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  Прва акредитација 

 Х Реакредитација 
   

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 Сл. Бр. 09-4134/1-63 од 19.02.1964 година (Сл. 

Весник на СРМ бр.9 од 13 март 1964) 

Сл. Бр. 12-1699/2 од 06.06.1995 год. 

Сл. 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 

издадено од Министерството за образование и 

наука на РСМ 

- Сл. Бр. 12-1699/2 од 06.06.1995 год. 

- Сл. Бр.12- 584/2 од 27.08.1995 год. 

(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 (5) 

б) Научна поле - второ ниво Образование (505) 

в) Научна област - Методика (50504) 

- Образование на наставници (50513) 

- Друго (50525) 

 

 
 
 
 
 
 



   
 

 

5. ОРГАН НА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 
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Правна рамка: 

   

  Правна основа за подготвување на Елаборатот 

1 Закон за високото образование (Службен весник на Република Македонија, бр.82/2018);   

2 

Уредба за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење 

на високообразовна дејност (Службен весник на Република Македонија, бр. 103/10); 

Класификација на научните подрачја, полиња и области според Мегународната 

фраскатиева класификација;  

3 

Правилник за организацијата, работата, начинот на одлучување, методологијата за 

акредитација и евалуација, стандардите за акредитација и евалуација, како и други 

прашања во врска со работата на Одборот за акредитација и евалуација на високото 

образование (Службен весник на Република Македонија, бр. 151/12); 

4 

Правилник за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските 

програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии (Службен весник на Република 

Македонија, бр.25/11);  

5 

Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на квалитетот на 

високообразовите установи и на академскиот кадар во Република Македонија (Службен 

весник на Република Македонија, бр. 67/13); 

6 
Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации („Службен весник 

на РМ “ бр.154/2010), 

7 
Правилник за содржината и формата на дипломата, упатството за подготовка на додаток 

на дипломата и на другите јавни исправи („Службен весник на РМ “ бр.84/09) 

8 Закон за воената академија („Службен весник на РМ” бр.83/2009) 

9 
Правилник за поблиските критериуми и надлежноста на одборите за соработка и доверба 

со јавноста („Службен весник на РМ “ бр.148/13) 

10 
Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите      

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.71/09 и 120/10) 

11 
Правилник за условите кои треба да ги исполнува истакнатиот стручњак од практиката од 

соодветната област за изведување на клиничка настава („Сл. РМ “ бр.71/09 и 120/10) 

12 
Закон за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на 

медицина („Службен весник на РМ “ бр.16/13) 

13 Закон за признавање на професионалните квалификации („Сл. РМ“ бр.171/10) 

14 
Правилник за начинот и постапката за водење на базата на податоци за високообразовната 

дејност („Службен весник на РМ “ бр.65/13) 

15 Закон за научно-истражувачката дејност („Сл. РМ “ бр.46/08, 103/08, 24/11 и 80/12) 

16 

Закон за високообразовните установи за образование на наставен кадар во 
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18 
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1. Карта на високообразовната установа 

 

 

Назив на 

високообразовната 

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 

високообразовната 

установа (јавна, 

приватна, приватно-

јавна) 

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

Климент Охридски“ –  Битола 

ЕМС 6462839 

Шифра на дејност 85.42 високо образование 

Податоци за 

последната 

акредитација 

За прв циклус четирогодишни студии:  

- Социјална и рехабилитациска педагогија - Со одлука бр. бр. 08-

377/4 од   5.4.2021 

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

- 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 

- 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 

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  

Студиски и научно-

истражувачки 

подрачја за кои е 

добиена 

акредитација 

За студиските програми на втор 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)  

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


   
 

➢ 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) 

English language and Literature   

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

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

образование (505) 

Менаџмент во образование 

➢ Подрачје: Општествени науки (5) 

➢ Поле: Менаџмент во образование  

Образование на надарени и талентирани 

➢ Подрачје: Општествени науки (5) 

➢ Поле: Образование (505) 

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 

https://belouga.org/


   
 

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 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). Во академската 2020/2021 г. по повод 100-годишнината од 

раѓањето на Блаже 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. 
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 

Прв циклус: 180 

Втор и трет циклус: според бројот на слободни акредитирани ментори 

Број на студенти 

(прв пат запишани) 

Втор циклус на студии 

2017/2018 год. 8 студенти 

2018/2019 год. 17 студенти 

2019/2020 год. 7 студенти 

2020/2021 год. 8 студенти 

Вкупно: 40 студенти 

Планиран број на 

студенти кои ќе се 

запишат на 

студиската програма 

15 

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 еден 

наставник)  

 

- 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 одделднска настава 

- 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  

Извадок од Извештајот за самоевалвација на Педагошкиот факултет-

Битола за периодот 2017/18-2019/20 година, усвоен октомври 2020 год. 

SWOT АНАЛИЗА 

Јаки страни: 

- јасна визија и мисија 

- добро организирана веб-страница на македонски јазик 

- добри просторни и материјално-технички услови 

- добро опремена библиотека 

- Факултетот има визија за доживотното учење преточено во повеќе 

практични иницијативи, бројот на научни трудови кои кадарот ги 

презентирал на различни научни конференции, ги објавил во различни 

домашни и странски списанија и научно-истражувачки проекти кои се 

спроведуваат со релевантни домашни и странски фактори 

- развиени процедури и механизми за планирање, реализација и контрола 

на квалитетот 

- редовна самоевалвација 

- постојан ангажман и активности во насока на подобрување на 

студиските програми 

- спроведување на студентска анкета за квалитетот на наставниот процес, 

наставниците и студиските програми 

- одлични резултати за оценување на академскиот кадар според последно 

спроведената студентска анкета 

- развиени облици на меѓународна соработка преку различни проекти, 

билатерални договори и заеднички програми 

- ЕРАЗМУС+ мобилност за наставен кадар и за студенти 

- задоволителен број на објавени научни и стручни трудови 

- јасно дефинирани цели за научно-истражувачка дејност 

- евиденција на научно-истражувачките и апликативните резултати 

- вклученост на студентите во истражувачки активности на сите три 

циклуси 

- задоволителен број на учества во апликативни проекти 

- вклученост на студентите во донесување на клучни одлуки преку нивно 

учество на ННС 

- почитување на соодветните процедури за избор на наставници и 

соработници во звања 

- покриеност на наставата со наставници чие образование и избор во 

звања според Фраскатиевата класификација соодветствува со полето, 

подрачјето и областа на предметот. 

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


   
 

- добар сооднос наставник-студенти 

- развиени процедури за фер, конзистентно и транспарентно оценување на 

студентите 

- оптимална проодност на студентите и оптимална просечна оценка 

- одлично планирана и реализирана педагошка практика 

- голем број на акредитирани ментори на втор и трет циклус 

- акредитирани програми на прв, втор и трет циклус (прва институција со 

акредитирани студии на втор и трет циклус меѓу наставничките факултети 

во државата) 

- одлично структурирани и ажурирани елаборати за секоја студиска 

програма 

- редовно планирање на наставата за следниот семестар и академска 

година 

- постојано осовременување на постојните студиски програми 

- организирање на активности со обележје на доживотно учење на идните 

наставници 

- организирање на настава за педагошка доквалификација на кадрите за 

образование 

- издавање на научно списание достапно за академскиот кадар 

(списанието Учител е индексирано во неколку бази на податоци) 

- соработка со стејк-холдери 

- задоволителен број на договори за соработка со факултети од земји во 

Европа и надвор од Европа 

- задоволителен број на учества на визитинг професори во реализација на 

наставата 

Слаби страни: 

- немање долгорочна стратегија за развој 

- недоволна искористеност на можностите на центрите 

- недоволен пристап до научни бази на податоци  

- немањето можност за пристап до научни бази на податоци 

- нема развиено програма за учење на далечина 

- недоволна функционалност на I-know системот 

- незадоволително ниво на вклученост во научни проекти. 

Можности: 

- поблиска соработка со образовните институции, како партнерски 

институции во реализација на научни проекти 

- изработување на долгорочна стратегија за развој 

- подобрување на функционалноста на I-Know системот 

- зголемување на функционалноста на веб-страницата на англиски јазик 

- зголемување на мобилноста на студентите 

- интензивирање на соработката со сродни високообразовни институции 

од земјата и странство 

- зголемување и континуитет на непосредна соработка со странски 

високообразовни институции во повеќе области 

- зголемување на достапноста на научно-истражувачките трудови 

објавени во списанија со импакт фактор во Web of science 

- ангажирање на признати странски научници на трет циклус студии 

- градење ефикасен систем за поддршка на научно-истражувачката и 

уметничката дејност  

- наоѓање начини за искористување на Европските фондови  во насока на 

поефикасно остварување на стратегиските цели 

- поголема искористеност на можностите на програмата Еразмус +. 

Закани: 

- недоволна вклученост на академскиот кадар во процесите на креирање 

на образовните политики во Р.Македонија (соработка со владини 

институции и тела) 

- недоволен број на соработнички кадар 



   
 

- недоволната стопанска развиеност на земјата, како причина за 

неможност од континуирано вработување и подмладување со наставно – 

научен кадар 

- опаѓање на бројот на студенти (особено на прв циклус) поради ... 

- ставање во мирување на студиски програми за коишто има интерес од 

страна на потенцијалните студенти (Македонски-англиски јазик, 

Македонски-германски јазик, Македонски јазик и книжевност) 

- недоволна свесност на пошироката општествена средина и 

интересентите во неа за можностите за доживотно учење кои ги нуди 

нашата високообразовна институција 

- недоволни финансиски средства за поддршка на научно-истражувачката 

дејност. 

Фреквенција на 

самоевалуциониот 

процес (секоја 

година, на две 

години, на три 

години) 

Студентска анкета се спроведува секоја година, а самоевалуација на 

работењето на единицата – на три години. 

 

Податоци за 

последната 

спроведена 

надворешна 

евалуација на 

установата 

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/2018/IEPStKlimentReport_final2017.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.  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 

https://www.uklo.edu.mk/filemanager/2018/IEPStKlimentReport_final2017.pdf


   
 

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 текот на месец октомври 2020 

година. Проф. Д-р. Добри Петровски, Проф.д-р. Валентина Гулевска и 

проф. Д-р. Татјана Атанасоска 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 Тирана, Р. Албанија. Од 2-4 Декември, 2020 година 

Педагошкиот факултет од Битола беше коорганизатор на Меѓународна 

научна конференција за Мултикултурно образование во организација на 

невладината организација ЛОЈА од Тетово. На 12.5.2021год., во 

организација на Педагошкиот факултет – Битола и Македонското научно 

друштво од Битола се одржа литературно читање со наслов „Конески“ за 

одбележување на 100-годишнината од раѓањето на писателот, лингвистот, 

преведувачот – академик Блаже Конески. 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. 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 реакредитација 

 
1  Назив на 

студиската 

програма  

Реакредитација на студиската програма  

ВОСПИТУВАЧ  

втор 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) 

 

➢ Поле: 

Образование (505) 

 

➢ Научна област: 

- Методика (50504) 

- Образование на наставници (50513) 

- Друго (50525) 

 

5 Вид на студии  Втор циклус едногодишни универзитетски академски студии 

6 

Оптовареност на 

студиската 

програма 

изразена во 

ЕКТС кредити  

Согласно член 135 и 137 од ЗВО 82/18 Академски студии со 60   ЕКТС 

кредити. 



   
 

7 

Степен или ниво 

на 

квалификација 

што се стекнува 

со завршување 

на студиите 

според НРК 

VII А 

8 

Академски или 

стручен назив со 

кој што 

студентот се 

стекнува по 

завршувањето на 

студиската 

програма 

Магистер воспитувач 

9 

Академски или 

стручен назив на 

англиски јазик 

што студентот го 

добива по 

завршувањето на 

студиската 

програма 

 

Master Teacher of Preschool Education 

 

10 

Времетраење на 

студиите (во 

години)  

Академски едногодишни студии (1 година) 

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 

15 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  

Повторна акредитација 

Последна акредитација на студиската програма Воспитувач во 2017 г. 

(Одлука бр. 08-1153/4 од 29.08.2017) 
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Начин на 

финансирање на 

предложената 

студиска 

програма 

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. 

Студентите на оваа студиска програма се запишуваат во квотата 

самофинансирање, односно со школарина во висина од 600 ЕУР по 



   
 

семестар, односно 1200 ЕУР на годишно ниво, во денарска 

противвредност, како и износ од 600 ЕУР кој студентот ги плаќа за 

одбраната на магистерскиот труд.  

16 

Услови за 

запишување на 

студиската 

програма 

посебно за 

редовни, 

вонредни и 

странски 

студенти 

На постдипломските студии може да се запише лице кое завршило 

соодветни студиски програми од прв циклус, односно додипломски 

студии и ги исполнува условите предвидени со Законот за високото 

образование, Статутот на Универзитетот, Правилникот за условите, 

критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус 

студии 

-На студиска програма од постдипломски студии која трае една година 

и со која се стекнуваат 60 ЕКТС кредити може да се запише само лице 

кое завршило додипломски студии во траење од најмалку 4 години со 

кои се стекнуваат најмалку 240 ЕКТС кредити 

-На втор циклус академски студии кои траат една или две години, можат 

да се пријават и запишат и кандидати со завршени најмалку 

четиригодишни универзитетски (додипломски) студии според студиски 

програми пред воведувањето на ЕКТС. 

-Како посебен услов за запишување се смета компатибилноста на 

студиската програма на прв циклус која ја завршил студентот и тоа: 

а) За упис на студиските програми за Македонски јазик и книжевност, 

како и Англиски јазик и книжевност студентите треба да доаѓаат од 

подрачјето на Општествени науки, или Хуманистички науки 

б) За студиските програми Наставник во одделенска настава, 

Воспитувач, Менаџмент во образование, Образование на надарени и 

талентирани и Информатика и техничко образование се сметаа како 

компатибилни студиските програми на прв циклус на студии од 

Подрачјето на Општествени науки, Хуманистички науки, техничко-

технолошки и Природно-математички науки. 

https://www.pfbt.uklo.edu.mk/images/Odluka_II_ciklus_za_upis2021_II.pdf 

Како посебен услов се смета познавањето на еден странски јазик, што се 

утврдува по пат на тестирање на кандидатите. 

https://www.pfbt.uklo.edu.mk/images/Odluka_II_ciklus_za_upis2021.pdf 
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Информација за 

продолжување 

на образованието 

По завршувањето на вториот циклус академски студии, студентот може 

да го продолжи образованието на трет циклус студии на дисциплините 

во научното подрачје.  

   

 

1. Цел и оправданост за воведување на студиската програма 

 

Економските, политичките, социјалните и технолошките промени во светски рамки, па и во нашата 

држава се поизразено ја нагласуваат потребата од создавање на кадар способен за континуирано 

професионално усовршување, а образованието се поинтензивно добива интернационални и глобални 

карактеристики. Постојат значајни докази дека стручните кадри во сферата на воспитанието и 

образованието имаат одлучувачка улога во поттикнувањето и поддржувањето на учењето кај младите 

луѓе, во градењето на позитивни ставови кон потребата од доживотно учење, како и во 

сензибилизирањето за значењето на знаењето како капитал со највисока оплодувачка моќ. Всушност, 

од можноста за образовна надоградба на сите оние кои работат во образовниот сектор зависи и 

ефективноста во спроведувањето на реформите и иновирањето. 

Педагошкиот  факултет во Битола континуирано ги следи промените во окружувањето и со своите 

активности се приспособува кон барањата што произлегуваат од тие промени. Соочена со 

предизвикот да понуди актуелни, современи и квалитетни наставни програми, оваа високообразовна 

институција со децении успешно одговара на предизвиците на современиот воспитно-образовен 

процес, а со тоа дава значаен придонес во развојот на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ – 

Битола. Студиската програма Воспитувач е конципирана така што обезбедува стекнување на 

https://www.pfbt.uklo.edu.mk/images/Odluka_II_ciklus_za_upis2021_II.pdf
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/images/Odluka_II_ciklus_za_upis2021.pdf


   
 
компентенции кои се општествено оправдани и корисни. Педагошкиот факултет ги има дефинирано 

основните задачи и цели на образование на високо компетентен кадар од областа на педагогијата и 

методиката која се однесува на работата со деца од предучилишна возраст. Со реализација на вака 

конципираната студиска програма, се образуваат наставници за реализација на воспитно-образовна 

работа во предучилишни установи во Р.С.Македонија, кои имаат компетентност во европски и 

светски рамки и кои соодветствуваат со современите компетенции на профилот воспитувач. Потврда 

за компетентноста на овој кадар е нивната успешност во вработувањето во многу соодветни 

институции низ различни европски земји. Како наши традиционални партнери во реализација на оваа 

студиска програма можат да се споменат бројни државни и приватни градинки и центри за ран детски 

развој од различни општини, во кои нашите студенти имаат можност да набљудуваат практика, но и 

да имплементираат истражувања. Влезното ниво на компетенции на потенцијалните студенти е 

определено и дефинирано од условите и критериумите за запишување на студентите, прецизно 

објаснети во Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии, како и во Упатството за 

реализација на Конкурсот. 

Педагошкиот факултет - 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 втор и трет циклус студии.  

Педагошкиот факултет со сите свои расположливи капацитети и потенцијали, наставно-образовната 

дејност ја фокусира на студентот. Поради тоа, сметаме дека идните магистри од оваа студиска 

програма, едуцирани на нашата институција, ќе бидат конкурентни на пазарот на трудот, не само во 

нашата земја, туку и пошироко. 

 

Користени документи за анализата: 

Статистички анализи од Државен завод за статистика и други извори.  

https://www.stat.gov.mk/OblastOpsto.aspx?id=5 

Линк до документи, стратегии, анализи, физибилити студии кои се однесуваат на целите и 

оправданоста за воведување на студиска програма. 

1.UNDP, Human Development Report 2015. 

