Музичко креативно изразување , Развој на креативноста преку музичкото воспитание и 
образование, Влијанието на музичките работилници врз детското музичко израување, 
Стратегии, методи и постапки  во музичкото воспитание и образование, Улогата на наставникот 
врз музичкиот израз кај децата, Подготовка, планирање и реализација на музички игри, , Видови 
на музички игри,  Влијанието на музичкото креативно изразување врз културата, образованието 
и заедницата,  Улогата на музичките инструменти во музичкото воспитание и образование, 
Проценување и анализа на детското музичко творештво, Концерти, Инклузивно музичко 
воспитание и образование. 

12. Методи на учење: директно поучување, колаборативно учење и поучување, учење по пат на 
решавање на проблеми, индивидуална работа, тимска работа, вежби, работилници. Во зависност 
од условите предвидено е наставата да се изведува комбинирано, со физичко присуство или 
онлајн. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото 
време 

3+1 

15. Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  
15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
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17.1. Тестови 50 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 
писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 40 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

завршен испит 
/  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. 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 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кафкалеска 
Стоилкова, М. 

Мизички 
игри(скрипта за 
интерна 

употреба) 

Педагошки 
факултет, 
Битола 

2016 

2. Кафкалеска 
Стоилкова, М. 

Учебник по 
пијано за 
потребите на 
студентите на 
Педагошкиот 
факултет, Битола 

Педагошки 
факултет, 
Битола 

2008 

3. Кели, К. Опера Арс Ламина, 
Скопје 

2012 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Vigotski, S.L. Dečja mašta i 
stvaralaštvo 

Beograd: 
Psihološki 
ogled, Zavod za 
udžbenike i 
nastavna sredstva 

2005 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Кукларство со сценско изведување 

2. Код ПФН 504 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Универзитет Св. Климент Охридски Битола, Педагошки факултет 
Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

прв 

6. Академска година / 
семестар 

Трета година / 
петти семестар 

 Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Биљана Цветкова Димов 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентите да се стекнат со теориско знаење за педагошките вредности на детската игра со 
сценски кукли, 
Студентите да стекнат вештини и способности да планираат и да користат различни стратегии, 
методи и постапки за поттикнување и водење на игрите со кукли во наставата; 
Врз основа на познавањето и разбирањето на развојните законитости, 
разлики и потреби на децата, студентите да се оспособат да испланираат и употребат игри со 
сценски кукли во наставата; 
Студентите да стекнат знења и способности критички да размислуваат за изборот на текстови за 
драматизација, за драматизација и адаптација на уметничките текстови за куклени игри. 

11. Содржина на предметната програма:  
Вовед во кукларството, Видови кукли и педагошката вредност на детската игра со кукли,  
Кукларската работилница,Особеностите на психичкиот развој на децата и заемна 
поврзаност на мислењето, говорот и кукларството и сценското изведување, Развој на 
способноста за доживување на куклените претстави кај учениците; Стратегии, методи и 
постапки за изведување на игри со сценски кукли; Улогата на наставникот во работата со кукли; 
Куклена претстава. 

12. Методи на учење: директно поучување, колаборативно учење и поучување, учење по пат на 
решавање на проблеми, индивидуална работа, играње на улоги. Во услови на пандемија 
предвидено е содржините да се реализираат онлајн. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

30 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 30 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови  50 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 
презентација: писмена и усна) 

20 бодови 
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17.3. Активност и учество 30 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

испит 
/ 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 
студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Цветкова 
Димов, Б. 

Кукларство со 

сценско 

изведување 

(скрипта за 

интерна 

употреба) 

Универзитет Св. 
Климент 
Охридски, 
Педагошки 
факултет Битола 

2011 

2. Pokrivka,V. Dijete i scenska 

lutka,  

Šolska knjiga-

Zagreb 

1985 

3. Чакиħ-Симиħ, 
Н. 

Белешке 

луткарског 

помоħника, 

Приручник за 
луткарство 

Креативни 
центар, Београд 

2007 

     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ордев, Д. Ликовна култура 

за одделенска 

настава -

Прирачник 

за наставници и 

студенти 

Просветно дело, 
Скопје 

1995 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Креативно математичко изразување 

2. Код ПФН 505 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет – Битолa 
 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / 
семестар 

Трета година / 
петти семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник вонр. проф. д-р Мажанна Северин-Кузмановска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Наставниот предмет пред се придонесува кон развојот на следните општи и специфични 
компетенции: 
- развој на креативно мислење и изразување 
- 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) 

11. Содржина на предметната програма:  
Улогата и значењето на математиката во процесот на развој на креативно мислење и 
изразување. Математички симболи и математички јазик. Преведување на зборовите во 
математички јазик. Преведување на природниот јазик во алгебарски изрази. Преведување на 
алгебарски изрази на природниот јазик. Математичко-логички задачи. 

12. Методи на учење:  
Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани содржини, усно излагање, 
метод на дискусии. 
Наставата согласно со условите може да се изведува и комбинирано. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови     80 бодови 
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17.2. Индивидуална работа/ проект ( 
презентација: писмена и усна) 

    10 бодови 

17.3. Активност и учество     10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

од 91 до 100 
бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Редовност во наставата и реализација на 
тековните задолженија 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Предвидена интерна и екстерна евалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Б. Илиевски Предавање по 
математика за 
учители 

Универзитет 
“Св.Кирил и 
Методиј“ во 
Скопје 

  2011 

2. Д. Ковачев, И. 
Трајков 

Математика со 
збирка задачи 
за Педагошки 
факултет 

НИП 
“Студентски 
збор”- Скопје 

  1995 

3. Хорман Хер Прирачник за 
настава по 
природни 
науки. Методи, 
вежби и 
упатство 

Академски печат 
(Програма на 
владата на Р. 
Македонија за 
преведување) 

   2011 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. К.Тренчевски, Р. 
Малчевски, Д. 
Димовски 

Занимлива 
математика 

“Маринг”-  
Скопје 

   1994 

2.     
 

      

 
 
 
 
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Креативно литературно изразување 

2. Код ПФН 506 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на Педагошки факултет-Битола 
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студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Трета година / 
петти семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): студентот да 
- 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 литературен развој и 

индивидуалните разлики меѓу децата и младите,  
- познавање и разбирање на литературно-творечките процеси,  
- способност за комуникација, соработка/тимска работа. 

11. Содржина на предметната програма: Поим за креативно пишување. Творештвото како 
педагошка и психолошка категорија. Творештвото и околината. Развој на флуентноста, 
флексибилноста, оригиналноста како карактеристики на дивергентното мислење. Методи за 
поттикнување и реализација на креативното пишување. Истражување со интервју и анализа на 
содржина за барање на тема за пишување. Истражување на сопствениот живот во потрага по 
тема и идеја за пишување. Раскажување со Јас во главен лик. Раскажување во прво лице. 
Раскажување во трето лице. Пишување по модел-текстови. Опис. Пишување лирска песна. 
Фигуративноста, емоционалноста и спознајноста како карактеристики на лирската песна. 
Уредување и ревизија на напишаното. Работилници по креативно пишување. 

12. Методи на учење: интерактивни методи, метод на читање и работа со текст, метод на дискусија, 
метод на усно изложување, метод на практични работи, метод на пишување. Во зависност од 
условите предвидено е наставата да се изведува комбинирано, со физичко присуство или онлајн. 

13. Вкупен 
расположив фонд 
на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото 
време 

3+1 

15. Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  
15 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 

16.2. Самостојни задачи  
16.3. Домашно учење - задачи 60 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 
презентација: писмена и усна) 

10 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување 
(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 

бода 
6 (шест) (E) 

61 х 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) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Завршување на задолженијата зададени по предметот и 
редовност  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Андоновска-
Трајковска, 
Даниела 

Методика на 
креативно 
пишување 
(скрипта) 

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

2010 

2. Vigotski, 
S.L. 

Dečja mašta i 
stvaralaštvo 

Beograd: 
Psihološki ogled, Zavod za 
udžbenike i nastavna 
sredstva 

2005 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. John 
Singleton and 
Mary 
Luckhurst 

The Creative 
Writing 
Handbook: 
techniques for 
new writers 

New York: Palgrave 2000 

2. Доротеа 
Бренд 

Креативно 
пишување 

Скопје: Ѓурѓа 2009 

3. John 
Singleton and 
Mary 
Luckhurst 

The Creative 
Writing 
Handbook: 
techniques for 
new writers 

New York: Palgrave 2000 

   Andonovska-
Trajkovska, 
D., 
Stojanoska, 
G. and 
Zhoglev, Z.  
 

Model-Poems 
as Shapers of 
Students’ 
Poetic 
Expression in 
Elementary 
Classroom.  

10th annual International 
Technology, Education and 
Development Conference 
(INTED 2016), Valencia 
(Spain). 7th - 9th of March, 
2016. Published in INTED 2016 
Conference Proceedings, 
Valencia: IATED Academy, L. 
Gómez Chova, A. López 
Martínez, I. Candel Torres (ed.), 
ISBN: 978-84-608-5617-7, 
ISSN: 2340-1079, Depósito 
Legal: V-337-2016, pp. 1628-
1635. 
doi: 10.21125/inted.2016.1348 

2016 
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   Andonovska-
Trajkovska, 
D.  
 

Using Model 
Poems in 
Elementary 
Classroom: 
Benefits and 
Obstacles.  

Paper presented at the 9th 
International Balkan Education 
and Science Congress held on 
16-18 October 2014 at Trakya 
University, Edirne and 
published in Proceedings 

2014 

   Andonovska-
Trajkovska, 
D. and 
Bosilkovska, 
S.  

Environmental 
factors for 
motivation of 
creative writing 
with children in 
elementary 
school 

“Teacher” International journal 

of education, Bitola: University 
St. Kliment Ohridski, Faculty of 
education-Bitola, Vol 6, pp. 14-
20 

2014 

   Daniela 
Andonovska-
Trajkovska.  

Creative 

writing in 

primary school 

and creativity 

as a concept  

Sofia university, VI Automn 
Scientific conference, 21-23 

november2008 

2008 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на 
наставниот предмет 

Методика на почетно читање и пишување 

2. Код ПФН 600 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Трета година / 
шести семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
ги знае, разбира и применува принципите и методите во наставата по почетно читање и 
пишување, 
-  ја знае, разбира, применува, анализира, синтетизира и вреднува структурата на часот по 
почетно читање и пшување, 
-  го планира, програмира, реализира и вреднува часот по почетно читање и пишување 
почитувајќи го принципот креативност во наставата, 
-  ги определува барањата и нормите на кои треба да одговараат дидактичките материјали 
(учебниците, прирачниците и наставните средства), 
-  применува соодветни форми на оценување и следење на развојот и достигнувањата на 
учениците и успешно изработува инструменти за таа намена, 
-  способен е критички да пристапи кон анализа на одржан час или методскиот приказ, 
-  успешно интегрира повеќе наставни предмети, 
-  развива истражувачки однос кон методиката, 
-  употребува ИКТ во организирањето на наставните часови. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед во методиката. Предмет и задачи. Поимот 
писменост. Цели и задачи на наставата по почетно читање и пишување.  Говор (Појава и 
развој на говорот. Детскиот говор: развојни фази и одлики. Говорни мани и аномалии кај 
децата на училишна возраст. Говорот и јазикот. Говорот и писмото како знаковни системи. 
Писмо (Појава и развиток на писмото. Видови писма. Јазикот и писмото).  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. Поим, психолингвистички 
аспекти и методичко моделирање на комуникативната активност пишување. Методи во 
наставата по почетно читање и пишување. Аналитички методи: Жакотов метод, метод на 
нормален расказ, метод на нормални реченици, метод на нормален збор, метод на нормални 
слогови, метод на целосни зборови (глобален) метод// Синтетички методи: метод на 
слоговно читање, гласовни синтетички методи и метод на напоредно читање и пишување. 
Аналитичко - синтетички методи. Компаративна анализа на методите во наставата по 
почетно читање и пишување: предности и мани, основни недоследности во системот на 
описменување. Современи методи во наставата по почетно читање и пишување. Избор на 
метод.  Реализирање на задачите по ПЧП. Предбукварска настава (содржина, цел и задачи на 
предбукварската настава, испитување на предзнаењата на учениците, адаптирање на детето 
во новата средина, подготовка за читање и пишување, елементарна јазична и гласовна 
анализа). Букварска настава. Анализа на учебниците по македонски јазик за I и II одделение 
од деветгодишното основно образование. Часовите по читање и пишување во фаза на 
описменување. Структура на часот по ПЧП. Обработка на печатна буква. Симулација на 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

75 

 

наставни часови.  Букварска настава. Структура на часот по ПЧП. Обработка на ракописна 
буква. Побукварска настава. Подготовка и одржување на наставни часови. 

12. Методи на учење: интерактивни методи, метод на читање и работа со текст, метод на дискусија, 
метод на усно изложување, метод на практични работи, метод на пишување. Во зависност од 
условите предвидено е наставата да се изведува комбинирано, со физичко присуство или онлајн. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото 
време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 

16.2. Самостојни задачи  
16.3. Домашно учење - задачи 60 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 
презентација: писмена и усна) 

10 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

испит 
Завршување на задолженијата зададени по предметот 
и редовност  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Петковска, 
Благица 

Методика на 
креативната 
настава по предметот 
Македонски 
јазик во нижите 
одделенија на 
основното 
училиште (дел) 

Магор, 
Скопје 

2008 

2. Делчева-
Диздаревиќ, 
Јасмина 

Дидактика на 
јазичното 
подрачје во 
основното 
образование 
(дел) 

Просветно 
дело, Скопје 

2003 
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3.  Учебници за 
наставата по 
македонски јазик за I 
и II 

  

      

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. МОН Наставни програми 
за прво и второ 
одделение 

  

2.     

3.     

 
 
 
 
 
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Методика на наставата по природно-научно и општествено 

подрачје 1         

2. Код ПФН 601 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв  

6. Академска година / 
семестар 

Трета година / 
шести семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник вонр. проф. д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентите треба: да се запознаат и да ги разберат основните законитости на наставата за 
природната и општествената средина; да се запознаат, да ги разберат и да ги применат 
планирањето, подготовката, организацијата и реализацијата на наставата за природната и 
општествената средина; да се запознаат и да ги разберат целите, активностите и содржините на 
наставата  за  природната  и  општествената  средина;  да  се  запознаат  и  да  се  оспособат  за 
облиците и фазите на наставна и воннаставна работа; да се оспособат за приспособување на 
содржините и законитостите од природните и општествените науки кон способностите и 
можностите на учениците на возраст од првиот циклус на основното образование и истите да ги 
усвојат;  да се запознаат и да ги разберат можностите и потребите на учениците за да обезбедат 
индивидуализација на наставата; да се запознаат и да применуваат ИКТ во наставата; да се 
оспособат за примена на современи методи и постапки на учење и поучување во наставата; да 
се оспособат да дијагностицираат, анализираат, синтетизираат, проучуваат и истражуваат 
одредени  појави  и  проблеми  во  наставата  за  да  ги  разрешат  и  да  ја  подобрат  наставната 
практика; да се оспособат за следење и вреднување на резултатите на својата и на работата на 
учениците во наставата и воннаставните активности; да се оспособат за самостојно методичко и 
стручно усовршување и за следење на постигањата по наставните предмети од природно- 
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научното и општественото подрачје во основното образование. 
11. Содржина на предметната програма:  

Поим, предмет, цел и задачи на методиката по природни науки и општество;  Значење на 
меѓузависноста на природата и на човекот; Суштина и значење на наставата по природни 
науки и општество; Преглед на историскиот развој на наставата по природни науки и 
општество во светот и во Република Македонија;  Цели и активности на наставата по 
природни науки  и општество; Сознајниот процес во наставата по природни науки и 
општество; Сетилно сознание; Искуството на учениците и практичните активности како извор 
на сознание; Природно-научни постапки и методи на сознавање; Истражувачки постапки во 
наставата; Набљудувањето како истражувачка постапка; Методичко обликување на 
истражувањето на природната околина и општествената средина; Структура, динамика и 
моделирање на наставата по природни науки и општество; Избор и распоред на наставните 
содржини во наставата по природни науки и општество; 
Планирање на работата во наставата по природни науки и општество и специфики на наставата 
во  комбинирани  паралелки; Објекти, средства и образовна  технологија во наставата по 
природни науки и општество; Форми, методи и постапки во наставата по природни науки 
и општество; Следење и оценување на постигањата на учениците во наставата по 
природни науки и општество; Оценување на сопствената работа. 

12. Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава. Во услови на 
пандемија предвидено е содржините да се реализираат онлајн. 

13. Вкупен 
расположив фонд 
на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото 
време 

3+1 

15. Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 
писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

завршен испит 
/ 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

22. 

Литература 

22.1. 
Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 
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1. Пејчиновска, 
М. 

Активностите на 
учениците и 
процесот на учење 
во природно- 
научното и 
општественото 
подрачје 
(докторска 
дисертација) 

Педагошки 
факултет – 
Битола 

2015 

2. Колонџовски, 
Б. 

Методика на 
воспитно- 
образовната 
работа по 
природа и 
општество 

Педагошки 
факултет – 
Битола 

2010 

3. De Zan, I. Metodika nastave 
prirode i 
društva, IV izd. 

Školska knjiga 2005 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Harlen, W., 
Qualter, A. 

The teaching of 
science in 
primary school 

David Fulton 
publishers – 
London 

2007 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Методика на наставата по ликовно образование 

2. Код ПФН 602 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Универзитет Св. Климент Охридски Битола, Педагошки факултет 
Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

прв 

6. Академска година / 
семестар 

Трета година / 
шести семестар 

 Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф.д-р Биљана Цветкова Димов 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентот ја познава и ја разбира суштината и значењето на поимите на ликовното воспитание 
и образование и како истите да ги употреби при планирањето на дидактичко-методичката и 
педагошката работа со деца; 
Студентот ги познава и разбира законитостите и факторите на ликовен развој и 
индивидуалните разлики меѓу учениците, развојот на способноста за 
перцепирање на ликовни дела, ликовно творечките процеси и ликовниот 
континуитет на децата и знае да ги употреби при планирањето на 
работата соучениците; 
Студентот знае да направи анализа и проценка на детските ликовни трудови, 
Студентот ги познава и разбира потребите од соработка со други корисници и 
групи и знае да испланира и оствари партнерски односи со музеи, галерии, 
заводи за заштита на споменици, театри, кинотеки, училишта, НВО и 
др.групи и институции; 
Студентот ги разбира, почитува и цени разликите, особеностите и потребите на 
различните етнички групи за ликовно творештво, истите знае да ги 
употреби во планирањето на работата со деца и во практичната работа со 
деца, способен е со помошна ликовната уметност да развива интеракција, 
да воспостави комуникација, да решава конфликтни ситуации во 
училишните установи ; 
Студентот е способен е да направи и објасни методска подготовка за наставен час, 
Студентот ги разбира ликовните проблеми и знае какви задачи да постави за 
решавање на ликовните проблеми; 
Студентот  ги познава принципите на воспитно-образовната дејност и знае темелно 
да одбере различни методи и постапки при подготовката и реализацијата 
на  наставен час ; 
Студентот знае да планира и користи различни начини за проверка и евалвација на 
знаењата, способностите и вештините на учениците; 
Студентот ги знае начините за мотивирање и истите ги користи при планирањето и 
реализацијата на наставен час ; 
Студентот способен е успешно да реализира  наставен час . 

11. Содржина на предметната програма:  
Методика на  ликовно образование (поим,законитости,историски развој),  Местото на 
методиката на ликовното  образование  во системот на педагошките научни дисциплини; 
Методи на научно-истражувачка работа во методиката на ликовното  образование , Теории на 
ликовното  образование,Стадиуми на детски ликовен развој, Специфичности на ликовниот израз 
кај децата, Елементи на  образование, Ликовна практика, Други активности за развив. на 
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ликовната култура кај учениците,Средината и ликовното воспитание и образование.  
12. Методи на учење: директно поучување, колаборативно учење и поучување, учење по пат на 

решавање на проблеми, индивидуална работа, играње на улоги. Во услови на пандемија 
предвидено е содржините да се реализираат онлајн. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  
30 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 30 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови  50 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 
презентација: писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 30 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

испит 
/ 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 
студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

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. Цветкова 
Димов, Б. 

Методика на 
ликовно естетска 
апрецијација 
универзитетски 
учебник 

Универзитет Св. 
Климент 
Охридски, 
Педагошки 
факултет Битола 

2020 

3. Карлаварис, Б. 
и Наневски, П. 

Методика по 
ликовно 
воспитание 
и образование од I  
до VIII одделение 

Трамонтана, 
Скопје 

1999 
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  Наставни планови и 
програми, и 
прирачници за 
основно 
образование 

Биро за развој на 
образованието 

 

  Учебници за 
основно 
образование 

Министерство за 
образование и 
наука 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ордев, Д. Ликовна култура за 

одделенска настава 

-Прирачник 

за наставници и 

студенти 

Просветно дело, 
Скопје 

1995 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Педагошка практика 

2. Код ПФН 603 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година / семестар Трета година / шести 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник вонр. проф. д-р Марија Ристевска, вонр. проф. д-р Данче 
Сивакова-Нешковски, вонр. проф. д-р Милена Пејчиновска-
Стојковиќ,  проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска, проф. д-р 
Биљана Цветков Димов, 
вонр. проф. д-р Билјана Граматковски, вонр. проф. д-р Јасмина 
Кочоска,  проф. д-р Татјана Атанасоска, проф. д-р Деан Илиев 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

Положена претходната педагошка практика 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Се запознава со спецификите на планирањето, 
реализацијата и оценувањето на активностите на часот. 

11. Содржина на предметната програма:  
ПРОТОКОЛ 1 - Набљудување на местоположбата на наставникот и невербалниот говор 
ПРОТОКОЛ 2  - Набљудување на учениците 
ПРОТОКОЛ 3  - Набљудување на интеракцијата 
ПРОТОКОЛ 4  - Набљудување на заинтересираноста и ангажманот на учениците 
ПРОТОКОЛ 5 - Набљудување на поучувањето 
ПРОТОКОЛ 6  - Набљудување на грешки и корекција на грешките 
ПРОТОКОЛ 7  - Набљудување на планот и структурата на часот 
ПРОТОКОЛ 8  - Набљудување на типовите активности и времетраењето на задачите  

12. Методи на учење: Практична работа, дискусии, интерактивна настава. Во услови на 
пандемија предвидено е содржините да се реализираат онлајн. 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

150 

14. Распределба на 
расположивото време 

0+4 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  / 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа.  

/ 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  / 

16.2. Самостојни задачи 90 
16.3. Домашно учење - задачи 60 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови / 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и 
усна) 

60 

17.3. Активност и учество 40 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
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61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 

бода 
8 (осум) (C) 

од 81 до 90 
бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 
бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовно посетување на педагошката 
практика 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Екстерна и интерна евалвација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Педагошка 
документација; 
Протоколи за 
набљудување 

   

2. Записи и 
белешки од 
активностите при 
посетите на 
воспитно-
образовните 
институции 

   

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Видео записи и 
друг прибран 
материјал 
(фотографии, 
релевантни 
документи и сл.) 
од настани  во 
училиштето 

   

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Етика во образование 

2. Код ПФН 604            
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв  

6. Академска година / 
семестар 

Трета година / шести 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник проф. д-р Валентина Гулевска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

Запишан семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
- студентот дефинира базични поими од областа на етиката 
- студентот го опишува хронолошкиот развој на етичките концепции поврзани со 
воспитанието и образованието 
- студентот ги испитува и евалуира етичките теории од областа на социјалната правда 
- студентот ги испитува и евалуира теориите од областа на професионалната етика 
- студентот критички и саморефлективно ги анализира нормите на педагошката етика 
- студентот развива етичка свест за професионална чест и должност 
- студентот  развива ставови за почитување на правото на различност и мултикултурност 
- студентот го разбира етички концепт за инклузивно образование 
- студентот ги разбира биоетичките перспективи на еколошкото воспитание и образование 
- студентот ги применува етичките правила за начинот на користење на туѓа интелектуална 
сопственост од Интернет ресурси.  
- студентот развива капацитети за автономно мислење и аксиолошка проценка 

11. Содржина на предметната програма:  
Етимологија на поимот етика; Етиката како филозофска дисциплина; Предмет на 
проучување на етиката; Дефинирање на разликата меѓу поимите етика и морал; 
Дефинирање на улогата на етиката во образованието; Краток историски преглед на 
етичките концепции за воспитанието и образованието (од антика до денес); Религиозни 
етички концепции; Анализа на принципите и вредностите на воспитно-образовниот процес 
на универзално и на национално ниво (согласно со новите глобални трендови во 
образовните политики и Националната програма за развој на образованието во 
Р.Македонија); Дефинирање на поимот педагошка етика; Етичката димензија на односот 
„наставник – ученик“; Основни норми на педагошката етика (педагошки авторитет, 
педагошка праведност); професионалната етика на наставникот; моралниот лик на 
наставникот; Афективните вредности во професионализмот (емпатија, прифаќање, 
искреност, доверливост, почитување на разлики, отфрлање на стереотипи и предрасуди); 
Поим за етички кодекс; улогата на етичките кодекси во училиштата; Етичките елементи на 
комуникацијата во воспитно-образовниот процес; Улогата на современите етички 
дисциплини (биоетика и компјутерска етика) во образованието. 

12. Методи на учење и начин на реализација на предметната програма: 
предавања, работа во групи, индивидуални задачи, семинарски работи, анализа на видео 
записи, пишување на есеи; предметната програма ќе се реализира на хибриден начин.     

13. Вкупен 
расположив фонд 
на време 

150 часа 
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14. Распределба на 
расположивото 
време 

3 + 1 

15. Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови а) со физичко присуство 

б) on line (на далечина) 
17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
а) со физичко присуство 
б) on line (на далечина) 

17.3. Активност и учество а) со физичко присуство 
б) on line (на далечина) 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

завршен испит 
Редовно присуство на предавања, учество во 
дискусии, изработена семинарска рбота. 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Самоевалуација и надворешна евалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Гулевска, В. Етика во образование 
(интерни материјали 
од предавања – 
скрипта) 

Педагошки 
факултет- 
Битола 

2021 

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

2007 

3. Лисман, К. Д. Воведување на 

етиката во 

наставната програма 

на универзитетите: 

теорија и пракса 

Арс Ламина, 
Скопје 

2013 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Dougherty, M. V. Disguised Academic 

Plagiarism 

Springer 
Nature, 
London 

2020 
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2. Arthur, J., 
Kristjánsson, K., 
Harrison, T., 
Sanderse, W., 
Wright, D. 

Teaching Character and 

Virtue in Schools 

Routledge, 
Abingdon 

2017 

3.     