2.Светска банка, Индикатори за светски развој: 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=MKD&series=&period= 

3. Државен завод за статистика, Месечен статистички извештај бр.,бр. 1.2.17.03 

4. Државен завод за статистика, Анкета за работна сила 

2016(http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija_en.aspx?id=3) 

5.World Bank, Global Poverty Working Group. 

http://databank.worldbank.org/data/Views/Reports/ReportWidgetCustom.aspx?Report_Name=CountryProf

ile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=MKD 

6. Инвестираме во јакнење на вештините на воспитувачите/чките за работа со деца во градинките 

https://www.mtsp.gov.mk/januari-2019-ns_article-mtsp-investirame-vo-jaknenje-na-veshtinite-na-

vospituvacite-ckite-za-rabota-so-deca-vo-gradinkite.nsp 

 

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

профил на кадри 

 
        Профилот Воспитувач има директна поврзаност со пазарот на трудот, односно општествените 

иницијативи кои се преземаат во рамките на предучилишното воспитание и образование. Имено, 

брзите и динамични промени во овој домен на образование кои се случуваат и преземаат речиси 

континуирано, оправдува профилирање на ваков кадар Образовните иницијативи кои постојано се 

креираат од образовната политика на нашата држава, а се однесуваат на предучилишното воспитание 

и образование налагаат кадрите кои се вработени во овој тип на установи постојано да бидат ставени 

во позиција да ги надградуваат, развиваат своите знаења и компетенции. Современите трендови во 

воспитно-образовниот систем во нашата земја, како и неопходноста од развивање на компетенции 

кои се многу пошироки и се однесуваат на различни аспекти од работењето на воспитувачот од него 

https://www.stat.gov.mk/OblastOpsto.aspx?id=5
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=MKD&series=&period
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija_en.aspx?id=3
http://databank.worldbank.org/data/Views/Reports/ReportWidgetCustom.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=MKD
http://databank.worldbank.org/data/Views/Reports/ReportWidgetCustom.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=MKD
https://www.mtsp.gov.mk/januari-2019-ns_article-mtsp-investirame-vo-jaknenje-na-veshtinite-na-vospituvacite-ckite-za-rabota-so-deca-vo-gradinkite.nsp
https://www.mtsp.gov.mk/januari-2019-ns_article-mtsp-investirame-vo-jaknenje-na-veshtinite-na-vospituvacite-ckite-za-rabota-so-deca-vo-gradinkite.nsp


   
 
бараат постојано да биде во тек со новините и реформите и воедно тој да биде и промотор на нови 

идеи, базирани врз сопственото искуство. Оваа програма на начинот на кој е структурирана на 

кандидатите им нуди научна и теоретска заснованост, како и практицирање на современите теоретски 

заложби во праксата. 

 

Звањето Магистер Воспитувач 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 втор циклус на едногодишни студии со 60 

ЕКТС, студиска програма Воспитувач,  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 

VII А 
  

7 
  Втор циклус на академски студии 

 

 (240 кредити) 
 

Квалификации кои означуваат успешно завршување на вториот циклус на студии (60 ЕКТС) се 

доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на квалификациите: 

 

3b. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни студии со 60 ЕКТС, 

студиска програма Воспитувач, 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. 

• 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 теоретски основи на  

методски постапки. 

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 на 

различни ситуации во практиката. 

• Развива способности за пронаоѓање и поткрепување аргументи во 

рамките на полето на студирање. 

Способност за 

проценка 
• Способност за прибирање, анализирање, евалуирање и 

презентирање на информации, идеи и концепти од релевантни 

податоци. 

• Донесува 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. 

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


   
 

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. 

 

3c. Специфични дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни 

студии со 60 ЕКТС, студиска програма Воспитувач, на Педагошки факултет - Битола, 

согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации 

 

Тип на дескриптор 

 

Опис 

Знаење и разбирање  

• Покажува знаење и разбирање на  различните аспекти на 

работа во предучилишното воспитание и образование 

• Покажува знаење и разбирање на теоретските пристапи во 

поучувањето  

• Покажува знаење и разбирање на приодите на поучување и 

различните методски решенија кои се соодветни и специфични 

на различни подрачја од воспитно-образовните активности 

• Покажува знаење и разбирање на основите на современата 

методологија на истражување во областа на раниот детски 

развој 

• Покажува знаење и разбирање на начините на комуникација со 

родителите и средината 

• Покажува знаење и разбирање за работа во мултикултурна 

средина 

• Покажува знаење и разбирање на основите на инклузивната 

практика 

Примена на знаењето 

и разбирањето 
• Го применува знаењето и разбирањето на различните аспекти 

на работа во предучилишната установа  

• Го применува знаењето од теоретските пристапи во 

поучувањето 

• Применува  различните стратегии во поучување и различни 

специфични  методски решенија за различни воспитни и други 

активности 

• Применува методолошки приспап во истражување на својата 

практика и истражувањето на одредени воспитно-образовни 

ситуации 

• Применува современи стратегии за комуникација со 

родителите и заедницата 

• Применува докажани пристапи за работа во мултикултурна 

средина 

• Применува современи пристапи во инклузивната практика 



   
 

Способност за 

проценка 
• Способност за преземање на иницијативи во воспитно-

образовните активности 

• Способност да анализира ситуации во воспитно-образовните 

активности и да направи проценка за преземање на соодветни 

постапки 

• Способност за истражување во воспитно-образовните 

активности 

• Способност за проценка на различни потреби на децата и 

родителите 

• Способност да поставува нови анализи со цел да понуди 

решенија засновани на  на научна основа за развој  на децата 

Комуникациски 

вештини 
• Преку ефикасна и ефективна комуникација воспоставува однос 

со воспитаниците  

• Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со колегите 

• Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со 

родителите 

• Способен е да комуницира заради размена на знаењето и 

збогатување на искуството 

• Има способност за соработка,т.е. способен е да воспоставува 

успешна интеракција со поединци и институции од доменот на 

професионалниот интерес. 

• 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.  

• Покажува успешност во учење кое трае во текот на целиот 

живот 

 

 

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 академски студии (АС) 

Ред

ен 

бро

ј 

Код на 

предметот 
Назив на наставен предмет 

Семеста

р 

Неделен 

фонд на 

часови ЕКТС 

П В 

ПРВА ГОДИНА 

  Задолжителни наставни предмети     

1 БТ2В 901 Стратегии за учење и поучување Деветти 4 3 6 

2 БТ2В 902 Методички практикум Деветти 4 3 6 

3 БТ2В 903 Методичко моделирање Деветти 4 3 6 

4 БТ 2В1001 
Методологија на научно- 

истражувачка работа 
Десетти 4 3 6 

5 БТ2В 1002 
Изработка и одбрана на магистерски 

труд 
Десетти 4 3 24 

  Изборни наставени предмети     



   
 

6  Изборен наставен предмет Деветти 4 3 6 

7  Изборен наставен предмет Деветти 4 3 6 

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 24 18 60 

 

 

Секој од студентите избира од понудените предмети во студиската програма. Во студиската 

програма се нуди изборни предмети во секој од семестрите. Секогаш, како што е предвидено со 

Законот за високо образование, студентот избира предмет, предмети од најмалку двојно повеќе 

понудени предмети. 

 

 

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 67 

Изборни наставни предмети  кои единицата ги обезбедува од Универзитетска листа на 

изборни предмети 
0 

 

 

 

Реден 

број 
Код Назив на предметот Семестар 

Неделен фонд на 

часови 
ЕКТС 

Од која 

единица 

предавања вежби   
 

ВОСПИТУВАЧ -МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

 

1 

БТ2В 

907 

Правопис и 

правоговор 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

2 

БТ2В 

908 

Лингвистика Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

3 

БТ2В 

909 

Методика на 

креативното 

пишување 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

4 

БТ2В 

910 

Методика на 

почетното јазично 

описменување 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

5 

БТ2В 

911 

Современи 

тенденции во 

воспитно-

образовната работа 

по македонски 

јазик 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

6 

БТ2В 

906 

Медуимска 

писменост 
 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 



   
 

7 

БТ2В 

912 

Докимологија Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

 

ВОСПИТУВАЧ- ПРИРОДА И ПРИРОДНИ НАУКИ 

 

8 

БТ2В 

913 
Методика на  

воспитно-

образовната 

работа  по 

природа 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

9 

БТ2В 

914 

Методика на  

воспитно-

образовната 

работа  по 

природни науки и 

техника 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

10 

БТ2В 

915 

Супстратни основи 

на природните 

науки 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

 

БТ2В 

912 

Докимологија Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

ВОСПИТУВАЧ - ОПШТЕСТВО И ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ 

 

11 

БТ2В 

916 

Методика на  

воспитно-

образовната 

работа по 

општество 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

12 

БТ2В 

917 

Методика на 

граѓанско 

образование 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

13 

БТ2В 

918 

Супстратни основи 

на 

општествените 

науки 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

 

БТ2В 

912 

Докимологија Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

 

ВОСПИТУВАЧ --ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 



   
 

14 

БТ2В 

919 

Теориски 

основи на 

методиката по 

ликовна 

култура 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

15 

БТ2В 

920 

 
Методика 

на ликовно 

естетска 

апрецијаци

ја 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

16 

БТ2В 

921 

Играта во 

ликовното 

образование 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

17 

 

БТ2В 

922 

Слободни ликовни 

активности 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

18 

БТ2В 

923 

Детско ликовно 

творештво- 

истражување и 

развој 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

 

БТ2В 

912 

Докимологија Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

 

ВОСПИТУВАЧ -ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВОСПИТАНИЕ 

 

19 

БТ2В 

924 

Педагошка 

биомеханика 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

20 

БТ2В 

925 

Психомоторика Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

21 

БТ2В 

926 

 
Спортски игри со 

методика 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

22 

БТ2В 

927 

Основи на 

спортската 

гимнастика со 

методика 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 



   
 

23 

БТ2В 

928 

Основи на 

атлетските 

дисциплини со 

методика 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

 

БТ2В 

912 

Докимологија Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

 
ВОСПИТУВАЧ -  МАТЕМАТИКА 

 

24 

БТ2В 

929 

Методички 

концепти во  

воспитно-

образовната 

работа по 

математика 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

25 

БТ2В 

930 

Модернизација на  

воспитно-

образовната 

работа по 

математика 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

26 

БТ2В 

931 

Работа со 

математички 

таленти 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола  

27 

БТ2В 

932 

Линеарна алгебра Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

28 

БТ2В 

933 

Елементи од 

математичка 

анализа 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

29 

БТ2В 

934 

Играта во 

воспитно-

образовната работа 

по 

математика 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

 

БТ2В 

912 

Докимологија Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

 
ВОСПИТУВАЧ - МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

30 
БТ2В 

935 

Солфеж Деветти 
4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 



   
 

УКЛО 

Битола 

31 

БТ2В 

936 

Пијано Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

32 

БТ2В 

937 

Хорско пеење Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

33 

БТ2В 

938 

Вокална техника Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола  

34 

БТ2В 

939 

Хорско диригирање Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

35 

БТ2В 

940 

Историја на музика 

со слушање 

музика 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

 

БТ2В 

912 

Докимологија Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

 
ВОСПИТУВАЧ - СОРАБОТКА СО СЕМЕЈСТВОТО И ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА 

 

36 

БТ2В 

941 

Стратегии за 

работа со родители 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

37 

БТ2В 

942 

Семејна педагогија Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

38 

БТ2В 

943 

Психологија на 

возрасни 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

39 

БТ2В 

944 

Предучилишната 

установа и 

заедницата 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 



   
 

40 

БТ2В 

945 

Професионална 

ориентација 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

41 

БТ2В 

946 

Управување со 

процеси во 

училница 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

42 

БТ2В 

947 

Образование на 

возрасни 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

 

ВОСПИТУВАЧ - ИНКЛУЗИВНА ПРАКТИКА ВО ПРЕДУЧИЛИШНИТЕ УСТАНОВИ 

 

43 

БТ2В 

948 

Корективни 

техники во 

читањето и 

пишувањето 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

44 

БТ2В 

949 

Стратегии на учење 

и подучување на 

деца со посебни 

потреби 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

45 

БТ2В 

950 

Индивидуализација 

на воспитно- 

образовната 

работа со деца со 

посебни потреби 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

46 

БТ2В 

951 

Психологија на 

учење и поучување 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

47 

БТ2В 

952 

Соработка со 

родителите на 

децата со 

посебни потреби 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

78 

БТ2В 

953 

Етика во 

инклузивното 

поучување 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

 
ВОСПИТУВАЧ -ТЕОРИИ НА ПОУЧУВАЊЕ ВО ПРЕДУЧИЛИШНИТЕ УСТАНОВИ 

 

49 
БТ2В 

954 

Развој на 

курикулум 

Деветти 
4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 



   
 

УКЛО 

Битола 

50 

БТ2В 

955 

Евалуација на 

педагошко 

постигнување 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

51 

БТ2В 

956 

Педагошки надзор 

и советување 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

52 

БТ2В 

957 

Образовни промени 

и иновации 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

53 

БТ2В 

958 

Микропедагогија Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

54 

БТ2В 

959 

Современа 

образовна 

технологија 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

 
ВОСПИТУВАЧ - ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА СОРАБОТКА 

 

55 

БТ2В 

960 

Тенденции во 

професионалн

иот развој на 

воспитувачит

е 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

56 

БТ2В 

961 

Форми на 

професионален 

развој на 

Воспитувачите 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

57 

БТ2В 

962 

Методички основи 

на 

професионал

ната 

соработка на 

воспитувачи

те 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

58 

БТ2В 

963 

Професионална 

етика кај 

воспитувачите 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

59 
БТ2В 

964 

Проектен 

менаџмент 

Деветти 
4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 



   
 

УКЛО 

Битола 

 
ВОСПИТУВАЧ - ИНТЕРКУЛТУРНА ПРАКТИКА ВО ПРЕДУЧИЛИШНИТЕ УСТАНОВИ 

 

60 

БТ2В 

965 

Психологија на 

интеркултурализмо

т 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

61 

БТ2В 

966 

Интеркултурна 

педагогија 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

62 

БТ2В 

967 

Менаџмент во 

културата 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

63 

БТ2В 

968 

Филозофија на 

интеркултурализмо

т 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

64 

БТ2В 

969 

Интеркултурна 

комуникација 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

65 

БТ2В 

970 

Мултикултурно 

образование 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

66 

БТ2В 

971 

Компјутеризација и 

општество 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

67 

БТ2В 

972 

Општествени групи 

и образование 

Деветти 

4 3 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

Вкупно:   67        

 

 

 

 

Табела 4.3. Преглед на застапеност на задолжителните предмети  и 

 изборните предмети на студиската програма. 

 

Студиска година Број на 

задолжителни 

предмети 

Број на изборни 

предмети  

Вкупно 

предмети 



   
 

I 5 2 7 

Вкупно 5 2 7 

% застапеност 71,43 28,57 100 

 

 

 

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 

на ЕКТС на 

студиската 

програма 

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 

1. 

 

1годинa/ 

60 

60 100% 48 80% 12 20% 

 

 

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) 

 

  

 

Име и презиме на наставници кои ја реализираат наставата 

1 Татјана Атанасоска 

2 Деан Илиев 

3 Марија Ристевска 

4 Љупчо Кеверески 

5 Даниела Андоновска-Трајковска 

6 Златко Жоглев 

7 Билјана Цветкова Димов 

8 Милена Пејчиновскa- Стојковиќ 

9 Добри Петровски 

10 Јове Димитрија Талевски 

11 Виолета Јанушева 

12 Валентина Гулевска 

13 Гордана Стојаноска 

14 Јасминка Кочоска 

15 Данче Сивакова- Нешковски 



   
 

16 Мажана Северин Кузмановска 

17 Весна Стојановска 

18 Билјана Граматковски 

19 Емилија Ристевска Сефановска 

20 Виктор Митревски 

 

 

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 

докторир

ан 

институциј

ата каде 

работи во 

редовен 

работен 

однос 

зимски Летен 

1 Татјана 

Атанасоска 

Редовен 

професор, 

50500 

Педагогија 

Доктор на 

педагошк

и науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Стратегии за 
учење и 

поучување, 
Стратегии за 
соработка со 

родители, 

Семејна 

педагогија 
Управување со 

процеси во 
училница 

Педагошки 
надзор и 

Советување 
Соработка со 
родителите 

на децата со 

посебни потреби 

Образование на 

возрасни 

7 / 

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 

Методологија на 
научно- 

истражувачка 

работа 
Евалуација на 

педагошко 
постигнување 

Развој на 
курикулум 

Тенденции во 
професионалниот 

развој на 
воспитувачите, 

Форми на 
професионален 

развој на 
воспитувачите 

Индивидуализац
ија на воспитно-

образовната 
работа  со деца 

со посебни 
потреби 

5 1 



   
 
3 Марија 

Ристевска 

Вонреден 

професор, 

50500 

Педагогија  

Доктор на 

педагошк

и науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Професионална 
ориентација 

Стратегии на учење 
и 

подучување на деца 

со посебни потреби 

Микропедагогија 

Интеркултурна 

педагогија 

4 / 

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 на 
возрасни 
Работа со 

математички 
таленти 

Психологија на 
учење и поучување 

Психологија на 
интеркултурализмо

т 

 

4 1 

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 
креативното 
Пишување 

Методика на 
почетното 

јазично 

описменување 
Корективни 
техники во 

читањето и 

пишувањето 
Современа 
образовна 

технологија 
Методички 
основи на 

професионалната 

соработка на 

воспитувачите 

Методички 

практикум 

Методичко 

моделирање 

7 / 

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 

Интеркултурна 
комуникација 

Компјутеризација 
и општество 

2 / 

7 Билјана Цветкова 

Димов 

Редовен 

професор, 

Доктор по 

педагогиј

а од 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Теориски основи на 

методиката по 

ликовно 

5 / 



   
 