 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

87 

 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Иновации и претприемништво 

2. Код ПФН 605 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв  

6. Академска година / 
семестар 

Трета година 
/VI семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник доц. д-р Весна Стојановска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 Објаснување на суштината на претприемништвото и иновациите; 
 Разбирање на претприемништвото како проактивност и соочување со ризик; 
 Развивање на свест и претпазливост кон неличните потреби како основа за развој на 

деловен потфат; 
 Разбирање на оперативните претпоставки за секој претприемнички потфат; 
 Развивање на капацитети за продукција на креативни бизнис идеи; 
 Развивање на капацитети за управување и развивање на потфатот; 
 Развивање на капацитети за поучување на претприемничкото образование; 
 Развивање на иновативниот потенцијал и претприемничко однесување кај студентите; 
 Да се разбере важноста на иновативниот начин на размислување и опцијата за 

самовработување како одлична кариерна опција за младите лица. 
11. Содржина на предметната програма: 

1. Фази на претприемништвото; 
2. Карактеристики на претприемачите: препознавање на претприемачите како преземачи 

на ризик, оспособени со сензитивност за потребите на пазарот; 
3. Извори на нови идеи (потрошувачи, постојни производи и услуги, дистрибутери, 

владини прописи); 
4. Планирањето како дел од бизнис операцијата: компоненти на бизнис план; 
5. Финансирање на претприемничкиот потфат; 
6. Форми на сопственост; 
7. Претприемничка стратегијa; 
8. Дефинирање на иновацијата и типологии на иновации; 
9. Извори на иновации; 
10. Претприемничко образование и претприемничка компетенција;  
11. Претприемачки наставник и претприемачко училиште; 

12. Методи на учење: предавања, работа во групи, индивидуални задачи, студии на случаи, 
семинарски работи; наставата согласно условите може да се изведува и по хибриден модел; 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  
15 часови 

16. Други форми на 16.1. Проектни задачи  30 часови 
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активности 16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Семинарска работа ( презентација: 
писмена и усна) 

15 бодови 

17.3. Активност и учество 15 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

завршен испит 
Според Правилникот за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање на втор циклус 
студии на универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола 

20. Јазик на кој се изведува наставата  македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите, 
рефлексивни консултации и прашања од страна на 
студентите, завршна- сумативна проверка на 
студентите и/или анкетирање 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Хисрич,Р., 
Питерс,М., 
Шеферд, Д.  

Претприемаштво Арс Ламина 2012 

2. Стојановска 
Весна 

Адаптирани 
материјали за 
интерна употреба 

Педагошки 
факултет 

2020 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Moorman, J.W., 
Halloran, J.W.,  

Entreprenuership SOUTH-
WESTERN 
PUBLISHING 

2000 

2.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Перманентно образование 

2. Код ПФН 606 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / 
семестар 

 Трета 
година / 
шести 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник проф. д-р Деан Илиев 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Студиската програма придонесува пред сé  кон развојот на следните општи и специфични 
компетентности: 
- студентите да се мотивираат за доживотно учење  
- студентите да планираат, организираат, реализираат и евалвираат облици на перманентно 
образование 
- да се оспособат студентите за практикување на вештини за избор на облици на перманентно 
образование  
- избор и практикување на концептите за учење во перманентно образование 
- избор и практикување на институционални концепти за перманентно образование 
- способност за селекција, избор и адаптација на знаењето 
- оспособеност за изработка на индивидуални курикулуми за доживотно учење на наставниците 
- оспособеност на студентите за евалвација на сопственото и перманентното образование на 
другите 

11. Содржина на предметната програма:  
Концептуализација на перманентното образование  
Дали и зошто перманентно образование за наставниците 
Цели на перманентното образование на наставниците 
Концепти на учење во перманентно образование: (образование на далечина, отворено и 
флексибилно учење 
искуствено учење, учење базирано на проблеми, независно и самонасочено учење) 
Институционални концепти за перманентно образование (продолжено и високо образование, 
учење на возрасни) 
в)формално, неформално и информално образование 
г) сертификувано и несертификувано образование 
6.Облици на перманентното образование  на наставниците 

а) институционално организирани облици на перманентно учење 
б) индивидуално организирани облици на перманентно учење 

Принципи во реализацијата на формите и облиците на перманентно образование на 
наставниците 
Мотивација на наставниците за перманентно образование 
Начини на комуникација при перманентно образование 
Педагошка комуникација со родителите 
Перспективи на перманентното образование на наставниците 
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12. Методи на учење: Предавање, индивидуални, групни и тимски излагања и дискусии, соработка 
помеѓу студентите, метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, , анализа на видео 
записи, анализа на аудио записи, анализа на документација, акциони истражувања и реализација 
на студии на случај, во согласност со Правилникот за условите, критериумите и правилата за 
запишување и студирање на прв циклус студии на универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола. Во зависност од условите предвидено е наставата да се изведува комбинирано, со 
физичко присуство или онлајн. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 

16.2. Самостојни задачи  
16.3. Домашно учење - задачи 60 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 

17.2. Семинарска работа ( презентација: 
писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

испит 
Според Правилникот за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање на прв циклус 
студии на универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите, 
рефлексивни консултации и прашања од страна на 
студентите, завршна- сумативна проверка на 
студентите и/или анкетирање 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Argyris C. & 
Shon A. D. 

Theory in practice- 

Increasing 

Professional 

Effectiveness 

San Francisko: Jossey-
Bass Publishers 
 

1974 

2. Iliev D. Акциони 

истражувања во 

образованието 

Битола: Педагошки 
факултет 

2006 

3. Tight M. Key concepts in Adult 

Education and 

Training 

London and New York: 
RoutledgeFalmer 

2002 

 4. Илиев Д. Дидактика за 

родители 
Кочани: Европа 92 2021 

22.2. Дополнителна литература 
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Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Schön A. D. The Reflective 

Practitioner- How 

professionals think in 

action 

London: Ashgate 1991 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на 
наставниот предмет 

Методика на наставата по македонски јазик 

2. Код ПФН 700 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Четврта година 
/ седми 
семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
ги знае, разбира и применува принципите и методите во наставата по македонски јазик, 
-  ја знае, разбира, применува, анализира, синтетизира и вреднува структурата на часот по 
македонски јазик, 
-  го планира, програмира, реализира и вреднува часот по македонски јазик почитувајќи го 
принципот креативност во наставата, 
-  ги определува барањата и нормите на кои треба да одговараат дидактичките материјали 
(учебниците, прирачниците и наставните средства), 
применува соодветни форми на оценување и следење на развојот и достигнувањата на 
учениците и успешно изработува инструменти за таа намена, 
-  способен е критички да пристапи кон анализа на одржан час или методскиот приказ, 
-  успешно интегрира повеќе наставни предмети, 
-  развива истражувачки однос кон методиката, 
-  употребува ИКТ во организирањето на наставните часови. 

11. Содржина на предметната програма: Методиката на наставата по македонски јазик: Вовед. 
Предмет и задачи. ММЈ и другите науки, Македонски јазик како наставен предмет. Општи 
принципи, методи и форми на работа во наставата по македонски јазик. Анализа на 
програмско подрачје Читање, литература и лектира. Анализа на наставните програми и 
читанките. Планирање на наставата по македонски јазик. Читање: Поим. Психолингвистички 
аспекти. Видови читање. Следење и испитување на читањето. Избор на текстови за читање. 
Интерпретација на текст. Генолошки пристап (литературни родови и видови). Поетика на 
литературата за деца. Стратегии за развој на свесното читање (пред, за време и по читање на 
текст). Методски пристап кон прозен текст: расказ, сказна, народна приказна, басна. 
Методски пристап кон лирска поезија. Методски пристап кон епска песна. Методски пристап 
кон лектира. Усно и писмено изразување: цели и задачи. Опишување. Известување. 
Телефонски разговор. Честитка. Молба. Усно и писмено изразување: Прераскажување. 
Раскажување. Писмено изразување: несамостојни, полусамостојни и самостојни писмени 
работи. Препишување. Диктирање. Видови диктирање. Анализа на програмско подрачје 
Јазик. Методски пристап кон содржини од морфологија. Методски пристап кон содржини од 
синтакса. Анализа на програмско подрачје Медиумска култура. Методски пристап кон 
содржини од Медиумска култура. 

12. Методи на учење: интерактивни методи, метод на читање и работа со текст, метод на дискусија, 
метод на усно изложување, метод на практични работи, метод на пишување. Во зависност од 
условите предвидено е наставата да се изведува комбинирано, со физичко присуство или онлајн. 

13. Вкупен 150 
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расположив 
фонд на време 

14. Распределба на 
расположивото 
време 

3+1 

15. Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  
15 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 

16.2. Самостојни задачи  
16.3. Домашно учење - задачи 60 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 
презентација: писмена и усна) 

10 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување 
(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

завршен испит 
Завршување на задолженијата зададени по предметот и 
редовност  

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

 Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Поповиќ, 
Чедомир 

Методика на 
наставата по 
мајчин јазик 

Просветно 
дело, Скопје 

1967 

2. Петковска, 
Благица 

Методика на 
креативната 
настава по 
предметот 
Македонски 
јазик во 
нижите 
одделенија 
на 
основното 
училиште 

Магор, Скопје 2008 

3.  Учебници и 
лектири за 
наставата по 
македонски јазик 
за I, II, III, IV, V 
одд. 

  

22.2. Дополнителна литература 
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Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Андоновска-
Трајковска 
Даниела 

Критичка 
писменост 

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

2019 

2. Andonovska-
Trajkovska, 
D  

The Impact of the 
Students’ Age on the 
Literary Text 
Analysis’ Approach: 
Using of Teaching 
Methods and 
Approaches in 
Primary Education,   

Teaching Innovations, XXX 
(3), 57–66, doi: 
10.5937/inovacije1703057A 

2017 

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Методика на наставата по математика 

2. Код ПФН 701 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Четврта/ седми 7. Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник проф. д-р Данче Сивакова-Нешковски 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): -  
усвојување на основите на базичното знаење во професијата 
- флексибилна употреба на знаењата во пракса 
- способност за комуникација, соработка, тимска работа 
- интерперсонални вештини 
- синтетичко, аналитичко, креативно мислење и решавање на проблеми 
- способност за генерирање на нови идеи, креативност 

11. Содржина на предметната програма: Методика на наставата по математика како научна 
дисциплина Математички поими Мисловни активности на учениците; Математичко 
заклучување; Математички задачи Наставни принципи, форми, методи и средства во 
наставата по математика Планирање и подготовка на настава по 
математика;следење,проверување и оценување на знаењата Современа настава по 
матемнатика: модели и стратегии Елементарни знаења за теорија на множествата 
Методички приоди при воведување на природните броеви Воведување на аритметички 
операции: собирање и одземање Воведување на аритметички операции: множење и 
делење Воведување на геометриски поими Плоштина на геометриски фигури и тела 

12. Методи на учење: Методи засновани на зборови,  
Методи зановани на набљудување,  
Методи засновани на практични активности. Во зависност од условите предвидено е 
наставата да се изведува комбинирано, со физичко присуство или онлајн. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 бодови 
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17.2. Индивидуална работа/ проект ( 
презентација: писмена и 
усна) 

 

17.3.  Активност и учество 10 бодови  
17.4  Подготовка на наставен час 5 бодови 
17.5  Симулација на наставен час 5 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

од 91 до 100 
бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

/ 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21. Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација и самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Душко Ачовски 
 

Методика на 
наставата по 
математика 

Педагошки 
факултет 
Скопје 

1998 

2.     
3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Дејић, М., Егерић, 
М. 

Методика 
наставе 
математике 

Учитељски 
факултет-  
Београд 

2007 

2. Димитровски, Х. 
Тодоровска, Е. 

Методика на 
наставата по 
математика во 
одделенска 
настава 

Педагошки 
факултет -
Битола 

2004 

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на 
наставниот предмет 

Методика на наставата по физичко и здравствено образование                               

2. Код ПФН 702 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факуктет – Битола 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Четврта година / седми 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник вонр. проф.  д-р Виктор Митревски 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Да се оспособат студентите,  со практични и теоретски знаења,  за успешно реализирање  на 
програмските  задачи  и содржини во одделенска настава. 

11. Содржина на предметната програма:  
Дефинирање на методиката на физичкото образование;  предмет, цел и задачи на физичкото 
образование;  средства и содржини за реализирање  на целта и задачите на физичкото 
образование;  моторички активности (вежби за оформување на телото, моторички активности со 
кои се реализираат природните форми на движење, акробатика,  игри); организациони  форми, 
методи и принципи во настават по физичко образование;  структура и композиција  на часот  по 
физичко образование;   цел задачи и содржини на   I, II,III и IV  дел од часот; видови 
оптеретувања  на часот по физико образование;  класификација  на часовите; микро и макро 
пауза; излети, зимски и летни одмори; училишни натпревари;  јавни настапи ; планирање и 
реализирање  на програмата;  следење, проверување  и оценување во наставата по физичко 
образование. 

12. Методи на учење: Предавања, работа во групи, индивидуални  задачи наблудување  и 
реализирање  на практични часови. Во зависност од условите предвидено е наставата да се 
изведува комбинирано, со физичко присуство или онлајн. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото 
време 

3+1 

15. Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80  

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 
писмена и усна) 

10 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ до 50 бода 5 (пет) (F) 
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оценка) 51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

испит 
/ 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Митревски, В. Основи   на 
физичкото 
образование и 
спортот, 
Скрипта за 
интерна 
употреба 

Педагошки 
факултет, 
Битола 

2016 

2. Бушард, К., 
Малина, Р. М., 
Перусе, Л. 

Генетика на 
фитнес и 
физичка 
изведба 

Арс Ламина, 
Скопје 

2015 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Атанасовски А. Физичко 
воспитание 

Факултет за 
физичка 
култура, Скопје 

2003 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Компаративни религиски системи 

2. Код ПФН 703 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Четврта година / 
седми семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник вонр. проф. д-р Гордана Стојаноска,  
проф д-р Златко Жоглев 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
 Запознавање и дефинирање на поимот религија 
 Познавање на различните класифиикации на религиите 
 Познавање на основањето, основачите, развојот и карактеристике на големите светски живи 

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

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

религии 
 Развој на интеркултурата кај студентите 
 Развој на почит кон различностите 
 Познавање на улогата на религиозните вредности во одржување и чување на мирот во одредена 

заедница и светот воопшто 
Познавање на состојбите во Р. Македонија во областа на религијата 
 

11. Содржина на предметната програма:  
 Дефинирање на поимот религија 
 Настанок и развој на религијата 
 Класификација на религиите од различни аспекти 
 Функции на религијата 
 Големи живи светски религии: 
 Хиндуизам 
 Будизам 
 Јудаизам 
 Христијанство 
 Ислам 
 Сикизам 
 Религијата и интеркултурата 
 Религијата како извор на конфликти но и на мир во светот 
 Некогашната и актуелната состојба во областа на религијата во Р. Македонија 

- Религијата и образованието 
 

12. Методи на учење: Предавање, индивидуални, групни и тимски излагања и дискусии, соработка 
помеѓу студентите, метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, , анализа на видео 
записи, анализа на аудио записи, анализа на документација, акциони истражувања и реализација 
на студии на случај, во согласност со Правилникот за условите, критериумите и правилата за 
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запишување и студирање на прв циклус студии на универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола. Наставата се изведува комбинирано во зависност од условите. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото време 

3 +1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 
презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

од 91 до 100 
бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Според Правилникот за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање на прв 
циклус студии на универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите, 
рефлексивни консултации и прашања од страна на 
студентите, завршна- сумативна проверка на 
студентите и анкетирање 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Партриџ, К. Нов Лајонов 
прирачник, 
Религии во 
светот 

Младинска 
книга, Скопје 

2009 

2. Елијаде М., 
Кулиано Ј 

Водич кроз 
светске религије 

Народна књига 
Алфа, Београд  

1996 

3. Џемс Е.О.  Упоредна 
религија 

Матица Српска, 
Београд 
 

1990 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Malkom 
Hamilton 

Sociologija 
religije: teorijski I 
uporedni pristup 

CLIO 2003 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

101 

 

2.  Изворни 
текстови од 
светите книги на 
големите 
светски религии 

  

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Методика на воспитната работа 

2. Код ПФН 704 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет - Битола 
 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв  

6. Академска година / 
семестар 

Четврта година / 
седми семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник вонр. проф. д-р Mарија Ристевска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Наставниот предмет пред се придонесува кон развојот на следните општи и специфични 
компетенции: 
- Познавање и разбирање на основните поими во методиката на воспитната работа 
- Способност за согледување на меѓусебната поврзаност меѓу поимите, појавите и процесите во 
воспитната работа 
- Оспособување за анализа на промените во педагошката сфера 
- Формирање на целосна слика за комплексниот карактер на воспитната работа 

11. Содржина на предметната програма:  
Предмет на методиката на воспитна работа; Методиката на воспитна работа во системот на 
педагошките дисциплини и врската со другите науки; Воспитната функција на училиштето; 
Програмирање на воспитната работа во училиштето; Воспитната функција на одделенскиот 
раководител;  Воспитната функција на училишниот педагог; Воспитната функција во 
семејството; Основни претпоставки за правилно воспитание во семејството;Стилови на 
раководење на воспитувачот; Воспитната функција на слободното време; Фактори на 
организирање на слободното време; Воспитната функција на ученичките домови; Технологијата 
на воспитнатѕа дејност; Принципи на воспитната работа; Методи на воспитната работа; Модели 
на педагошко водење; 

12. Методи на учење: Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани содржини, 
усно излагање, метод на работа во пар, метод на дискусии. Наставата согласно со условите може 
да се изведува и комбинирано. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови        80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 
презентација: писмена и усна) 

       10 бодови 
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17.3. Активност и учество         10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

испит 
Редовност во наставата и реализација на тековните 
задолженија 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

надворешна и внатрешна евалвација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Костова, М ,,Методика на 
воспитната 
работа,, 

Скопје: 
Филозофски 
Факултет 

2004 

2. Продановиќ, Љ „Проверите како 
васпитавате у 
школи„ 

Београд: 
Едука 

2013 

3. Ловринчевич, Н „Дисциплина без 
батина“ 

Београд: 
Креативни 
центар 

2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Брукфилд, С.Д., 
Прескил, С. 

„Дискусијата 
како метод во 
наставата“ 

Арс Ламина - 
Скопје 

2013 

2. Бранковиќ- 
Саттон, Р. 
Госович, Р., 
Госовиќ, В. 

„Филозофија с 
децом“ 

Београд: 
Креативни 
центар 

2007 
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Реден број Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на 
наставниот предмет 

Оценување на учениците 

2. Код ПФН 705 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската 
програма (единица, 
односно институт, 
катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Втор 

6. Академска 
година/семестар 

IV/VII 7. Број на ЕКТС-кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Јове Д. Талевски 
проф. д-р Виолета Јанушева 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Основна цел на предметот е студентите да се 
запознаат со научните сознанија од областа на оценувањето на воспитно-образовниот процес 
и да се оспособат за научна и практична имплементација на стекнатите знаења. 

11. Содржина на предметната програма: Предмет на оценувањето. Знаењето како предмет на 
оценувањето (постигнувања на учениците). Видови знаења (декларативни и процедурални). 
Функцијата на оценувањето во наставата. Оценувањето како составен дел на наставниот 
процес. Принципи на оценување. Стандарди за оценување на учениците. Структура на 
стандардите за оценување (планирање на оценувањето, избор на методи за оценување и 
изработка на инструменти, спроведување на процесот на оценување, формирање оценка, 
информирање за сознанијата од оценувањето). Образовните стандарди и наставните цели. 
Критериуми за квалитетно оценување. Видови критериуми (осврт). Показатели на 
постигањата на учениците. Наставните цели и оценувањето. Поделба на наставните цели и 
оценувањето. Блумовата таксономија – наставните цели – оценувањето. Планирање на 
наставен час со вклученост на компоненти на оценувањето. Критеруми за оценување. Видови 
оценување (дијагностичко, формативно, сумативно, описно, самооценување и други видови) 
со посебен акцент на активностите и клучните елементи на формативното оценување. Форми 
и методи. Современи постапки, техники и алатки во оценувањето – карактеристики, 
специфичности, предности и недостатоци: ПИ, ефективна дискусија (структурирани и 
неструктурирани разговори), оценување на есејско прашање (видови есејски прашања, листа 
за аналитичко и холистичко оценување, сложеност на прашањата во наставата), оценување на 
портфолио, оценување на проектна задача, оценување на усна презентација, самооценување и 
оценување од соученици, оценување со помош на тестови на знаење (видови тестови со 
посебен осврт на објективен тест), подготовка на тест на знаење, фази во подготовката на 
тестот на знаење, видови објективни прашања. Основни информации за метриски 
карактеристики на оценувањето – валидност, објективност, дискриминативност, доследност). 
Наставникот и оценувањето. 

12. Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава. Поради неизвесноста на  
ситуацијата со коронавирусот, се предвидува и можноста за онлајн настава. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото 
време 

3 + 1 

15. Форми на 
наставните 

15.1. Предавања – теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 15 часови 
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активности семинари, тимска работа.  
16. Други форми на 

активности 
16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење – задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови  60 бодови 

17.1.1. Устен дел од испитот                           30 бодови 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: 
писмена и усна) 

 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

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

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Интерна евалуација, анкети и разговори со 
Студентите 

22. 

Литература 

22.1. 
 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Талевски, Д. 
Јове, Јанушева, 
В. 

Аспекти 
на 
оценува-
њето 

Битола, 
Универ-
зитет 
„Св. 
Климент 
Охрид-
ски“, 
Педаго-
шки 
факултет 

2015 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Поповски, 
К. 

Училишна 
докимологија 

Китано, Скопје 2005 

2. Поповски, 
К., 
Стојановски, 
З.  

Тестови на знаење Скопје, 
„Просветно 
дело‟ 

1995 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Методологија на педагошките истражувања 

2. Код ПФН 706 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / 
семестар 

Четврта година 
/ седми 
семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Деан Илиев 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
- студентите да научат да изработуваат истражувачки проект за класично и проект за акционо 
истражување 
- студентите да научат да определуваат фокус на интерес за проблем и предмет на истражување 
- развој на хипотетска рамка во педагошките истражувања 
- студентите да се способни да реализираат истражување на своето работно место 
- студентот да практикува улога на испитаник и истражувач во акционо истражување и 
класично истражување 
- студентите да изработуваат и применуваат инструменти за прибирање податоци во 
истражувањето 
- студентите да прават проста обработка на податоците од педагошко истражување 
- студентите да се оспособат за изработка на извештај од педагошко истражување 

11. Содржина на предметната програма:  
Дефинирање на класичните и акционите истражувања 
За акционите и класичните истражувања во педагошките науки 
Извори на сознанија за работната средина 
Карактеристики на класичните и акционите истражувања 
Видови истражувања 
Истражувачки парадигми 
Изработка на проект за истражување (видови,чекори, карактеристики) 
Тек на класичните и акционите истражувања 
Варијабли во истражувањето 
Хипотези во истражувањето 
Постапки и инструменти за прибирање податоци во педагошките истражувања 
Вредносни димензии на педагошките истражувања 
Улоги во акционите и во другите видови на истражувања 
Испитаниците во педагошките истражувања 
Обработка на податоците и интерпретација на резултатите од истражувањето 
Презентација и оцена на резултатите од истражувањето 
Педагошката рефлексија од истражувањето 

12. Методи на учење: Предавање, индивидуални, групни и тимски излагања и дискусии, соработка 
помеѓу студентите, метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, , анализа на видео 
записи, анализа на аудио записи, анализа на документација, акциони истражувања и реализација 
на студии на случај, во согласност со Правилникот за условите, критериумите и правилата за 
запишување и студирање на прв циклус студии на универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола. Во зависност од условите предвидено е наставата да се изведува комбинирано, со 
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физичко присуство или онлајн. 
13. Вкупен расположив 

фонд на време 
150 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  
15 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 

16.2. Самостојни задачи  
16.3. Домашно учење - задачи 60 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 

17.2. Семинарска работа ( презентација: 
писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

завршен испит 
Според Правилникот за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање на прв циклус 
студии на универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите, 
рефлексивни консултации и прашања од страна на 
студентите, завршна- сумативна проверка на 
студентите и/или анкетирање 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Смилевски Ц.
  

Методологија на 

истражување 
Педагошки 
факултет Битола 

2006 

2. Илиев Д. Акциони 

истражувања во 

образованието 

Педагошки 
факултет Битола 

2006 

3. Брајман А. Методи на 
општественото 
истражување 

Универзитет „Св. 
Климент Охридски 
“Битола 

2015 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Cohen L., 
Manion L.& 
Morrison K. 

Metode istraživanja 
u obrazovanju 

Naklada Slap 2007 

2. Carr W. & 
Kemmis S. 

Becomong Critiical: 

Education, 

Knowledge and 

Action Research 

London and New 
York: 
RoutledgeFalmer 

2002 
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3. Fajgelj S. Metode istraživanja 
ponašanja 

Centar za 
primenjenu 
psihologiju Beograd 

2004 

 4. Ангелоска- 
Галевска Н. 

Квалитативни 

истражувања во 

образованието 

Филозофски 
факултет Скопје 

2001 

 5.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Инклузивна педагогија 

2. Код ПФН 800 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет - Битола 
 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / 
семестар 

Четврта година / 
осми семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Mарија Ристевска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување на знаења за значењето и начините на образовна инклузија на деца од ранливи 
групи/со посебни воспитно-образовни потреби и развивање на способности и  вештини за 
создавање на инклузивна средина за учење. 

11. Содржина на предметната програма:  
Поим, суштина и дефинирање на инклузивната педагогија, цел и задачи на инклузивната 
педагогија, принципи на инклузивното воспитание и образование, поддршка за воспитните 
фактори кои се занимаваат со деца со посебни образовни потреби, класификација на децата со 
посебни образовни потреби, поимот „попреченост“ наспроти поимот „оштетување“ , аутистичен  
спектар на нарушувања, нарушување на сензорната интеграција, оштетен вид, оштетен слух, 
дислексија, дисграфија, дискалкулија, адхд, адд, ад, анксиозност, интелектуална попреченост, 
даунов синдром, физичка попреченост, комбинирана попреченост, надарени и талентирани, 
индивидуални образовни планови, идентификување на пречките во развојот во раните години, 
акомодации и модификации во предучилишните установи за деца со типичен развој според 
потребите на децата со посебни образовни потреби, етапи за учење и поучување на деца со 
посебни образовни потреби во предучилишна установа, инклузивно училиште, наставникот во 
инклузивна училница, професионални компетенции на наставниците за работа во инклузивна 
училница, стратегии за учење во инклузивна училница, улогата на дефектологот (специјалниот 
едукатор и рехабилитатор) во инклузивното училиште, улогата на педагогот во инклузивното 
училиште, улогата на психологот во инклузивното училиште , семејства со дете со посебни 
образовни потреби, соработка на родителите со тимот за инклузија во училиштето или 
предучилишната установа. 

12. Методи на учење: Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани содржини, 
усно излагање, метод на работа во пар, метод на дискусии. Наставата согласно со условите може 
да се изведува и комбинирано. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
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16.3. Домашно учење - задачи  
17. Начин на оценување      

17.1. Тестови        80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 
презентација: писмена и усна) 

       10 бодови 

17.3. Активност и учество         10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

испит 
Редовност во наставата и реализација на тековните 
задолженија 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

надворешна и внатрешна евалвација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ристевска, М. Инклузивна 
педагогија 

Педагошки 
факултет - 
Битола 

2018 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Brown, Z. Inclusive 
Education: 
Perspectives on 
pedagogy, policy 
and practice  

London and New 
york: Routledge, 
Taylor & Francis 
Group 

2016 

2. Laverne 
Warner, S. L. 

Themes for 
inclusive 
classrooms Lesson 
plans for every 
learner 

Lewiswile USA: 
Gryphon House 

2016 

3. Moore, L. O.  Inclusion A 
practical guide for 
parents 

Minnetonka, 
USA: Peytral 
Publications 

2000 

4. Димитрова 
Радојчиќ, Д., 
Чичевска 
Јованова, Н.  

,,Инклузивно 
образование на 
учениците со 
посебни образовни 
потреби,, 

МНЗА 2016 

5.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Работа со компјутер и основи на програмирање 

2. Код ПФН 801 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв цилкус 

6. Академска година / 
семестар 

Четврта година 
/ осми семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник доц. д-р Јосиф Петровски 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со функционирање 
на компјутерот, работа со софтверски пакети и интернет, Стекнување на почетни, 
фундаментални знаења, умеења и вештини за базичните принципи и техники на програмирање 

11. Содржина на предметната програма: Основи на софтверска структура на компјутер; Оперативни 
системи - функција, структура, инсталација, одржување, надградба и форматирање; Инсталација 
и деинсталација на Софтверски пакети и апликации. Историја и развој на програмските јазици. 
Основи на програмирање и запознавање со програмерски поими. Типови на променливи, 
Оператори, Низи и стрингови, Функции. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, групно 
учество на студенти во изработка на проекти, одржување консултации со студенти. Во 
зависност од условите предвидено е наставата да се изведува комбинирано, со физичко 
присуство или онлајн. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  30 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

30 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  45 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 40 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80% 

17.2. Индивидуална работа/ проект  
(презентација: писмена и усна) 

10% 

17.3. Активност и учество 10% 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

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

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација   

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Karen Brennan, 
Christan Balch, 
Michelle Chung 

CREATIVE 
COMPUTING 

Harvard 
Graduate 
School 
of Education 

2014 

2. Wanda Dann, 
Stephen Cooper, 
and Randy 
Pausch 

Learning to 
Program with Alice 

Prentice Hall 2012 

3. Пол Ј.Дејтел 
Харви М.Дејтел 

Интернет и веб 
програмирање 

Арс Ламина, 
Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Gary 
Willoughby 

PureBasic - A 
Beginner’s Guide 
To Computer 
Programming 

Aardvark 
Global 
Publishing 

2006 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Култура на говор 

2. Код ПФН 802 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет – Битолa 
 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв  

6. Академска година / 
семестар 

Четврта година 
/ осми семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник вонр. проф. д-р Билјана Граматковски 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните поими на културата 
на говор-запознавање со карактеристиките на писмената и усната комуникација, со историјата 
на реториката   и   говорништвото.   Студентот   да   стекне   знаења   и   вештини   за   културата   
на изразувањето, односно за изразувањето во согласност со постојната стандарднојазична 
норма. 
Развивање на свеста за односот на поединецот и општеството кон јазикот. Култивирање на 
сопственото   писмени   и   усно   изразување,   оспособување   за   критичко   размислување   и   
за организација на писмен и устен исказ на одредена тема-интерпретирање ставови и 
аргументи,презентирање на факти за одредена тема. Оспособување на студентот за подготовка 
на говор и јавен настап и негова реализација, учество во различни видови дискусии, дебати и др. 

11. Содржина на предметната програма: Култура  на изразувањето-основни поими. Услови 
за развој на културата на изразувањето. Културата на изразувањето во наставата. Основни 
елементи на комуникација-комуникацијата и јазикот. Видови комуникација. Структура на 
комуникациски процес. Културата на изразувањето како комуникација. Историја на 
комуникацијата. Писмена комуникација. Вештини на пишување. Поим за есеј. Видови на есеј. 
Организација и композиција на есејот како форма на писмено изразување. Есеи организирани 
според форматот 1+3+1. Организација и композиција на различни форми на писмено 
изразување(практично професионална комуникација):молба, барање, жалба, писмо,CV   и сл. 
Културата  на  изразување  како  комуникација.  Усна  комуникација.  Класичен  период- 
реторика. Предмет на реториката. Историја на реториката и говорништво. Говорот и 
говорникот. Социолингвистички аспекти на комуникацијата. Изразните средства и можности на 
јазикот. Видови стил. Особини на култивираниот говор. Граматика на општесвениот статус. 
Јазична толеранција.Јавен  говор,  психолошки  моменти.  Подготвување  на  говор.  Моќта  на  
гласот.  Пауза. Вежбање. Анализа на говори на познати говорници.Дебата.  Карл-Попер  дебата-
цели,  принципи  и  учесници.  Градење  случај-критериуми,аргументи, докази. Афирмативен и 
негативен тим. Тек на дебатата. Практични совети за почетници. Подготовка на дебата и нејзина 
реализација. Невербална комуникација. Поим за невербална комуникација. Цели и аспекти на 
невербалната комуникација. Значење на невербалната комуникација. Улогата на невербалната 
комуникација за време на јавен настап. 

12. Методи на учење:  
Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани содржини, усно излагање, 
метод на работа во пар, метод на дискусии.  Наставата согласно со условите може да се изведува 
и комбинирано. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 
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15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови     80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 
презентација: писмена и усна) 

    10 бодови 

17.3. Активност и учество     10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

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

испит 
Редовност во наставата и реализација на тековните 
задолженија 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

надворешна и внатрешна евалвација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Томе 
Груевски 

Култура на 
говорната 

комуникација 

 
Педагошки 
факултет- 
Битола 

2006 

2. Томе 
Груевски 

Култура на говорот Студиорум 2011 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Keti Mijata Kako postati dobar 
govornik 

Kreativni 
centar 

2004 

2. Брукфилд, 
С.Д., Прескил, 
С. 

„Дискусијата како 
метод во 
наставата“ 

Арс Ламина - 
Скопје 

2013 

3. Емили 
Шулц, 
Роберт 

Ловенда 

Културна 
антропологија 

Просветно 
дело-Скопје 

2009 

 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Педагошка практика 

2. Код ПФН 803 
3. Студиска програма Наставник за одделенска настава 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Четврта година / осми 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник вонр. проф. д-р Марија Ристевска, вонр. проф. д-р Данче 
Сивакова-Нешковски, вонр. проф. д-р Милена Пејчиновска-
Стојковиќ,  проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска, проф. д-р 
Биљана Цветков Димов, 
вонр. проф. д-р Билјана Граматковски, вонр. проф. д-р Јасмина 
Кочоска,  проф. д-р Татјана Атанасоска, проф. д-р Деан Илиев 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

Положена претходната педагошка практика 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Ги прожирува сознанијата за спецификите на 
планирањето, реализацијата и оценувањето на активностите на часот. Реализира наставни 
часови. 

11. Содржина на предметната програма:  
Реализира наставни часови  

12. Методи на учење: Практична работа, дискусии, интерактивна настава. Во услови на 
пандемија предвидено е содржините да се реализираат онлајн. 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

150 

14. Распределба на 
расположивото време 

0+4 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  / 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа.  

/ 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  / 

16.2. Самостојни задачи 90 
16.3. Домашно учење - задачи 60 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови / 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена 
и усна) 

60 

17.3. Активност и учество 40 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 
бода 

8 (осум) (C) 

од 81 до 90 
бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 
бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовно посетување на педагошката 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

практика 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Екстерна и интерна евалвација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Педагошка 
документација 

 

   

2. Записи и 
белешки од 
реализираните 
активности на 
часот 

   

3. Учебници по 
предметите од 1 
до 5 одд. 

   

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Видео записи и 
друг прибран 
материјал 
(фотографии, 
релевантни 
документи и сл.) 
од настани  во 
училиштето 

   

2.     

3.     

 



ПРИЛОГ БР. 4 
 
  



1. Прилог бр. 4. Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

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

 
Ред. Бр. 1 
 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Јове Димитрија Талевски 
2. Дата на раѓање 23.5.1961 г. 
3. Степен на образование Трет 
4. Наслов на научниот 

степен 
Доктор на географски науки 

5. Каде и кога го 
завршил 
образованието 
односно се стекнал со 
научен степен 

Образование Година Институција 
Високо 
образование 

1983 Филозофски факултет 
 – Скопје 

Магистериум 1989 Природноматематички 
факултет, Институт за 
географија – Скопје 

Докторат  1997 Природноматематички 
факултет, Институт за 
географија – Скопје 
 

6. Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Општествени 
науки 

Географија 
 

Географија 
 

7. Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Општествени 
науки 

Географија 
Образован
ие 

Географија 
Образование 

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, Географија 
Образование 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на 
предметот 

Студиска програма / институција 

1.  Географија Наставник за одделенска настава/Педагошки 
факултет – Битола 
Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

2. Природни науки Наставник за одделенска настава/Педагошки 
факултет – Битола 

3. Основи на 
природните науки 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 



4. Регионална 
географија 

Наставник за одделенска настава/Педагошки 
факултет – Битола 
Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола  
Македонски/англиски јазик и книжевност / 
Педагошки факултет – Битола 

5. Нашата татковина Наставник за одделенска настава/Педагошки 
факултет – Битола 
Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 
Македонски/англиски јазик и книжевност/ 
Педагошки факултет – Битола 

6. Оценување на 
учениците 

Наставник за одделенска настава/Педагошки 
факултет – Битола 
Македонски/англиски јазик и книжевност/ 
Педагошки факултет – Битола 
Преведување / Педагошки факултет 

7. Дипломатска 
комуникација 

Преведување/ Педагошки факултет – Битола 

8.  Квалитет на 
социјалната работа 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 
Педагошки факултет – Битола 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. број Наслов на 

предметот 
Студиска програма / институција 

1. Докимологија  Магистер по образование од областа на 
методиките на наставата, Магистер по образование 
од областа на ВОР, Менаџмент на човечки 
ресурси/ Педагошки факултет – Битола 

2. Супстратни основи 
на методиката – 
географија 

Педагогија од областа на методиките/ Педагошки 
факултет – Битола 

3. Методика на 
природни науки и 
технологија  

Педагогија од областа на методиките/ Педагошки 
факултет – Битола 

4. Методика на 
наставата по 
природа 

Педагогија од областа на методиките/ Педагошки 
факултет – Битола 

5. Методика на 
наставата по 
запознавање на 
околината 

Педагогија од областа на методиките/ Педагошки 
факултет – Битола 



6. Образование за 
животни вештини 

Педагогија од областа на методиките/ Педагошки 
факултет – Битола 

9.3. 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 /Педагошки 
факултет – Битола  

3. Управување со 
надарените и 
талентираните 

Надареност и талентираност/ Педагошки факултет 
– Битола 

4. Самоевалуација на 
постигањата на 
надарените и 
талентираните 

Надареност и талентираност/ Педагошки факултет 
– Битола 

5. Методичко 
моделирање на 
наставата по 
природни науки 

Образовни науки/ Педагошки факултет – Битола 

6. Евалуација на 
наставата,наставнио
т процес и 
образовните 
установи 

Образовни науки/ Педагошки факултет – Битола 
Настава по јазик/ Педагошки факултет – Битола 

7. Стручно и 
средношколско 
образование 

Образовни науки/ Педагошки факултет – Битола 

8. Образовна 
политика 

Настава по јазик/ Педагошки факултет – Битола 

10
. 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.
1. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр
ој 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. 
Ђокић И., Кука 
М., Талевски Ј. 

Правци 
реконструкције 
система образовања 

Квалитет и изврсност 
образовању, Београд, Србија/ 
2015 
 

2. 

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 

3. 

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 



4. 

Talevski, J., 
Aceska, N. 

Importance of Stem 
Teachers` Networking 
for the Success of 
European Projects 

Third International Conference 
―Education across Borders, 
Education and Research Across 
Time and Space, Педагошки 
факултет – Битола  / 2016 

5. 

Ðokic I., Kuka M., 
Talevski J. 

Redifining Structure 
and Strategy for 
Development of Higher 
Education 

Third International Conference 
―Education across Borders, 
Education and Research Across 
Time and Space, Педагошки 
факултет – Битола / 2016 
 

6. 

Janusheva, V., 
Pejchinovska, M., 
Talevski, J., 
Merkovska, M. 

Homework in function 
of formative 
assessment of 
students’achievements 
in teaching the 
Macedonian language 
in the Republic of 
Macedonia 

International Journal of Research 
Studies in Education, ISSN: 2243-
7703, Online ISSN: 2243-7711,Vol. 
7 (2018), No. 1: 29-39 / 2017 

7. 
Janusheva, V., 
Pejchinovska, M., 
Talevski, J. 

The Еxternal 
Аssessment in the 
Republic of Macedonia 
– Does it Justify its 
Existence? 

„Учител“, ISSN 1857-8888 
(online), DOI. 
10.20544/teacher.13.01, Vol. 13: 74 
– 82 / 2017 
 

8. 

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

Strategic planning and 
aligning with the 
modern trend in 
education 

Educatia Plus, Faculty of Science 
Education, Psychology and Social 
Work, Aurel Vlaicu University of 
Arad, Romania: Journal Plus 
Education, ISSN: 1842-077X, E-
ISSN (online) 2068-1151, Vol. XX, 
No. 2: 163 – 170 / 2018/EBSCO 

9. Janusheva, V., 
Pejchinovska, M., 
Talevski, D. J. 

Towards the Criteria 
and Indicators for 
Essay Assessment 
 

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 XXVIII, 2021, No. 1, pp. 
170-181/ EBSCO 

    
    
    
    
    
    
    
    

10.
2. 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр
ој 

Автори Наслов Издавач / година 



1. Твининг проект 
„Развивање на 
соработка 
помеѓу 
високообразовни
те институции, 
приватниот 
сектор и 
релевантните 
органи“ 
МК13IPASO0116
R,  Министерство 
за образование и 
наука на 
Република 
Македонија 

Спроведување на 
искуства за техники 
на евалуација на 
наставни програми и 
нивна примена во 
практиката 

Министерство за образование и 
наука на Република Македонија, 
финансирано од Европска унија, 
вклучен Педагошки факултет – 
Битола, 2017 г. 

2. Универзитет „Св. 
Климент 
Охридски“ – 
Битола, 2017 г. 

Future proof your 
classroom: teaching 
skills 2030, Erasmus + 
Programme, KA2 – 
Cooperation for 
Innovation and the 
Exchange of Good 
Practices, 2017-1-
AT01-KA203-034984 

Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, 2017 г. 

    
    
    

10.
3. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр
ој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Талевски Ј., 
Јанушева В. 

Аспекти на 
оценувањето 

Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, Педагошки 
факултет, Битола, 2015 

2.    
3.    
4.    
5.    

10.
4. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр
ој 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

11
.  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.
1. 

Дипломски работи 156 



11.
2. 

Магистерски работи 19 

11.
3. 

Докторски дисертации 5 

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 Автори Наслов Издавач / година 
1. 

Ђокић И., Кука 
М., Талевски Ј. 

Правци 
реконструкције 
система 
образовања 

Квалитет и изврсност 
образовању, Београд, Србија/ 
2015 
 

2. 

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 

3. 

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 

4. 

Talevski, J., 
Aceska, N. 

Importance of Stem 
Teachers` 
Networking for the 
Success of 
European Projects 

Third International Conference 
―Education across Borders, 
Education and Research Across 
Time and Space, Педагошки 
факултет – Битола  / 2016 

5. 
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10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Kevereski Lj. and  Iliev 
D., 

"Face to Face Communication" 
in Families--The Historical and 
Contemporary Perspective 

ResearchinPedagogy, 
v7 n2 Vrsac, p.168-186, 
2017 

2.    

11. Менторства на дипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Дипломски работи 65 
11.2 Магистерски работи 3 
11.3 Докторски работи 1 

  



 

Ред. Бр. 1 
 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Златко Жоглев 
2. Дата на раѓање 06.11.1959 
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 
Високо 
образование 

Година 
1983 

Филозофски факултет, УКИМ -
Скопје 

Магистериум 1992 ИСППИ, УКИМ-Скопје 
Докторат  1996 Филозофски факултет, УКИМ -

Скопје 
6. Подрачје, поле и 

област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Општествени 
науки 

Образовани
е 

Социолошки науки 

7. Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Општествени 
науки 

Образовани
е 

Социологија 

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 Редовен професор во областа 
Социологија на образование, 
Социологија на религија и  
Социологија на комуникации 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 
1. Социологија на 

образование 
Наставник за одделенска настава, Воспитувачи, 
Социјална и рехабилитациска педагогија, 
Педагошки факултет- Битола 

2. Компаративни 
религиски системи 

Наставник за одделенска настава, Воспитувачи, 
Македонски јазик и книжевност, Социјална и 
рехабилитациска педагогија/ Педагошки факултет- 
Битола 

3. Култура и 
комуникации 

Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и 
книжевност, Социјална и рехабилитациска 
педагогија/ Педагошки факултет- Битола 

4. Комуникации и 
култура 

Информатика и техничко образование /ИТО/ 
Педагошки факултет- Битола 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 
1. Интеркултурна 

комуникација 
Магистер за интеркултурна практика во 

одделенската настава 



2. Компјутеризација и 
општество 

Магистер за интеркултурна практика во 
одделенската настава 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 
1. Интеркултурна 

комуникација во 
образованието 

Образовни науки 
Педагошки факултет- Битола 

2. Комуникациски 
аспекти со надарени и 
талентирани 

Надарени и талентирани 
Педагошки факултет- Битола 

  3. Деловно 
комуницирање 

Јазични насоки (македонски јазик и книжевност,  
англиски јазик и книжевност),  Педагошки факултет 
- Битола 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1
. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.б
рој 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Zlatko Zhoglev For professor Sebastian 
Kempgen – from my 
angle 

University of Bamberg Press, 2017 
in: Im Rhythmus der Linguistik 

2. Zlatko 
Zhoglev& 
Gordana 
Stojanoska 

Considerations оf 
CharlesWright Mils for 
Social Sciences, 
Education, Intellectuals 
and their relevance today 

Journal of the Association of 
Sociologists of the Republic of 
Macedonia and the Department of 
Sociology – Faculty of Philosophy, 
UKIM, Skopje, 2017. 

3. Zlatko 
Zhoglev&Gor
danaStojanosk
a 
 

Gjurgjovden/Erdelezi 
and traditional culture of 
the Roma in Macedonia 
and the Balkans 

Institut of folklore “Marko 
Cepenkov”,  Skopje, 2018. 

4. Gordana 
Stojanoska& 
Zlatko 
Zhoglev 
 
 

Professional Association 
of  Teachers between the 
two World Wars in 
Bitola City, Bitola and 
Mariovo District 

Macedonian Science Society – 
Bitola, Republic of 
Macedonia.Conference 
Proceedings:”The education at the 
crossroads – conditions, challenges, 
solutions and perspectives”, 2018. 
 

5. Gordana 
Stojanoska& 
Zlatko 
Zhoglev  

The social consequences 
of using  social network 
sites 

Faculty of Social Sciences and 
Humanities, Florina; Faculty of 
Education, Bitola; Faculty of 
Educationa and Philology, 
Korce2020 (Education Across 
Borders) 

10.2
. 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.б
рој 

Автори Наслов Издавач / година 



1. Zlatko Zhoglev 
(како експерт и 
како рецензент 
/proof reader/ 
во проектот) 

Project “Living 
Democracy” 
(Makedonija) 2015 
 

International Project in Education 
(IPE),  Zurich University of Teacher 
Education.  

2. Zlatko Zhoglev 
(as a proof 
reader) 

Human Right Based 
School (HRBS) 2018-
2021. 

International Project in Education 
(IPE),  Zurich University of Teacher 
Education. 

3. Zlatko Zhoglev Promoting a Model of 
Integrated University in the 
Former Yugoslav Republic 
of Macedonia (PRIUM) 
 
 

TEMPUS – JEP Project 

4. Zlatko Zhoglev  “Designing and 
implementing of the NQF” 
(DINAQUF) 
 

145165 – TEMPUS – 2008 – SE – 
SMHES (2008-4763) 

5. Zlatko Zhoglev Building Capacity for 
Structural Reform in Higher 
Education of Western 
Balkan Countries (STREW) 
 

511335-TEMPUS-1-2010-RS-TEMPUS-
SMHES 

10.3
. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.б
рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Златко Жоглев, 
Петер Рау, 
Валентина 
Илиева 

20 години Здружение за 
македонско-германско 
пријателство и 
соработка 

Здружение за македонско-
германско пријателство и 
соработка, Битола, 2017., стр.1-144 

2. Peter Rau, 
Zlatko Zhoglev, 
Valentina Ilieva 

20 JAHRE 
GESELLSCHAFT FUR 
MAZEDONISH-
DEUTSCHE 
FREUNDSCHAFT AND 
ZUSAMMENARBEIT 

Gesellschaft fur mazedonish-deutsche 
Freundschaft and Zusammenarbeit, 
Bitola, 2017. S.145-252 

3. Златко Жоглев Сенката на добриот 
човек 

Скопје: Матица, 2018. - прво 
издание; 2021. - второ издание. 

4. Стојаноска 
Гордана, 
Златко Жоглев 

Вовед во социологија на 
религија 

Битола: Педагошки факултет – 
УКЛО (во подготовка за печат) 

5.    
10.4
. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.б
рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Zlatko Zhoglev For professor Sebastian 
Kempgen – from my 
angle 

University of Bamberg Press, 2017 
in: Im Rhythmus der Linguistik 



2. Zlatko 
Zhoglev& 
Gordana 
Stojanoska 

Considerations оf 
CharlesWright Mils for 
Social Sciences, 
Education, Intellectuals 
and their relevance today 

Journal of the Association of 
Sociologists of the Republic of 
Macedonia and the Department of 
Sociology – Faculty of Philosophy, 
UKIM, Skopje, 2017. 

 3. Zlatko 
Zhoglev&Gor
danaStojanosk
a 
 

Gjurgjovden/Erdelezi 
and traditional culture of 
the Roma in Macedonia 
and the Balkans 

Institut of folklore “Marko 
Cepenkov”,  Skopje, 2018. 

4. Gordana 
Stojanoska& 
Zlatko 
Zhoglev 
 
 

Professional Association 
of  Teachers between the 
two World Wars in 
Bitola City, Bitola and 
Mariovo District 

Macedonian Science Society – 
Bitola, Republic of 
Macedonia.Conference 
Proceedings:”The education at the 
crossroads – conditions, challenges, 
solutions and perspectives”, 2018. 
 

5. Gordana 
Stojanoska& 
Zlatko 
Zhoglev  

The social consequences 
of using  social network 
sites 

Faculty of Social Sciences and 
Humanities, Florina; Faculty of 
Education, Bitola; Faculty of 
Educationa and Philology, 
Korce2020 (Education Across 
Borders) 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1
. 

Дипломски работи 37 

11.2
. 

Магистерски работи 14 

11.3
. 

Докторски дисертации 11 

 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 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Zlatko Zhoglev For professor 
Sebastian Kempgen – 
from my angle 

University of Bamberg Press, 2017 
in: Im Rhythmus der Linguistik 

2. Zlatko Zhoglev& 
Gordana 
Stojanoska 

Considerations оf 
Charles Wright Mills 
for Social Sciences, 
Education, 
Intellectuals and their 
relevance today 

Journal of the Association of 
Sociologists of the Republic of 
Macedonia and the Department of 
Sociology – Faculty of Philosophy, 
UKIM, Skopje, 2017. 

3. Zlatko 
Zhoglev& 
Gordana 
Stojanoska 
 

Gjurgjovden/Erdelezi 
and traditional culture 
of the Roma in 
Macedonia and the 
Balkans 

Institut of folklore “Marko 
Cepenkov”,  Skopje, 2018. 



4. Gordana 
Stojanoska& 
Zlatko Zhoglev 
 
 

Professional 
Association of  
Teachers between the 
two World Wars in 
Bitola City, Bitola 
and Mariovo District 

Macedonian Science Society – 
Bitola, Republic of 
Macedonia.Conference 
Proceedings:”The education at the 
crossroads – conditions, challenges, 
solutions and perspectives”, 2018. 
 

5. Gordana 
Stojanoska& 
Zlatko Zhoglev  

The social 
consequences of using  
social network sites 

Faculty of Social Sciences and 
Humanities, Florina; Faculty of 
Education, Bitola; Faculty of 
Educationa and Philology, Korce 
2020 (Education Across Borders) 

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 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 

G. Stojanoska, D. 

Andonovska-

Trajkovska,  

Z. Zhoglev.  

HIDDEN 
CURRICULUM IN 
THE PRIMARY 
SCHOOLS IN THE 
REPUBLIC OF 
MACEDONIA: 
CONTENT ANALYSIS 
OF THE HISTORY 
TEXTBOOKS. 

INTED 2016: 10th International 
Technology, Education and Development 
Conference. Valencia (Spain), 2016. 
Proceeding indexed in the Web of 
Science. 

2. 
D. Andonovska-

Trajkovska, 
G. Stojanoska,  

Z. Zhoglev. 

    

MODEL-POEMS AS 
SHAPERS OF 
STUDENTS’ POETIC 
EXPRESSION IN 
ELEMENTARY 
CLASSROOM 

   

INTED 2016: 10th International 
Technology, Education and Development 
Conference. Valencia (Spain), 2016. 
Proceeding indexed in the Web of 
Science. 

12.3
. 

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

Автори Наслов на 
трудот 

Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1. Zlatko Zhoglev& 
Gordana 
Stojanoska 

Consideratio
ns оf 
Charles 
Wright 
Mills for 
Social 
Sciences, 
Education, 
Intellectuals 
and their 
relevance 
today 

Journal of the Association 
of Sociologists of the 
Republic of Macedonia 
and the Department of 
Sociology – Faculty of 
Philosophy, UKIM, 
Skopje. 

2016. 



2. Gordana 
Stojanoska& 
Zlatko Zhoglev 
 
 

Professional 
Association 
of  Teachers 
between the 
two World 
Wars in 
Bitola City, 
Bitola and 
Mariovo 
District 

Macedonian Science 
Society – Bitola, Republic 
of Macedonia.Conference 
Proceedings: ”The 
education at the 
crossroads – conditions, 
challenges, solutions and 
perspectives”. 
 

2017. 

3. Gordana 
Stojanoska& 
Zlatko Zhoglev  

The social 
consequence
s of using  
social 
network 
sites 

Faculty of Social Sciences 
and Humanities, Florina; 
Faculty of Education, 
Bitola; Faculty of 
Educationa and Philology, 
Korce, 2020 (Education 
Across Borders) 

2018. 