50504 

Методика 

областа 

на 

методики

те 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

образование и 

култура 

по ликовно 

образование 

Методика на 

ликовно 

естетска 

апрецијација 

Слободни ликовни 

активности 

Методички 

практикум 

Методичко 

моделирање 

Играта во 

ликовното 

воспитание и 

образование 

Детско ликовно 

творештво-

истражување и 

развој 

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 
воспитно-

образовната 
работа  по 
природа 

Методички 

практикум 

Методичко 

моделирање 

3 / 

9 Добри Петровски Редовен 

професор, 

Менаџмен

т  

Доктор на 

менаџмен

т 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Менаџмент во 

културата 
Методика по 

граѓанско 
образование 

2 / 

10 Јове Димитрија 

Талевски 

Редовен 

професор 

во областа 

Географија 

Доктор на 

географск

и науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Докимологија 
Методика на 

воспитно-
образовната работа  

по 
природни науки и 

техника 
Супстратни основи 

на 
природните науки 

Методика на 
воспитно-

образовната работа  
по 

4 / 



   
 

општество 

11 Виолета 

Јанушева 

Редовен 

професор, 

64010 

Општа 

лингвисти

ка, 64000 

Македонис

тика и 

64029 

Друго 

Доктор на 

филолош

ки науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Правопис и 
правоговор  

Лингвистика 
Образовни промени 

и 
иновации 

3 / 

12 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 

Етика во 
инклузивната 

настава 
Супстратни 
основи на 

општествените 

науки 

Професионална 

етика кај 

Воспитувачите 

Филозофија на 

интеркултурализм

от 

Мултикултурно 

образование 

5 / 

13 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 

Општествени 
групи и 

образование 

1 / 

14 Јасминка 

Кочоска 

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 

Спортски игри со 
методика 

Методички 

практикум 

Методичко 

моделирање 

3 / 

15 Данче Сивакова- 

Нешковски 

Вонреден 

професор, 

50504 

Методика, 

50513 

Образован

ие на 

Доктор по 

педагогиј

а од 

областа 

на 

методики

те 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Методички 
концепти во 

воспитно-
образовната работа  

по математика 
Модернизација на 

воспитно-
образовната 

5 / 



   
 

наставниц

и, 50525 

Друго 

(природни 

и 

општестве

ни науки) 

Охридски“ 

Битола 

работа  по 
математика 
Играта во 
воспитно-

образовната 
работа по 

математика 
Методички 

практикум 
Методичко 
моделирање 

16 Мажана Северин 

Кузмановска 

Вонреден 

професор, 

10900 

Математик

а 

Доктор на 

математи

чки науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Линеарна алгебра 
Елементи од 
математичка 

анализа 

2 / 

17 Весна 

Стојановска 

 

Доцент,  Доктор по  Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Проектен 

менаџмент 

Предучилишната 

установа и 

заедницата 

2 / 

18 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 

Современи 

тенденции во 

воспитно-

образовната 

работа по 

македонски јазик 

Методички 

практикум 

Методичко 

моделирање 

Медуимска 

писменост 
 

4 / 

 

 

 

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  

Работ

ен 

однос 
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 

зимс

ки 

лете

н 

 



   
 

1 Виктор 

Митревски 

Вонреден 
професор,  
од 
областа 
на 

менаџмент

от во 

спортот 

Доктор 

поПриме

нета 

кинезиол

огија 

СОУ 
„Крсте П. 
Мисирков“ 
– 

Демир 

Хисар 

Педагошка 

биомеханика, 

Психомоторика, 

Основи на 

спортска 

гимнастика со 

методика 

Основи на 

атлетските 

дисциплини со 

методика 

 

4 /  

2 Емилија 

Ристевска 

Стефановска 

   Солфеж, 

Пијано, 

Хорско пеење, 

Вокална 

техника, 

Хорско 

диригирање, 

Историја на 

музика со 

слушање 

музика 

6 /  

 

 

Табела 5.4. Список на лица кои можат да бидат ментори на магистерски трудови на 

студиската програма  

 
  

 

Име и презиме на наставници кои можат да бидат ментори на 

магистерски трудови на студиската програма 

1 Татјана Атанасоска 

2 Деан Илиев 

3 Марија Ристевска 

4 Љупчо Кеверески 

5 Даниела Андоновска-Трајковска 

6 Златко Жоглев 

7 Билјана Цветкова Димов 

8 Милена Пејчиновскa- Стојковиќ 

9 Добри Петровски 

10 Јове Димитрија Талевски 

11 Виолета Јанушева 

12 Валентина Гулевска 

13 Гордана Стојаноска 

14 Јасминка Кочоска 

15 Данче Сивакова- Нешковски 

16 Мажана Северин Кузмановска 

17 Весна Стојановска 

18 Билјана Граматковски 



   
 

6. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма 

Воспитувач 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 

места 

Површина 

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 Воспитувач, 

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 просторот во и надвор 

од факултетот 
16 

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 настани и 

свечености 

2 

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 17 

3. 2019-2020 7 

4. 2020-2021 8 

Вкупно запишани студенти 40 

Бројот на студенти за кои е добиена акредитација Според бројот на 

слободни акредитирани 

ментори 

Бројот на студенти за кои се бара нова реакредитација 15 

 

 

 

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 
 

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/


   
 

 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 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; 

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/


   
 

• преземање 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 студентскиот сервис iKnow. 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. 

Ред.Бр. Научна област 
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Вкупно 

1 
Социјална 

педагогија 
    

 
  1    1 

2 Педагогија     
 

 1 2    3 

3 Методика     
 

 4 2    6 

4 
Општа 

психологија 
    

 
  1    1 

5 
Социологија на 

образование 
    

 
 1 1    2 

6 
Образование на 

наставници 
    

 
 4     4 

7 
Социологија на 

религија 
    

 
 1     1 

8 Етика     
 

  1    1 

9 Филозофија     
 

  1    1 

10 
Развојна 

психологија 
    

 
  1    1 

11 

Психологија на 

образование и 

воспитување 

    

 

  1    1 

12 Менаџмент     
 

1  1    2 

13 
Општа 

лингвистика 
    

 
  1    1 

14 Македонистика     
 

  1    1 

15 

Друго 

(природни и 

општествени 

науки) 

    

 

 4     4 

16 Математика     
 

 1     1 

18 

Образование на 

возрасни, 

перманентно 

образование 

    

 

  1    1 

21 Географија     
 

  1    1 

22 Историја     
 

  1    1 

Вкупно 0 0 0 0 0 1 16 18 0 0 0 34 

 



   
 

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 на  

различните аспекти на работа во 

предучилишните установи 

• Покажува знаење и разбирање на 

теоретските пристапи во 

поучувањето  

• Покажува знаење и разбирање на  

приодите на поучување и 

различните методски решенија 

кои се соодветни и специфични на 

различни подрачја од воспитно-

образовните активности 

• Покажува знаење и разбирање на 

основите на современата 

методологија на истражување на 

воспитувањето и поучувањето во 

предучилишното образование 

• Покажува знаење и разбирање на 

начините на комуникација со 

родителите и средината 

• Покажува знаење и разбирање за 

работа во мултикултурна средина 

• Покажува знаење и разбирање на 

основите на инклузивната 

практика 

• 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 

• 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 и методологии 

  Сите 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 на проблеми 

• Развива способност за пронаоѓање 

на аргументи и способност за 

Сите предмети 



   
 

нивно поткрепување во рамките 

на полето на студирање 

Способност за 

проценка 
• Способност за прибирање, 

анализирање, оценување и 

презентирање информации, идеи, 

концепти од релевантни податоци. 

• Способност за соодветен избор на 

стратегии и методи и техники на 

поучување, земајќи ги предвид 

личните, општествените, научните 

и етичките аспекти. 

• Способност да оценува теоретски 

и практични прашања, да дава 

објаснување за причините и 

последиците и да избере 

соодветно решение. 

Сите 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. 

• Презема поделена одговорност за 

колективни резултати. 

• Способност за независно учество, 

со професионален пристап, во 

специфични, научни и 

интердисциплинарни дискусии. 

Сите предмети 

Вештини на  

учење 
• Презема иницијатива да ги 

идентификува потребите за 

стекнување понатамошно знаење 

и учење со висок степен на 

независност. 

Сите предмети 

 

Специфични дескриптори Предмети преку кои се 

обезбедува постигнување на 

специфичните дескриптори 
Специфичен 

дескриптор 

Опис  

Знаење и разбирање • Покажува знаење и разбирање 

на различните аспекти на работа 

во предучилишното 

образование 

• Покажува знаење и разбирање 

на теоретските пристапи во 

поучувањето  

• Покажува знаење и разбирање 

на  приодите на поучување и 

различните методски решенија 

кои се соодветни и специфични 

за различни подрачја од 

воспитно-образовните 

активности 

• Покажува знаење и разбирање 

на начините на комуникација со 

родителите и средината 

Сите предмети 



   
 

• Покажува знаење и разбирање 

за работа во мултикултурна 

средина 

• Покажува знаење и разбирање 

на основите на инклузивната 

практика 

• Покажува знаење и разбирање 

на основите на современата 

методологија на истражување 

во предучилишното 

образование 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

• Го применува знаењето и 

разбирањето на различните 

аспекти на работа во 

предучилишните установи 

• Го применува знаењето од 

теоретските пристапи во 

поучувањето 

• Применува  различните 

стратегии во поучување и 

различни специфични  методски 

решенија за различни воспитни 

и други активности 

• Применува методолошки 

приспап во истражување на 

својата практика и 

истражувањето на одредени 

воспитно-образовни ситуации 

• Применува современи стратегии 

за комуникација со родителите 

и заедницата 

• Применува докажани пристапи 

за работа во мултикултурна 

средина 

• Применува современи пристапи 

во инклузивната практика 

Сите предмети 

Способност за 

проценка 
• способност за синтетизирање и 

интегрирање на знаењето од 

областа на работата со деца од 

предучилишна возраст 

• способност да препознае 

проблемска ситуација во 

воспитно-образовните 

активности и соодветно да 

пристапи кон нејзино решавање 

преку примена на систематски, 

критички и креативен пристап 

• способност да проценува и 

селектира научни теории кои се 

однесуваат на предучилишното 

воспитание и образование  

• способност да споредува научни 

истражувања за работата на 

воспитувачите во градинките и 

во центрите за ран детски развој 

Сите предмети 



   
 

• способност да поставува нови 

анализи со цел да понуди 

решенија на научна основа за 

развој на предучилишното 

образование  

• способност за самостојно да 

изведува заклучоци и да 

донесува соодветни одлуки, 

• способност за размена на 

заклучоци и предлози кои се 

однесуваат работата со деца од 

предучилишна возраст со лица 

кои стручно или научно се 

занимаваат со оваа 

проблематика 

• способност да го вреднува  

сопствениот напредок во 

работата и да работи на свое 

натамошно усовршување 

Комуникациски 

вештини 
• Способен е да презентира 

знаења за предучилишното 

воспитание и образование пред 

професионален и 

непрофесионален аудиториум 

• Ги пренесува своите знаења и 

разбирања на соодветен начин 

во воспитно-образовен контекст 

и успешно и ефикасно 

воспоставува комуникација со 

деца од предучилишна возраст 

• Успешно и ефикасно 

воспоставува комуникација со 

колегите. 

• Успешно и ефикасно 

воспоставува комуникација со 

родителите. 

• Способен е да комуницира 

заради размена на знаењето и 

збогатување на искуството. 

• Има способност за соработка, 

односно способен е да 

воспоставува успешна 

интеракција со поединци и 

институции од доменот на 

професионалниот интерес. 

Сите 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.  

Сите предмети 

 

 

 



   
 
 

 

 

15.  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, и современоста 

на студиската програма Воспитувач 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 кадрите. 

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

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

Воспитувач на Педагошкиот факултет – Битола: 

 

Учителски факултет- Белград, Србија 

http://www.uf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2011/04/Master_studijski-plan_20131.pdf 

 

Педагошки факулет – Питсбург, САД 

https://www.masterstudies.com/Master-of-Education-in-Early-Childhood  

Education/USA/University-of-Pittsburgh-School-of-Education/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2011/04/Master_studijski-plan_20131.pdf
https://www.masterstudies.com/Master-of-Education-in-Early-Childhood%20%20Education/USA/University-of-Pittsburgh-School-of-Education/
https://www.masterstudies.com/Master-of-Education-in-Early-Childhood%20%20Education/USA/University-of-Pittsburgh-School-of-Education/


   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И Л О З И  



   
 

 



   
 

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) 

 



   
 

3. Мислење од Одборот за соработка и доверба со јавноста 

 
 
 

 
 
 



   
 
 

4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување на 

настава по одредени предмети од студиската програма 

 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 

 
 
 
 









   
 

5. Согласност на наставникот за учество на наставникот во реализација на 

студиската програма во друга високообразовна установа (член 179 од Законот 

за високо образование (Службен весник на Република  Македонија, бр.82/2018)) 

 
 

 

 

 



   
 

 
 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
 

 
 

Пописни листи 
 



   
 

 

 



   
 

 

 



   
 

 

 



   
 

 

 



   
 

 

 



   
 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ БР. 3 



Прилог бр. 3 Воспитувач 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Стратегии за учење и поучување 

2. Код БТ2В  901 

3. Студиска програма Наставник по одделенска настава 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет 

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

6. Академска година / семестар Прва година / деветти 

семестар 

4+3 Број на 

ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф-д-р. Татјана Атанасоска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

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

поучување 

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

поучување кои се применуваат при реализација на воспитно-образовниот процес 

- студентите да креираат теориски поткрепени и практично применливи стратегии за 

учење и поучување во специфични услови  

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

учење и поучување при нивната примена 

11. Содржина на предметната програма:  

. Концептуализација на стратегиите за учење и поучување 

2. Теориски основи на стратегиите за учење и поучување 

     2.1 Психолошки теории за учење 

     2.2 Дидактички теории за учење и/или поучување 

3. Практични основи на стратегиите за учење и поучување 

     3.1 Управување со училницата (Classroom management) 

     3.2 Управување со однесувањето (Behavior management) 

     3.3 Управување со училишната и училничката клима 

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

     4.1 Директни инструкции 

     4.2 Интерактивно поучување 

     4.3 Колаборативна работа во мали групи 

     4.4 Конструктивистичко учење   

5. Специфични основи на стратегиите за учење и поучување 

     5.1 Рефлективно поучување (Reflective Teaching) 

     5.2 Решавање на проблеми 

     5.2 Работа со деца на различна возраст 

     5.3 Развој на социјални компетенции кај учениците 



     5.4 Поучување на деца со посебни потреби 

     5.5 Работа со надарени деца 

     5.6 Почитување на индивидуалните карактеристики на учениците при примена на 

стратегиите за учење и поучување  

6. Методички основи на стратегиите за учење и поучување 

     6.1 Стратегии на воспитание (егзистенција, социјализација, индивидуализација) 

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

изразување, вежбање творење) 

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

12. Методи на учење:  

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

студентите, метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, дел од часовите се 

реализираат во училиште, симулации на модел часови, анализа на видео запис од 

реализирани часови, анализа на аудио запис од  реализирани часови и со менторирање 

Хибриден модел 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 
 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава. 1. 60 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

2. 4

5 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  3.  

16.2. Самостојни задачи 4. 4

5 

16.3. Домашно учење - задачи 5.  

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 6. 1

0 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

7. 1

0 

17.3. Активност и учество 8. 8

0 

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 

Испитот се полага како завршен испит, изработка 

и одбрана на семинарска работа (проект, 

презентација, сценарија, преводи, анализи ...) 

регулирано во Правилникот на Универзитетот 

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 и прашања од 

страна на студентите, завршна- сумативна 

проверка на студентите 

22. 

Литература 

22.

1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издава

ч 

Годин

а 

1. Adams D. & Hamm 

M 

New Desing for Teaching and 

Learning-Promoting Active Learning 

in Tomorrow`s Schools 

San 

Francis

ko: 

Jossey-

Bass 

Publish

ers 

1994 

2. Pollard A. Reflective teaching London

: 

Contin

uum 

2003 

3. https://thirdspacelear

ning.com/blog/teachi

ng-strategies/ 

   

 

 

22.

2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издава

ч 

Годин

а 

1. Muijs D. & 

Reynolds D 

Effective Teaching: Evidence and 

Practice 

London

, 

Thousa

nd 

Oaks& 

New 

Delhi 

2006 

2. https://www.educati

on.vic.gov.au/Docu

ments/school/teacher

s/support/high-

impact-teaching-

strategies.pdf 

   

3.     

 

  



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Методички практикум 

2. Код БТ2В  902 

3. Студиска програма Наставник по одделенска настава 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет 

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

6. Академска година / семестар Прва година / деветти 

семестар 

4+3 Број на 

ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Сите методичари 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

1

0. 

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 

1

1. 

Содржина на предметната програма:  
Дидактичкиот концепт на современата едукативна дејност 
Историски дидактички системи. Современи дидактички системи. Дидактичкиот коцепт 
на современата настава. 
2. Структура и принципи на моделирање на наставата. 
Различни  сваќања  за  структурата  на  наставата.  Нашето  сфаќање  за  структурата  на 
наставата.Принципи на моделирање. 
3. Моделирање на етапите на наставата (макромодели) 
Испитување   на   образовните   потреби   и   програмирање.   Планирање   и   
подготовка, ораганизација, изведување, евалвација. 
4. Специфичности на моделирањето на наставата. 
5. Микроструктура на работен ден. 
Планирање. Реализација. Генерализација. Вреднување 
6. Методички модели 
Индивидуализирана наставата. Диференцирана наставата. Тимска работа. 
Програмирана настава.. Учење по пат на откривање. Активно учење/ - кооперативно 
учење. 
8. Практични активности - методички работилници 

Изработка на микромодели. 

1

2. 

Методи на учење:  

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

студентите, метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, дел од часовите се 

реализираат во училиште, симулации на модел часови, анализа на видео запис од 

реализирани часови, анализа на аудио запис од  реализирани часови и со менторирање 

Хибриден модел 



1

3. 