 

  



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

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

1. Име и презиме Деан Илиев 
2. Дата на раѓање 31.12.1971 
3. Степен на образование Доктор на науки 
4. Наслов на научниот степен Доктор по педагошки науки 
5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Факултет 1 
Дипломиран 
педагог 

1995 Универзитет Св. 
Кирил и Методиј 
Скопје, Филозофски 
факултет Скопје, 
Институт за педагогија 

Факултет 2 
Дипломиран 
социјален 
работник 

1997 Универзитет Св. 
Кирил и Методиј 
Скопје, Филозофски 
факултет Скопје, 
Институт за социјална 
работа и социјална 
политика 

Магистер 
Магистер на 
педагошки науки 

2001 Универзитет Св. 
Кирил и Методиј 
Скопје, Филозофски 
факултет Скопје, 
Институт за педагогија 

Доктор 
Доктор на 
педагошки работи 

2005 Универзитет Св. 
Кирил и Методиј 
Скопје, Филозофски 
факултет Скопје, 
Институт за педагогија 

6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени 
науки 

Образование 

Педагогија, 
Дидактика, 
Методологија на 
истражување, 
Образование на 
наставници 

 

7. 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 
науки 

Образование 

Педагогија, 
Дидактика, 
Методологија на 
истражување, 
Перманентно 
образование, 
Социјална педагогија 

 

 

 

8.  

Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Универитет „Св. 
Климент 
Охридски“- 

Редовен професор за областите 
Педагогија, Социјална педагогија и 
Перманентно образование 



Битола, Педагошки 
факултет- Битола 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

на студии 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

Методологија на педагошките 
истражувања 

Наставник за одделенска настава, 
Воспитувач, ИТО, Социјална и 
рехабилитациска педагогија/ / Педагошки 
факултет- Битола 

 

2. 

Дидактика Наставник за одделенска настава, 
Воспитувач, Македонски јазик и книжевност, 
Англиски јазик и книжевност, ИТО/ / 
Педагошки факултет- Битола 

 
3.  

Специјална дидактика Социјална и рехабилитациска педагогија/ / 
Педагошки факултет- Битола 

 

4. 

Перманентно образование Наставник за одделенска настава, 
Воспитувач, ИТО,  Македонски јазик и 
книжевност, Англиски јазик и книжевност, 
Социјална и рехабилитациска педагогија/ / 
Педагошки факултет- Битола 

 
5. 

Основи на социјална педагогија Социјална и рехабилитациска педагогија/ / 
Педагошки факултет- Битола 

 
6. Социјална патологија 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ / 
Педагошки факултет- Битола 

 
7. Образовна технологија  

ИТО/  Педагошки факултет- Битола и 
Технички факултет Битола 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1. 
Методологија на научно-истражувачка 
работа 

Менаџмент во образование, 
Образование на надарени и 
талентирани,  Англиски јазик и 
книжевност,  Македонски јазик и 
книжевност,  Наставник за 
одделенска настава втор циклус/ / 
Педагошки факултет- Битола 

 
2. Развој на курикулум 

Наставник за одделенска настава 
втор циклус/Теорија на поучување/ 
Педагошки факултет- Битола 

 

3. Стратегии за учење и поучување 

Наставник за одделенска настава 
втор циклус/ Теорија на 
поучување/ Педагошки факултет- 
Битола 

 
4. Евалуација на педагошко постигнување Наставник за одделенска настава 

втор циклус/ Теорија на 



поучување/ Педагошки факултет- 
Битола 

 

5. 
Форми на професионален развој на 
наставниците 

Наставник за одделенска настава 
втор циклус/ Професионален развој 
и професионална соработка/  
Педагошки факултет- Битола 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1. 
Методологија на истражување во 
образовните науки 

Доктор по образовни науки, 
Педагошки факултет Битола 

2. 
Методологија на истражување во 
менаџментот на образование 

Доктор по менаџмент во 
образованието,  Педагошки 
факултет Битола 

 
 3. 

Методологија на научно истражувачката 
работа во наставата по јазик и литература 

Доктор на наставата по јазик-  
Педагошки факултет Битола 

 

 4. 

Високошколска дидактика Доктор по образовни науки-  
Педагошки факултет Битола/  
Доктор на наставата по јазик-  
Педагошки факултет Битола 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Julia Holzer, Selma 
Korlat, Christian Haider, 
Martin Mayerhofer, 
Elisabeth Pelikan, 
Barbara Schober, 
Christiane Spiel, 
Toumazis Toumazi, 
Katariina Salmela-Aro, 
Udo Ka¨ser, Anja 
Schultze-Krumbholz, 
Sebastian Wachs, Mukul 
Dabas, Suman Verma, 
Dean Iliev, Daniela 
Andonovska-
Trajkovska, Piotr 
Plichta, Jacek Pyżalski, 
Natalia Walter, Justyna 
Michałek-Kwiecień, 
Aleksandra 
Lewandowska-Walter, 
Michelle F. Wright, 
Marko Lu¨ftenegger 

Adolescent well-being and learning 
in times of COVID-19—A multi-
country study of basic psychological 
need satisfaction, learning behavior, 
and the mediating roles of positive 
emotion and intrinsic motivation 

Impact factor 
Journal, Indexed in 
ISI Web of science, 
PLoS ONE (2021) 

2. 

Iliev D.,Andonovska-
Trajkovska D. And 
Farizi F.. 

Action Research as Teaching 
Strategy for İndividualization of 
Learning 

Edirne conference, 
Conference 
proceedings 



published on 
http://bes2018.org, 
2018 

3. 
Andonovska-Trajkovska 
D., Iliev D. 

Critical Literacy and University 
Students’ Approaches to Learning 

Edirne conference, 
Conference 
proceedings 
published on 
http://bes2018.org, 
2018 

4. Iliev D., 
The Treatment of the Educational 
Objectives by the Teachers as 
Possible Reason for Brain Escape 

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

5. Iliev D. 
Action Research As Strategy For 
Learning Of Gifted And Talented 
Pupils 

International 
Scientific 
Conference, 
Giftedness And 
Creative 
Approaches To 
Learning, VRSAC, 
30 June, 2017 
(Plenary Speaker) 
2017 

6. 
Iliev D. and Atanasoska 
T. 

Action research based university 
teaching and studying 

Srpska Akademija 
Obrazovanja, 
…Published in: Г О 
Д И Ш Њ А К , 
Центар за 
образовну 
технологију, 
Београд ISSN 1820 
–5461 COBISS.SR-
ID 140963340 
Година: XIII, 
p.229-246 
2017 

7. 

Daniela Andonovska-
Trajkovska, Dean Iliev, 
Tatjana Atanasoska 

Methodology Of Teaching Poetry 
Writing In The 
Elementary Classroom 

INTED2017 
Proceedings 11th 
International 
Technology, 
Education and 
Development 
Conference March 
6th-8th, 2017 -



Valencia, Spain,  
ISBN: 978-84-617-
8491-2 / ISSN: 
2340-1079 
doi: 10.21125/inted.
2017 Publisher: 
IATED, Indexed  in 
ISI Web of science 
and Cross ref 

8. 

Dean Iliev, Daniela 
Andonovska-
Trajkovska, Tatjana 
Atanasoska, Fariz Farizi 

The Content Of The Mother Tongue 
Textbooks – Critical And Prospective 
View 

INTED2017 
Proceedings 11th 
International 
Technology, 
Education and 
Development 
Conference March 
6th-8th, 2017 — 
Valencia, Spain,  
ISBN: 978-84-617-
8491-2 / ISSN: 
2340-1079 
doi: 10.21125/inted.
2017 Publisher: 
IATED, Indexed  in 
ISI Web of science 
and Cross ref 

9. 

Vitanova V., Atanasova-
Pachemska T., Iliev 
D., Pachemska S. 
 

Factors Affecting the Development of 
ICT Competencies of Teachers in 
Primary Schools 

Procedia - Social 
and Behavioral 
Sciences,  
Volume 191, 2 June 
2015, Pages 1087-
1094, indexed on the 
Science Direct, 
Scopus and 
Thomson Reuters 
Conference 
Proceedings 
Citation Index (Web 
of Science) 

 

 10. 

Cvetkova Dimov B., 
Atanasoska T., Iliev D., 
Andonovska Trajkovska 
D., Seweryn-
Kuzmanovska M. 

Importance Of Investment In 
Research’s Of Students And Teachers 
Epistemological And Pedagogical 
Beliefs 

Elsevier, Procedia - 
Social and 
Behavioral 
Sciences,  
Volume 191, 2 June 
2015, Pages 1299-
1303, indexed in the 
Science Direct, 
Scopus and 
Thomson Reuters 
Conference 
Proceedings 



Citation Index (Web 
of Science) 

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

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. 

The Ministry of Science 
and Education of the 
Republic of Croatia, the 
Ministry of Education 
and Science of the 
Republic of Northern 
Macedonia and the 
Agency for Quality 
Control and Assurance 
of the Republic of 
Montenegro launched 
the Erasmus + 

Better Academic Qualifications through 
Quality Assurance (Подобри академски 
квалификации преку обезбедување 
квалитет) (Илиев Д. е во улога на 
експерт) 

2020- во тек 

2. 

Фондација Чекор по 
чекор Македонија 

Зајакнување на капацитетите на 
директорите на училиштата за 
градење инклузивна училишна култура/ 
ЕРАЗМУС+ програма за обука за 
директорите на основните и средните 
училишта во Хрватска и Северна 
Македонија 

2020- во тек 

3. 

Фондација Отворено 
Општество 
Македонија 

„Образованието на наставниците во 
основното образование во РМ – 
состојби и перспективи“(Илиев Д. е 
Истражувач- образовен експерт) 

2017 и 2018 

4. КОНТИНУУМ 

Проектот за поддршка на 
професионалното учење и 
професионалниот развој на 
наставниците и стручните 
соработници во воспитно-
образовните институции во 
Република Македонија (Илиев е 
образовен експерт и координатор на 
проектните активности) 

2018- во тек 

5. 

Фондација за 
образовни и културни 
иницијативи Чекор по 
Чекор и УСАИД 

Со читање до лидерство (Ментор и 
обучувач) 

Од септември 
2013 год. до 
декември 2017 
год. 

6. 

НАНСЕН Дијалог 
Центар Скопје, МОН 
и Министерството за 
надворешни работи на 
Норвешка 

Иницијатива за унапредување на 
наставничката професија и изработка 
на Концепција за унапредување на 
наставничката професија во 
Македонија (Илиев Д. е еден од 
двајцата раководители на тој проект) 

2015 и 2016 

7. 
Фондација за 
образовни и културни 

Компетентни наставници за 21 век- 
принципи за квалитетна педагошка 

Од октомври 
2014 год. до јули 



иницијативи Чекор по 
Чекор 

пракса 2015 год. 

8. 

Агенцијата за 
меѓународен развој на 
САД (УСАИД), а го 
спроведува 
Македонскиот центар 
за граѓанско 
образование (МЦГО), 
во соработка 
со Фондацијата за 
образовни и културни 
иницијативи Чекор по 
чекор со поддршка на  
Бирото за развој на 
образованието. 

Проектот на УСАИД за 
професионален и кариерен развој на 

наставниците 

2012-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Илиев Д. Дидактика за родители 
Европа 92 Кочани, 
2021 

2. 

Miovska-Spaseva S., 
Iliev D., Shehu F., 
Barbareev K., Mehmedi 
L. 

Initial Teacher training for 
Primary school teachers-
conditions and perspectives, 
(Образованието на 

наставниците во основното 
образование во Република 
Македонија состојби и 
перспективи) 

Skopje : Foundartion 
Open Society 
Macedonia (In 
Macedonian)https://fos
m.mk/wp-
content/uploads/publicat
ions/Istrazuvanje_Obraz
ovanie%20na%20nastav
nicite_web1.pdf / 2018 

3.    

4.    

5.    

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Kevereski Lj. and  Iliev 
D., 

"Face to Face Communication" 
in Families--The Historical and 
Contemporary Perspective 

ResearchinPedagogy, 
v7 n2 Vrsac, p.168-186, 
2017 

2. 
Angeloska Galevska 
N.and  Iliev D., 

Application of the 
Methodological Triangulation in 
the Pedagogical Research,  

Conference proceedings 
from the International 
Scientific Conference 
The education at the 
Crossroads, 
Bitola:Macedonian 



 

  

Science Society-Bitola, 
Bitola, ISBN 978-608-
4616-89-4, p. 45-49 
2018 

3. Farizi F. and Iliev D. 

The reflective Teacher as a 
planer of Teaching 

UKLO: HORIZONS, 
DOI 
10.20544/HORIZONS.
A.21.2.17.P03, UDC 
37.011.3-051/ 2017 
 

4. Iliev D., 

General and Specific Benefits of 
The Educational Process from 
the Realization of the Teacher`s 
Educational Researches 

Third International 
Conference “Education 
across Borders” 
Education and Research 
across Time and Space 
(1100th Death 
Anniversary of St. 
Clement of Ohrid)-
Conference 
proceedings,University 
“St. Kliment Ohridski” 
Bitola, Faculty of 
Education, p. 776-781, 
ISBN 978-9989-100-50-
5/ 2016 

5. Iliev D. 

Benefits and limitations of 
practicing the open education 
concepts in the changing 
educational systems-the 
Macedonian case 

11thinternational 
conference Towards 
open education and 
information society, 
DisCo 2016, Prague 
(CEI Grant) Published 
2016 in Procedia 
indexed in Thomson 
Reuters Conference 
Proceedings Citation 
Index (Web of Science)/ 
2016 

11. Менторства на дипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Дипломски работи 65 
11.2 Магистерски работи 9 
11.3 Докторски работи 3 



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

и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Атанасоска  Татјана 
2. Дата на раѓање 12.10.1966 
3. Степен на образование Доктор на науки 
4. Наслов на научниот степен Доктор на педагошки науки 
5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 
педагог 

1989 Универзитет Св Кирил и Методиј 
Институт за педагогија, Скопје 

Магистер на 
педагошки 
науки 

1994 Универзитет Св Кирил и Методиј 
Институт за педагогија, Скопје 

Доктор на 
педагошки 
науки 

2001 Универзитет Св Кирил и Методиј 
Институт за педагогија, Скопје 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 
науки 

Образование Педагогија 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 
науки 

Образование Педагогија 

8.  Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет, Битола Редовен професор 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Педагогија 
Наставник за одделенска настава,  Англиски јазик и 
книжевност, Македонски јазик и книжевност 

2. Теорија на воспитание Социјална и рехабилитациска педагогија 
 3. Предучилишна педагогија Воспитувач 
 

4. 
Педагошко-социјална работа со 
семејство 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

  Теорија на социјална инклузија Социјална и рехабилитациска педагогија 
9.2 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Управување и раководење со 
квалитетот на наставата 

Менаџмент во образование 

 3. Управување со процеси во училница Магистер воспитувач 
 4.  Стратегии за работа со родители Магистер воспитувач, магистер по методика во 

одделенска настава 
 5. Соработка со родители на деца со 

посебни потреби 
Магистер воспитувач, Магистер по методика во 
одделенска настава 

 6. Стратегии на учење и поучување  Магистер воспитувач, Магистер по методика во 
одделенска настава 



    
    
    
    
    

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Реформи во воспитанието и 
образованието 

Менаџмент во образование, Образовни науки 

 2. Високошколска дидактика Настава по јазик 
 

 3. 

Советодавно-психотерапевтски 
третман на надарените и 
талентираните 

Образование на надарени и талентирани 

   Развој на курикулум Образовни науки 
10. 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Gulevska,V.Atanasoska,
T. 

Enhancing teacher 
competencies with 
emotional and ethical 
capacity 

International Journal of Cognitive Research 
in Science, Engineering and Education, 
Volume 3,issue 2,2015 Indexed Thomson 
Reuters ID,EBSCO,Index Copernicus 

2. 

Rrustemi, J, 
Atanasoska,T. 

The function of 
Teaching Techniques 
in student learning 

International Journal of Education and 
Research, ISSN: 2411-5681,Vol. 4 
No. 6 June 2016, Indexing Index 
Copernicus 

3. 

Atanasoska,T.Andonovs
ka,T.D.Cvetkova,D,B. 

The Internet-support  
for teaching and 
learning in the primary 
education in 
Macedonia 

11th Conference DisCo 2016, Towards 
education and information 
society,Prague, CZ Conference book 
Indexed in Thomson Reuters  Web of 
Science 

4. 

Iliev,D. Andonovska-
Trajkovska,D.Atanasosk
a,D.Farizi,F. 

The Content of the 
Mother tongue 
textbooks- critical 
and prospective view 
 

11th annual International Technology, 
Education and Development 
Conference, Valencia, 2017, 
Spain,Conference Proceedings ISSN: 
2340-1079,Indexed in Thomson 
Reuters  Web of Science 

5. 

Andonovska-
Trajkovska,D. Iliev, D. 
Atanasoska,T 

Methodology of 
Teaching Poetry 
writing in the 
Elementary 
Classroom 
 

11th annual International Technology, 
Education and Development 
Conference, Valencia, 2017, 
Spain,Conference proceedings ISSN: 
2340-1079Indexed in Thomson 
Reuters  Web of Science 

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 



1. 

LOJA and KURWE  
Wustrow 

Anchoring  Multiethnic Youth Work 
in the University Curriculum for 
Future Teachers  

2015- 2020, ongoing 

2. 

UNICEF,MTSP,MON Изработка на Професионални 
компетенции за воспитувачи од 
предучилишно образование 

2018-2019 

3. 
UNICEF, MTSP  Developing socio-emotional 

competences in Early childhood 
learning,  

2018-2019, ongoing 

4. 

WORLD BANK, 
UNICEF,MTSP 

Social Services Improvement 
project(SSPI) Impelementation 
MELQO Measurement in N.M. 

2019-2024 

5. MON 

Twinning Project ,,Дополнителна 
поддршка за имплементирање на 
Национална рамка на 
квалификации" (Further support to 
the implementation of the National 
Qualifications Framework) MK IPA 
17 S0 0t2 

2021-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 
Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Група автори 

Gradenje na partnerstvo so 
roditelite i semejstvoto, Modules for 
professional development for Pre 
school teachers: Kommunication 
between Preschool institution, 
parents and community for 
empowering Early child learng 
process, Moduli za profesionalen 
razvoj na vospiten kadar, 
Komunikacija so roditelite i 
sredinata za podobruvawe na ranoto 
ucenje 

Izdanie na UNICEF vo 
Makedonija dostapno vo 
elektronska forma na 
oficijalnata WEB stranica 
na organizacijata, Skopje 

 

2. Група автори 
Priracnik Multikulturno 
obrazovanie, koncepti i metodi 

Center for Balkan 
Cooperation, LOJA, 
Teovo, R.S.M. 2018 

 
3.    

 
4.    

 
5.    

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Rrustemi, J, 
Atanasoska,T. 

The function of Interactive Teaching 
and Learning techniques in student 
learning motivation 

Third International 
Conference “Education 
across Borders” 
Education and Research 



across Time and Space, 
Bitola,2016,Conference 
book 

2. 

  Atanasoska,T. 
Pipidzanoska,I 

The challenge of teacher evaluation International Scientific 
Conference: The Education 
at the crossroads- 
conditions, challenges, 
solutions and perspectives, 
The Macedonian Society – 
Bitola, 10-11 
November,2017, Bitola 
Republic of Macedonia   
 
 

3. 

Cvetkova Dimov, 
Biljana and Atanasoska, 
T. 

Problem Solving Teaching and 
Learning-Challenge for Critical and 
Creative Thinking 
 

 Proceedings 13th 
International Balkan 
Education and Science 
Congress. Trakya 
University – Edirne, 
Edirne Turkey, pp. 487-
491. ISBN ISBN: 978-
975-374-228-3, 2018 

4. 

Cvetkova.D.B.Atanasosk
a T. Andonovska T. D. 

School discipline and school 
indiscipline 

 Education Journal of 
Educational Research, 1 
(1-2). pp. 92-99. ISSN 
2671 – 3276, 2019 

5. 

Rrustemi J. Atanasoska, 
T. 

The Role of the Organization for 
Economic Co-operation and 
Development (OECD) in Education 
Systems – A Perspective of 
Educational Reforms in Kosovo 

5th International e-
Conference on Studies in 
Humanities and Social 
Sciences, Belgrade, Serbia, 
2020 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи Над десет 

11.2 Магистерски работи 

 

11.3 Докторски работи пет 

 

  



Реден број 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

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

1. Име и презиме Виолета Јанушева 
2. Датум на раѓање 16.11.1968 г. 
3. Степен на образование Трет 
4. Наслов на научниот степен Доктор на филолошки науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал 
со научен степен 

Образование Година Институција 
Високо 
образование 
 
Високо 
образование 

1991 
 
 
 
1998 

Филолошки 
факултет „Б. 
Конески“ – Скопје 
 
 
Филолошки 
факултет „Б. 
Конески“ – Скопје 

Магистериум 2004 Филолошки 
факултет „Б. 
Конески“ – Скопје  

Докторат  2009 Филолошки 
факултет „Б. 
Конески“ – Скопје  

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Хуманистички 
науки 

Наука за 
јазикот 

Македонистика 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Хуманистички 
науки науки 

Наука за 
јазикот 

Македонистика 

8. Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е избран и 
област 

Педагошки факултет – 
Битола  

Редовен професор, 
Македонистика, Општа 
лингвистика, Друго 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 
на студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма – институција 
1. Фонетика и фонологија на 

СМЈ 
Македонски јазик и книжевност –  
Педагошки факултет – Битола  

2.  Морфологија на СМЈ  Македонски јазик и книжевност – 
Педагошки факултет – Битола  

3. Лексикологија и фразеологија 
на СМЈ 

Македонски јазик и книжевност – 
Педагошки факултет – Битола  

4. Зборообразување во СМЈ  Македонски јазик и книжевност – 
Педагошки факултет – Битола  

5. Лингвостилистика Македонски јазик и книжевност – 
Педагошки факултет – Битола  



6. Правопис и правоговор Наставник по одделенска настава, 
Воспитувач, Македонски јазик и 
книжевност, Англиски јазик и 
книжевност,  – Педагошки факултет 
– Битола 

7. Македонски јазик /Современ 
македонски јазик 

Наставник по одделенска настава, 
Воспитувач, Англиски јазик и 
книжевност, Социјална и 
рехабилитациска педагогија –  
Педагошки факултет – Битола  

8. Оценување на учениците Наставник по одделенска настава, 
Македонски јазик и книжевност, 
Англиски јазик и книжевност, 
Социјална и рехабилитациска 
педагогија –  Педагошки факултет – 
Битола 

   
   
   
   
   
   
   

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

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Лингвистички основи на 

наставата по македонски 
јазик 

Македонски јазик и книжевност – 
Педагошки факултет – Битола  

2.  Академско пишување Македонски јазик и книжевност, 
Англиски јазик и книжевност – 
Педагошки факултет – Битола  

3.  Семантички категории Македонски јазик и книжевност, 
Англиски јазик и книжевност – 
Педагошки факултет – Битола  

4. Докимологија Македонски јазик и книжевност, 
Англиски јазик и книжевност, 
Менаџмент на образованието – 
Педагошки факултет – Битола  

9.3. 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 – Педагошки факултет – 
Битола  

2. Библиотекарството и 
образованието 

Наука за јазик – македонски, 
англиски – Педагошки факултет – 
Битола  



  3. Евалуација на наставата, 
наставниот процес и 
образовните установи 

Наука за јазик – македонски, 
англиски, Менаџмент во 
образование, Образовни науки, 
Педагошки факултет – Битола  

  4. Методологија на 
научноистражувачката работа 
во наставата по јазик и 
литература 

Наука за јазик – македонски, 
англиски – Педагошки факултет – 
Битола  

     
     
10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.број Автори Наслов Издавач/година 
1. Нешковска, С., 

Јанушева, В. 
Изразување сочувство 
на македонски јазик на 
социјалната мрежа 
Фејсбук 

Во Кусевска, М., 
Ивановска, Б. 
(уредници), 
Прагматички 
истражувања (73–
89). Штип: УГД, 
2021 

2. Јанушева, В. Перифразите во 
македонскиот 
стандарден јазик 

Штип: Универзитет 
„Гоце Делчев“, 
Филолошки 
факултет, 
Меѓународно научно 
списание за 
лингвистички, 
книжевни и 
културолошки 
истражувања 
„Палимпсест“, 
5(9), 87–97, 2020 

3. 

Јанушева, В. 

Синтаксата на 
насловите во 
електронските 
медиуми во 
македонскиот 
стандарден јазик 

Современа 
фиолологија, 2(1), 
59–79, 2019 

4. 

Janusheva, V., 
Neshkovska, S. 

Semantic formulas for 
expressing condolences 
in the Macedonian 
Language: An 
intercultural study 

European Journal of 
Literature, Language 
and Linguistics 
Studies, 2(2), 85–102, 
2018 

5. 

Јанушева, В. 

Асиндетонските 
реченици низ 
функционалните 
стилови на 
македонскиот 
стандарден јазик 

Mundo Eslavo, 16, 
395–407, 2017 

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



Ред.број Автори Наслов Издавач/година 
1.    
2.    
3.    
4.    

5.    
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач/година 
2. Јанушева, В. Стандарден 

македонски јазик 
Педагошки 
факултет – Битола, 
2017 

3. Јанушева, В., 
Костадиновска-
Стојчевска, Б. 

Академско пишување 
1 

Педагошки 
факултет – Битола, 
2017 

4. Јанушева, В., 
Костадиновска-
Стојчевска, Б. 

Академско пишување 
2 

Педагошки 
факултет – Битола, 
2019 

5. Јанушева, В. Мултипликативната 
видска конфигурација 
во македонскиот јазик 

Педагошки 
факултет – Битола, 
2020 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.број Автори Наслов Издавач/година 
1. Јанушева, В. Придавски пароними 

мотивирани од 
различна именска 
основа во 
македонскиот 
стандарден јазик 

Филилошки студии, 
17(2), 213–225, 2019 

2. Јанушева, В. Дилеми за употребата 
на голема буква во 
македонскиот 
стандарден јазик 

Меѓународно 
списание на 
лингвистички, 
книжевни и 
културолошки 
истражувања 
„Палимпсест“, 
4(8), 25–37, 2019 

3. Janusheva, V., 
Bosilkovska, S., 
Jurukovska, J. 

Comparative analysis of 
the phraseological 
expressions in the 
Macedonian and the 
English language 
(without verb in their 
structure) 

European Journal of 
Literature, Language 
and Linguistic 
Studies,  2(4), 134–
146, 2018 



4. Јанушева, В.  Прирокот во 
Наставната програма и 
во учебниците по 
Македонски јазик во 
основното и средното 
образование во РМ 

Скопје: Институт за 
македонска 
литература, 
Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“, 
,,Филолошки 
студии“, бр. 2, 
Говор, 
лингводидактика, 
180–195, 2017 

5. Janusheva, V. The use of po [after] and 
posle [afterwards] in the 
newspaper sub-style of 
the Macedonian 
standard language 

International 
Scientific Journal 
,,Horizons“, 19, 275–
286, 2016 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи Над 70 
11.2. Магистерски работи 5 
11.3. Докторски дисертации 2 

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 Автори Наслов Издавач/година 
1. Janusheva, V., 

Pejchinovska-
Stojkovikj, M., 
Talevski, D. J. 