Вкупен расположив фонд на 

време 

150 

1

4. 

Распределба на расположивото 

време 
 

1

5. 

Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава. 9. 60 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

10. 4

5 

1

6. 

Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  11.  

16.2. Самостојни задачи 12. 4

5 

16.3. Домашно учење - задачи 13.  

1

7. 

Начин на оценување      

17.1. Тестови 14. 1

0 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

15. 1

0 

17.3. Активност и учество 16. 8

0 

1

8. 

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) 

1

9. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Испитот се полага како завршен испит, изработка 

и одбрана на семинарска работа (проект, 

презентација, сценарија, преводи, анализи ...) 

регулирано во Правилникот на Универзитетот 

2

0. 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

2

1. 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на 

секој час, рефлексивни консултации и прашања од 

страна на студентите, завршна- сумативна 

проверка на студентите 

2

2. 

Литература  од соодветната област 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ре

д. 

бр

ој 

Автор Наслов Издавач Годи

на 

1. Бредеркамп, С. Како дјецу одгајати Едука: Загреб 1997 



2. Smidt, W., Lehrl, S. Teacher–Child Interactions 
in Early Childhood 
Education and Care 
Classrooms: 
Characteristics, 
Predictivity, Dependency 
and Methodological Issues 

Taylor & 
Francis: 
Abingdon-on-
Thames 

2020 

     

 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ре

д. 

бр

ој 

Автор Наслов Издавач Годи

на 

1. Flewitt, R., Ang, L. Research Methods for Early 
Childhood Education 

Bloomsbury
Academic: 
 New York 

2020 

     

     



Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Методичко моделирање 

2. Код БТ2В  903 

3. Студиска програма Наставник по одделенска настава 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет 

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

6. Академска година / семестар Прва година / деветти 

семестар 

4+3 Број на 

ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Сите методичари 

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 
Историски дидактички системи. Современи дидактички системи. Дидактичкиот 
коцепт на современата настава. 
2. Структура и принципи на моделирање на наставата. 
Различни  сваќања  за  структурата  на  наставата.  Нашето  сфаќање  за  структурата  
на наставата.Принципи на моделирање. 
3. Моделирање на етапите на наставата (макромодели) 
Испитување   на   образовните   потреби   и   програмирање.   Планирање   и   
подготовка, ораганизација, изведување, евалвација. 
4. Специфичности на моделирањето на наставата. 
5. Микроструктура на работен ден. 
Планирање. Реализација. Генерализација. Вреднување 
6. Методички модели 
Индивидуализирана наставата. Диференцирана наставата. Тимска работа. 
Програмирана настава.. Учење по пат на откривање. Активно учење/ - кооперативно 
учење. 
8. Практични активности - методички работилници 

Изработка на микромодели. 

12. Методи на учење:  

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

студентите, метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, дел од часовите се 

реализираат во училиште, симулации на модел часови, анализа на видео запис од 

реализирани часови, анализа на аудио запис од  реализирани часови и со менторирање 

Хибриден модел 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 
 

15. 15.1. Предавања- теоретска настава. 17. 60 



Форми на наставните 

активности 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

18. 4

5 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  19.  

16.2. Самостојни задачи 20. 4

5 

16.3. Домашно учење - задачи 21.  

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 22. 1

0 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

23. 1

0 

17.3. Активност и учество 24. 8

0 

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 

Испитот се полага како завршен испит, изработка 

и одбрана на семинарска работа (проект, 

презентација, сценарија, преводи, анализи ...) 

регулирано во Правилникот на Универзитетот 

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 и прашања од 

страна на студентите, завршна- сумативна 

проверка на студентите 

22. 

Литература  од соодветната област 

22.

1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Колонџовски,  Б. Методика на воспитно 

образовната работа по 

природа и општество 

Педагошки 

факултет, 

Битола 

2010 

2. Хусковиќ, Ф. Методика на ликовна 

култура 

Факултет за 

ликовни 

уметности, 

Скопје 

2010 

     

      

22.

2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 



1. Smidt, W., Lehrl, S. Teacher–Child Interactions 
in Early Childhood 
Education and Care 
Classrooms: 
Characteristics, 
Predictivity, Dependency 
and Methodological Issues 

Taylor & 

Francis, 
Abingdon-on-
Thames 

2020 

     

     



 
Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Методологија на научно-истражувачка работа 

2. Код БТ2В  904 

3. Студиска програма Наставник по одделенска настава 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет 

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

6. Академска година / семестар Прва година / десетти 

семестар 

4+3 Број на 

ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник проф. д-р Деан Илиев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
- Развој на истражувачки компетенции на студентите 
Оспособеност на студентите за идентификација на истражувачки проблем 
Оспособеноста на студентите за изработка на проект за истражување 
Оспособеност на студентите за дефинирање на хипотезите 

Оспособеност на студентите за проста обработка на податоците (квантитативна и 

квалитативна) Оспособеноста на студентните за анализа и интерпретација на резултатите од 

истражувањето Оспособеноста на студентите за дисеминација на резултатите од  

педагошкото истражување 

11. Содржина на предметната програма:  
Voveduvawe vo istra`uvaweto: osnovni poimi, proces na istra`uvawata, istra`uva~ki 

paradigmi i dizajni, istra`uva~ki proekt 
2.   Akciono istra`uvawe: osnovni karakteristiki, startegija na akcionoto istra`uvawe, 
proces na 

akcionoto istar`uvawe, dizajn na intervencijata i uloga na korektivnite merki 
3.   Metodi, postapki i instrumenti: operativni metodi i instrumenti (vrska), 

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

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

razvojniot eksperiment so poseben osvrt na krietriumskite sostojbi i rezultati. 
5.  Deskriptivna statиstika: osnovni poimi, merki na centralna tendencija, merki na 

disperzija i merki na korelacija 
6.   Interpretacija i prezentirawe na rezultatite od istra`uvaweto: su{tina na 
interpretacijata, grafi~ko prika`uvawe na rezultatite, poim za pasus (paragraf) i negovo 
komponirawe 

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

решавање на проблеми, индивидуална работа Хибриден модел 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

150 

14. Распределба на расположивото 

време 
 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава. 25. 60 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

26. 4

5 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  27.  

16.2. Самостојни задачи 28. 4

5 

16.3. Домашно учење - задачи 29.  



17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 30. 10 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

31. 10 

17.3. Активност и учество 32. 80 

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 

Испитот се полага како завршен испит, изработка 

и одбрана на семинарска работа (проект, 

презентација, сценарија, преводи, анализи ...) 

регулирано во Правилникот на Универзитетот 

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 и прашања од 

страна на студентите, завршна- сумативна 

проверка на студентите 

22. 

Литература  од соодветната област 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Илиев, Д. Акциони истражувања 
во образованието 

Педагошки 
Факултет, 
Битола 

2006 

2. Cohen, L., Manion, 
L., Morrison, 
K. 

Metode istraživanja u 
obrazovanju 

Naklada Slap, 
Zagreb 

2000 

3. Fajgelj, S. Metode istraživanja 
ponašanja 

Centar za 
Primenjenu 
psihologiju, 
Beograd 

2004 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Marshall, C. & 
Rossman, G. 

Designing Qualitative 
Research 

Sage, Newcastle 
upon Tyne 

2006 

2. Wiersma, W. Research Methods in 
Education 

Allyn and 
Bacon, Boston 

2000 

3. Смилевски, Ц. Методологија на 
истражување 

Педагошки 
факултет, 
Битола 

2004 

 
 
 

 

 

 

 

 



Наслов на наставниот предмет Правопис и правоговор 

Код БТ2В 907 

Студиска програма Воспитувач  
 

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

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар Прва година/ 
прв семестар 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Виолета Јанушева 
проф. д-р Билјана Граматковски 

Граматковски Предуслови за запишување на предметот / 

Цели на предметната програма (компетенции): Продлабочување и проширување на теоретските 
сознанија  за  правописните  и  правоговорните  норми  на  македонскиот  стандарден  јазик,  нивна 
примена во усното и писменото изразување, како и во воспитно-образовната практика; Зацврстување на 
свеста за важноста од почитувањето на нормите на стандардниот јазик како најкарактеристичен 
белег на националниот идентитет; Развивање на способности за критичка комуникација и критички 
однос кон медиумите; Оспособување за успешна усна и писмена комуникација со коректна примена на 
нормите на стандардот;  Култивирање на писмениот и усниот израз; 

Содржина  на  предметната  програма:  Правопис  и  правоговор  на  гласовите  во  македонскиот 
стандарден  јазик;  Гласовни  промени  со  акцент  на  Едначењето  по  звучност;     Акцентот  во 
македонскиот стандарден јазик; Акцентски целости; Употреба на голема буква; Слеано и разделено 
пишување  на  зборовите; Пренесување  на  дел  од зборот  во  нов ред;   Транскрипција  (словенски 
јазици);  Транскрипција  (несловенски  јазици);    Предавање  на  македонското  писмо  со  латиница; 
Правопис на географски и други имиња; Интерпункциски и правописни знаци. 

Методи на учење: Усно изложување,  интерактивна настава (анализа на правописните решенија во 
Правописот  и   критичка  комуникација,   дискусии   за   правописни   и   правоговорни  модели   од 
секојдневната комуникативна практика, дискусии за правописни решенија, анализа на јазикот на 
печатените медиуми од гледна точка на правописот, како и на правоговорот на јавни личности и 
личности од секојдневното окружување). 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60 
часо
ви 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска работа 

45 
часо
ви 

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

45 
часо
ви Начин на оценување 

Тестови 45 
бодов
и 

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

на усната презентација се реализира и усниот дел од завршниот испит 

30 
бодов
и 

Активност и учество 10 
бодов
и 

Kритериуми за оценување (оценка) до 
50 
бод
а 

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) 

 

96



 

 од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Успешно реализирани тестови 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Интерна евалвација, анекти и разговори со студенти 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Божидар Видоески, Тодор 
Димитровски, Кирил Конески, 
Радмила Угринова - Скаловска 

Правопис на македонскиот 
литературен јазик 

,,Просветно 
дело“ / Скопје 

1987 

2. Кирил Конески Правописен речник на 
македонскиот литературен 
јазик 

,,Просветно 
дело“ / Скопје 

1999 

3. Составувачи: Тодор Димитровски, 

Благоја Корубин, Трајко 

Стаматоски – редактор: Блаже 

Конески 

Речник на македонскиот 
јазик (со српскохрватски 
толкувања) 

,,Македонска 

книга“ и 

Графички 

завод ,,Г. 

Делчев“ / 

Скопје 

1986 

4. Редактори: С. Велковска, К. 
Конески, Ж. Цветковски – гл. 
редактор: Кирил Конески 

Толковен речник на 
македонскиот јазик, т.1 - 4 

Институт за 
македонски 
јазик ,,К. 
Мисирков“ / 

Скопје 

2003 - 
2009 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Искра Пановска Димкова Практикум по правопис со 
правоговор на 
македонскиот литературен 
јазик 

УКИМ, Скопје 2010 

2. Благоја Корубин Јазикот наш денешен 3 НИО 
,,Студентски 
збор“ / Скопје 

1980 

3.     

 
 

Наслов на наставниот предмет Лингвистика 

Код BT2В 908 

Студиска програма Воспитувач  
 

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

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар Прва година/ 
прв семестар 

Број на ЕКТС кредити 6 



Наставник проф. д-р Виолета Јанушева 
проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска 

Предуслови за запишување на 
предметот 

/ 

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

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

критички пристап кон различните јазични теории; Запознавање со лингвистичките проучувања во 21 

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

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

вештини поврзани со лингвистичи истражувања. 

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

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

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

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

граматика и функционализмот во семантиката и прагматиката; Лингвистиката во 21 век со посебен 

осврт на мултидисциплинарниот пристап кон јазикот: социолингвистика, психолингвистика, 

антропологија, јазици во контакт и сл. 

Методи  на  учење:  Усно  изложување  на  наставникот,  интерактивна  настава  (дискусии  за 
различните јазични теории, разговори за нивната применливост во наставата по македонски 
јазик, дискусии за различните мултидисциплинарни пристапи и сл.). 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

45 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

45 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60  бодови 

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

рамките на усната презентација се реализира и устен дел од 

завршниот испит 

30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

 од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Успешно реализирани тестови 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со студенти 

Литература 

Задолжителна литература 



Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Milka Ivić Pravci u lingvistici ,,Državna 

založba 
Slovenije“ / 
Ljubljana 

1975 

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

Beograd 

1989 

3. Dubravko Škiljan Pogled u lingvistiku ,,Školska 

knjiga“ /Zagreb 

 

1980 

4 Ranko Bugarski Uvod u lingvistiku ,,Zavod za 

udžbenike i 

nastavna 

sredstva“ / 

Beograd 

1991 

     

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Milorad Radovanović 

 

 

 

Sociolingvistika ,,BIGZ“ / 

Beograd 

 

 

 

1979 

2. Rudolf Filipović Teorija jezika u kontaktu – 

Uvod u lingvistiku jezičnih 

dodira 

JAZU, 

,,Školska 
knjiga“ / 

Zagreb 

1986 

3. John Lyons Language and Linquistics. 

An introduction 

University 

Press / 
Cambridge 

1981 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

Методика на креативното пишување 

2. Код БТ2В 909 

3. Студиска 

програма 

Воспитувач 

4. Организатор на 

студиската 

Педагошки факултет-Битола 



програма 

(единица, 

односно 

институт, 

катедра, оддел) 

5. Степен (прв, 

втор, трет 

циклус) 

прв 

6. Академска 

година / 

семестар 

прва / прв семестар  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): студентот да 

- Ги истражи своите можности за создавање на оригинални литературни текстови, 

- Ги знае основните карактеристики на различните видови текстови, 

- Учествува во критичка анализа на креативните продукти напишани од други студенти, 

- Презема ризици при креативното пишување, 

- Уредува и да прави ревизија на текстот што го напишал, 

- Развива дивергентно мислење. 

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 биографија. Структура на прозниот текст (според Барт).  Актанцијален модел на 

Греимас. Пишување по модел-текстови. Пишување краток расказ. 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. Наставата може да 

се изведува и онлајн, во согласност со препораките на МОН. 

13. Вкупен 

расположив 

фонд на време 

150 

14. Распределба на 

расположивото 

време 

4+3 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  

45 часови 

16. Други форми 

на активности 

16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 20 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 

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.     

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 

   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 

   Andonovska-

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 

       

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Методика на почетното јазично описменување 

2. Код БТ2В 910 

3. Студиска програма Воспитувач 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, 

односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

втор 

http://dx.doi.org/10.21125/inted.2016.1348


6. Академска година / 

семестар 

прва/прв 

семестар 

 Број на ЕКТС 

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

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

нема 

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

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

описменување, 

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

почетно јазично описменување, 

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

во првиот развоен период од основното образование почитувајќи го принципот 

креативност во наставата, 

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

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

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

описменување, 

- ги препознава основните структурни елементи на активностите по почетно јазично 

описменување со цел да идентификува релевантен предмет за научно истражување, да 

планира и да реализира научно истражување во наставата по почетно јазично 

описменување и да развива истражувачки однос кон методиката на почетното јазично 

описменување 

11. Содржина на предметната програма:  Вовед во методиката. Предмет и задачи. Поимот 

писменост. Цели и задачи на наставата по почетно јазично описменување. Комуникативни 

активности – општо. Поим, психолингвистички аспекти и методичко моделирање на 

комуникативните активности слушање и говорење. Поим, психолингвистички аспекти и 

методичко моделирање на комуникативната активност читање (четивно поле, фиксација, 

регресија, предвидување при читањето, брзина на читањето, изразно читање, читање со 

разбирање, техники за развој на свесното читање,...). Поим, психолингвистички аспекти и 

методичко моделирање на комуникативната активност пишување (развој на крупна и ситна 

мускулатура, перцептивни способности, способности за апстрахирање). Методи во наставата по 

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

почетно јазично описменување. Реализирање на задачите по почетното јазично описменување. 

Идентификување потенцијална појава, потенцијален проблем и предмет на истражување, 

планирање на истражувањето во наставата по почетно јазично описменување. Преглед на 

постојната современа научна литература во областа. 

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 

13. Вкупен расположив фонд 

на време 

150 



14. Распределба на 

расположивото време 
4+3 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

60 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

45 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 20 

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.  Учебници за 

наставата по 

македонски јазик 

за I, II, III одд. 

  



2.  Наставни програми 

за првиот развоен 

период од 

основното 

образование 

БРО  

3. Mira Čudina-

Obradović 

Igrom do čitanja: 

igre i aktivnosti za 

razvijanje veština  

čitanja 

Školjska 

knjiga, 

Zagreb 

2003 

  Moore, D. W., 

Moore, S. A., 

Cunningham, 

P. M. et al. 

Developing Readers 

and Writers in the 

Content Areas 

Longman 1998 

      

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Јасмина 

Делчева-

Диздаревиќ 

Дидактика на 

јазичното подрачје 

во основното 

образование 

Просветно 

дело, 

Скопје 

2003 

2.     

3.     

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

Современи тенденции во воспитно-образовната работа по македонски 

јазик 

2. Код БТ2В 911 

3. Студиска 

програма 

Воспитувач 

4. Организатор на 

студиската 

програма 

(единица, 

односно 

институт, 

катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 



5. Степен (прв, 

втор, трет 

циклус) 

втор 

6. Академска 

година / 

семестар 

прва/прв  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): студентот да 

- ги знае, разбира и применува современите принципи и методи во воспитно-образовната 

работа по македонски јазик 

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

активностите по македонски јазик  

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

(прирачниците и наставните средства) по македонски јазик, 

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

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

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

научно истражување во воспитно-образовната работа по македонски јазик во 

предучилишното образование 

- развива истражувачки однос кон методиката на воспитно-образовната работа по 

македонски јазик 

- се запознава со современите тенденции во воспитно-образовната работа по македонски 

јазик преку анализа на постојната научна литература 

11. Содржина на предметната програма:  Вовед во методиката. Предмет и задачи. Методи во 

воспитно-образовната работа по македонски јазик. Избор на соодветен метод. Анализа на 
воспитно-образовните  програми по македонски јазик. Реализирање на задачите по македонски 

јазик. Запознавање со современите тенденции во воспитно-образовната работа по македонски 

јазик. Оспособување за планирање и реализирање на научно-истражувачка работа во областа на 

методиката на воспитно-образовната работа по македонски јазик. Идентификување на 

потенцијален проблем и предмет на истражување во воспитно-образовната работа по македонски 

јазик и негово разгледување во однос на постојната научна литература. 