Towards the criteria 
and indicators  for 
essay assessment 

Journal plus 
education, 28(1), 
170–181, 2021 

2. Јанушева, В.  Семантички формули 
за давање 
комплименти во 
македонскиот 
стандарден јазик 

Journal of 
Contemporary 
Philology 3(2), 77–
88, 2020 

3.  Janusheva, V. The Macedonian 
language in regard to 
COBID-19 

Thesis, 9(2), 243– 
261, 2020 
 

4. Janusheva, V. The features of the 
Macedonian standard 
language in the 
journalistic sub style 
(columns) 

Thesis, 8 (2), 277–
293, 2019 

5. Јанушева, В. Правописна норма 
македонског језика у 
образовном контексту 

Ужице: Педагошки  
факултет, Зборник 
радова са научног 
скупа „Језик, 
култура, 
образовање“, 115–
124, 2018 
 



6. Јанушева, В. Терминологизација, 
ретерминологизација 
и 
детерминологизација 
во македонскиот 
стандарден јазик 

Скопје: Институт за 
македонска 
литература, 
Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“, 
,,Филолошки 
студии“, бр. 1, 
Историја и 
филологија,1–16 
2018 

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 Автори Наслов Издавач/година 
1. Pejchinovska, M., 

Janusheva, V., 
Kostadinovska-
Stojchevska, B. 

Significance of 
students’activity for the 
learning process, 
qualitative analysis in 
primary education in 
Republic of Macedonia 

Journal for 
еducators, teachers 
and trainers, 10(1), 
129–139, 2019 

2. Janusheva, V., 
Pejchinovska, M., 
Talevski, D. J. 

Students’ survey for 
assessing the HE 
teachers’ work – 
advantages and 
disadvantage. 

Educação, UFSM, 
43(3), 369–391, 2018 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. број Автори Наслов на 

трудот 
Меѓународен 
собир/ 
конференција 

Година 

1. Јанушева, В., 
Стојаноска М. 

Конески, 
македонскиот 
јазик и 
пишаната 
практика 

Тркалезна маса 
Делото на Конески 
– извор на 
истражувања во 
науката за 
јазикот, 
литературата и 
културата 

2021 

2. Стојаноска, M., 
Јанушева, В. 

Лексиката во 
„Стерна“ на 
Конески 

Филолошки 
читања: Јазикот и 
стилот на Конески 

2021 

3. Јанушева, В., 
Стојаноска 
Марија 

Однадвор – 
дома: Новите 
зборови 
(неологизмите) 
во 
македонскиот 
стандарден 
јазик 

Македонскиот 
јазик – извор на 
научни 
истражувања 
(дома и надвор) 

2020 

 

  



Ред. бр. 1 
 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Валентина Гулевска 
2. Дата на раѓање 5.1.1969 г. 
3. Степен на образование Трет 
4. Наслов на научниот степен Доктор на филозофски науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Високо 
образование 

1993 
 
 

Филозофски факултет 
– Скопје 

Магистериум 1998 Филозофски факултет 
– Скопје 
 

Докторат  2003 Филозофски факултет 
– Скопје 
 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Хуманистички 
науки 

Филозофија Историја на 
филозофијата 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Хуманистички 
науки науки 

Филозофија Историја на 
филозофијата 

8. Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 
област 

Педагошки факултет – 
Битола  

Редовен професор 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 
на студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма – институција 

1. Филозофија Наставник за одделенска настава, 
Педагошки факултет - Битола 
Воспитувач, Педагошки факултет - 
Битола 
Социјална и рехабилитациска 
педагогија, Педагошки факултет - 
Битола 
Македонски јазик и книжевност, 
Педагошки факултет - Битола 
Англиски јазик и книжевност, 
Педагошки факултет - Битола 



2. Етика Наставник за одделенска настава, 
Педагошки факултет - Битола 
Воспитувач, Педагошки факултет - 
Битола 
Социјална и рехабилитациска 
педагогија, Педагошки факултет - 
Битола 
Македонски јазик и книжевност, 
Педагошки факултет - Битола 
Англиски јазик и книжевност, 
Педагошки факултет - Битола 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Етика во инклузивната настава Методика во предучилишно 
образование, Педагошки факултет - 
Битола 
Методика во одделенска настава, 
Педагошки факултет – Битола 

2. Супстратни основи на 
општествените науки 

Методика во предучилишно 
образование, Педагошки факултет - 
Битола 
Методика во одделенска настава, 
Педагошки факултет – Битола 

3.  Професионална етика кај 
наставниците 

Методика во предучилишно 
образование, Педагошки факултет - 
Битола 
Методика во одделенска настава, 
Педагошки факултет – Битола 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Образовна етика Образовни науки, Педагошки факултет - 
Битола 
Менаџмент во образование, Педагошки 
факултет - Битола 
Наука за јазик – македонски, англиски, 
Педагошки факултет – Битола  

2. Глобализацијата образованието Образовни науки, Педагошки факултет - 
Битола 

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

Ред.број Автори Наслов Издавач/ година 



1. Gulevska, V. The Idea of Justice 
According to Plato and 
Pseudo-Dionysius the 
Areopagite 
 
 

International Conference 
2400 Years from 
Founding of  Plato's 
Academy, Skopje 
(Macedonia), 103-119.  
"Ss. Cyril and 
Methodius" University – 
Skopje, Faculty of 
Philosophy / 2016 

2. Gulevska, V. About Some Lexical 
Characteristics in the 
Philosophy of Saint 
Clement of Ohrid 

Horizons, 19, 89-98. 
"St. Kliment Ohridski" 
University, Faculty of 
Education / 2016 

3. Gulevska, V. 
 
 
 
 
 
 

Eschatological Issues in 
the Philosophy of Saint 
Maximus the Confessor 
 
 
 
 

Systasis, 4 (Special 
Edition), 227-238. 
"Ss. Cyril and 
Methodius" University – 
Skopje, Faculty of 
Philosophy / 2018 

4. Gulevska, V.  
 

Developing Curriculum 
for People of Tirdh Age 
 
 

Научни скуп 
Унапређивање 
квалитета образовног 
процеса о старост и 
старијима, Врање 
(Србија), 22-30. 
Универзитет у Нишу,  
Педагошки факултет – 
Врање / 2020 

 5. Гулевска, В.. Троичниот Бог во 
реторичкиот дискурс 
на св. Григориј 
Богослов 

Testimonia philosophica, 
191-201. 
Универзитет „Свети 
Кирил и Методиј“ – 
Скопје, Филозофски 
факултет / 2020 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.број Автори Наслов Издавач/година 
1. Center for Balkan 

Cooperation LOJA 
Anchoring Multiethnic 
Youth Work in University 
Curricula of Future 
Teachers. Study visit in 
Germany from 
12.11.2017 to 
17.11.2017 in Berlin. 

LOJA, Tetovo / 2017 



2. 
Center for Balkan 
Cooperation LOJA 
 
 
 
 
 

Anchoring Multiethnic 
Youth Work in University 
Curricula of Future 
Teachers. Study visit in 
Germany from 5.11.2018 
to 9.11.2018 in Munich, 
Regensburg and 
Augsburg. 

LOJA, Tetovo / 2018 
 
 
 
 
 
 
 

3. Center for Balkan 
Cooperation LOJA 
 
 
 
 
 
 

Anchoring Multiethnic 
Youth Work in University 
Curricula of Future 
Teachers. Study visit in 
Greece from 28.11.2019 
to 30.11.2019 in 
Thessaloniki. 

LOJA, Tetovo / 2019 
 
 
 
 
 
 
 

4. Center for Balkan 
Cooperation LOJA 
 
 
 
 
 
 

Anchoring Multiethnic 
Youth Work in University 
Curricula of Future 
Teachers. Study visit in 
Albania from 26.10.2020 
to 30.10.2020 in Tirana. 

LOJA, Tetovo / 2020 
 
 
 
 
 
 

5.    
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач/година 
    
    
    
    
    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.број Автори Наслов Издавач/година 
1. Gulevska, V., Talevski, 

J., Petrovski, D. 
Key Teacher 
Competencies for 
Mentoring Student 
Teachers in Primary 
Schools 

International Conference 
Didactic and 
Methodological 
Approaches and 
Strategies – Support to 
Children’s Learning and 
Development, Belgrade 
(Serbia), 139-144. 
 University of Belgrade, 
Teacher Education 
Faculty / 2016 



2. Kurteshi, V. & Gulevska, 
V. 

Education for Prosocial 
Behavior in Elementary 
School 

3rd International 
Conference Education 
Across Borders,  Bitola 
(Macedonia), 41-45."St. 
Kliment Ohridski" 
University, Faculty of 
Education / 2016 

3. Kulići, Z. & Gulevska, 
V. 

Computer Ethics and the 
Impact of IT Technology 
and the Internet on 
School-Age Children 

Teacher, 15, 43-50. 
"St. Kliment Ohridski" 
University, Faculty of 
Education / 2018 

4. Kochoska, J. & 
Gulevska, V. 

Ethical Resposibilities of 
the Social Worker 

Teacher, 16, 43-50."St. 
Kliment Ohridski" 
University, Faculty of 
Education / 2018 

5. Kuka, M., Talevski, J., 
Gulevska, V. 

Predlozi unutar 
strukturalnih promena 
obrazovno-vaspitnog 
sistema Republike Srbije 

Naučni skup Nauka i 
savremeni univerzitet 8, 
Niš (Serbia),119-129. 
Univerzitet Niš, 
Filozofski fakultet / 
2019 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи над 100 
11.2. Магистерски работи 5 
11.3. Докторски дисертации 1 

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 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Georgieva, V., Gulevska, 
V. 

Hermeneutics in the 
Philosophy of Saint 
Clement of Ohrid 

3rd International 
Conference Education 
Across Borders,  Bitola 
(Macedonia), 41-45. 
"St. Kliment Ohridski" 
University, Faculty of 
Education / 2016 

2. Gulevska, V. Education and 
Curriculum 
Development in the 
Postmodern World 

1st Anglo-American 
Conference on 
Multidisciplinary 
Studies 
Girne (Kipar), 114-121. 
Anglo-American 
Publications LLC / 2017 



3. Kurteshi, V., Gulevska, 
V., Kuteshi, K., 
Dervodeli, J. 

The Role of Teachers in 
Decreasing of Bulling in 
School 

4th International 
Conference on Social 
Sciences & Arts – 
SGEM 2017, 3, vol. 5, 
Albena (Bulgaria), 597-
602. 
STEF92 Technology 
Ltd. / 2017 

4. Gulevska, V. Ethical Dilemmas in 
Inclusive Education: 
The Case of Homeless 
Children 
 
 

International Scientific 
Conference New Trends 
and Research 
Challenges in Pedagogy 
and Andragogy 
NTRCPA18, Cracow – 
Prague (Poland - 
Czechia), 179-186. 
Pedagogical University 
of Cracow, Institute of 
Educational Studies & 
Faculty of Education, 
Charles University in 
Prague / 2018 

5. Kuka, M., Talevski, J., 
Gulevska, V. 

Strukturalne promene 
obrazovanja u funkciji 
definisanja znanja, 
umenja, stavova i 
vrednosti 

Komunikacije, mediji, 
kultura, vol. 10, br. 10, 
321-330. doi: 
10.5937/gfkm1810321K 
Univerzitet "Džon 
Nezbit", Beograd 
(Serbia) / 2020 

6. Gulevska, V. Conflict Management in 
Education 
 

4th International 
Conference Education 
Across Borders,  Florina 
(Greece), 247-252. 
University of Western 
Macedonia, Faculty of 
Education / 2020 

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 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Gulevska, V., Tasevska, 
A., Jovanova Mitkovska, 
S., Ademi, L., 
Makasevska, V., Ahmeti, 
K., Brajovikj, J. 

Strenthening the Pre-
Service Teacher 
Training System in a 
Multi-Ethnic Society 

Psychological Journal, 
vol. 14 / 4, 243-266. 
Southern Federal 
University, Rostov-on-
Don (Russia) / 2017 

2. Gulevska, V. Teachers’ Perceptions 
of Parental Involvement 
in Primary Education 

Teaching Innovations, 
vol. 31 / 1, 134-140. 
University of Belgrade, 
Teacher Education 
Faculty / 2018 



 

 

 

 

 

  

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на 
трудот 

Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1. Gulevska,  V. & 

Stankovska, S. 
An Analitical 
Perspective on 
Ethics in 
Education 
  

International Scientific 
Conference The 
Education at the 
Crossroads – 
Conditions, 
Challenges, Solutions 
and Perspectives, 
Bitola. 

2018 

2. Gulevska, V. Translation of 
Ancient Greek 
and Latin 
Poetry: A 
Practical 
Analysis 

3rd International 
Conference on 
Linguistics, Literature 
and Didactics ICLLD, 
Pristina. 

2018 

3. Gulevska, V. & 
Kuka. M. 

Intercultural 
Competencies 
According to 
Students from 
the Faculty of 
Education-
Bitola 

International Scientific 
Conference on 
Multicultural 
Education, 
Tetovo. 

2020 



 

Ред. Бр. 1 
 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Гордана Стојаноска 
2. Дата на раѓање 14.05.1969 год. 
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 
Високо образование 2005 Педагошкифакултет - 

Битола 
Магистериум 2008 Институт за социолошки и 

политичко - правни 
истражувања - Скопје 

Докторат  2012 Институт за социолошки и 
политичко - правни 
истражувања - Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Општествени науки Социолог

ија (511) 
Социологија на 
образование (51105); 
Социологија на религија 
(51111) 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Општествени науки Социолог

ија (511) 
Социологија на 
образование (51105); 
Социологија на религија 
(51111) 

8. Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран 
и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

 
Педагошки факултет - Битола Вонреден професор 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии 
9.1
. 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 
1. Социологија на образование Учители/Педагошки факултет - Битола 

Воспитувачи/ Педагошки факултет - Битола 
Јазични насоки (македонски - англиски, 
македонски - германски, македонски - 
француски, Англиски јазик и книжевност)/ 
Педагошки факултет - Битола 

2. Компаративни религиски 
системи 

Учители/Педагошки факултет - Битола 
Воспитувачи/ Педагошки факултет - Битола 
Јазични насоки (македонски - англиски, 
македонски - германски, македонски - 
француски, Англиски јазик и книжевност)/ 
Педагошки факултет - Битола 

3. Социологија на религии Социјална и рехабилитациска педагогија 
4. Социологија Преведување/ Педагошки факултет - Битола 



9.2
.  

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 
1. Општествени групи и 

образованието 
Интеркултурна практика во одделенската 
настава/ Педагошки факултет - Битола 

2.   
9.3
. 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 
1. Интеркултурна комуникација 

во образованието 
Образовни науки/Педагошки факултет - 
Битола 

2. Општествен третман на 
надарените и талентираните 

Докторски студии по надареност и 
талентираност/Педагошки факултет - 
Битола 

 3. Интеркултурна комуникација 
во наставата по јазик и 
литература 

Универзитетски студии за наставата по 
јазик и книжевност (македонски или 
англиски) 

1
0. 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.
1. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бр
ој 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. 

Stojanoska, G. Zhoglev, Z.
   

   

 

THE 

DISCRIMINATION 

ATTITUDES OF THE 

STUDENTS ON THE 

BASIS OF 

ETHNICITY IN THE 

ETHNICALLY 

MIXED SCHOOLS. 

THE BALKANS IN THE NEW 

MILLENNIUM - From 
Balkanization to Eutopia -  The 
Balkan Sociological Forum, 
Third International Conference 
 in cooperation with The 
Faculty of Public Administration 
and Political Science (SEE 
University - Tetovo) and Ss 
Cyril and Methodius University 
in Skopje - Institute for 
Sociological, Political and 
Juridical Research inSkopje. 
Tetovo& Skopje, 2015. 

2. 

Жоглев, З.,Стојаноска, Г.. 

 

 

ПЛАТОН ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И 

ВОСПИТУВАЊЕТО  

ВО ДЕЛОТО 

„ДРЖАВА“ 

2400 ГОДИНИ ОД 

ОСНОВАЊЕТО НА 

ПЛАТОНОВАТА 

АКАДЕМИЈА:Меѓународнако
нференција. Универзитет 
„Св.Кирил и Методиј“ -
Скопје, Филозофскиакултет. 
Скопје, 2016. 

3. 

G. Stojanoska, D. Andonovsk
a-Trajkovska, Z. Zhoglev.  

HIDDEN 

CURRICULUM IN 

THE PRIMARY 

SCHOOLS IN THE 

REPUBLIC OF 

MACEDONIA: 

CONTENT 

ANALYSIS OF THE 

HISTORY 

TEXTBOOKS. 

INTED 2016:10th International 

Technology, Education and 

Development 

Conference.Valencia (Spain), 

2016.Proceeding indexed in the 
Web of Science. 



4. 

.D. Andonovska-

Trajkovska, 

G. Stojanoska, Z. Zhoglev. 

   

MODEL-POEMS AS 

SHAPERS OF 

STUDENTS’ POETIC 

EXPRESSION IN 

ELEMENTARY 

CLASSROOM 

   

INTED 2016:10th International 

Technology, Education and 

Development 

Conference.Valencia (Spain), 

2016.Proceeding indexed in the 
Web of Science. 

5. 

Златко Жоглев 

Гордана Стојаноска 

Сфаќањата на Чарлс 

Рајт Милс за 

општествените науки, 

образованието, 

интелектуалците и 

нивната актуелност 

Социолошка ревија, 

Списание на здружението на 

социолози на РМ и на 

институтот за социо при 

Филозофски факултет во 

состав на УКИМ - Скопје. 

Бр. 2/2017 
10.
2. 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бр
ој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Висока школа за 
васпитаче струковних 
студија - Алексинац 

Редефинисаност 

структуре 

образовног система 

Републике Србије 

2008-2009 

2. 

Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ – 
научно – истражувачки 
центар,  

„Културна акција 

на актерите-

студентите, 

меѓуетничкиодноси, 

национален 

идентитет и 

култура на мирот 

на Балканот“, 

2012- 

3.    
4.    
5.    

10.
3. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр
ој 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

10.
4. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр
ој 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

1 Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   



1.  11.
1. 

Дипломски работи 15 

11.
2. 

Магистерски работи  

11.
3. 

Докторски дисертации  

1
2.  

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 Автори Наслов Издавач / година 
1. 

Stojanoska, G. Zhoglev, Z.
   

   

 

THE 

DISCRIMINATIO

N ATTITUDES 

OF THE 

STUDENTS ON 

THE BASIS OF 

ETHNICITY IN 

THE 

ETHNICALLY 

MIXED 

SCHOOLS. 

THE BALKANS IN THE NEW 

MILLENNIUM - From 
Balkanization to Eutopia -  The 
Balkan Sociological Forum, 
Third International Conference 
 in cooperation with The 
Faculty of Public Administration 
and Political Science (SEE 
University - Tetovo) and Ss 
Cyril and Methodius University 
in Skopje - Institute for 
Sociological, Political and 
Juridical Research inSkopje. 
Tetovo& Skopje, 2015. 

2. 

Жоглев, З.,Стојаноска, Г.. 

 

 

ПЛАТОН ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕ

ТО И 

ВОСПИТУВАЊЕ

ТО  ВО ДЕЛОТО 

„ДРЖАВА“ 

2400 ГОДИНИ ОД 

ОСНОВАЊЕТО НА 

ПЛАТОНОВАТА 

АКАДЕМИЈА:Меѓународнако
нференција. Универзитет 
„Св.Кирил и Методиј“ -
Скопје, Филозофскиакултет. 
Скопје, 2016. 

3. 

G. Stojanoska, D. Andonovska-
Trajkovska, Z. Zhoglev.  

HIDDEN 

CURRICULUM 

IN THE 

PRIMARY 

SCHOOLS IN 

THE REPUBLIC 

OF 

MACEDONIA: 

CONTENT 

ANALYSIS OF 

THE HISTORY 

TEXTBOOKS. 

INTED 2016:10th International 

Technology, Education and 

Development 

Conference.Valencia (Spain), 

2016.Proceeding indexed in the 
Web of Science. 

4. 

.D. Andonovska-Trajkovska, 

G. Stojanoska, Z. Zhoglev. 

   

MODEL-POEMS 

AS SHAPERS OF 

STUDENTS’ 

POETIC 

EXPRESSION IN 

ELEMENTARY 

CLASSROOM 

   

INTED 2016:10th International 

Technology, Education and 

Development 

Conference.Valencia (Spain), 

2016.Proceeding indexed in the 
Web of Science. 



5. 

Златко Жоглев 

Гордана Стојаноска 

Сфаќањата на 

Чарлс Рајт Милс 

за општествените 

науки, 

образованието, 

интелектуалците 

и нивната 

актуелност 

Социолошка ревија, 

Списание на здружението на 

социолози на РМ и на 

институтот за социо при 

Филозофски факултет во 

состав на УКИМ - Скопје. 

Бр. 2/2017 

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 Автори Наслов Издавач / година 
1. 

G. Stojanoska, D. Andonovska-

Trajkovska, Z. Zhoglev.  

HIDDEN 

CURRICULUM 

IN THE 

PRIMARY 

SCHOOLS IN 

THE REPUBLIC 

OF 

MACEDONIA: 

CONTENT 

ANALYSIS OF 

THE HISTORY 

TEXTBOOKS. 

INTED 2016:10th International 

Technology, Education and 

Development 

Conference.Valencia (Spain), 

2016.Proceeding indexed in the 
Web of Science. 

2. 

.D. Andonovska-Trajkovska, 

G. Stojanoska, Z. Zhoglev. 

   

MODEL-POEMS 

AS SHAPERS OF 

STUDENTS’ 

POETIC 

EXPRESSION IN 

ELEMENTARY 

CLASSROOM 

   

INTED 2016:10th International 

Technology, Education and 

Development 

Conference.Valencia (Spain), 

2016.Proceeding indexed in the 
Web of Science. 

12.
3. 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. број Автори Наслов на 

трудот 
Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 



1. 

Stojanoska, G. 
Zhoglev, Z. 
  

   

 

THE  

DISCRIMINATIO

N ATTITUDES 

OF THE 

STUDENTS ON 

THE BASIS OF 

ETHNICITY IN 

THE 

ETHNICALLY 

MIXED 

SCHOOLS. 

THE BALKANS IN 

THE NEW 

MILLENNIUM - From 
Balkanization to Eutopia 
-  The Balkan 
Sociological Forum, 
Third International 
Conference  in 
cooperation with The 
Faculty of Public 
Administration and 
Political Science (SEE 
University - Tetovo) and 
Ss Cyril and Methodius 
University in Skopje - 
Institute for 
Sociological, Political 
and Juridical Research 
inSkopje. Tetovo & 
Skopje. 

2015 

2. 

Жоглев, 
З.,Стојаноска, Г.. 

 

 

ПЛАТОН ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕ

ТО И 

ВОСПИТУВАЊ

ЕТО  ВО 

ДЕЛОТО 

„ДРЖАВА“ 

2400 ГОДИНИ ОД 

ОСНОВАЊЕТО НА 

ПЛАТОНОВАТА 

АКАДЕМИЈА: 

Меѓународна 
конференција. 
Универзитет 
„Св.Кирил и Методиј“ 
-Скопје, Филозофски 
факултет. Скопје. 

2016 

3. 

G. Stojanoska, D. And

onovska-

Trajkovska, Z. Zhoglev

.  

HIDDEN 

CURRICULUM 

IN THE 

PRIMARY 

SCHOOLS IN 

THE REPUBLIC 

OF 

MACEDONIA: 

CONTENT 

ANALYSIS OF 

THE HISTORY 

TEXTBOOKS. 

INTED 2016:10th 

International 

Technology, Education 

and Development 

Conference.Valencia 

(Spain), 

2016.Proceeding 
indexed in the Web of 
Science. 

2016 

 4. 

.D. Andonovska-

Trajkovska, 

G. Stojanoska, Z. Zh

oglev. 

   

MODEL-POEMS 

AS SHAPERS OF 

STUDENTS’ 

POETIC 

EXPRESSION IN 

ELEMENTARY 

CLASSROOM 

   

INTED 2016:10th 

International 

Technology, Education 

and Development 

Conference.Valencia 

(Spain), 

2016.Proceeding 
indexed in the Web of 
Science. 

2016 



5. 

Zhoglev, Z. 
Stojanoska, G.  

ROMS (ROMA 
PEOPLE) IN 
MACEDONIAN 
FOLK TALES 
AND 
TRADITIONS 

International 
symposium honoring  a 
50-yaer jubilee of 
research of Roma 
people in Macedonia by 
Elsie Ivancich Dunin 

Skopje, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. Бр. 1 
 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Даниела Андоновска-Трајковска 
2. Дата на раѓање 3.02.1979 
3. Степен на образование Доктор на науки 
4. Наслов на научниот 

степен 
Доктор по педагогија од областа на методиките 

5. Каде и кога го 
завршил 
образованието 
односно се стекнал со 
научен степен 

Образование Година Институција 
Високо 
образование 

1997-2001 Педагошки факултет ‒ Битола 

Магистериум 2003-2006 Педагошки факултет – Битола 
Докторат  2010 Педагошки факултет – Битола 

6. Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Општествени 
науки 

Образова
ние 

Методика 

7. Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Општествени 
науки 

Образова
ние 

Методика 

8. Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во 
кое е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет – 
Битола 

Редовен професор 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии 
9.1
. 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 
1. Методика на 

наставата по 
македонски јазик 

Наставник за одделенска настава,  Македонски 
јазик и книжевност/  Педагошки факултет-Битола 

2. Методика на 
наставата по почетно 
читање и пишување 

Наставник за одделенска настава/  Педагошки 
факултет-Битола 

3. Почетна писменост Воспитувач/ Педагошки факултет-Битола 



4. Методика на 
наставата по 
книжевност 

Македонски јазик и книжевност/ Педагошки 
факултет-Битола 

5. Методи на социјална 
интеракција 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 
Педагошки факултет-Битола 

6. Креативно 
литературно 
изразување 

Наставник за одделенска настава, Воспитувач/ 
Педагошки факултет-Битола 

 7. Педагошка практика Македонски јазик и книжевност/ Наставник за 
одделенска настава 

 8. Литература за деца/ 
Книжевност за деца и 
млади 

Наставник за одделенска настава, Воспитувач/ 
Македонски јазик и книжевност/  Педагошки 
факултет-Битола 

    
    

9.2
.  

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 
1. Современи стратегии 

во наставата по 
македонски јазик и 
книжевност 

Македонски јазик/  Педагошки факултет-Битола 

2 Методичка практика Македонски јазик/  Педагошки факултет-Битола 
3 Методика на 

креативното 
пишување 

Наставник-магистер за одделенска настава и  
Воспитувач/ Педагошки факултет-Битола 

4 Методички практикум Наставник-магистер за одделенска настава и  
Воспитувач/ Педагошки факултет-Битола 

5 Современа образовна 
технологија 

Наставник-магистер за одделенска настава/ 
Воспитувач/ Педагошки факултет-Битола 

6 Современи тенденции 
во наставата по 
македонски јазик 

Наставник-магистер за одделенска настава/ 
Педагошки факултет-Битола 

7 Методичко 
моделирање 

Наставник-магистер за одделенска настава/ 
Педагошки факултет-Битола 

8 Методика на 
почетното јазично 
описменување 

Наставник-магистер за одделенска настава/ 
Педагошки факултет-Битола 

   
   
   
   
   

9.3
. 

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 

Настава по јазик/ Педагошки факултет-Битола, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

 Методика на критичка 
писменост  

Настава по јазик и Образовни науки/ Педагошки 
факултет-Битола, Универзитет „Св. Климент 
Охридски“-Битола 

 Мултимедијален 
пристап во наставата 

Образовни науки/  Педагошки факултет-Битола, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

 Педагошка 
стилистика 

Настава по јазик/ Педагошки факултет-Битола, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

 Методичко 
моделирање на 
наставата по јазик и 
книжевност 

Образовни науки/  Педагошки факултет-Битола, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

 Пристапи во развојот 
на  јазичко 
креативното 
изразување 

Надарени и талентирани/  Педагошки факултет-
Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“-
Битола 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2.   

1
0. 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.
1. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.б
рој 

Автори Наслов Издавач /  година 



1. Holzer, J., Korlat 
Ikanovic, S., Haider, 
C., Mayerhofer, M., 
Pelikan, E., 
Schober, B., Spiel, 
C., Toumazi, T., 
Salmela-Aro, K., 
Käser, U., Schultze-
Krumbholz, A., 
Wachs, S., Dabas, 
M., Verma, S., Iliev, 
D., Andonovska-
Trajkovska, D., 
Plichta, P., Pyżalski, 
J., Walter, N., ... 
Lüftenegger, M.  

Adolescent Well-
being and Learning in 
Times of COVID-19 
– A Multi-country 
Study of Basic 
Psychological Need 
Satisfaction, Learning 
Behavior, and the 
Mediating Roles of 
Positive Emotion and 
Intrinsic Motivation..  

PLoS ONE 16(5): e0251352./ Web of 
Science/ Scopus,.. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0
251352/ 2021 

2. Andonovska-
Trajkovska, D. and 
Iliev, D.  

Critical Literacy and 
University Students’ 
Approaches to 
Learning 

2018/ 13 International Balkan 
Education and Science Congress, 
BES 2018, Trakya University Faculty 
of Education, Edirne (6-8 september 
2018). pp. 464-469. 

3. Bogdanoska 
Jovanovska, M., 
Neshkovska, S.,  
Andonovska 
Trajkovska, D.,  
Blazeska 
Tabakovska, N.,  
KuzmanovskaTaset
ovikj, B.  

University Students’ 
Views on the Impact 
of Student Mobility 
on their 
Achievements and 
Future Prospects 

Association of Slovenian 
Educationalists: Journal of 
Contemporary Educational Studies. 
Vol. 69 (135) No. 2/2018. pp. 132–
143. ISSN 0038 0474.  
(2018). 

4. Andonovska-
Trajkovska, D.  

The Chronotopes in 
Borche Panov’s 
Lyrical Poem Titled 
“Michelangelo”. 

PALIMPSEST: International Journal 
for Linguistics, Literary and Cultural 
Research, 4 (7). pp. 123-135. ISSN 
2545-3998./ (2019) 



5. Andonovska-
Trajkovska, D.  

The Impact of the 
Students’ Age on the 
Literary Text 
Analysis’ Approach: 
Using of Teaching 
Methods and 
Approaches in 
Primary Education 

Teaching Innovations, XXX (3), 57–
66, doi: 10.5937/ 
(2017) 

10.
2. 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.б
рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 

COST 

Action CA18115 
Transnational 
Collaboration on 
Bullying, Migration 
and Integration at 
School Level 

2019- 
(COST – European Cooperation in 
Science and Technology) Brussels 
 

2. 

Континуум 

Проект за поддршка 
на професионалното 
учење и 
професионалниот 
развој на 
наставниците и 
стручните 
соработници во 
воспитно-
образовните 
институции во 
Република 
Македонија  

(2018-денес) Здружението за 
професионална едукација, 
професионален развој и 
демократија КОНТИНУУМ Битола 

3. Holzer, J., Korlat 
Ikanovic, S., Haider, 
C., Mayerhofer, M., 
Pelikan, E., 
Schober, B., Spiel, 
C., Toumazi, T., 
Salmela-Aro, K., 
Käser, U., Schultze-
Krumbholz, A., 
Wachs, S., Dabas, 
M., Verma, S., Iliev, 
D., Andonovska-
Trajkovska, D., 
Plichta, P., Pyżalski, 
J., Walter, N., ... 
Lüftenegger, M. 

Adolescent Well-
being and Learning in 
Times of COVID-19 
– A Multi-country 
Study of Basic 
Psychological Need 
Satisfaction, Learning 
Behavior, and the 
Mediating Roles of 
Positive Emotion and 
Intrinsic Motivation.. 

2020/21/ University of Vienna  

4.    
5.    

10. Печатени книги во последните пет години (до пет) 



3. Ред.б
рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Андоновска-
Трајковска 
Даниела 

Критичка писменост 
2019/ УКЛО, Педагошки факултет-
Битола 

2.    
3.    
4.    
5.    

10.
4. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.б
рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Андоновска-
Трајковска, Д.  

 

Многузначноста на 
(екстра)лингвистичк
ите актуелизации во 
поетските јазични 
експерименти за 
модерното време (За 
„КонтинуУм“ од 
Весна Мундишевска 
Велјановска) 

бр. 136 (3/2020) | Стожер, Друштво 
на писателите на Македонија, 2020 

2. Андоновска-
Трајковска, Д.  

 

Меѓутекстовните 
релации и 
толкувања на Јас 
меѓу световите (кон 
чудесните светови 
на алиса од Мерсиха 
Исмајловска).  

Акт: Списание за книжевност и 
култура. Главен уредник: 
Братислав Ташковски. редакција: 
Венко Андоновски. бр. 66. стр. 34-
35. ISSN 1857-6184/ (1.11.2019). 

3. Андоновска-
Трајковска, Д.  

 

Интроинтеграција и 
екстраинтеграција 
на небата во нас (за 
„Небесна Тишина“ 
од Новица Соврлиќ) 

Меѓународна ревија за литература, 
култура и уметност Ревија за 
книжевност „Бранувања“/  (2019) 
 

4. Андоновска-
Трајковска, Д.  

 

Претставување на 
проф. д-р Димитар 
Пандев – добитник 
на наградата 
„Книжевна далга“ 

https://nomads.mk/2019/10/10/pretsta
vuvanje-na-dimitar-
pandev/?fbclid=IwAR0Uu96wbGZYj
jtBlOq2WLUqs-sxGEOrq2-
QZHLgTcTUyu60J3lOaXhNdu4/ 
2019 

5. Андоновска-
Трајковска, Д.  

 

За 
тридимензионалнит
е тропи во 
интертекстуалниот 
код на „Песната 
палимпсест“ од 
Веле Смилевски 
 

„Синтези“, книжевно списание, 
Скопје, 2019 

6.    
1 Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   



1.  11.
1. 

Дипломски работи 50 

11.
2. 

Магистерски работи 10 

11.
3. 

Докторски дисертации 3 

1
2.  

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 Автори Наслов Издавач / година 
1. Holzer, J., Korlat 

Ikanovic, S., Haider, 
C., Mayerhofer, M., 
Pelikan, E., 
Schober, B., Spiel, 
C., Toumazi, T., 
Salmela-Aro, K., 
Käser, U., Schultze-
Krumbholz, A., 
Wachs, S., Dabas, 
M., Verma, S., Iliev, 
D., Andonovska-
Trajkovska, D., 
Plichta, P., Pyżalski, 
J., Walter, N., ... 
Lüftenegger, M.  

Adolescent Well-
being and 
Learning in 
Times of 
COVID-19 – A 
Multi-country 
Study of Basic 
Psychological 
Need 
Satisfaction, 
Learning 
Behavior, and the 
Mediating Roles 
of Positive 
Emotion and 
Intrinsic 
Motivation..  

 PLoS ONE 16(5): e0251352./ Web 
of Science/ Scopus,.. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0
251352/ 2021 

2. Bogdanoska 
Jovanovska, M., 
Neshkovska, S.,  
Andonovska 
Trajkovska, D.,  
Blazeska 
Tabakovska, N.,  
KuzmanovskaTaset
ovikj, B.  

University 
Students’ Views 
on the Impact of 
Student Mobility 
on their 
Achievements 
and Future 
Prospects 

(2018). Association of Slovenian 
Educationalists: Journal of 
Contemporary Educational Studies. 
Vol. 69 (135) No. 2/2018. pp. 132–
143. ISSN 0038 0474. 

3. Andonovska-
Trajkovska, D.  

The Chronotopes 
in Borche 
Panov’s Lyrical 
Poem Titled 
“Michelangelo”. 

(2019) PALIMPSEST: International 
Journal for Linguistics, Literary and 
Cultural Research, 4 (7). pp. 123-135. 
ISSN 2545-3998. 



4. Andonovska-
Trajkovska, D.  

The Impact of the 
Students’ Age on 
the Literary Text 
Analysis’ 
Approach: Using 
of Teaching 
Methods and 
Approaches in 
Primary 
Education 

(2017) Teaching Innovations, XXX 
(3), 57–66, doi: 10.5937/ 

5. Silvana 
Neshkovska, Sonja 
Kitanovska-
Kimovska,  Daniela 
Andonovska-
Trajkovska 

Translators’ 
Dilemmas in 
Translating 
Poetry: The Case 
of Gane 
Todorovski’s 
Poetry In English 

2021/ Culture and FLT, Discourses of 
Change: Language and Literature, 9 
(1)/ Konstantin Preslavsky University 
of Shumen, Department of English 
Studies. 21-39. doi: 
10.46687/SILC.2021.v09i01.002 

6. Andonovska-
Trajkovska, D.  

A Quest for the 
Essence in the 
(Extra)Textual 
Structures of “In 
the Cocoon of the 
Century” by 
Vesna 
Mundishevska-
Veljanovska 

(May, 2018). PALIMPSEST: 
International Journal for Linguistic, 
Literary and Cultural Research. Vol 3, 
No. 5. Shtip: Goce Delcev University, 
Faculty of Philology, Stip,Republic of 
Macedonia. pp. 151-160. 

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 Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    

12.
3. 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. број Автори Наслов на 

трудот 
Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1. Andonovsk
a-
Trajkovska
, D. and 
Iliev, D. 
(2018).  

Critical Literacy 
and University 
Students’ 
Approaches to 
Learning.  

13 International Balkan 
Education and Science 
Congress, BES Trakya 
University Faculty of 
Education, Edirne (6-8 
september 2018). pp. 464-
469. 

2018 



2. Andono
vska-
Trajkovs
ka, D.,  

 

The Impact of the 
Students’ Age on 
the Literary Text 
Analysis’ 
Approach: Using 
of Teaching 
Methods and 
Approaches in 
Primary 
Education 

Paper presented at the 
International Scientific 
Conference Program: 
Problems and Dilemmas 
of Teaching and Learning 
Theory and Practice in 
Formal Education in 
Arandjelovac, Serbia and 
published in: Teaching 
Innovations, XXX (3), 
57–66, doi: 
10.5937/inovacije170305
7A   

26-27 May 2017 

3. Andonovsk
a-
Trajkovska
, D., Iliev, 
D., 
Atanasoska
, T.  
 

Methodology of 
Teaching Poetry 
Writing in the 
Elementary 
Classroom,  

INTED2017 Proceedings, 
pp. 4995-5003, doi: 
10.21125/inted.2017.1165 

2017 

  4. Cvetkova 
Dimov, B., 
Atanasoska
, T. and 
Andonovsk
a-
Trajkovska
, D.  
 

School Discipline 
and Schoоl 
Indiscipline 

First International 
Scientific Conference of 
the Faculty of Pedagogy: 
“Pedagogical Theory and 
Practice in a Time of 
Change” – ISCFP18, 7 
December 2018, Faculty 
of Pedagogy, University 
of Tetovo 

2018 
Published in 2019 
in: 
Education: 
Journal of 
Education 
Research. 1(1-2). 
Tetovo: Faculty of 
Pedagogy, 
University of 
Tetova. pp. 92-99. 

  5. Andonovsk
a-
Trajkovska
, D., 
Neshkovsk
a, S., 
Bogdanosk
a 
Jovanovska
, M.  

Some Key 
Considerations 
Regarding 
Today’s 
University 
Students. 

The Education at the 
Crossroads-
Conditions,Challenges, 
Solutions and 
Perspectives: Conference 
Proceedings from the 
International Scientific 
Conference. Bitola: 
Macedonian Science 
Society–Bitola, Republic 
of Macedonia, pp. 88-96 

2018 

 

  



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

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

1. Име и презиме Биљана Цветкова Димов 

2. Дата на раѓање 10.09.1978 

3. Степен на образование Доктор на науки 

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

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 
учител 

2001 Универзитет Св. Климент Охридски -
Битола, Факултет за учители и 
воспитувачи -Битола 

Магистер по 
педагогија од 
областа на 
методиките 

2006 Универзитет Св. Климент Охридски 
Битола, Педагошки факултет Битола 

Доктор по 
педагогија од 
областа на 
методиките 

2010 Универзитет Св. Климент Охридски-
Битола, Педагошки факултет-Битола 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 
науки 

Образов
ание 

Методика, педагогија 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 
науки 

Образов
ание 

Методика, педагогија 

8.  Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Универзитет Св. Климент 
Охридски-Битола, 
Педагошки факултет-Битола 

Редовен професор, област методика 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

студии 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

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

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

 
3. 

Методика на наставата по ликовно 
образование 

Наставник за одделенска настава/Педагошки 
факултет-Битола  

 4. Методика по ликовно воспитание Воспитувачи/Педагошки факултет-Битола 

 5. Кукларство и сценско изведување Воспитувачи/Педагошки факултет-Битола 

 
6. 

Методика на социјално-педагошка 
работа 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 
Педагошки факултет-Битола 

 
7. 

Примена на ликовни активности во 
СРП 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 
Педагошки факултет-Битола 

 8. Кукли и активности со кукли во СРП Социјална и рехабилитациска педагогија/ 



Педагошки факултет-Битола 
    

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Методика на ликовно естетска 
апрецијација 

Магистер-наставник / магистер воспитувач  
 

2. 
Методичко моделирање на наставата 
по ликовно образование 

Магистер-наставник / магистер воспитувач  
 

 
3. 

Методичко моделирање Магистер-наставник / магистер воспитувач  
Педагошки факултет-Битола 

 
 

Методички практикум Магистер-наставник / магистер воспитувач  
/ Педагошки факултет-Битола 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Тенденции и иновации во 
методиката 

Образовни науки 

2. 
Методичко моделирање на наставата 
по уметност 

Образовни науки 
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Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Cvetkova Dimov, B. 
Malevska, N. 

Visual Art 
Education in the 
curriculums of 
primary education 
in  
The Republic of 
Macedonia and the 
Republic of 
Albania  
 

CIP - Каталогизација во публикација  
Национална и универзитетска 
библиотека "Св. Климент Охридски", 
Скопје  
INTERNATIONAL conference 
"Education across borders" (3 ; 2016 ; 
Bitola)  
 Education and research across time and 
space [Електронски извор] : 
conference  
proceedings : (1100 th death anniversary 
of St. Clement of Ohrid)  
University "St.  
Kliment Ohridski" in Bitola, Faculty of 
Еducation, 2017  
Начин на пристап (URL): 
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/eab. -  
ISBN 978-9989-100-50-5  
COBISS.MK-ID 103722250 

2. 
Cvetkova Dimov, B.   
 

Forming And 
Development Of 

Congress Proceedings 14th 
International Balkan Congress For 



Aesthetic 
Categories For 
Fine Art Works In 
Early Child 
Development, 

Education And Science QUALITY IN 
CONTEMPORARY 
EDUCATIONAL PROCESSES-
Concepts, Strategies,  Implementation, 
Evaluation, Skopje: “Ss. Cyril and 
Methodius University”, Faculty of 
Pedagogy “St. Kliment Ohridski“ – 
Skopje, ISBN-13-987-9989-823-71-
8,p. 206-209, 2019 

3. Cvetkova Dimov, B.,  
Creativity in Visual 
Art Education 

Contributions-Journal of Scientific 
and Vocational Paper, XIII, No.23/24, 
Special Edition, ISSN 0420-0950, 
Bitola: Macedonian Science Society-
Bitola, p.69-76, 2017 
 

4. 

Cvetkova Dimov , B. 
Atanasoska, T. Iliev,D. 
Andonovska-Trajkovska,D, 
Seweryn-Kuzmanovska,M. 

Importance of 
Investment in 
Research’s of 
Students and 
Teachers 
Epistemological 
and Pedagogical 
Beliefs 

Procedia - Social and Behavioral 
Sciences Journal, Volume 
119, 2015, Pages 1299-1303, ISSN: 
1877-0428, Published by Elsevier and at 
the same time index on the Thomson 
Reuters Conference Proceedings 
Citation Index (Web of Science) Science 
Direct and Scopus 

5. Цветкова Димов, Б. 

Методика на 
ликовно-естетска 
апрецијација - 
универзитетски 
учебник 

Универзитет „Св. Климент 
Охридски“− Битола. Педагошки 
Факултет, Битола, 2020 

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.  

Проект за поддршка на 
професионалното учење и 
професионалниот развој на 
наставниците и стручните 
соработници во воспитно-
образовните институции во 
Република Македонија 
одобрен од страна на 
Министерството за 
образование и наука на 
Република Северна 
Македонија. 

Здружение за 
професионална 
едукација, 
професионален развој и 
демократија 
КОНТИНУУМ – 
Битола/2018 -денес 

2.    

3.    

4.    



5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

 Во соработка со Teachers 
College, Columbia  
University под раководство 
на експертот Sharon Lynn 
Kagan, Ed.D.. 
 

МОДУЛИ  
ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН 
РАЗВОЈ  
НА ВОСПИТЕН КАДАР 
КОМУНИКАЦИЈА  
СО РОДИТЕЛИТЕ  
И СРЕДИНАТА  
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ  
НА РАНОТО УЧЕЊЕ 

Модулите за 
професионален развој  
на воспитен кадар се 
подготвени  
со стручна и финансиска 
поддршка  
од Канцеларијата на 
УНИЦЕФ 

2. Цветкова Димов, Б. 
Методика на ликовно-естетска 
апрецијација - универзитетски 
учебник 

Универзитет „Св. 
Климент Охридски“− 
Битола. Педагошки 
Факултет, Битола, 2020 

3.    

4.    

5.    

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Cvetkova Dimov, B.  

Understanding Children’s 
Drawings-Necessity Of The 
Work Of Social And 
Rehabilitation Pеdаgogies 

Congress Proceedings 
14th International Balkan 
Congress For Education 
And Science QUALITY 
IN CONTEMPORARY 
EDUCATIONAL 
PROCESSES-Concepts, 
Strategies,  
Implementation, 
Evaluation, Skopje: “Ss. 
Cyril and Methodius 
University”, Faculty of 
Pedagogy “St. Kliment 
Ohridski“ – Skopje, 
ISBN-13-987-9989-823-
71-8, p. 268-272,2019 
 

2. 
Cvetkova Dimov, B. 
Atanasoska, T.  

Home schooling and home 
education 

Vospitanie Journal of 
Educational Science 
Theory and Practice, 
Goce Delcev University 
–Stip, Volume 



11,Republic of North 
Macedonia, 2020 

3. Cvetkova Dimov, B. 
Improving Inclusive Practice in 
Early Child Development with 
Visual Art Activities 

Osijek: Sveučilište 
Josipa Jurja 
Strossmayera, 
Akademija za umjetnost i 
kulturu, 2020 

4. 
Atanasoska Т. Cvetkova 
Dimov, B.  

How to Travel from Difficult to 
Challenge 

Conference proceedings 
of 13 International 
Balkan Education and 
Science Congress, 
Editors: Çakici,Y. 
TuğluY. 
PROCEEDINGS, p.475-
479, 6-8 September 
2018, Trakya University, 
Faculty of Education- 
Edirne, ISBN: 978-975-
374-228-3, 2018 

5. 

Cvetkova Dimov, B. 
Atanasoska, T. 
Andonovska-Trajkovska, 
D.  
 

School Discipline and School 
Indiscipline 

Education: Journal of 
Education Research. 1(1-
2). ISSN 2671-3268 
(print), 2671-3276 (online), 
Tetovo: Faculty of 
Pedagogy, University of 
Tetova. pp. 92-99. 2019 
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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. Cvetkova Dimov, B.   
Creativity in Visual Art 
Education 

Contributions-Journal of 
Scientific and 
Vocational Paper, XIII, 
No.23/24, Special 
Edition, ISSN 0420-
0950, Bitola: 
Macedonian Science 
Society-Bitola, p.69-76 
 ,2017 

2. 
Cvetkova Dimov, B. 
Atanasoska, T.   

 
Utilization of gained 
expirience during training for 
Inclusive education, 

Contributions-Journal of 
Scientific and 
Vocational Paper, XII, 



No.21/22, Special 
Edition, ISSN 0420-
0950, Bitola: 
Macedonian Science 
Society-Bitola, p.84-88, 
2016 
 

3. 

Cvetkova Dimov, B. 
Atanasoska, T. 
Andonovska-Trajkovska, 
D. (2019), 
 

 
School Discipline and School 
Indiscipline 

Education: Journal of 
Education Research. 1(1-
2). ISSN 2671-3268 
(print), 2671-3276 
(online), Tetovo: Faculty 
of Pedagogy, University of 
Tetova. pp. 92-99. 2019 

4. 

Cvetkova Dimov, B. 
Atanasoska, T.  

 
 

 
Home schooling and home 
education 

Vospitanie Journal of 
Educational Science 
Theory and Practice, 
Goce Delcev University 
–Stip, Volume 
11,Republic of North 
Macedonia, 2020 
 

5. 
Atanasoska, T. Andonovska-
Trajkovska,D, Cvetkova 
Dimov , B. 

 

Use of The internet – support 
for Teaching and Learning in 
the Primary  
Education in Macedonia 

Disco 2016 Towards open 
education and information 
system  Jan Beseda (ed) 
by Centre for Higher 
education studies Prague , 
Creative commons CC-
BY-SA-3.0 ISBN-978-80-
86302-62-1 page 147-156 
Conference Proceedings 
Citation Index (Web of 
Science) 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
 

Ред. 

број 
Автор             Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

 12.3 

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

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          конференција 

Година 

1. 
Cvetkova Dimov, 
B.  

Forming And Development Of 
Aesthetic Categories For Fine 
Art Works In Early Child 

14 Меѓународен 
Балкански Конгрес За 
Образование и Наука, 

2019 



Development, 
2.Understanding Chidrens 
Drawings-Necessity Of The 
Work Of Social And 
Rehabilitation Padagogies 

Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во 
Скопје Педагошкиот 
факултет „Св. 
Климент Охридски“, 
5- / 14th 
INTERNATIONAL 
BALKAN CONGRESS 
FOR EDUCATION 
AND SCIENCE 
QUALITY IN 
CONTEMPORARY 
EDUCATIONAL 
PROCESSES 
Concepts, Strategies, 
Implementation, 
Evaluation; 
 

2. 
Cvetkova Dimov, 
B. 

Creativity in visual art 
education 

1ва Меѓународна 
уметничка и научна 
конференција: 
Лицата со 
инвалидитет во 
уметноста, науката, 
воспитанието и 
образованието, 
Осијек 2019, 
Академија за 
уметност и култура 
Осијек (The 1st 
International Artistic 
and Scientific 
Conference  Persons 
with Disabilities in 
Arts, Science and 
Education/ 1. 
Međunarodna 
umjetnička i 
znanstvena 
konferencija  Osobe s 
invaliditetom u 
umjetnosti, znanosti, 
odgoju i obrazovanju, 
Osijek, 5th and 6th of 
December 2019, 
Akademija za 
umjetnost i kulturu u 
Osijeku) 
 

2019 

3. Cvetkova Dimov, Improving Inclusive Practice Меѓународна 2019 



B. in Early Child Development 
with Visual Art Activities 

уметничка и научна 
конференција: 
„Лицата со 
инвалидитет во 
уметноста, науката, 
воспитанието и 
образованието“, 
Осијек 2019, 
Академија за уметност 
и култура Осијек / The 
1st International Artistic 
and Scientific 
Conference  Persons 
with Disabilities in Arts, 
Science and Education 

 

 4. 

Cvetkova Dimov, 
B. Atanasoska, T. 
Andonovska-
Trajkovska, D. 

School Discipline and School 
Indiscipline 

Научна конференција 
Педагошката Теорија 
и Пракса во Време на 
Промени, Педагошки 
факултет – Тетово, 
07.12.2018 / 1st 
International Scientific 
Conference 
Pedagogical Theory 
and Practice In a Time 
of Change, Faculty of 
Pedagogy, Tetovo,  
 

2018 

 

 5. 
Cvetkova Dimov, 
B. Atanasoska, T. 

Problem Solving Teaching and 
Learning-Challenge for 
Critical and Creative Thinking 

13 Интернационален 
Балкански Конгрес за 
Образование и Наука: 
Тракија Универзитет, 
Едирне, Турција / 13 
International Balkan 
Education and Science 
Congress, 6-8 
September 2018, 
Trakya University, 
Faculty of Education- 
Edirne 

2018 
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1. Biljana 
Gramatkovski 
Marija 
Ristevska 
Jasminka 
Kocoska 
Dance 
Sivakova-
Neskovska 

„The speech of pre-school 
children- opportunities for 
its improvement“ 

Junior Scientific Researcher - JSR 
Volume 5, No.2,  November 2019  
(ISSN: 2458-0341) Pages 41 - 52  

 

2. Marija 
Ristevska 
Jasminka 
Kocoska 
Biljana 
Gramatkovski 
Dance 
Sivakova-
Neskovska 

„The students’ values 
acquired at school“ 

Junior Scientific Researcher - JSR 
Volume 5, No.2,  November 2019  
(ISSN: 2458-0341) Pages 24-40  

 

3. Ristevska 
Marija, 
Pejcinovska 
Milena, 
Januseva 
Violeta 

„The children's world of 
ASD“ 

PROVINCA Internacional Volume 7, 
2018 (ISSN: 2630 – 2853) Pages 84-85 



4. 