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. 

Согласно мерките за пандемијата, наставата може да се одвива и онлајн. 

13. Вкупен 

расположив 

фонд на време 

150 



14. Распределба на 

расположивото 

време 

4+3 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  60 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

45 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 20 

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.  Учебници за 

наставата по 

македонски 

јазик во  

првиот 

развоен 

период од 

основното 

образование 

  

2.  Наставни 

програми за 

првиот 

развоен 

период од 

основното 

образование 

БРО  

3. Заедничко 

идентификување на 

соодветни 

референци, односно 

современи научни 

истражувања кои се 

предмет на интерес 

на Методиката на 

наставата по 

македонски јазик во 

земјата и во 

странство 

(соодветни 

истражувања од 

областа Методика 

на јазик и 

литература) 

   

  Николиќ, Милија Методика 

наставе 

српског 

језика и 

књижевности 

Завод за уџбенике, Београд 2009 

  Dick Allright and 

Kathleen M. Bailey 

Focus on the 

Language 

Classroom 

(5th ed.) 

Cambridge University Press, 

Cambridge 

1996 

      

22.2. Дополнителна литература 



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. Сунчица Дениќ (гл. 

уредник) 

Савремени 

тренутак 

књижевности 

за децу у 

настави и 

науци: 

тематски 

зборник 

Учитељски факултет, 

Врање 

2010 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на 

наставниот предмет 

Медиумска писменост 

2. Код БТ2В 906 

3. Студиска програма Воспитувач 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 

втор 

6. Академска година / 

семестар 

прва/ прв  Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф.д-р Билјана Граматковски 



9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентот да стане медиумски писмен , да умее 

критички да ги чита информациите, да проценува  како се создадени и со која цел.  Клучните 

компетенции кон кои треба да се стреми се: пристап, анализа и проценка, продукција, примена и 

проактивност. Студентот да стекне знаења и вештини потребни за да се разбере улогата на 

медиумите во современото општество, особено во создавањето на современиот идентитет на 

поединецот или соработникот.Медиумската писменост покажува дека  повеќето од 

информациите за забава добиени преку мас-медиумите ја обликуваат нашата перцепција за 

светот, имаат влијание врз начинот на живот и нашето однесување. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед во медиуми и медиумска писменост, медиумите и 

современата културна средина, четири компоненти на медиумската писменост, разлики меѓу 

медиумите и медиумскиот амбиент во Македонија, функции на медиумите, етика во медиумите, 

претставување и стереотипизација во медиумите, родови стереотипи и влијание на стереотипите 

врз улогата на родовите, сликата на телото во медиумите, како рекламирањето не менува, основи 

на новинарството и медиумската продукција, улогата на новинарите во општеството, медиумски 

вреден настан, како се подготвуваат вести, медиумите и политиката, пропаганда, политички 

кампањи, нови медиуми, веродостојност на информациите, заштита и безбедност на децата на 

интернет. 

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 

4+3 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

60 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

45 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 20 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 50бодови 



17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

40 

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. Делчева-Диздаревиќ 

Јасмина 

 

Дидактика на 

јазично 

подрачје во 

основното 

образование 

 

Просветно дело, 

Скопје 

2003 

     

 
    

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. James W. Potter Media Literacy SAGE 
Publications, 
New York 

2015 

 
    

     

    

 

 



Наслов на наставниот предмет Докимологија 

Код  
БТ2В 912 

Студиска програма Воспитувач  
 

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

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар прва година/ 
прв семестар 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Јове Димитрија Талевски 
доц. д-р Виолета Јанушева 

Предуслови за запишување на 
предметот 

/ 

Цели   на   предметната   програма   (компетенции):      Проширување   и   продлабочување   на 
теориските и практични сознанија за основните докимолошки поими поврзани со оценувањето 
на постигањата на учениците и нивната примена во воспитно-образовната практика; Стекнување на 
вештини за научна елаборација и проучување на воспитно- образовниот процес од аспект на 
видовите, методите и моделите на оценување на воспитно- образовните ефекти во 
училницата преку оценување на индивидуалните постигнувања на ученикот. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

оценување; Самооценување и оценување од соученици; 

Методи  на  учење:  Усно  изложување  на  наставникот,  интерактивна  настава  (анализа  на 
состојбата  во  однос  на  оценувањето  во  секојдневната  наставна  практика,  дискусии  за 
оценувањето  во  секојдневната  наставна  практика,  разговори  за  искуствата  од  практиката, 
критичка комуникација за односот теорија - практика и сл.). 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

45 часови 

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

45 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и  усна ) 
Планирана  во  вид  на  истражувачки  активности  што  опфаќаат: 

откривање на проблем, негово формулирање, подготвување план 

30 бодови 



за    истражување,    прибирање    податоци,    преземање    акција, 
презентација на податоците, што неопходно бара примена на општата 
методологија на педагошките истражувања. Во рамките на усната 
презентација се реализира и устен дел од испитот 

 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Успешно реализирани тестови 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 
студентите 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јове Димитрија Талевски 
Виолета Јанушева 

Докимологија (скрипта) Педагошки 
факултет 
/ Битола 

2010 

2. Киро Поповски Училишна докимологија ,,Китано“ - 
Скопје 

2005 

3. Grozdanka Gojkov Dokimologija (priručnik) Viša škola za 
obrazovanje 
vaspitača 
/ Vršac 

2003 

4. Киро Поповски 
Зоран Стојановски 

Тестови на знаење ,,Просветно 
дело“ / Скопје 

1995 

     

Дополнителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Виолета Петроска Бешка Оценување со тестови на 

знаење 

Филозофски 
факултет 
/ Скопје 

2007 

2. Стојан Н. Цениħ Праħење и оцењивање 
рада, успеха и развоја 
ученика основне школе 

Учитељски 
факултет 
/ Вршац 

2000 

     

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Методика на воспитно-образовната работа по природа 

2. Код БТ2В 913 



3. Студиска програма Воспитувач 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година /прв семестар  Број на ЕКТС кредити  

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

проф. д-р Јове Д. Талевски 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

познавање и разбирање на основните законитости на наставата по природа; познавање, разбирање и примена на 

специфичноста на планирањето, подготовката, организацијата и реализацијата на наставта по природа; познавање и 

разбирање на целите и програмските содржини на наставата и оспособување на студентите за сите современи облици и 

фази на настава; познавање и разбирање на можностите и потребите на учениците заради приспособување на воспитно-

образовните содржини на нивните развојни и индивидуални карактеристики и способности; способност за адаптирање на 

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

основното образование; теоретски основи и практични активности за интегрирање на наставните содржини на оваа настава 

со содржините на другите наставни предмети според аспектите на детскиот развој; познавање, разбирање на 

специфичностите на примената на современата воспитнообразовна технологија во наставата по природа; способност за 

примена на современи стратегии, методи и постапки на учење и поучување во наставата по природа; способност за 

примена на истражувачките постапки во наставата; способност за дијагностицирање, анализирање, синтетизирање, 

проучување и истражување на одредени појави и проблеми заради нивно разрешување и унапредување на наставата по 

овој наставен предмет; способност за следење и вреднување на резултатите на својата работа и на работата на учениците 

во наставата по природа; способности за самостојно методичко стручно усовршување и следење на достигнувањата и 

сознанијата на современата методика на наставата и по природа. 

11. Содржина на предметната програма:  

Методиката на наставата по природа ги проучува: поимот на методиката како научна дисциплина; развојот на идеите за 

настава по природа; аспектите на развојот на децата од првите два циклуса во основното образование во наставата по 

природа; специфичности на учењето на децата од првите два циклуса на основното образование и нивното доживувањена 

реалноста; психолошко-педагошките основи на сознавањето на природата од страна на учениците; наставните програмами 

по запознавање на околината ЗО (делот за природата) и по природа;  третманот на природната околина како извор на 

сознание; сознајниот процес во наставата по природа; истражувачки постапки во наставата по природа;  набљудувањето 

како истражувачка постапка; методичко обликување на истражувањето на природата; структура, динамика и моделирање 

на наставта по природа; специфичности на примената на стратегиите, методите и постапките во наставата по природа. 

вреднување на знаењата на учениците во наставата по природа. 

12. Методи на учење: Предавања, работа во групи и парови, индивидуална работа, семинарски трудови и проекти, 

практични активности (вежби, симулации, панел дискусии). Во услови на пандемија предвидено е содржините да се 

реализираат онлајн. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 
4+3 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.                       60 6 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.                                45 

80 

16. 16.1. Проектни задачи                                              10 35 часови 



Други форми на 

активности 

16.2. Самостојни задачи                                           15 часови 

16.3. Домашно учење – задачи                                20 35 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 или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач 

1. Пејчиновска, М. Активностите на 
учениците и процесот на 
учење во природно- 
научното и 

Педагошки 
факултет – Битола 

2.  Pejchinovska, M., 
Janusheva, V., 
Kostadinovska, 
B. 

Significance of Students’ 
Activities for the Learning 
Process, Qualitative 
Analysis in Primary 
Education in Republic of 
Macedoniа 

Journal for Educators, Teachers and 
Trainers, ISSN: 1989-9572. 
Thomson Reuters (Clarivate 
Analitics) 



3. Sá-Pinto, X, 

Realdon, G. , 

Torkar, G., Sousa, 

B., Georgiou, M., 

Jefries, A., 

Korfatis, K., 

Paolucci, S., 

Pessoa, P., Rocha, 

J., Stasinakis, K. 

P., Cavadas, B., 

Crottini, A., 

Gnidovec, T., 

Nogueira, T., 

Papadopoulou, P., 

Piccoli, C., 

Barstad, J., 

Dufour, H. D., 

Pejchinovska, M., 

Pobric. A., 

Cvetković, D., 

Mavrikaki, E. 

Development and Validation 

of a Framework 

for the Assessment 

of School Curricula 

on the Presence 

of Evolutionary Concepts 

(FACE) 

 

 

 

 

 

Evolution: Education and Outreach, 

ISSN: 1936-6434; 
Sá-Pinto et al. Evo Edu Outreach 

(2021) 14:3 

https://doi.org/10.1186/s12052-021-

00142-2 

 Springer Nature, SCOPUS 

(indexed by SCOPUS)  

4. Колонџовски,  Б. Методика на воспитно 

образовната работа по 

природа и општество 

Педагошки факултет, Битола 

 5. De Zan, I. Metodike nastava prirode 

idruštva 

Školjska knjiga , Zagreb 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач 

1. Pejchinovska, M., 

Kamchevska, B. 

Specific Features of 

Students’ Activities 

Planning 

 

Third International Conference 

―Education across Borders, 

Education and Research Across Time 

and Space, Faculty of Education, 

Bitola, 377 – 382  

2.    

3.    

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Методика на  воспитно-образовната работа  по природни науки и техника 

2. Код БТ2В 914 

3. Студиска програма Воспитувач 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

https://doi.org/10.1186/s12052-021-00142-2
https://doi.org/10.1186/s12052-021-00142-2


5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 

Втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година / прв семестар  Број на ЕКТС кредити  

8. Наставник проф. д-р Јове Д. Талевски 

доц. д-р Милена Пејчиновска 

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 методиката за природни науки 

и современата техника, да применуваат соодветни стратегии и да ја моделираат воспитно-образовната работа за да ја 

подобрат реализација на наставата  со во природно-научното подрачје. 

11. Содржина на предметната програма:  

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

Значење на наставата по природни науки за развојот на учениците во основното образование; Сознајни процеси на 

учениците и наставата по природнии науки; Планирање, реализација и оценување на наставата по природни науки; 

Стратегии и методи; Материјално-технички основи на наставата по природни науки; Современа технологија и сознајните 

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

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

12. Методи на учење: Предавања, работа во групи и парови, индивидуална работа, семинарски трудови и проекти, 

практични активности ( вежби, симулации, панел дискусии). Во услови на пандемија предвидено е содржините да се 

реализираат онлајн. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 
4+3 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.                             60 60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски),                45 

 семинари, тимска работа.  

45 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи                                                    10 35 часови 

16.2. Самостојни задачи                                                 15 часови 

16.3. Домашно учење – задачи                                      20 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 или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач 

1. Талевски Д. Јове Географија Педагошки факултет – Битола 

2. Пејчиновска, М. Активностите на 
учениците и процесот 
на учење во природно- 

научното и 

Педагошки 

факултет – Битола 

3.  Pejchinovska, M., 
Janusheva, V., 
Kostadinovska, B. 

Significance of 
Students’ Activities for 
the Learning Process, 
Qualitative Analysis in 
Primary Education in 
Republic of Macedoniа 

Journal for Educators, Teachers and 
Trainers, ISSN: 1989-9572. Thomson 
Reuters (Clarivate Analitics) 



4. Sá-Pinto, X, 

Realdon, G. , 

Torkar, G., Sousa, 

B., Georgiou, M., 

Jefries, A., 

Korfatis, K., 

Paolucci, S., 

Pessoa, P., Rocha, 

J., Stasinakis, K. P., 

Cavadas, B., 

Crottini, A., 

Gnidovec, T., 

Nogueira, T., 

Papadopoulou, P., 

Piccoli, C., Barstad, 

J., Dufour, H. D., 

Pejchinovska, M., 

Pobric. A., 

Cvetković, D., 

Mavrikaki, E. 

Development 

and Validation 

of a Framework 

for the Assessment 

of School Curricula 

on the Presence 

of Evolutionary 

Concepts (FACE) 

 

 

 

 

 

Evolution: Education and Outreach, 

ISSN: 1936-6434; 

Sá-Pinto et al. Evo Edu Outreach 

(2021) 14:3 

https://doi.org/10.1186/s12052-021-

00142-2 

 Springer Nature: CiteScore: 3.4, 

SCOPUS (indexed by SCOPUS), 

SCImago Journal Rank (SJR): 

0.857  

5. Холден, Џ.  Вовед во физичка 

географија и околина 

Просветно дело АД -Скопје 

 6. Де Зан, И. Методика на наставе 

природе и друства 

Сколска кнјига, Загреб 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач 

1. Pejchinovska, M., 

Kamchevska, B. 

Specific Features of 

Students’ Activities 

Planning 

 

Third International Conference 

―Education across Borders, 

Education and Research Across Time 

and Space, Faculty of Education, 

Bitola, 377 – 382  

2. Harlen, W., Qualter 

A. 

The teaching of science 

in primary school 

„David Fulton publishers“ 

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

11 

„Continuum“ – London and New York 

  4. Lambert, D., 

Balderstone, D. 

Learning to teach 

geography in the 

secondary school 

„Routledgefalmer“ – London and New 

York 

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

11 

„Continuum“ – London and New York 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

https://doi.org/10.1186/s12052-021-00142-2
https://doi.org/10.1186/s12052-021-00142-2


1. Наслов на 

наставниот предмет 

Супстратни основи на природните науки (географија) 

2. Код БТ2В 915 

3. Студиска програма Воспитувач 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 

Втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година / прв 

семестар 

 Број на ЕКТС кредити                 6  

8. Наставник проф. д-р Јове Д. Талевски 

вонр. проф. д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Проширување и продлабочување на теориските и практичните сознанија за географските научни 

поставки и за основните карактеристики на географскиот простор; Согледување на улогата и 

значењето на причинско-последичните влијанија меѓу процесите, појавите и објектите во 

географската средина, кои се неопходна основа за правилното владеење со спецификите на 

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

11. Содржина на предметната програма:  

Поим и предмет на географијата; Географијата како наука; Географски дисциплини, физичка и 

економска (хумана) географија; Земјата како небесно тело; Облик и големина на Земјата; 

Одредување на местоположбата на точки на Земјината површина, координатен систем на 

хоризонтот, географски координатен систем; Движење на Земјата, ротација, револуција, време и 

датумска граница (локално, зонално и светско време), сметање на времето (ден, месец, година), 

календар; Претставување на Земјината површина, глобус и карта,  картографски проекции, 

картографски мрежи, географски елементи на картата и нивно претставување; Атмосфера и 

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

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

климатски појаси, класификација на климата); Карактеристики на хидросферата, подземни води, 

издани и извори, реки, езера, мочуришта, глечери, Светско Море; Литосфера, геолошки периоди 

на Земјата, геоморфологија, епирогени и орогени движења и облици, вулкани и нивна 

распространетост на Земјата, земјотреси и земјотресни облици, тектонски релјефни облици, поим 

за релјеф и релјефни облици (стари грамадни и млади верижни планини, вулкански планини и 

рамнини), ерозивна геоморфологија; Карактеристики на биосферата, растителен свет, биотски и 

абиотски фактори на растителниот свет, растителни заедници (фитоценози), растителни области, 

животински свет, биотски и абиотски фактори на животинскиот свет, копнена фауна, океанска 

фауна, зоогеографски области. 

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

трудови и проекти, практични активности (вежби, симулации, панел дискусии). Во услови на 

пандемија предвидено е содржините да се реализираат онлајн. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 

14. Распределба на 

расположивото 

време 

4+3 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 45 часови 



семинари, тимска работа.  

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 15часови 

16.3. Домашно учење - задачи 20 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 или англиски 

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 Д. Јове Географија Педагошки факултет – Битола 2006 

2. Пејчиновска, 
М. 

Активностите на 
учениците и 
процесот на 
учење во 
природно- 
научното и 

Педагошки 
факултет – Битола 

2015 

3.  Pejchinovska, 
M., Janusheva, 
V., 
Kostadinovska, 
B. 

Significance of 
Students’ Activities 
for the Learning 
Process, 
Qualitative 
Analysis in 
Primary Education 
in Republic of 
Macedoniа 

Journal for Educators, Teachers 
and Trainers, ISSN: 1989-9572. 
Thomson Reuters (Clarivate 
Analitics) 

2019 



4. Sá-Pinto, X, 

Realdon, G. , 

Torkar, G., Sousa, 

B., Georgiou, M., 

Jefries, A., 

Korfatis, K., 

Paolucci, S., 

Pessoa, P., Rocha, 

J., Stasinakis, K. 

P., Cavadas, B., 

Crottini, A., 

Gnidovec, T., 

Nogueira, T., 

Papadopoulou, P., 

Piccoli, C., 

Barstad, J., 

Dufour, H. D., 

Pejchinovska, 

M., Pobric. A., 

Cvetković, D., 

Mavrikaki, E. 

Development 

and Validation 

of a Framework 

for the Assessment 

of School Curricula 

on the Presence 

of Evolutionary 

Concepts (FACE) 

 

 

 

 

 

Evolution: Education and 

Outreach, ISSN: 1936-6434; 
Sá-Pinto et al. Evo Edu Outreach 

(2021) 14:3 

https://doi.org/10.1186/s12052-

021-00142-2 

 Springer Nature, SCOPUS 

(indexed by SCOPUS)  

2021 

5. Lambert D., 

Balderstone D. 

Learning to teach 

geography in the 

secondary school 

„Routledgefalmer“ – London and 

New York 

2000 

 6. De Zan, I. Metodike nastava 

prirode idruštva 

Školjska knjiga , Zagreb 2005 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

     

1. Холден Џ.  Вовед во физичка 

географија и 

околина 

Просветно дело АД -Скопје 2009 

2. Rudič V. Metodika nastave 

geografije 

Geografski fakultet – Beograd 1998 

  3. Делејни Џ., Ван 

Нил К. 

Географски 

информационен 

систем 

Три, Скопје - второ издание 2009 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

Методика на воспитно-образовната работа по општество 

2. Код БТ2В 916 

3. Студиска програма Воспитувач 

4. Организатор на 

студиската 

Педагошки факултет-Битола 

https://doi.org/10.1186/s12052-021-00142-2
https://doi.org/10.1186/s12052-021-00142-2


програма (единица, 

односно институт, 

катедра, оддел) 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 

Втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година / прв 

семестар 

 Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Јове Д. Талевски  

вонр. проф. д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ  

 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10

. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

познавање и разбирање на основните законитости на наставата по природа; познавање, разбирање и 

примена на специфичноста на планирањето, подготовката, организацијата и реализацијата на 

наставта по природа; познавање и разбирање на целите и програмските содржини на наставата и 

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

можностите и потребите на учениците заради приспособување на воспитно-образовните содржини 

на нивните развојни и индивидуални карактеристики и способности; способност за адаптирање на 

содржините и законитостите од природните науки кон способностите и можностите на децата од 

првите два циклуса на основното образование; теоретски основи и практични активности за 

интегрирање на наставните содржини на оваа настава со содржините на другите наставни предмети 

според аспектите на детскиот развој; познавање, разбирање на специфичностите на примената на 

современата воспитнообразовна технологија во наставата по природа; способност за примена на 

современи стратегии, методи и постапки на учење и поучување во наставата по природа; способност 

за примена на истражувачките постапки во наставата; способност за дијагностицирање, 

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

нивно разрешување и унапредување на наставата по овој наставен предмет; способност за следење и 

вреднување на резултатите на својата работа и на работата на учениците во наставата по природа; 

способности за самостојно методичко стручно усовршување и следење на достигнувањата и 

сознанијата на современата методика на наставата и по природа. 

11

. 

Содржина на предметната програма:  

Методиката на наставата по природа ги проучува: поимот на методиката како научна дисциплина; 

развојот на идеите за настава по природа; аспектите на развојот на децата од првите два циклуса во 

основното образование во наставата по природа; специфичности на учењето на децата од првите два 

циклуса на основното образование и нивното доживувањена реалноста; психолошко-педагошките 

основи на сознавањето на природата од страна на учениците; наставните програмами по запознавање 

на околината ЗО (делот за природата) и по природа;  третманот на природната околина како извор на 

сознание; сознајниот процес во наставата по природа; истражувачки постапки во наставата по 

природа;  набљудувањето како истражувачка постапка; методичко обликување на истражувањето на 

природата; структура, динамика и моделирање на наставта по природа; специфичности на примената 



на стратегиите, методите и постапките во наставата по природа. вреднување на знаењата на 

учениците во наставата по природа. 

12

. 

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

и проекти, практични активности (вежби, симулации, панел дискусии). Во услови на пандемија 

предвидено е содржините да се реализираат онлајн. 

13

. 

Вкупен 

расположив фонд 

на време 

150 

14

. 

Распределба на 

расположивото 

време 

4+3 

15

. 

Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  

45 часови 

16

. 

Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 15часови 

16.3. Домашно учење - задачи 20 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 или англиски 

21

. 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

Литература 



22

. 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Талевски Д. 

Јове 

Демогеографија Педагошки факултет – 

Битола 

2004 

2. Пејчиновска, 
М. 

Активностите 
на учениците и 
процесот на 
учење во 
природно- 

научното и 

Педагошки 

факултет – Битола 

2015 

3.  Pejchinovska, 
M., Janusheva, 
V., 
Kostadinovska, 
B. 

Significance of 
Students’ 
Activities for the 
Learning 
Process, 
Qualitative 
Analysis in 
Primary 
Education in 
Republic of 
Macedoniа 

Journal for Educators, 
Teachers and Trainers, ISSN: 
1989-9572. Thomson 
Reuters (Clarivate 
Analitics) 

2019 

4. Sá-Pinto, X, 

Realdon, G. , 

Torkar, G., 

Sousa, B., 

Georgiou, M., 

Jefries, A., 

Korfatis, K., 

Paolucci, S., 

Pessoa, P., 

Rocha, J., 

Stasinakis, K. 

P., Cavadas, B., 

Crottini, A., 

Gnidovec, T., 

Nogueira, T., 

Papadopoulou, 

P., Piccoli, C., 

Barstad, J., 

Dufour, H. D., 

Pejchinovska, 

M., Pobric. A., 

Cvetković, D., 

Mavrikaki, E. 

Development 

and Validation 

of a Framework 

for the Assessment 

of School 

Curricula 

on the Presence 

of Evolutionary 

Concepts (FACE) 

 

 

 

 

 

Evolution: Education and 

Outreach, ISSN: 1936-6434; 

Sá-Pinto et al. Evo Edu 

Outreach (2021) 14:3 

https://doi.org/10.1186/s12052-

021-00142-2 

 Springer Nature, SCOPUS 

(indexed by SCOPUS)  

2021 

https://doi.org/10.1186/s12052-021-00142-2
https://doi.org/10.1186/s12052-021-00142-2


5. De Zan, I. Metodike nastava 

prirode idruštva 

Školjska knjiga , Zagreb 2005 

      

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Pejchinovska, 

M., 

Kamchevska, B. 

Specific Features 

of Students’ 

Activities 

Planning 

 

Third International Conference 

―Education across Borders, 

Education and Research 

Across Time and Space, 

Faculty of Education, Bitola, 

377 – 382  

2017 

2.     

3.     

 

Наслов на наставниот предмет Методика за граѓанско образование 

Код БТ2В 917 

Студиска програма Воспитувач  
 

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

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар прва година/ 
прв семестар 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Добри Петровски и прф. д-р Јасмина Кочоска 

Кочоска Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции): 

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

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

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

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

околината  што  ги  опкружува  и  да  ја  зголемат  способноста  за  самостојно  донесување  на 

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

Содржина на предметната програма: 

Политички режими според основната нивна поделба на демократски и   недемократски- 

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

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

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

правна заштита на основните слободи 

Методи на учење: 
Предавања, работа во групи и парови, индивидуална работа, семинарски трудови и проекти, 
практични активности ( вежби, симулации, панел дискусии) 



Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време 4+3 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

45 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

45 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 
 

 од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 поени 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 поени 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Добри Петровски Демократија и граѓанско 

образование 

Универзитет 

Св.Климент 
Охридски 

2003 

2. Дејвид Хелд Модели на 

демократија 

Академски 
Печат, Скопје 
(превод од 
Владата на 
РМ) 

2008 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Нел Нодингс Образованието и 

демократијата во 21 век 

Арс 
Ламина, 
Скопје 
 

2015 

2. Љубомир Данаилов 
Фрчковски 

Теории за демократијата Правен 
Факултет, 
Скопје 

1992 

3. Армстронг М Основни техники на 
управување 

Делфин прес, 
Бургас 
 

1994 

 



Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1

. 

Наслов на наставниот 

предмет 

Супстратни основи на општествените науки 

2

. 

Код БТ2Б 918 

3

. 

Студиска програма Воспитувач 

4

. 

Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

5

. 

Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

втор 

6

. 

Академска година / 

семестар 

прва/ прв  Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8

. 

Наставник проф.д-р Валентина Гулевска 

9

. 

Предуслови за 

запишување на предметот 

нема 

1

0

. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

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

општествените науки 

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

општествените науки 

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

наставата по општествени науки 

- развивање на способност за мултикултурна и интеркултурна комуникација и соработка 

- градење на капацитет за емпатија и социјална правда 

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

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

во воспитно-образовниот процес 

1

1

. 

Содржина на предметната програма:  

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

материјализам;  неолиберална перспектива на општествените теории; теоретски основи на 

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

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

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

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

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

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

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



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

на проекти од областа на општествените науки.   

1

2

. 

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 онлајн. 

1

3

. 

Вкупен расположив фонд 

на време 

150 часови 

1

4

. 

Распределба на 

расположивото време 4+3 

1

5

. 

Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

45 часови 

1

6

. 

Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 20 часови 

1

7

. 

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  

1

8

. 

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) 

1

9

. 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

нема 

2

0

. 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 



2

1

. 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација и самоевалуација 

2

2

. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Wendt, A. Quantum Mind 

and Social 

Science: 

Unifying 

Phisycal and 

Social Ontology 

Cambridge 

University Press, 

Cambridge 

2015 

2. Risjord, M. Philosophy of 
Social Science: 
A 
Contemporary 
Introduction 

Routledge, 

New York 

2014 

3. Ball, S. J. Foucault, 

Power, and 

Education 

Routledge,  

New York 

2013 

22.2. Дополнителна литература 

 

 
Ball, S. J. Foucault, Power, 

and Education 

Routledge,  

New York 

2013 

 

1. Vessuri, H. Ethical Challenges for 

the Social Sciences on 

the Threshold of the 

21st Century 

Current Sociology. 50: 

135–50 

SAGE,  

Newcastle 

 upon Tyne, 

2002 

2013 

 

  

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Теориски основи на методиката по ликовна култура 

Код БТ2В 919 

Студиска програма Воспитувач  

 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Универзитет Св. Климент Охридски Битола, Педагошки 

факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

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

Наставник проф. д-р Биљана Цветкова Димов 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

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 разбирањеназаконитостите и факторитеналиковенразвој и 

индивидуалнитеразликимеѓудецата и младите,  

способност за комуникација, соработка/тимска работа 

- интерперсонални вештини 

Користење на информационите-комуникациските технологии; 

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

Содржина на предметната програма:  

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

Теориски основи на практичната работа по ликовна култура 

Теориски основи на теоретската работа по ликовна култура 

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

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

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

Вкупен расположив фонд на време 150  

Распределба на расположивото време  4+3 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

45 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

45 часови 

Начин на оценување 

Тестови  80 бодови 

Семинарска работа/ проектна задача, презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

Активност и учество, вежби 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Испитот се полага на 2 колоквиуми или на завршен 

испит, завршени и позитивно оценети тимски и 

индивидуални вежби, редовност  изработка и одбрана 

на семинарска работа (проект, презентација, изработка 

на идеен проект ...) регулирано во Правилникот на 

Универзитетот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на секој 

час, рефлексивни консултации,  активност и 

партиципација од страна на студентите, завршна- 

сумативна проверка на студентите на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 



1. Цветкова Димов, Б. Методика на ликовно 

образование (скрипта за 

интерна употреба) 

Универзитет Св. 

Климент 

Охридски, 

Педагошки 

факултет Битола 

2011 

2. Цветкова Димов, Б. Методика на ликовно 

естетска апрецијација-

универзитетски учебник 

Универзитет Св. 

Климент 

Охридски, 

Педагошки 

факултет Битола 

2020 

3. Хусковиќ, Ф. Методика ликовна 

култура 

Факултет за 

ликовни 

уметности 

Скопје 

2010 

4. Karlavaris, Bogomil:  

 

Metodikalikovnogodgoja I. 

II 

Hofbauer, Rijeka 1991 

Дополнителна литература      

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

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

, Скопје 

2010 

 Grgurić, N. Jakubin, M Vizualno likovni odgoj i 

obrazovanje 

Eduka, Zagreb 1996 

  

 

   

Наслов на наставниот предмет Методика на ликовно естетска апрецијација 

 

Код БТ2В 920 

Студиска програма Воспитувач  

 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Универзитет Св. Климент Охридски Битола, Педагошки 

факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

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

Наставник Проф. д-р Биљана Цветкова Димов 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

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

задачите, елементите на методиката по ликовно естетска апрецијација.  

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

децата и учениците преку ликовното воспитание и образование.  

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

учениците преку ликовното воспитание и образование.  

Знаењата од теоријата успешно ги импелемнтира во практиката. 



Содржина на предметната програма:  

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

ликовно воспитно-образовната работа и наставата по ликовно образование.  

 Методика на ликовно естетска апрецијација поим,суштина значење  

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

методи и постапки).  

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

Развојот на перцептивните способности кај учениците како ликовно-апрецијативна способност  

преку ликовното воспитание и образование.  

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

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

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

способност ликовното воспитание и образование.  

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

ликовно-апрецијативна способност преку ликовното воспитание и образование.  

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

апрецијативна способност преку ликовното воспитание и образование.  

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

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

по ликовно образование.  

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

ликовно-апрецијативна способност преку ликовното воспитание и образование. 

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

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

Вкупен расположив фонд на време 150  

Распределба на расположивото време  4+3 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

45 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

45 часови 

Начин на оценување 

Тестови  60 бодови 

Семинарска работа/ проектна задача, презентација: писмена и 

усна) 

30 бодови 

Активност и учество, вежби 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Испитот се полага на 2 колоквиуми или на завршен 

испит, завршени и позитивно оценети тимски и 

индивидуални вежби, редовност  изработка и одбрана 

на семинарска работа (проект, презентација, изработка 

на идеен проект ...) регулирано во Правилникот на 

Универзитетот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 



Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на секој 

час, рефлексивни консултации,  активност и 

партиципација од страна на студентите, завршна- 

сумативна проверка на студентите, евалуација и 

самоевалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

     

1. Цветкова, Б. Методика на ликовно 

естетска апрецијација-

универзитетски учебник 

Универзитет  

Св. Климент  

Охридски,  

Педагошки  

факултет  

Битола 

2020 

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

Osnovnoj školi. 

Beograd:  

Umetnička 

akademija. 

1970 

3. Арнаудова,В. Нацева, Б.  

Радевска, Ј. Дамчевска –  

Илиевска, В. 

Приоди кон визуелно 

размислување-

Прирачник 

занаставници 

Биро за развој 

на образованието,  

Скопје 

2000 

4.     

Дополнителна литература       

 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Peic, M. Pristup likovnom delu Školska 

knjiga, Zagreb 

1987 

2. Вилкинс, Г.Д, Шулц, Б. 

Линдаф, М.К. 

Уметност мината, 

Уметност сегашна 

Нампрес, Скопје 2009 

3.     

Наслов на наставниот предмет Играта во ликовното воспитание и образование 

Код БТ2В 921 

Студиска програма Воспитувач 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Универзитет Св. Климент Охридски Битола, 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

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

Наставник Проф. д-р Биљана Цветкова Димов 



Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

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

на  

играта во процесот на ликовното воспитание и образование.  

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

ликовното воспитание и образование  

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

ликовното воспитание и образование  

Знаењата од теоријата успешно ги имплемнтира во практиката.  

Содржина на предметната програма:  

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

Играта во ликовното воспитание и образование ,  

Методичко обликување на ликовното воспитание и образование преку играта ,  

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

Развој на моторичката спретност и моторичката осетливост на децата преку ликовното 

воспитание  

и образование,  

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

образование,  

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

образование,  

Развој на фантазијата преку ликовното воспитание и образование 

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

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

Вкупен расположив фонд на време 150  

Распределба на расположивото време  4+3 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

45 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

45 часови 



Начин на оценување 

Тестови  60 бодови 

Семинарска работа/ проектна задача, презентација: писмена и 

усна) 

30 бодови 

Активност и учество, вежби 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Испитот се полага на 2 колоквиуми или на завршен 

испит, завршени и позитивно оценети тимски и 

индивидуални вежби, редовност  изработка и одбрана 

на семинарска работа (проект, презентација, 

изработка на идеен проект ...) регулирано во 

Правилникот на Универзитетот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на секој 

час, рефлексивни консултации,  активност и 

партиципација од страна на студентите, завршна- 

сумативна проверка на студентите, евалуација и 

самоевалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Шаин, М., Маркович, М.,  

Даневски, Д. 

Корак по корак 

васпитање  

деце 

Креативни  

центар,  

Београд 

2006 

2. Ritson,L. Adventure Education Fun 

games and activities for 

children and young people 

Routledge, 

 New York 

2016 

3.     

4.     

Дополнителна литература       



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Мурџева-Шкариќ,О., 

Салџиевска, С. Николовска, М. 

Играњето и игрите Детска радост,  

Скопје 

1990 

2.     