Dance 
Sivakova 
Jasminka 
Kocoska  
Marija 
Ristevska   
Biljana 
Gramatkovski    

„ICT – The Educational 
Programs in Teaching 
Mathematics“ 

TEM Journal(Technology Education 
Management Informatics) Journal of 
Association for Information 
Communication Technology Education 
and Science (ISSN : 2217 - 8309) 
Pages 469- 478 Indexed By: WEB OF 
SCIENCE - Thomson Reuters 
(Emerging Sources Citation Index), 
EBSCO Host, Index Copernicus ICV 
91.05, Doi, MIAR Matriu d’Informacio 
per a I’Avaluacio de Revistes,  E 
Central and Eastern European Online 
library,  ResearchBib, DOAJ - 
Directory of open access journals, 
Open access и Google scholar. Online 
at: www.temjournal.com    Издаден во 
Volume 6, No.3, August 2017 

5. Biljana 
Gramatkovski  
Jasminka 
Kocoska   
Marija 
Ristevska   
Dance 
Sivakova 

„The Expressive Reading 
as an Opportunity for 
Improvement of the 
Preschool Children’s 
Speech“ 

International Journal of Innovation and 
Research in Educational Sciences - 
IJIRES (ISSN : 2349 - 5219) Pages 99-
104  Index Copernicus Value (ICV): 
76.24 Indexed By: Index Copernicus, 
Google scholar, UK Index и др.  
издаден во Volume 4, Issue 1, January, 
2017 

     
    
    

10
.2. 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.б
рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Македонско 
научно 
здружение за 
аутизам, 4 
јуни, 
платформа 
ZOOM 

Вебинар: „Родителски 
групи за поддршка“ во 
рамки на проектот 
„Социјални вештини и 
позитивно родителство 
кај деца со АСН“ 

2020 

2. Македонско 
научно 
здружение за 
аутизам, 28 
мај, 
платформа 
ZOOM 

Вебинар: „Проблеми во 
исхрана и сон кај деца со 
АСН“ во рамки на 
проектот „Социјални 
вештини и позитивно 
родителство кај деца со 
АСН“ 

2020 



3. Македонско 
научно 
здружение за 
аутизам, 21 
мај, 
платформа 
ZOOM 

Вебинар: „Сексуален 
развој и едукација на 
лица со АСН“ во рамки 
на проектот „Социјални 
вештини и позитивно 
родителство кај деца со 
АСН“ 

2020 

4. Македонско 
научно 
здружение за 
аутизам, 14 
мај, 
платформа 
ZOOM 

Вебинар: „Визуелна 
поддршка на социјалната 
интеракција кај децата со 
АСН“ во рамки на 
проектот „Социјални 
вештини и позитивно 
родителство кај деца со 
АСН“ 

2020 

5. Македонско 
научно 
здружение за 
аутизам, 7 
мај, 
платформа 
ZOOM 

Вебинар: „Сензорна 
пречувствителност кај 
лицата со АСН“ во рамки 
на проектот „Социјални 
вештини и позитивно 
родителство кај деца со 
АСН“ 

2020 

6. Здружение за 
дислексија 
Ајнштајн, 28 
март, 
платформа 
ZOOM 

On line семинар: 
„Практични методи и 
алатки за дислексија и 
дискалкулија“  

2020 

7. – Детска 
фондација 
Песталоци , 3 
јули, 
Филозофски 
факултет – 
Скопје 

Тркалезна маса: 
„Подготовка на идните 
наставни кадри за 
квалитетно инклузивно 
образование“  

2019 

    
10
.3. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.б
рој 

Автори Наслов Издавач / година 



1. Kochoska, J., 
Sivakova-
Neskovska, 
D., Ristevska, 
M., 
Gramatkovski, 
B. 

New Horizons in 
Education and Social 
Studies Vol. 1, Chapter 5, 
Scientific Investigation on 
the Influence of Games on 
the Development of 
Students’ Social 
Competence, SKU: 
NHESS-V01, Category: 
Education And Social 
Studies, DOI: 
https://doi.org/10.9734/bpi/
nhess/v1, Book Publisher 
International, July 13, 
2020 

2020 

2. Ристевска, М. Mетодика на работа со 
деца со посебни 
образовни потреби 
(материјал за интерна 
употреба за студентите 
од прв циклус на 
насоката социјална и 
рехабилитациска 
педагогија), Педагошки 
факултет – Битола 

2019 

3. Ристевска, М. Инклузивна педагогија, 
Педагошки факултет – 
Битола 

2018 

4. Ристевска, 
М., Кочоска, 
Ј., 
Стојановски, 
Т. 

Прирачник за одделенски 
наставници /Планирање 
на наставата за 
Општество во прво 
одделение, Педагошки 
факултет – Битола/ 
Центар за развој на 
курикулумот 

2017 

5. Ристевска, 
М., 
Граматковски
, Б., 
Стојановски, 
Т. 

Приачник за одделенски 
наставници /Планирање 
на наставата за 
Општество во второ 
одделение, Педагошки 
факултет – Битола/ 
Центар за развој на 
курикулумот 

2017 



6. Ристевска, 
М., Гулевска, 
В., 
Стојановски, 
Т. 

Прирачник за одделенски 
наставници /Планирање 
на наставата за 
Општество во трето 
одделение, Педагошки 
факултет – Битола/ 
Центар за развој на 
курикулумот 

2017 

    
     

    
10
.4. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.б
рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Biljana 
Gramatkovski 
Marija 
Ristevska 
 

„Early bilingualism: 
challenge for educators 
and educational institutions 
(kindergartens and 
schools)“ 

Teacher - International Journal of 
Education Volume 17, May 2019 
(ISSN 1857-8888), Faculty of 
Education, University “St. Kliment 
Ohridski “- Bitola Pages 55-62 

2. Anastasov 
Blagojce 
Marija 
Ristevska 
 

„The role of the 
counselorin the 
pedagogical counseling 
process“ 

Teacher - International Journal of 
Education Volume 18, November 2019 
(ISSN 1857-8888), Faculty of 
Education, University “St. Kliment 
Ohridski “- Bitola Pages 54-59 

3. 

Jasminka 
Kocoska 
Marija 
Ristevska 
 

„Indicators of the teacher 
effectiveness in the 
educational process“ 

International Journal of Education 
TEACHER, Volume 15, May 2018, 
Faculty of Education- Bitola, 
University “St. Kliment Ohridski “- 
Bitola, Macedonia. ISSN 1857-8888. 
Available at: 
4.http://www.ijeteacher.com/index.php/
ijeteach/article/view/36 
 

4. Marija 
Ristevska 
Dance 
Sivakova 
Jasminka 
Kocoska 
Biljana 
Gramatkovski 
 

„Worksheets in the 
mathematics curriculum in 
primary education in the 
republic of Macedonia“ 

Зборник резимеа, Међународни 
научни скуп  2017, „Проблеми и 
дилеме савремене наставе у теорији 
и пракси“, Универзитет у Београду, 
Учитељски факултет, мај 2017 

    
    
    



5. Marija 
Ristevska 
 Dance 
Sivakova    
Neskovska 

„Advantages of the 
integrated curriculum 
planning“ 

Third International Conference 
“Education across Borders” - Education 
and Research across Time and Space -  
Педагошки факултет – Битола, 2016 

 6. 
 Sivakova, D.,  
Ristevska, М. 

„Improving the teaching 
and learning of 
Mathematics by the use of 
ICT“ 

Third International Conference 
“Education across Borders” - Education 
and Research across Time and Space -  
Педагошки факултет – Битола, 2016 

1
1.  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11
.1. 

Дипломски работи 10 

11
.2. 

Магистерски работи  

11
.3. 

Докторски 
дисертации 

 

1
2.  

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 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Biljana 
Gramatkovski 
Marija Ristevska 
Jasminka 
Kocoska 
Dance 
Sivakova-
Neskovska 

„The speech of pre-
school children- 
opportunities for its 
improvement“ 

Junior Scientific Researcher - JSR 
Volume 5, No.2,  November 2019  
(ISSN: 2458-0341) Pages 41 - 52  

 

2. Marija Ristevska 
Jasminka 
Kocoska 
Biljana 
Gramatkovski 
Dance 
Sivakova-
Neskovska 

„The students’ values 
acquired at school“ 

Junior Scientific Researcher - JSR 
Volume 5, No.2,  November 2019  
(ISSN: 2458-0341) Pages 24-40  

 

3. 
Biljana 
Gramatkovski  
Jasminka 
Kocoska   
Marija Ristevska  
Dance Sivakova 

„The Expressive 
Reading as an 
Opportunity for 
Improvement of the 
Preschool Children’s 
Speech“ 

International Journal of Innovation and 
Research in Educational Sciences - 
IJIRES (ISSN : 2349 - 5219) Pages 99-
104  Index Copernicus Value (ICV): 
76.24 Indexed By: Index Copernicus, 
Google scholar, UK Index и др.  
издаден во Volume 4, Issue 1, January, 
2017 

    
    
    



     
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 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 

Dance Sivakova 

Jasminka 

Kocoska  Marija 

Ristevska   

Biljana 

Gramatkovski       

„ICT – The 

Educational Programs 

in Teaching 

Mathematics“ 

TEM Journal(Technology Education 
Management Informatics) Journal of 
Association for Information 
Communication Technology Education 
and Science (ISSN : 2217 - 8309) 
Pages 469- 478 Indexed By: WEB OF 
SCIENCE - Thomson Reuters 
(Emerging Sources Citation Index), 
EBSCO Host, Index Copernicus ICV 
91.05, Doi, MIAR Matriu d’Informacio 
per a I’Avaluacio de Revistes,  E 
Central and Eastern European Online 
library,  ResearchBib, DOAJ - 
Directory of open access journals, 
Open access и Google scholar. Online 
at: www.temjournal.com    Издаден во 
Volume 6, No.3, August 2017 

2.    
12
.3. 

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

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1. Marija 
Ristevsk
a 
Dance 
Sivakova 
Jasminka 
Kocoska 
Biljana 
Gramatk
ovski 
 

„Worksheets in the 
mathematics 
curriculum in 
primary education 
in the republic of 
Macedonia“ 

Зборник резимеа, 
Међународни научни 
скуп  2017, „Проблеми и 
дилеме савремене наставе 
у теорији и пракси“, 
Универзитет у Београду, 
Учитељски факултет, мај 
2017 

2017 

2. Marija 
Ristevsk
a 
 Dance 
Sivakova    
Neskovs
ka 

„Advantages of the 
integrated 
curriculum 
planning“ 

Third International 
Conference “Education 
across Borders” - Education 
and Research across Time 
and Space -  Педагошки 
факултет – Битола, 2016 

2016 



3. 
 
Sivakova
, D.,  
Ristevsk
a, М. 

„Improving the 
teaching and 
learning of 
Mathematics by the 
use of ICT“ 

Third International 
Conference “Education 
across Borders” - Education 
and Research across Time 
and Space -  Педагошки 
факултет – Битола, 2016 

2016 

  4.  
Sivakova
, D.,  
Ristevsk
a, М. 

 
Creative use of ICT 
in developing and 
changing the 
environment for 
learning 
with 
mathematically 
gifted students 

2nd Iinternational Scientific 
Conference: Gifted and 
Talented Progress-Makers – 
2020. Faculty of Education- 
Bitola, University “St. 
Kliment Ohridski“- Bitola, 
Macedonia. 

 
 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Ред. бр. 1 
 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Милена Пејчиновска-Стојковиќ 
2. Дата на раѓање 6.5.1982 г. 
3. Степен на образование Трет 
4. Наслов на научниот 

степен 
Доктор по педагогија во областа на методиките 

5. Каде и кога го завршил 
образованието односно 
се стекнал со научен 
степен 

Образование Година Институција 
Високо 
образование 
 
 

2005 
 
 
 
 

Педагошки факултет – Битола 
Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ – Битола 

Магистериум 2010 Педагошки факултет – Битола 
Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ – Битола 

Докторат  2015 Педагошки факултет – Битола 
Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ – Битола 

6. Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
магистер 

Подрачје Поле Област 
Природно-
општествено 

Образовани
е 

Методика – 50504, Друго 
(природни и општествени науки) – 
50525 

7. Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
доктор 

Подрачје Поле Област 
Природно-
општествено 

Образовани
е 

Методика – 50504, Образование на 
наставници – 50513, Друго 
(природни и општествени науки) – 
50525 

8. Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во кое 
е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет – 
Битола  

Вонреден професор 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на 
предметот 

Студиска програма – институција 

1. Методика на 
природо-научното и 
општественото 
подрачје 1  

Наставник за одделенска настава /Педагошки 
факултет – Битола 

2. Методика на 
воспитно-
образовната работа 
по ЗПО 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

3. Природни науки Наставник за одделенска настава/Педагошки 
факултет – Битола 



4. Педагошка 
практика 

Наставник за одделенска настава/Педагошки 
факултет – Битола 

5. Нашата татковина Наставник за одделенска настава/Педагошки 
факултет – Битола 
Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 
Македонски јазик и книжевност / Педагошки 
факултет – Битола 
Англиски јазик и книжевност/ Педагошки 
факултет – Битола 
Социјална и рехабилитациска педагогија/ 
Педагошки факултет - Битола 

6. Еколошко 
воспитание 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола  

7. Превенција на 
девијантно 
однесување 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 
Педагошки факултет – Битола 

8. Медиумска култура 
во наставата 

Наставник за одделенска настава /Педагошки 
факултет – Битола 
Македонски, англиски јазик и книжевност / 
Педагошки факултет – Битола 

   
   
   
   
   
   
   

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

Ред. број Наслов на 
предметот 

Студиска програма/институција 

1. Методика на 
наставата по 
природа 

Методика на одделенска настава 
Педагошки факултет – Битола 

2.  Методика на 
наставата по 
запознавање на 
околината 

Методика на одделенска настава 
Педагошки факултет – Битола 

3.  Методика на 
наставата  по 
природни науки и 
технологија 

Методика на одделенска настава 
Педагошки факултет – Битола 

4. Методичко 
моделирање 

Методика на одделенска настава 
Педагошки факултет – Битола 

 5. Методички 
практикум 

Методика на одделенска настава 
Педагошки факултет – Битола 

 6. Стратегии во 
наставата по 
англиски јазик и 
книжевност 

Англиски јазик и книжевност  
Педагошки факултет – Битола 



 7. Методичка 
практика 

Англиски јазик и книжевност  
Педагошки факултет – Битола 

 8. Методичка 
практика 

Македонски јазик и книжевност 

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

Ред. број Наслов на 
предметот 

Студиска програма/институција 

1. Методичко 
моделирање на 
наставата по 
природни науки 

Образовни науки  
Педагошки факултет – Битола 

2. Развој на креативни 
компетенции во 
наставата 

Образовни науки  
Педагошки факултет – Битола 

  3. Методика на 
креативната настава 
по англиски јазик 

Настава за јазик/ Педагошки факултет – Битола 

  4. Интерактивни 
вештини 

Настава по јазик /Менаџмент во образование 
Педагошки факултет – Битола 

  5. Комуникациски 
аспакти на 
наставата 

Настава за јазик/ Педагошки факултет – Битола 

  6. Наставникот и 
надарените ученици 

Образование на надарени и талентирани 
Педагошки факултет – Битола 

  7. Самоевалвацијата 
на постигањата на 
надарените и 
талентираните  

Образование на надaрeни и талентирани 
Педагошки факултет – Битола 

10
. 

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

Ред.број Автори Наслов Издавач/ година 
1. 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) 
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област на 
научниот степен 
магистер 

Подрачје Поле Област 
Општествени 
науки 

Образов
ание 

Методика 

7. Подрачје, поле и 
област на 
научниот степен 
доктор 

Подрачје Поле Област 
Општествени 
науки 

Образов
ание 

Методика 

8. Доколку е во 
работен однос да 
се наведе 
институцијата 
каде работи и 
звањето во кое е 
избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки 
факултет-Битола 

Вонреден професор, Методика, Образование на 
наставници, Друго(природни и општествени 
науки) 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии 
9.1
. 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
Ред. број Наслов на 

предметот 
Студиска програма / институција 

1. Методика на 
воспитно-
образовната 
работа по 
македонски 
јазик 

Воспитувач-Педагошки факултет-Битола 

2. Култура на 
изразување 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

3. Медиумска 
писменост 

Социјална и рехабилитациска педагогија/Педагошки 
факултет-Битола 

4. Култура на 
говор 

ИТО/Педагошки факултет-Битола, Наставник за 
одделенска настава /Педагошки факултет-Битола, 
преведување од македонски на англиски јазик и 
обратно/Педагошки факултет-Битола  



5. Педагошка 
документација 
во градинките 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

6. Јавен настап Одделенски наставник,  Воспитувач, Англиски јазик и 
книжевност, Македонски јазик и книжевност/Педагошки 
факултет-Битола 

 7. Македонски 
јазик како 
странски јазик 
1 (за странски 
студенти)  

Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и 
книжевност 

 8. Педагошка 
практика  

Воспитувач II, IV, VI, VIII семестар, Одделенски наставник 

    
    
9.2
.  

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. број Наслов на 

предметот 
Студиска програма / институција 

1. Култура на 
изразување 

Одделенски наставник, Воспитувач/Педагошки факултет-
Битола 

2. Методички 
практикум 

Одделенски наставник, Воспитувач/Педагошки факултет-
Битола 

 3. Современи 
тенденции во 
воспитно-
образовната 
работа по 
македонски 
јазик 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

9.3
. 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. број Наслов на 

предметот 
Студиска програма / институција 

1. Методичко 
моделирање на 
наставата 
физичко и 
здравствено 
образование  

Образовни науки/Педагошки факултет-Битола 

2. Интерактивна 
комуникација 
во воспитно-
образовниот 
процес 

Образовни науки/Педагошки факултет-Битола 

  3. Методичко 
моделирање на 
наставата по 
јазик и 
литература 

Образовни науки/Педагошки факултет-Битола 



  4. Јазично 
планирање и 
јазична 
политика 

Настава по јазик/Педагошки факултет-Битола 

  5. Пристапи во 
развојот на 
јазичното 
креативно 
изразување 

Образование на надарени и талентирани/Педагошки 
факултет-Битола 

  6. Методика на 
креативната 
настава по 
македонски 
јазик и 
литература 

Настава по јазик/Педагошки факултет-Битола 

  7. Методика на 
критичка 
писменост 

Настава по јазик/Педагошки факултет-Битола 

  8. Комуникациск
и аспекти на 
наставата 

Настава по јазик/Педагошки факултет-Битола 

  9. Билингвизам Настава по јазик/Педагошки факултет-Битола 
1
0. 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.
1. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.б
рој 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Marija 
Ristevska; 
Jasminka 
Kochoska; 
Biljana 
Gramatkovsk
i & Dance 
Sivakova-
Neshkovski  
 

The students’ 

values acquired 

at school  

Junior Scientific Researcher, Volume V, No. 2, 
November 2019, pp. 24-40, ISSN–L 2458-0341, 
ISSN (online): 2458-0341; SC Research 
Publishing SRL company, Romania, Vrancea 
County, Focșani City; Available at: 
https://www.jsrpublishing.com/number/15/no-2-
november-2019/ 

2. Biljana 
Gramatkovsk
i; Marija 
Ristevska; 
Jasminka 
Kochoska & 
Dance 
Sivakova-
Neshkovskа 

 

The speech of 

pre-school 

children- 

opportunities for 

its improvement 

Junior Scientific Researcher, Volume V, No. 2, 
November 2019, pp. 41-52, ISSN–L 2458-0341; 
SC Research Publishing SRL company, 
Romania, Vrancea County, Focșani City; ISSN 
(online): 2458-0341. Available at: 
https://www.jsrpublishing.com/number/15/no-2-
november-2019/ 



3. 

Dance 
Sivakova, 
Jasminka 
Kocoska,       
Marija 
Ristevska& 
Biljana 
Gramatkovs
ki 

ICT-The 

Educational in 

Teaching 

TEM Journal (Technology Education 
Management Informatics) Journal of Association 
for Information Communication Technology 
Education and Science (ISSN : 2227 – 8309) 
Pages 469-478 Indexed By: WEB OF 
SCIENCE_Thomson Reuters(Emerging Sources 
Citation Index), EBSCO Host, Index Copernicus 
ICV 91.05, Doi, MIAR Matriu d’informacio per 
a l’Avaluacio de Revistes, E Central ans Rastern 
European Online library, ResearchBid, DOAJ-
Directory of open access journals, Open access 
and Google scholar, Volume 6, No 3, Aug. 2017, 
online at. www.temjounal.com 

4. Biljana 
Gramatkovs
ki, Jasminka 
Kochoska, 
Marija 
Ristevska & 
Dance 
Sivakova  

The Expressive 

Reading as an 

Opportunity for 

Improvement of 

the Preschool 

Children’s 

Speech 

IJIRES Source of Knowledge (International 
Journal of Innovation and Research in 
Educational Sciences) Volume 4, Issue 1, Jan. 
2017, ISSN (Online): 2349–5219 IJIRES Index 
Copernicus Value (ICV): 76.24, online at: 
http://www.ijires.org/index.php/issues?view=pub
lication&task=show&id=243 

5. Biljana 
Gramatkovsk
i & Jasminka 
Kocoska Early 

development of 

bilingualism 

„4th International Conference Education 
Across Borders Education in the 21 Century: 

Challenges and Perspectives”,University of 
Western Macedonia-Faculty of Education, 
Florina, Greece, 19-20 October 2018, 
Florina, Greece  
 

10.
2. 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.б
рој 

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 на 
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. 
Министерст
во за труд и 
социјална 
работа, 
Светска 
банка 

Social Services 
Improvement 
Project (SSIP), 
Implementacion 
MELQO 
Measurement in 
N.M. 

Декември 2019 – Јуни 2024 

5.    
10.
3. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.б
рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 
Ристевска 
М, 
Граматковс
ки Б. & 
Стојановск
и Т. 

Прирачник за 
одделенски 
наставници-
планирање на 
наставата за 
Општество во 
второ 
одделение 

Центар за развој на курикулумот, Педагошки 
факултет-Битола, 2017 



2. Jasminka 
Kochoska, 
Dance 
Sivakova-
Neskovska, 
Marija 
Ristevska, 
Biljana 
Gramatkovs
ki 

New Horizons in 
Education and 
Social Studies 
vol.1 

Book Publisher International, Innovative 
Science, Technology, Medicine, 
Humanities&Commerce book publisher, 2020 

3.    
4.    
5.    

10.
4. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.б
рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 
Marija 
Ristevska, 
Dance 
Sivakova, 
Jasminka 
Kocoska & 
Biljana 
Gramatkovs
ki 

Worksheets in 

the 

mathematics 

curriculum in 

primary 

education in the 

republic of 

Macedonia  
 

Зборник резимеа, Међународни научни 
скуп 2017, Проблеми и дилеме савремене 
наставе у теорији и пракси, Универзитет у 
Београду, Учитељски факултет, мај 2017 

2. 

Biljana 
Gramatkovs
ki & Marija 
Ristevska  

Early 

bilingualism: 

challenge for 

educators and 

educational 

institutions 

(kindergartens 

and schools) 
 

Teacher - International Journal of Education, 
Faculty of Education, University “St. 
Kliment Ohridski “- Bitola, Volume 17, May 
2019 

3. 
Aleksandra 
Lazarevska 

&Biljana 
Gramatkovs
ki 

Types of 

communication 

in the teaching 

of the subject 

Macedonian 

language 

Teacher - International Journal of 

Education, Faculty of Education, University 
“St. Kliment Ohridski “- Bitola, Volume 19, 
May 2020Available at: 
https://www.ijeteacher.com/index.php/ijetea
ch/article/view/112 



4. 
Jasminka 
Kochoska & 
Biljana 
Gramatkovs
ki 

The greatest 

enemies of 

successful 

learning in the 

classroom 

Book of Apstakts, „4th International 
Conference Education Across Borders 
Education in the 21 Century: Challenges and 
Perspectives”,University of Western 
Macedonia-Faculty of Education, Florina, 
Greece, 19-20 October 2018, Florina, Greece 

5. Jasminka 
Kochoska 
&Biljana 
Gramatkovsk
i  

 

Key obstacles 

affecting 

successful 

classroom 

learning 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 9, Issue 18, November 
2019, p. 47-53, Faculty of Education- Bitola, 
University “St. Kliment Ohridski“- Bitola, 
Macedonia. ISSN 1857-8888.   

6.    
1
1.  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.
1. 

Дипломски работи Повеќе од 40 

11.
2. 

Магистерски работи / 

11.
3. 

Докторски 
дисертации 

/ 

1
2.  

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 Автори 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 Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    

12.
3. 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. број Авто

ри 
Наслов на 
трудот 

Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1.     
2.     
3.     

 

 

 

 

 

 
  



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

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

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

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 
учител 

2000 Педагошки факултет-Битола 

Магистер по 
педагогија во 
областа на 
методиките 

2007 Педагошки факултет-Битола 

Доктор по 
педагогија во 
областа на 
методиките 

2012 Педагошки факултет-Битола 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 
науки 

Образо
вание 

Методика 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 
науки 

Образо
вание 

Методика 

8.  
Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет, 
Битола 

Вонреден професор, 50504 Методика, 
50513 Образование на наставници и 
50525 Друго (природни и 
општествени науки) 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Методика на наставата по 
математика 

Наставник за одделенска настава /Педагошки 
факултет-Битола 

2. 

Методика на воспитно- 
образовната работа по 
математика 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

 

3. 

Методика на наставата по 
техничко образование 

Информатика и техничко образование/ 
Педагошки факултет-Битола и  Технички 
факултет-Битола 

 

4. 

Методички практикум по 
техничко образование 

Информатика и техничко образование/ 
Педагошки факултет-Битола и  Технички 
факултет-Битола 

 
5. 

Техничко образование со 
методика 

Наставник за одделенска настава /Педагошки 
факултет-Битола 



 

 6. Математичко- дидактички игри Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 
 

7. 
Визуелни дидактички средства Социјална и рехабилитациска педагогија 

/Педагошки факултет-Битола 
 

8. 
Практична настава Наставник за одделенска настава /Педагошки 

факултет-Битола 
 

 

 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Методички концепти во 
почетната настава по математика 

Наставник за одделенската настава/Педагошки 
факултет-Битола 

2. 
Модернизација на почетната 
настава по математика 

Наставник за одделенската настава/Педагошки 
факултет-Битола 

 

3. 
Методичко моделирање и 
обликување на наставата по 
математика 

Наставник за одделенската настава/Педагошки 
факултет-Битола 

 

4. 

Методички концепти во 
почетната воспитно- 
образовна работа по 
математика 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

 

5. 

Модернизација на 
почетната воспитно- 
образовна работа по 
математика 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

 

6. 

Методичко моделирање и 
обликување на воспитно- 
образовната работа по 
математика 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

 
7. 

Училишна култура и 
однесување 

Менаџмент во образованието/Педагошки 
факултет-Битола 

 
8. Претпримеништво 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. 
Современи тенденции во 
наставата по математика 

Образовни науки/ Педагошки факултет-Битола 

2. 
Откривање и работа со 
математички таленти 

Надарени и талентирани/ Педагошки факултет-
Битола 

  3 Методичко моделирање на Образовни науки/ Педагошки факултет-Битола 



наставата по математика 
10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Biljana Gramatkovski 
Marija Ristevska 
Jasminka Kocoska 
Dance Sivakova-
Neskovska 

„The speech of pre-
school children- 
opportunities for its 
improvement“ 

Junior Scientific Researcher - JSR 
Volume 5, No.2,  November 2019  
(ISSN: 2458-0341) Pages 41 - 52  

 

2. 