3.     

Наслов на наставниот предмет Слободни (воннаставни) ликовни активности 

 

Код БТ2В 922 

 

Студиска програма  

Воспитувач  

 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Универзитет Св. Климент Охридски Битола, Педагошки 

факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

 

Академска година / семестар Прва/прв Број на ЕКТС кредити 

 

6 

Наставник Проф. д-р Биљана Цветкова Димов 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

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 разбирањеназаконитостите и факторитеналиковенразвој и 

индивидуалнитеразликимеѓудецата и младите, познавање и 

разбирањеналиковнотворечкитепроцеси и ликовниотконтинуитетнадецата и младите,  

способност за комуникација, соработка/тимска работа 

- интерперсонални вештини 

Користење на информационите-комуникациските технологии; 

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

Содржина на предметната програма:  

Ликовни активности, Подготовка, планирање и реализација на ликовни активности, Видови и 

форми на  слободни ликовни активности (екскурзии, ликовна група, ликовни игри, ликовни 

натпревари, ликовна секција, ликовна школа,ликовни игротеки, ликовни работилници и др.) 

Стадиуми и апсектиналиковенразвој, Истражување на детското ликовно творештво, Проценка и 

идентификување (детектирање) на потребите на децата, 

Специфичностиналиковниотизразкајдецата и младите, Анализаналиковниотизраз 

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

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

Вкупен расположив фонд на време 150  

Распределба на расположивото време  4+3 

Предавања- теоретска настава 60 часови 



Форми на наставните 

активности 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

45 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

45 часови 

Начин на оценување 

Тестови  80 бодови 

Семинарска работа/ проектна задача, презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

Активност и учество, вежби 10 бодови 

Kритериуми за оценување 

(оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Испитот се полага на 2 колоквиуми или на завршен испит, 

завршени и позитивно оценети тимски и индивидуални 

вежби, редовност  изработка и одбрана на семинарска 

работа (проект, презентација, изработка на идеен проект ...) 

регулирано во Правилникот на Универзитетот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на секој час, 

рефлексивни консултации,  активност и партиципација од 

страна на студентите, завршна- сумативна проверка на 

студентите на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Цветкова Димов, Б. Слободни ликовни 

активности (скрипта за 

интерна употреба) 

Универзитет 

Св. Климент 

Охридски, 

Педагошки 

факултет 

Битола 

2016 

2. Pisciteli, B.Everet, M. 

Weier, K. 

Enhancing young children 

museum experience 

QUT Museums 

collaboritive, 

Brisbane 

2003 

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

Beograd 

Bresco, L.G 

Дополнителна литература      

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Karlavaris, B. Kreativnost i likovno 

vaspitanje 

Insea 74, Novi  

Sad 

1976 

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

Psihološki 

ogled, Zavod 

za udžbenike i 

2005 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

nastavna 

sredstva, 

Beograd 

3. Damjanov, J.  

 

Vizualni jezik i likovnа 

umjetnost 

 Školska knjiga, 

Zagreb 

1991 

Наслов на наставниот предмет Детско ликовно творештво-истражување и развој 

Код БТ2В 923 

Студиска програма Воспитувач  

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Универзитет Св. Климент Охридски Битола, Педагошки 

факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

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

Наставник проф. д-р Биљана Цветкова Димов 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

синтетичко, аналитичко, креативно мислење и решавање на проблеми; 

вештини за флексибилно користење на знаењето во пракса; 

знаење за содржината и методологија на областа;  

познавање и разбирањеназаконитостите и факторитеналиковенразвој и 

индивидуалнитеразликимеѓудецата и младите,  

способност за комуникација, соработка/тимска работа 

- интерперсонални вештини 

Користење на информационите-комуникациските технологии; 

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

Содржина на предметната програма:  

Детско ликовно творештво-истражување и развој - вовед 

Гледање и истражување на детските ликовни творби 

Метод на прибирање и анализа на податоци видови истражувања 

Арт терапија и водење на фантазијата 

Надареност и креативност во детското ликовно творештво 

Уметнички пристап кон детското ликовно творештво 



Детско ликовно творештво и работа со деца со посебни образовни потреби 

Пристап во истражувањето на детската ликовна творба 

Студентски презентации од истражувања 

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

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

Вкупен расположив фонд на време 150  

Распределба на расположивото време  4+3 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

45 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

45 часови 

Начин на оценување 

Тестови  60 бодови 

Семинарска работа/ проектна задача, презентација: 

писмена и усна) 

30 бодови 

Активност и учество, вежби 10 бодови 

Kритериуми за оценување 

(оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Испитот се полага на 2 колоквиуми или на завршен испит, 

завршени и позитивно оценети тимски и индивидуални 

вежби, редовност  изработка и одбрана на семинарска 

работа (проект, презентација, изработка на идеен проект 

...) регулирано во Правилникот на Универзитетот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на секој час, 

рефлексивни консултации,  активност и партиципација од 

страна на студентите, завршна- сумативна проверка на 

студентите, евалуација и самоевалуација 

Литература  



 

 

  

Наслов на наставниот предмет Педагошка биомеханика 

Код БТ2В 924 

Студиска програма Воспитувач  

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

Педагошки факултет Битола 

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

прв семестар 
 Број на ЕКТС 

кредити 
6 

Наставник вонр. проф. д-р Виктор Митревски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Проучување на биомеханичките карактеристики на локомоторниот систем кај човекот и 
оспособување на студентите за разбирање на функционалноста на локомоторниот апарат во 
областа на човековите движења. 
 Содржина на предметната програма: 
 Историја на бимеханиката 
 Основен биомеханички концеп за човечките положби и движења 

   Биомеханички карактеристики на човечкиот локомоторен систем 
   Биомеханички карактеристики на физичките и функционалните способности   
   Биомеханичка оптималност на методиката на учење на спортска техника. 
   Методи за утвдување на биомеханички статус 
   Истражувања во биомеханиката 
    

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

2. Malchiodi, Cathy A Understanding 

Children's Drawings 

The Guilford Press, 

New York 

1998 

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

Books, London 

2001 

4. Di Leo, Ј.H. Young in art BRUNNER/MAZEL, 

Publishers • NEW 

YORK 

1970 

Дополнителналитература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Cox, M. Drawings of People by 

the Under-5s, 

Falmer Press, 

London  

1997 

     



Методи на учење: 
Теоретски и практични предавања, семинарски трудови и проекти Практични активности (вежби, 
панел дискусии). Во услови на пандемија наставата може да се организира онлајн. 

Вкупен расположив фонд на време 150 
Распределба на расположивото 
време 

4 + 3 

Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава. 60 

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

45 

Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 10 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 20 

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 

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) 

Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Интерна и екстерна евалуација 

Литература 
 
 
 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Туфекчиевски, А. и 

Ацески, А. 

Биомеханика ФФК - Скопје 2009 

2 Туфекчиевски, А. Биомеханика на 

човековиот 

локомоторен систем 

ФФК - Скопје 2003 

 
 
 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Dželalija, M., 

Rausavljević, N 

Biomehanka sporta Fakultet 

Prirodoslovno-

matematičkih 

znanosti i 

odgovjnih 

područja 

2005 



2 Juriħ, S Praktikum iz 

biomehanike 

FFK - Beograd 1994 

3 Ацески, А., 

Туфекчиевски, А. 

Визуелен речник по 

биомеханика 

ФФК - Скопје 2011 

 4 Станковић, Р., 

Обрадовић, Б. и 

Шлајхауф, Р. 

Биомеханика Ниш: Самостално 

издање аутора. 

2008 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Психомоторика 

Код БТ2В 925 

Студиска програма Воспитувач  

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

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар Прва година / 
прв семестар 

 Број на ЕКТС 
кредити 

6 

Наставник вонр. проф. д-р Виктор Митревски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање на студентите со теоретски, практични и стручни сознанија од областа на сложените 
моторички однесувања, со посебен осврт на филогенетските движења кај децата. Стекнување на 
знаења за моторичките вештини, формирање на одрредени навики, стереотипи и автоматизација 
на движењата. 
 
 
 

Содржина на предметната програма: 
Манифестен и латентен простор на моториката 
Морфолошки карактетистики 
Моторики карактеристики 
Функционални карактеристики 
Мерни инструменти и пстапки за мерење на морфолошките, моторичките и функционалните 
карактеристики 
Систематизација и класификаија на движењата 
 

    Методи на учење: 
Теоретски и практични предавања, семинарски трудови и проекти Практични активности (везби, 
панел дискусии). Согласно условите, наставата може да се реализира и онлајн. 

Вкупен расположив фонд на време 150 
Распределба на расположивото 
време 

 

Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава. 60 

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

45 

Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 10 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 20 

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 

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) 

Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Интерна и екстерна евалуација 

Литература 
 
 
 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Herodek, K., 

Živković, M., 

& Aleksić 

Veljković, A. 

Motorički razvoj Niš: Fakultet 

sporta i fizičkog 

vaspitanja 

2019 

     

 
 
 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Херодек, К Општа 

антропомоторика 

 

 

 

Ниш: СИА 2006 

      

Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет Спортски игри со методика 

2. Код 
БТ2В 926 

3. Студиска програма 
Воспитувач  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет- Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
втор 

6. Академска година / семестар прва /прв семестар 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Јасминка Кочоска  

проф. д-р Виктор Митревски 



9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Нема  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

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

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

во соодветните спортски дисциплини и антрополошките карактеристики на учесниците 

во спортските игри 

11. Содржина на предметната програма 

• Запознавање на студентите со техничките и тактичките операции во ракометната 

спортска игра  

• Запознавање на студентите со техничките и тактичките операции во одбојкарската 

спортска игра  

• Запознавање на студентите со техничките и тактичките операции во фудбалска 

спортска игра   

• Запознавање на студентите со техничките и тактичките операции во кошаркарската 

спортска игра   

• Методска постапка во мерењето на психомоторните ситуациони тестови пооделно во 

секоја спортска дисциплина   

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

мерењето на психомоторните ситуациони тестови 

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 4+3 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава. 6
0 
ч
ас
о
в
и 

15.2. Вежби 

(лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  

4
5 
ч
ас
о
в
и 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  1

0 

ча

со

в

и 

16.2. Самостојни задачи 1

5 

ча

со

в

и 



16.3. Домашно учење - задачи 2

0 

ча

со

в

и 

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 

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 Г

о

д

и

н

а 

1. Вангел Симев  Современа 

фудбалска тактика 

ФФК -

Скопје 

2

0

0

5 

2. Симеон Дуковски Теорија и методика 

на кошарката 

ФФК - 

Скопје 

2

0

0

2 

3. Симеон Дуковски Теорија и методика 

на кошарката 

ФФК - 

Скопје 

2

0

0

1 



 4. Јошко 

Миленкоски 

Одбојка ФФК, 

Скопје 

2

0

0

2 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Г

о

д

и

н

а 

1. Александар 

Наумовски 

Основни 

статистички методи 

во спортот 

ФФК - 

Скопје 

2

0

0

1 

2. Александар 

Туфекчиевски 

Биомеханика ФФК - 

Скопје 

2

0

0

3 

     

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Основи на спортската гимнастика со методика 

Код БТ2В 927 

Студиска програма Воспитувач  

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

Педагошки факултет Битола 

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

прв семестар 
 Број на ЕКТС 

кредити 
6 

Наставник вонр. проф. д-р Виктор Митревски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање на студентите со спортската гимнастика, методската постапка во обучувањето и 
нивното влијание врз антрополошките карактеристики на човекот. Стекнатите теоретски и 
практични сознанија од спортската гимнастика ќе им создадат основа за непречено правилно 
планирање, програмирање и реализација на активностите со децата во предучилишниот период.  
 



Содржина на предметната програма: 
Гимнастички спортови 

  Влијанието на спортската гимнастика врз биомоторичкиот развој 
  Изучување на методски постапки за изведба на гимнастичките елементи 
  Периодизација на тренажен процес 
  Следење и вреднување на психосоматскиот статус кај децата 
  Планирање и програмирање на работата и развојот на гимнастичките активности кај децата од        
предучилишна возраст   
  
 
 
 
 
 

Методи на учење: 
Теоретски и практични предавања, семинарски трудови и проекти Практични активности (везби, 
панел дискусии). Во услови на пандемија наставата ќе се изведува онлајн. 

Вкупен расположив фонд на време 150 
Распределба на расположивото 
време 

 

Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава. 60 

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

45 

Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 10 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 20 

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 

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) 

Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Интерна и екстерна евалуација 

Литература 
 
 
 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Величковић, 

С. 

Спортска гимнастика 1 Београд: 

Универзитет 

Сингидунум 

2018 



2 Петковић, Е. Гимнастика за све Ниш: Факултет 

спорта и 

физичког 

 васпитања 

2011 

 
 
 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Величковић, 

С., Петковић, 

Е., Илић, Х. С. 

Спортска гимнастика 

II-Методика 

СИА, Ниш 2008 

 2 Madiċ, D, i 

Popiviċ, B. 

Vežbe na spravama i tlu Novi Sad: Fakultet 

sporta i fizičkog 

vaspitanja 

2012 

 3 Iliċ, M. Sportska gimnastika Beograd: NIRO 

„PARTIZAN“ 

1980 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Основи на атлетските дисциплини со методика 

Код БТ2В 928 

Студиска програма Воспитувач  

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

Педагошки факултет Битола 

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

прв семестар 
 Број на ЕКТС 

кредити 
6 

Наставник вонр. проф. д-р Виктор Митревски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање на студентите со биомеханичката структура од атлетските дисциплини, примена на 
методските постапки за правилна обука и влијанието врз антрополошките карактеристики кај 
човекот. 
 
 
 
 

Содржина на предметната програма: 
 Историскиот развој на атлетиката 
 Класификација на атлетските дициплини 
 Влијание на атлетиката врз биомоторичкиот развој кај децата  
 Принципи и правила на тренажниот прцес кај атлетичарите 
 Структура и методски постапки во обучувањето на елементите од атлетдките дисциплини 
 Планирање и програмирање на активностите од атлетските дисциплини 
 
 Методи на учење: 
Теоретски и практични предавања, семинарски трудови и проекти Практични активности (везби, 
панел дискусии). Во услови на пандемија, наставата може да се изведува и онлајн. 

Вкупен расположив фонд на време 150 
Распределба на расположивото 
време 

 



Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава. 60 

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

45 

Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 10 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 20 

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 

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) 

Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Интерна и екстерна евалуација 

Литература 
 
 
 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Станковић, Д., 

Раковић, А. 

Атлетика Ниш: ФСФВ 2010 

2 Бранковић, 

М., Бубањ, Р. 

Атлетика - техника и 

методика 

Ниш: СИА 1997 

 
 
 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Радкч, А. Атлетика- техника ФФК - Скопје 2006 

 2 Раковић, А., 

Станковић, Д., 

Савановић, В. 

 Практикум из атлетике  Ниш: ФСФВ 2011 

 3 Makarov, A.N. 

Siris, P.Z. 

Tennov, V..P. 

Legkaja atletika, 

 

Prosvescenie, 

Moskva 

1990. 

 

 

 

 



Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

  

1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

Методички концепти во воспитно-образовната работа по 

математика 

2. Код БТ2В 929 

3. Студиска 

програма 

Воспитувач 

4. Организатор на 

студиската 

програма 

(единица, 

односно 

институт, 

катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

5. Степен (прв, 

втор, трет 

циклус) 

втор 

6. Академска 

година / 

семестар 

прва/ прв  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: Примена на микрометодички стратегии 
на учење и поучување во воспитно-образовната работа по математика; 
Микроорганизација  на воспитно-образовниот процес, примена на стратегијата 
ретроспектива- учечко- 
поучувачка акција- перспектива; 

Дефинирање на методички концепти при здобивање на нови знаења:концепт на 

дескрипција, анализа, синтеза, споредување, апстракција , генерализација, концепт на 

еднаквост на разлика, концепт на математичка терминологија и симболика, концепт на 

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

мерење во геометрија, концепт на квантификација на просторот 

12

. 

Методи на учење: Методи засновани на зборови,  

Методи зановани на набљудување,  

Методи засновани на практични активности  

13

. 

Вкупен 

расположив 

фонд на време 

150 часови 



14

. 

Распределба на 

расположивото 

време 

4+3 

15

. 

Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

60 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

45 

16

. 

Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 20 

17

. 

Начин на оценување      
17.1. Тестови 50бодови 

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

40 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

. 

 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред

. 

бро

ј 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Душко Ачовски 

 

. Методика на 

воспитно- 

образовната 

работа по 

математика 

Педагошки 

факултет, Скопје 

2002 

2. Ћебић, М. Почетно 
математичк
о образовање 
предшколске 
деце 

Учитељск
и 
факултет, 
Универзит
ет у 
Београду, 
Београд 

2009 



3. Димитровски, Х. 
Тодоровска, Е.  

Методика на 

воспитната 

работа по 

предучилишна 

математика, 

Битола: 

Педагошки 

Факултет 

2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред

. 

бро

ј 

Автор Наслов Издавач Година 

 
   2007 

1. Глин Џејмс Математика на 
модерен 
инженеринг 

Арс Ламина, 
Скопје 

2009 

3. Норман Хер Прирачник за 

настава по 

природни 

науки 

АКАДЕМСКИ 

ПЕЧАТ, Скопје 

2011 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

Модернизација на воспитно-образовната работа по математика 

2. Код БТ2В 930 

3. Студиска 

програма 

Воспитувач 

4. Организатор на 

студиската 

програма 

(единица, 

односно 

институт, 

катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

5. Степен (прв, 

втор, трет 

циклус) 

втор 

6. Академска 

година / 

семестар 

прва/ прв  Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник pроф. 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:  
Современи тенденции во воспитно-образовната работа по математика; 
Истражувања за подобрување на учењето и поучувањето во воспитно-образовната 
работа по математика, Насоки за усовршување на 
воспитно-образовната работа по математика,Самостојната работа на децата, Работа во 
група,Проблемски активности, , Проект метод. 