Marija Ristevska 
Jasminka Kocoska 
Biljana Gramatkovski 
Dance Sivakova-
Neskovska 

„The students’ 
values acquired at 
school“ 

Junior Scientific Researcher - JSR 
Volume 5, No.2,  November 2019  
(ISSN: 2458-0341) Pages 24-40  

 

3. 

Gramatkovski, B. 
Kocoska, J., Ristevska, 
M.,  Sivakova, D., 

The Expressive 

Reading as an 

Opportunity for 

Improvement of 

the Preschool 

Children’s Speech 

IJIRES Source of Knowledge 
(International Journal of 

Innovation and Research in 

Educational Sciences) Volume 4, 
Issue 1, Jan. 2017, ISSN (Online): 
2349–5219 IJIRES Index Copernicus 
Value (ICV): 76.24, online at: 
http://www.ijires.org/index.php/issue
s?view=publication&task=show& 
 

4. 

Sivakova, D., Kocoska, 
Ј., Ristevska, М., 
Gramatkovski, B.  
 

ICT – The 

Educational 

Programs in 

Teaching 

Mathematics 

Volume 6, No.3, August 2017 во TEM 
Journal(Technology Education 
Management Informatics) Journal of 
Association for Information 
Communication Technology Education 
and Science (ISSN : 2217 - 8309) Pages 
469- 478 Indexed By: WEB OF 
SCIENCE - Thomson Reuters 
(Emerging Sources Citation Index), 
EBSCO Host, Index Copernicus ICV 
91.05, Doi, MIAR Matriu d’Informacio 
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towards the clients 

International Journal of Education 
TEACHER, Volume 8, Issue  16, p. 84-
94, November 2018, Faculty of 
Education- Bitola, University “St. 
Kliment Ohridski“- Bitola, Macedonia. 
ISSN 1857-8888.   

7. Jasminka Kochoska Freedom of speech vs 
hate speech in 
democratic society 

International Journal of Education 
TEACHER, Volume 8, Issue 13, p. 12-
17.  April 2017, Faculty of Education- 
Bitola, University “St. Kliment Ohridski 
“- Bitola, Macedonia. ISSN 1857-8888. 
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Information Communication Technology 
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Analytics), Volume 6, Issue 3, Pages 469-
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The Expressive 
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IJIRES Source of Knowledge 
(International Journal of Innovation 
and Research in Educational Sciences) 
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(Online): 2349–5219 IJIRES Index 
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12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. број Автори Наслов на 

трудот 
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and challenges 
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Investment in 
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key factor in 
raising future 
citizens 

1st International Scientific 
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Cooperation LOJA in the 
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“Anchoring Multiethnic Youth 
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for Future Teachers”, Tetovo, 
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2020 
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Kochoska & 
Blagojche 
Anastasov 

 
Gifted children 
and their social 
skills 
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Talented Progress-Makers – 
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The greatest 
enemies of 
successful 
learning in the 
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4th International Conference 
"Education Across Borders“, 
Education in the 21st Century: 
Challenges and Perspectives, 
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Education, Florina, Greece. 

 
 
 

2018 

  5. Marija 
Ristevska, 
Dance 
Sivakova, 
Jasminka 
Kocoska & 
Biljana 
Gramatkovski 

Worksheets in 
the 
mathematics 
curriculum in 
primary 
education in 
the Republic of 
Macedonia 

 

 

Мећународни научни скуп, 

Универзитет у Београду, 

Учитељски факултет, 

Аранћеловац- Србија 

 

 
 
 
 

2017 
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Хуманистички науки Наука за 

јазикот 
Лингвистика и 
Преведување 

7. Подрачје, поле и област на 
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Подрачје Поле Област 
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8. Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран и во 
која област 

Институција Звање во кое е избран и 
област 

Педагошки факултет - Битола Виш лектор по англиски 
јазик 
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Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Современ англиски јазик 1, задолжителен 
Современ англиски јазик 2, задолжителен 
Современ англиски јазик 3, задолжителен 
Современ англиски јазик 4, задолжителен 
Современ англиски јазик 5, задолжителен 
Современ англиски јазик 6, задолжителен 
Современ англиски јазик 7, задолжителен 
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Англиски јазик и книжевност; ПФБТ 

2. Англиски - прв странски јазик1, изборен  
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ПФБТ 
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 6. Основен англиски 1 за ИТО, задолжител. 
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Технички факултет – Битола и ПФБТ 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   
2.   

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   
2.   

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

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1.  Janusheva, V., Ivanovska, A., 
Bosilkovska, S., The 

Orthography of the 

Compound Nouns in the 

Macedonian and the 

English Language 

(Comparative Insights), 
International Journal of 
Education – Teacher, “St. 
Kliment Ohridski” Bitola 
University; Faculty of 
Education – Bitola; eISSN 
1857-8888; doi: 
10.20544/teacher. 16 02;  
2018 

   

2.  Janusheva, V., Bosilkovska, 
S., Jurukovska, J., 
Comparative Analysis of the 

Phraseological Expressions 

in the Macedonian and the 

English Language  (without 

verb in their structure); 

European Journal of 
Literature, Language and 
Linguistics Studies ISSN: 
2559 - 7914  ISSN-L: 2559 - 
7914  Available online at 
www.oapub.org/lit; doi: 
10.5281/zenodo.1453548| 
Volume 2| Issue4|2018 

 

  

3.    
4.    



5.    
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 
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2.    
3.    
4.    
5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи  
11.2. Магистерски работи  
11.3. Докторски дисертации  

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 

Автори 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 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 
собир/ 

Година 



конференција 
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2.     
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Магистер – 
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Доктор по 
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науки 

2016 Педагошки факултет - Битола  
 

6. Подрачје, поле и 
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Менаџмент Менаџмент во образование 

7. Подрачје, поле и 
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Образовани
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Доцент  
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на студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на 
предметот 

Студиска програма – институција 

1. Менторство Наставник во одделенска настава; Воспитувач; 
Англиски јазик и книжевност; Македонски јазик и 
книжевност; Преведување и толкување / Педагошки 
факултет - Битола 
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образовната 
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Англиски јазик и книжевност; Македонски јазик и 
книжевност / Педагошки факултет - Битола 
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Студиска програма/институција 

1. Училишен 
менаџмент 

Менаџмент во образование; Англиски јазик и 
книжевност / Педагошки факултет - Битола 

2.  Проектен 
менаџмент 

Наставник по одделенска настава / Педагошки 
факултет - Битола 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. број Наслов на 

предметот 
Студиска програма/институција 

1.   
2.   

  3.   
  4.   
  5.   
  6.   
10
. 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1
. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.бро
ј 

Автори Наслов Издавач/ година 

1. Митревски, 
В., 
Стојановска
, В. 

,,Поврзаноста на 
интелектуалните 
вредности со 
знаењето” 

Зборник на трудови, Втора 
интернационална научна 
конференција Надарените и 
Талентираните Креатори на 
Прогресот организиран од 
Универзитетот св. Климент Охридски 
Битола, Педагошки факултет, Битола 
28 Октомври, 2020 CIP – 
Каталогизација во публикација 
Матична и универзитетска библиотека 
,,Св. Климент Охридски”, Битола. 
376.54 (063). стр. 269-274 



2. Stojanovska, 
V., 
Petrovski, Ј.  

,,Digital 
entrepreneurship as a 
contemporary 
challenge” 

Conference Proceedings of VI 
International Science Conference 
Contemporary management challenges 
and the organizational sciences, BAS 
Institute of Management Bitola, Business 
Academy Smilevski - BAS, Skopje, 
University of Milton Friedman-
Budapest, Hungary, 2020  
ISBN 978-608-4729-10-5 
UDK 
334.722.012.63/.65:004]:303.62(497.7) 
334.722:004].01 

3. Stojanovska, 
V., Popovski 
– Petrova, N. 

,,Development of 
creativity from the 
perspectives of 
primary education 
students” 

,,Horizons” International Scientific 
Journal: University st. Kliment Ohridski 
– Bitola, Vol.24, ISSN: 1857-9884 DOI 
10.20544/HORIZONS.A.24.1.20.P21 
May, 2020 

4. Mitrevski, 
V., 
Stojanovska, 
V. 

,,The Role of the 
Lesson Plan in the 
Class of Physical 
Education in 
Student’s 
Development” 

International Journal of Science and 
Research (IJSR) Vol. 6, ISSN (Online): 
2319 – 7064 Impact Factor (2015): 
6.391, DOI 10.21275/ART20171616 
https://www.ijsr.net/archive/v6i3/v6i3.ph
p, Volume 6 Issue 3, March 2017, pg. 
1709 – 1713. 

5. Стојановска
, В. 

,,Улогата на 
училишните водачи 
во развојот на 
креативните и 
иновативни 
вештини кај 
учениците” 

Годишњак Српске Академија 
образовања Година XIII ISSN 1820 – 
5461, стр. 35 – 51 УДК: 37.036 
Maj, 2018 

 

    
10.2
. 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.бро
ј 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Стојановскa 
Весна 

Реализација на  
обуката БАСТИОН - 
развивање на меки 
вештини и социјални 
компетенции за 
тимско решавање на 
проблеми 

Светска банка / МОН/2019 

2.    
3.    
4.    

5.    



10.3
. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бро
ј 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    
3.    
4. .   
5.    

10.4
. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бро
ј 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Kevereski 
Ljupco, 
Stojanovska 
Vesna, 

,,Superior-Inferior 
Rivalry between 
“emotional” and the 
“Rational Mind” in 
Globalization” 
 

International Scientific Conference 
,,Globalization challenges and social – 
economic environment of the EU” 
University of Novo mesto, September 
2020; ISBN 978-961-6309-58-5 
COBISS.SI-ID 43580931 

2. Стојановска
, В., 
Митревски, 
В. 

„ Улога и значење на 
талент менаџмент 
во организациите” 

Зборник на трудови, Втора 
интернационална научна 
конференција Надарените и 
Талентираните Креатори на 
Прогресот организиран од 
Универзитетот св. Климент Охридски 
Битола, Педагошки факултет.2020 
CIP – Каталогизација во публикација 
Матична и универзитетска библиотека 
,,Св. Климент Охридски”, Битола. 
376.54 (063). стр.117-124 

3. Petrovski, J., 
Stojanovska, 
V 

„Use of gamification 
in the enterprise” 

Conference Proceedings of VI 
International Science Conference 
Contemporary management challenges 
and the organizational sciences, BAS 
Institute of Management Bitola, Business 
Academy Smilevski - BAS, Skopje, 
University of Milton Friedman-
Budapest, Hungary, 2020  
ISBN 978-608-4729-10-5  
UDK 334.72:004.7(100) 

4. Stojanovska, 
V. 

,,Philosophical 
perspectives of 
education: A brief of 
the four pillars of 
learning” 

,,Teacher” International Journal of 
Education Bitola: University St. Kliment 
Ohridski, Faculty of education-Bitola, 
Vol.13, eISSN:1857-8888, pg.25-35 
DOI:10.20544/teacher.13.14   
December, 2017 

 



5. Стојановска
, В. 

„ Менаџирање на 
иновациите во 
образовниот систем 
со фокус кон 
креирање и 
одржување на 
иновативна култура 
“ 

Зборник на трудови, Шести стручен 
симпозиум ,,Менаџментот и 
современите практики”, со предметен 
фокус: Предизвици и можности во 
современи услови на работење, 
Бизнис Академија Смилевски – БАС, 
Скопје и БАС Институт за менаџмент, 
Битола, Скопје одржан на 17.05.2020 
стр.83-89 УДК: 
005.73:37.014.5(497.774/.777). 

11
.  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1
. 

Дипломски работи 7 

11.2
. 

Магистерски работи / 

11.3
. 

Докторски дисертации / 

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 Автори 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 Автори Наслов Издавач/година 
    
    

12.3
. 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. број Автор

и 
Наслов на 
трудот 

Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1.     
2.     
3.     

  



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

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

1. Име и презиме Виктор Митревски 

2. Дата на раѓање 28. 03. 1963 г. 

3. Степен на образование Доктор на науки 
4. Наслов на научниот степен Доктор по кинезиолошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 
професор по 
физичко 
воспитување 

1988 Универзитет Св. Кирил и Методиј 
Скопје, Факултет за физичка култура, 
Скопје  

Магистер на 
кинезиолошки 
науки 

2009 Универзитет Св. Кирил и Методиј 
Скопје, Факултет за физичка култура, 
Скопје  

Доктор по 
кинезиолошки 
науки 

2012 Универзитет Св. Кирил и Методиј 
Скопје, Факултет за физичка култура, 
Скопје 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 
науки 

Кинези
ологија 

Применета кинезиологија 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 
науки 

Кинези
ологија 

Применета кинезиологија 

8.  Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

СОУ “Крсте Петков 
Мисирков“ – Демир 
Хисар 

Вонреден професор по менаџмент на 
спортот, спортската рекреација и 
физичкото воспитување 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

студии 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Основи на спортот и 
здравственото воспитание 

Наставник за одделенска настава – Педагошки 
факултет, Битола 

2. 
Методика на наставата по спорт 
и здравствено воспитание 

Наставник за одделенска настава – Педагошки 
факултет, Битола 

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

4. 
Методика на физичко 
воспитание 

Воспитувач – Педагошки факултет, Битола 

 
5. 

Дизајнирање и продажба на 
забавни настани 

Опeративен менаџмент – Бизнис академина 
Смилевски, Битола 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 



1. 
Педагошка биомеханика Магистер по методика во одделенска настава – 

Педагошки факултет Битола 
 

2. 
Психомоторика Магистер по методика во одделенска настава – 

Педагошки факултет Битола 
 

3. 
Основи на спортската 
гимнастика со методика 

Магистер по методика во одделенска настава – 
Педагошки факултет Битола 

 
4. 

Основи на атлетските 
дисциплини со методика 

Магистер по методика во одделенска настава – 
Педагошки факултет Битола 

 
5. 

Педагошка биомеханика Магистер воспитувач со предметна 
специјалност физичко и здравствено воспитание 
– Педагошки факултет Битола 

 
6. 

Психомоторика Магистер воспитувач со предметна 
специјалност физичко и здравствено воспитание 
– Педагошки факултет Битола 

 
7. 

Основи на спортската 
гимнастика со методика 

Магистер воспитувач со предметна 
специјалност физичко и здравствено воспитание 
– Педагошки факултет Битола 

 
8. 

Основи на атлетските 
дисциплини со методика 

Магистер воспитувач со предметна 
специјалност физичко и здравствено воспитание 
– Педагошки факултет Битола 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Методичко моделирање на 
наставата физичко и здравствено 
образование 

Доктор по образовни науки, Педагошки 
факултет Битола 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Митревски, В.  
 
 
 
 

Улогата на 
менаџментот на 
знаење во 
реализацијата на 
програмите по 
ФЗО од 
одделенска 
настава 
 

Во зборник на трудови 
„Менаџмеџментот и современите 
практики“, 2017 (стр. 251-259). 
Скопје: Петти меѓународен 
симпозиум. 

2. 

Mitrevski, V. & 
Stojanovska, V.  
 

The role of the 
Lesson Plan in the 
Class of Physical 
Education in the 
Student’s 
Development 
 

Journal of „ INTERNATIONAL 
JOURNAL OF SCIENCE AND 
RESEAREH (IJSR)“, (India), Vol. VI, 
Issue - 3, 2017. Str. 1709-1713. IF: 
6,391 
 



3. 

 
Митревски, В. и 
Митревска, М. 

Улогата на 
менаџирање со 
знаење врз 
успешнста на 
образовните 
институции 

Во зборник на трудови: На петтата 
меѓународна конференцја 
„Современите менаџерски 
предизвици“ со предметен фокус 
„Иновациите и организацискиот 
развој“ . Битола: БАС Институт за 
менаџмент, 2018 (стр. 355-363).  

4. 
Mitrevski, V. and 
Aceski, A. 

Effective 
modifications for 
creative physical 
and health 
education   

International Journal of Research in 
Physical Education, Sport and Health, 
Skopje. 2019, Vol. 9, No. 2, p.p. 45-49. 

5. 

Митревски, В. Улогата на 
наставникот во 
процесот на 
менаџирање со 
знаењето 

Во зборник на трудови 
„Менаџмеџментот и современите 
практики“, 2019 (стр. 108-112). 
Скопје: Шетти меѓународен 
симпозиум. 

      

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

БАС Институт за 
менаџмент - Битола 

РСФОК (Развивање 
старатегиски фокусирана 
организација за 
конкурентност) 

2015/16 

2. 

(OSCE) Organization for 
Security and Co-
operation in Europe, 
Skopje 

IMPACT EVALUATION OF 
THE TRAINING ON THE 
NEW LAW ON CRIMINAL 
PROCEDURE  

 

Dekemvri, 2016 

  

3. 

БАС Институтот за 
менаџмент - Битола 

ВИКО (Влијанието на 
иновациите врз 
конкурентноста  на 
организациите) 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Митревски, В.  Сегментација и потенцијали ФФК, Кондиција, 



 

 

 

 

 

 

 на целните пазари кај 
спортските настани 

(Скопје), 2020, (13), 64-
68. 

2. Митревски, В.  
Спортските настани и 
потребата од нивно 
организирање. 

ФФК, Кондиција, 
(Скопје), 2017,  (6), 1-4. 

3. 
Митревски, В. и 
Митревска, М. 

Финансирање на спортски 
настани 

ФФК, Кондиција, 
(Скопје), 2018, (8), 9-12. 

4. 
Митревски, В. и 
Митревска, М. 

Ефектите од спортските 
натани во опкружувањето 

ФФК, Кондиција, 
(Скопје), 2018, (9), 21-25 

5. 
Митревски, В. и 
Митревска, М. 

Планирање на маркетинг 
целите кај спортските настани 

ФФК, Кондиција, 
(Скопје), 2019, (11), 52-
55 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 7 

11.2 Магистерски работи 4 

11.3 Докторски работи / 

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

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор             Наслов Издавач / година 

1. 

Mitrevski, V. & 
Stojanovska, V.  
 

 

The role of the Lesson Plan in 
the Class of Physical 
Education in the Student’s 
Development 
 

Journal of „ 
INTERNATIONAL 
JOURNAL OF SCIENCE 

AND RESEAREH (IJSR)“, 
(India), Vol. VI, Issue - 3, 
2017. Str. 1709-1713. IF: 
6,391 
 

2. 

Митревски, В.  

 

Улогата на менаџментот на 
знаење во реализацијата на 
програмите по ФЗО од 
одделенска настава 

Во зборник на трудови 
„Менаџмеџментот и 
современите практики“, 
2017, (стр. 251-259). 
Скопје: Петти 
меѓународен симпозиум. 

3. 

Mitrevski, V. & Aceski, 
A.  
 

 

Management of knowledge in 
organizations with different 
activities 

Journal of „ INDIAN 
JOURNAL OF 
COMMERCE & 
MANAGEMENT 

STUDIES“, (India), Vol. 
VIII, Issue - 1, 2017. Str. 
22-27. IF: 2,6 

4. 
Митревски, В. и 
Митревска, М. 

 
Улогата на менаџирање со 
знење врз успешнста на 

Во зборник на трудови: 
На петтата меѓународна 



образовните институции конференцја 
„Современите 
менаџерски предизвици“ 
со предметен фокус 
„Иновациите и 
организацискиот развој“ 
. Битола: БАС Институт 
за менаџмент, 2018 (стр. 
355-363).  

5. 

Митревски, В. 

 

Улогата на наставникот во 
процесот на менаџирање со 
знењето 

Во зборник на трудови 
„Менаџмеџментот и 
современите практики“, 
2019 (стр. 108-112). 
Скопје: Шетти 
меѓународен симпозиум. 

6. 

Mitrevski, V. and Aceski, 
A. 

 
Effective modifications for 
creative physical and health 
education   

International Journal of 
Research in Physical 
Education, Sport and 
Health, Skopje. 2019, Vol. 
9, No. 2, p.p. 45-49. 

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. 

Mitrevski, V. & 
Stojanovska, V.  
 
 
 
 
 

 

 
The role of the Lesson Plan in 
the Class of Physical 
Education in the Student’s 
Development 
 
 
 
 

Journal of „ 
INTERNATIONAL 

JOURNAL OF SCIENCE 
AND RESEAREH (IJSR)“, 
(India), Vol. VI, Issue - 3, 
2017. Str. 1709-1713. IF: 
6,391 
 

2. 

Mitrevski, V. & Aceski, 
A.  
 

 

Management of knowledge in 
organizations with different 
activities 

Journal of „ INDIAN 
JOURNAL OF 
COMMERCE & 
MANAGEMENT 

STUDIES“, (India), Vol. 
VIII, Issue - 1, 2017. Str. 
22-27. IF: 2,6 

 

 3. 
Stefanovska, L. i 
Mitrevski, V.  
 

 

The role of organizational 
commitment and knowledge 
for successful organizational 
performance 
 

Journal of „INDIAN 
JOURNAL OF 
COMMERCE & 
MANAGEMENT 
STUDIES“, (India), Vol. 
VIII, Issue - 2, 2017. Str. 
30-37. IF: 2,6 



 

 4. 

Stefanovska, L.,  
Mitrevski, V. & 
Soklevski, T. 
 

 

The system of rewards and 
recognitions as a strategy for 
gaining new knowledge and 
experiences 

Internacional Cponference 
on Economics and 
Business Menagement 
(ICEBM) held in Perth, 
Australia on 8-9 january 
2019. 
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Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          конференција 

Година 

1. 

 
Митревски, В. 
и Митревска, 

М. 

Улогата на менаџирање 
со знење врз успешнста 
на образовните 
институции 

Петта меѓународна 
конференцја 
„Современите 
менаџерски 
предизвици“ со 
предметен фокус 
„Иновациите и 
организацискиот 
развој“ . Битола: БАС 
Институт за 
менаџмент. 

2018 

2. 

Митревски, В. Улогата на наставникот 
во процесот на 
менаџирање со знењето 

„Менаџмеџментот и 
современите 
практики“, 2019, 
Скопје 

2019 

3. 
Mitrevski, V. 
and Aceski, A. 

Effective modifications for 
creative physical and health 
education   

International science 
conference „Research in 
Physical Education, 
Sport and Health“,FFK, 
Skopje 

2019 

 

 

  



Ред. Бр. 1 
 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Емилија Ристевска Стефановска 
2. Дата на раѓање 03.12.1974 
3. Степен на образование Доктор на науки 
4. Наслов на научниот 

степен 
Доктор по педагогија од областа на методиките 

5. Каде и кога го завршил 
образованието односно 
се стекнал со научен 
степен 

Образование Година Институција 
Високо образование   
Магистериум   
Докторат Доктор по педагогија од 
областа на методиките 

2012 Педагошки 
факултет-Битола 

6. Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
магистер 

Подрачје Поле Област 
Општествени науки   

7. Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
доктор 

Подрачје Поле Област 
Општествени науки   

8. Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во кое 
е избран и во која област 

Институција Звање во кое е 
избран и област 

Педагошки факултет-Битола Вондреден професор 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 
на студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / 
институција 

1. Методика на музичко образование Наставник по одделенска 
настава 

2. Основи на музичко образованиe              Наставник по одделенска 
настава 

3. Metodika na vospitno-obrazovnata rabota po 
muzi~kо воспитание 

Воспитувачи 

4. Основи на музичко воспитание         Воспитувачи 
5.   
6.   

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / 

институција 
1.   
2.   

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / 

институција 
1.   
2.   

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



Ред.број Автори Наслов Издавач /  година 
1. Вон. проф. д-р Емилија 

Ристевска Стефановска 
Застапеноста и 
улогата на 
византиското 
црковно пеење во 
наставните програми 
по предметот 
музичка уметност во 
средните училишта 
во Р. Македонија 

II 
Интернационален 
симпозиум 
„Денови на 
Јустинијан I“ – 
Евро-Балкан - 
2014 

2. Вон. проф. д-р Емилија 
Ристевска Стефановска 

Детските музички 
инструменти во 
наставниот процес 

Струшка музичка 
есен- 2014 

3. Вон. проф. 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. Вон. проф. д-р Емилија 
Ристевска Стефановска 

"Изворните народни 
инструменти кои го 
подготвиле 
слушниот пат на 
блокфлејтата како 
дел од наставниот 
процес; The original 
folk instruments that 
prepared the track 
record of the block-
flute as part of the 
teaching process" 

Меѓународна 
научна 
конференција, 
„Образованието 
на крстопат - 
состојби, 
предизвици, 
решенија и 
перспективи“,1-
11 ноеври 2017, 
Битола, Р. 
Македонија. 

5. Вон. проф. д-р Емилија 
Ристевска Стефановска 

Наставните 
содржини и 
предметот музичка 
уметност - поттик за 
развивање 
национални чувства 
кај младите 

Музичко-научна 
манифестација 
“Струшка 
музичка есен“; 
01-03 септември 
2017, Струга, Р. 
Македонија 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.број Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    



3.    
4.    
5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.број Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.број Автори Наслов Издавач / година 
1. Вон. проф. д-р Емилија 

Ристевска Стефановска 
Наставните 
содржини и 
предметот музичка 
уметност - поттик за 
развивање 
национални чувства 
кај младите 

Музичко-
научна 
манифестација 
“Струшка 
музичка есен“; 
01-03 
септември 2017, 
Струга, Р. 
Македонија 

2. Вон. проф. д-р Емилија 
Ристевска Стефановска 

"Изворните народни 
инструменти кои го 
подготвиле 
слушниот пат на 
блокфлејтата како 
дел од наставниот 
процес; The original 
folk instruments that 
prepared the track 
record of the block-
flute as part of the 
teaching process" 

Меѓународна 
научна 
конференција, 
„Образованието 
на крстопат - 
состојби, 
предизвици, 
решенија и 
перспективи“,1-
11 ноеври 2017, 
Битола, Р. 
Македонија. 

3.    
4.    
5.    
6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи - 
11.2. Магистерски работи 

 
1 

11.3. Докторски дисертации - 
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 Автори 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 Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. број Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/ 
конференција 

Година 

1.     
2.     
3.     
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Прилог бр. 5 

Додаток на диплома 

 

329



330
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Прилог бр. 6 

Статут на вискообразовната установа  

https://pfbt.uklo.edu.mk/images/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0

%A4%D0%91.pdf 

 

Извештај од последна самоевалуација – линк до веб страната 

https://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-04-15-20-18-52 

 

 

Прилог бр. 7 

Копија од Решението за акредитација на високообразовната установа издадено од Одборот за 

акредитација и евалуација на високото образование на РМ 

 

 

 

 

 

 

https://pfbt.uklo.edu.mk/images/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%A4%D0%91.pdf
https://pfbt.uklo.edu.mk/images/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%A4%D0%91.pdf
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-04-15-20-18-52
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