12

. 

Методи на учење: Методи засновани на зборови,  

Методи зановани на набљудување,  

Методи засновани на практични активности 

Наставата може да се изведува и онлајн, во зависност од околностите поврзани со 

пандемијата Covid 19. 

13

. 

Вкупен 

расположив 

фонд на време 

150 часови 

14

. 

Распределба на 

расположивото 

време 

4+3 

15

. 

Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

60 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

45 

16

. 

Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 20 

17

. 

Начин на оценување      
17.1. Тестови 50 бодови 

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

40 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

. 

1. Димитровски, Х. Тодоровска, Е. (2003). Методика на воспитната работа по 

предучилишна математика, Битола: Педагошки Факултет  
22.1. Задолжителна литература 



Ред

. 

бро

ј 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Душко Ачовски 

 

Методика на 

воспитно- 

образовната 

работа по 

математика 

Педагошки 

факултет Скопје 

2002 

2. Ћебић, М. Почетно 
математичк
о образовање 
предшколске 
деце 

Учитељс
ки 
факултет, 
Универзи
тет у 
Београду, 
Београд 

2009 

3. Димитровски, Х. 
Тодоровска, Е.  

Методика на 

воспитната 

работа по 

предучилишна 

математика, 

Битола: 

Педагошки 

Факултет 

2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред

. 

бро

ј 

Автор Наслов Издавач Година 

     

1. Глин Џејмс Математика на 
модерен 
инженеринг 

Арс Ламина, 
Скопје 

2009 

2. Норман Хер Прирачник за 

настава по 

природни 

науки 

АКАДЕМСКИ 

ПЕЧАТ, Скопје 

2011 

 
Наслов на наставниот предмет Работа со математички таленти 

Код БТ2В 931 

Студиска програма Воспитувач 

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

проф. д-р Љупчо Кеверески 
проф. д-р Мажана Кузмановска 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар прва година/ 
прв семестар 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник  

 Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 



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

-     Усвојување на основните на базичното знаење во професијата 

-     Флексибилна употреба на знаења во пракса 
-     Способност за комуникација, соработка, тимска работа 

-     Интерперсонални вештини 
-     Синтетичко, аналитичко, креативно мислење и решавање на проблемите 
-     Способност за генерирање на нови идеи(креативност) 

Содржина на предметната програма: 
Терминолошко определување на основните поими. Поимни дистинкци- надареност, 
креативност,талент. Подрачја  на надареноста  и  особини на  надарените  ученици. Работа со 
математички таленти. Развивање на творечкото мислење. Развивање на интересот за 
математика. Форми на работа со математичките таленти. Улогата на наставникот во работата 
со математички таленти. Компетенции на наставникот за работа со надарени ученици. 

Методи на учење: 
Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани содржини, усно излагање, 
метод на работа во пар, метод на дискусии, симулации 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60часови 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

45часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

45часови 

Начин на оценување 
Писмен испит: нумерички оценки(50% од оценката) 
Колоквиум 20% од оценката 
Учество во тимски и групни задачи 10% од оценката 

Учество во дискусии 20% од оценката 

Тестови бодови 

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

Активност и учество бодови 

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

од 51до 60бода 6 (шест) (Е) 

 од 61 до 70бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
 
успешно положен колоквиум 

Јазик на кој се изведува наставата  

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Предвидена интерна и екстерна евалвација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 



1. Арнаудова, В., Никовска – 

Лешковска, Е. 

Надарено дете Скопје: 
Филозофски 
факултет 

2000 

2. Бозин, А. Дејиц, М Гојков, 
Јосифовиц, Д. лелеа, Ј. Магда, 
И. Негру, А. Дасер, 
В.Стојановиц, А. Стурза – 
Милиц, Н. 

Даровити и ста са нјима Вршац: Виша 
школа за 
образовање 
васпитача 

2002 

3. Вујовиќ, М. Марјановичќ, Д. 
Стојаковиќ, С. Стојковиќ, Н. 

Даровити ученици Београд:  Нова 
просвета 

1992 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Гојков, Г. Стурза – Милиц, Н. 

Гојков – Рајиц, А.Стојановиц,А 

Рана идентификација 

даровитости 

Вршац: Виша 

школа за 

образовање 

васпитача 

2002 

2. Цветковиц – Лаѕ, Ј Даровито је, шта чу са 

собом? 

Загреб: 

Алинеа 

2002 

3. Цветковиц – Лаѕ, Ј Даровито је, шта чу с 
њим? 

Загреб: 
Алинеа 

1998 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на 

наставниот предмет 

Линеарна алгебра 

2. Код БТ2В 932 

3. Студиска програма Воспитувач  

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет – Битолa 

 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година /прв 

семестар 

 Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Мажанна Северин-Кузмановска 

Вонр. проф. д-р Данче Сивакова-Нешковски 

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:  



Матрици (правоаголни, квадратни). Операции со матрици. Системи линеарни равенки. 
Детерминанти. Детерминанти од n-ти ред. Својства на детерминанти. Минори и 
алгебарски комплементи. Инверзни матрици. Крамерово правило. Векторски простор. 
Дефиниција, примери и својства. Подпростори. Линеарни пресликувања. Простори со 
скалари и векторски производи. 

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 

4+3 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

60 часови 

 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

45 часови 

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 20 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 

Предвидена интерна и екстерна евалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓ. Чупона, 

Н 

.Целаковски, 

А. 

Самарџиски 

Виша 

математика I, II, 

III, IV 

УКИМ 

Скопје  

1981 

2. Ѓ. Чупона Предавање по 

алгебра I 

УКИМ 

Скопје  

1982 



3. Д. Карчицка Конечно 

димензионални 

векторски 

простори 

УКИМ 

Скопје 

1992 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Н. 

Целаковски 

Збирка по 

линеарна 

алгебра 

УКИМ 

Скопје 

1986 

2. Г. Џејмс Математика на 

модерен 

инженеринг 

Арс 

Ламина, 

Скопје 

2009 

3.        

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Елементи од математичка анализа 

2. Код БТ2В  934 

3. Студиска програма Воспитувач 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет – Битолa 

 

 

  

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година / прв 

семестар 

 Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Мажанна Северин-Кузмановска 

Вонр. проф. д-р Данче Сивакова-Нешковски 

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:  

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

Диференцирање. 

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 

4+3 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  60 часови 

 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

45 часови 

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 20 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 

Предвидена интерна и екстерна евалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓ. Чупона, 

Н. 

Целаковски, 

А. 

Самарџиски 

Виша 

математика I, 

II, III, IV 

 

УКИМ Скопје  1981 

2. Ѓ. Масларов Математика I 

 

Техн.факултет 

- Битола 

1984 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Н. Речкоски Виша 

математика 

УКИМ, Скопје 1994 



2. Г. Џејмс Математика 

на модерен 

инженеринг 

Арс Ламина, 

Скопје 

2009 

3.        

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

Играта во воспитно образовната-работа по математика 

2. Код БТ2В934 

3. Студиска 

програма 

Воспитувач 

4. Организатор на 

студиската 

програма 

(единица, 

односно 

институт, 

катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

5. Степен (прв, 

втор, трет 

циклус) 

втор 

6. Академска 

година / 

семестар 

прва/ прв  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: Игри и игровни активности;Игровни активности 

и постапки во воспитно образовната-работа по математика;Улогата на воспитувачот во 

реализацијата на игровните активности;Креирање на игровни активности;Материјали 

за реализирање на игровните активности. 

12. Методи на учење: Методи засновани на зборови,  

Методи зановани на набљудување,  

Методи засновани на практични активности  

Согласно условите диктирани од пандемијата наставата може да се изведува и онлајн. 

13. Вкупен 

расположив 

фонд на време 

150 часови 



14. Распределба на 

расположивото 

време 

4+3 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

60 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

45 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 20 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 50 бодови 

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

40 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. Дуран,М. Дјите и игра Јастребско: 
Наклада Слап 

2003 

2. Виготски, Л Развој, 
учење и игра 

Скопје:Просветно 
дело 

1989 

3. Спасоевиć,П Игра и рано 
уčенје 
програми 
раног 
уčенја 
усмјерени 
на дјете 

Сарајево: Завод за 
уđбенике и 
наставна средства 

2003 

22.2. Дополнителна литература 



Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Душко Ачовски 

 

. Методика на 

воспитно- 

образовната 

работа по 

математика 

Педагошки факултет 

Скопје 

2002 

2. Ћебић, М. Почетно 
математичко 
образовање 
предшколске 
деце 

Учитељски 
факултет, 
Универзитет 
у Београду, 
Београд 

2009 

 
Димитровски, 
Х. Тодоровска, 
Е.  

Методика на 

воспитната 

работа по 

предучилишна 

математика, 

Битола: Педагошки 

Факултет 

2003 

 

 

 
Наслов на наставниот предмет Солфеж 

Код БТ2В 935 

Студиска програма Воспитувач  
 

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

Педагошки факултет 
 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар прва година/ 
прв семестар 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Емилија Ристевска Стефановска 
проф. м-р Мери Кавкалевска Стоилкова 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Запишани постдипломски студии 



Цели на предметната програма (компетенции): 
- оспособеност  за  толкување  на музичкиот текст 
- звучно  примање  на  музичкиот текст 

- запишување и  репродуцирање на  музичкиот текст 
- оспособеност  за  разбирање  и изразување  на  музичките  појави и  поими 
- развивање   на   внатрешниот   слух, смислата   за   хармонија   и   полифонија и   сите   други 
музички  способности(вродени и  стекнати 
- усовршување  на  законитостите  на  ритамот 
- развивање  на  моторичноста  и  рефлексите  за  интерпретирање  на  ритамот 
- музичка  ортографија 

- способност за комуницирање, соработка, тимска работа; 
- флексибилно користење на знаењето во пракса; 

- осетливост/ отвореност кон луѓе и социјални ситуации; 
- синтетичко,аналитичко ,креативно, мислење како и  решавање на проблемите; 
- формирање  на  целокупната  оценка  на  потребите  на  поединецот  односно 
групата,нивните  силни и слаби  подрачја  при почитување  на  факторите на 
околината(физички,социјални,културни) со соодветни постапки  и  инструменти; 

- знаење за воспитните и образовните концепти, нивните филозофски и историски темели; 
- способност за анализа и синтеза; 
- познавање, разбирање, насочување кон инклузивна, недискриминирачка работа, 
мултикултура; 
- однесување во согласност со етиката; 

Содржина на предметната програма: 
1.Мелодика: едногласни и  дијатонски  примери  во  тоналитети и  модуси  до 5  предзнака, 
во  виолински  и  бас - клуч; двогласни хомофони и  полесни полифони  примери. 
2.Ритмика: Дводелна , триделна  и  четириделна  поделба  на единицата  за 
броење(посложени комбинации)  и  поделба на  единицата  за  броење  на два. 

3.Интонација : пеење   на   сите   интервали   до   октава   нагоре   и   надолу ,во   апсолутна 

интонација; слушање   и   определување   на   сите   интервали   до   октава( во   мелодиска   и 

хармонска  изведба) во релативна  и  апсолутна  интонација; пеење  на  сите  видови  5/3, 6/3, и 
6/4  во  релативна  и  апсолутна  интонација; слушање  и  определување  на  функциите  на 
тоновите  во  5/3, 6/3  и 6/4. 

Методи на учење: 
Предавање, Вежби, Практична работа на студентите, Семинарска работа, Преводи, Музички 

настап, Полагање колоквиуми, Полагање завршен испит 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време 4 + 3 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

45 часови 

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

45 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) 



од 81 до 90 бода 9 (девет) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) 

Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Присутност на предавања и вежби, положени 
колоквиуми 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Предавање, Вежби, Практична работа на студентите, 

Семинарска работа, Преводи, Музички настап, 
Полагање колоквиуми, Полагање завршен испит 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Поповиќ Б. Солфеџо Савез 

музичких  и 

балетских 

педагога 

Србије, 

Београд 

1980 

2. Цанев Б. Солфеж Просветно 
дело Скопје 

1993 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Мишченко В.Н. Солфеж Просветно 
дело Скопје 

1995 

 

Наслов на наставниот предмет Пијано 

Код БТ2В 936 

Студиска програма Воспитувач  
 

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

Педагошки факултет, Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар прва година/ 
прв семестар 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. м-р Мери Кавкалевска Стоилкова 
проф. д-р Емилија Ристевска Стефановска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции): 

-     Оспособување на студентите за улога на педагог низ педагошка пракса 
- Воспитување на важните аспекти на личноста низ односот со ученикот ( етика, 

естетика, изразување, емпатија...) 
- Стекнување на првите педагошки искуства во работата со учениците во основните 

училишта на композиции од различни стилски епохи 



Содржина на предметната програма: 
Наставата во текот на првиот семестар на постдипломските студии ги утврдува теоретските 
знаења, стекнати во текот на основните академски студии и се применува со демонстрација на 
ученици од основните училишта. Учениците носат свој репертоар кој вклучува три различни 

музички стилови, како и различни музички форми. Студентите на часот имаат прилика да се 

обидат во функција на педагог со надзор и неопходни сугестии од професорот. Студентите 

работат наизменично со ученикот ( до два студенти ). Останатите студенти кои учествуваат 

пасивно во работата со ученикот ги бележат коментарите и сугестиите. Во завршниот дел од 

часот се дискутира. студентите ги изнесуваат впечатоците за карактерот на ученикот, неговите 

способности, проблемите ( мемориски, технички, интерпретативни...) 

Методи на учење:  Предавања, практична работа со студентите 

 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

                  45 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

45часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

 од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

музички настап 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Мери Стоилкова Учебник по пијано за 
потребите на студентите 
на Педагошкиот 
факултет, Битола 

Педагошки 

факултет,Битола 

2008 

год. 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 



1. Matti Carter Pianist's Handbook Books on 

Demand, 

Norderstedt 

2018 

Наслов на наставниот предмет Хорско пеење 

Код БТ2В 937 

Студиска програма Воспитувач  
 

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

Педагошки факултет 
 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар прва година/ 
  прв семестар 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Емилија Ристевска Стефановска 
проф. м-р Мери Кавкалевска Стоилкова 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции): 

- способност за комуницирање, соработка, тимска работа; 
- флексибилно користење на знаењето во пракса; 

- осетливост/ отвореност кон луѓе и социјални ситуации; 
- знаење за воспитните и образовните концепти, нивните филозофски и историски темели; 
- способност за анализа и синтеза; 
- познавање, разбирање, насочување кон инклусивна, недискриминирачка работа, 
мултикултура; 
- однесување во согласност со етикатада ја запознае историјата на хорската уметност- 
ренесанса; 

- ги запознава основните пинципи на хорската вокална техника; 
- ја запознава технологијата на формирањето и функционирањето на хорот; 
- ја развива смислата за колективно музицирање повикувајќи се на желбата на главниот 
аниматор- диригентот; 
- да се оспособи за интерпретација на хорски а цаппелла композции и хорски композиции со 

инструментална придружба; 
- за извршување на соодветни работи и работни задачи во самите студии, како и во 
методичкото формирање на наставата по музичка култура; 

Содржина на предметната програма: 
-     историски развој на хорското пеење; 

-     формирање на хорот; 
-     определување на опсегот на гласовите според гласовните можности; 
-     технички вежби за распејување на хорот; 

-     динамичко нијансирање, 
-     теориска разработка на партитурата; 

-     читање на делниците на секој глас посебно; 
-     обединување на гласовите, фразирање и динамика; 
-     интерпретација со сите елементи; 

Методи на учење: 
Предавање, Вежби, Практична работа на студентите, Семинарска работа, Преводи, Музички 
настап, Полагање колоквиуми, Полагање завршен испит 

Вкупен расположив фонд на време 150 



Распределба на расположивото време 4+3 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, 45 часови 

 аудиториски), семинари, тимска 
работа 

 

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

45 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присутност на предавања и вежби, положени 
колоквиуми 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Предавање, Вежби, Практична работа на студентите, 

Семинарска работа, Преводи, Музички настап 

Полагање колоквиуми, Полагање завршен испит Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Шуплевски Д. Уметноста на хорското 
пеење (хорот и хорскиот 
диригент) 

Сојуз на 

композитори 
на 

Македонија- 

Скопје 

2000 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Крстевска К. Татјана Основи на вокалната 
техника – учебно 
помагало 

Педагошки 

факултет- 

Битола 

2007 

2. Крстевска К. Татјана Хорската уметност на 
ренесансата  - Учебно 
помагало 

Педагошки 

факултет- 

Битола 

2007 

 



Наслов на наставниот предмет Вокална техника 

Код БТ2В 938 

Студиска програма Воспитувач  
 

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

Педагошки факултет 
 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар прва година/ 
прв семестар 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Емилија Ристевска Стефановска 
проф. м-р Мери Кавкалевска Стоилкова 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): 

- да стекнат со основните принципи на вокалната техника; 
- да го запознаат човечкиот глас како музички инструмент; 

- да ги запознаат особеностите на човечките гласови; 
- вокална едукација на хористите; 
- низ практичните вежби да владеат со својот глас; 

- да се оспособи преку теориска и практична работа за квалитетно музичко образование; 
- со распејување до техничко усовршување на гласот; 
- да ја усвои и одреди улогата на музичката настава во целокупниот воспитно- образовен 
процес; 

Содржина на предметната програма: 
Вовед во предметот-човечките гласови како музички инструмент 
1. Анатомија и физиономија на пеачкиот апарат: органи за формирање на тонот; респиратори; 

лажни и камерни гласни жици; органи за појачување и формирање на тонот; главни резонатори 
; помошни резонатори; механизам за слушање на звукот ; како пејачот го слуша својот глас; 

нерви. 
2.   Особености   на   пеачките   гласови:   бојата   на   гласот   и   нивните   основни   разлики; 
височина;јачина  и  волумен;времетраење;  вибрато  ;атака;  мека  атака;шушкава  атака;апоѓо; 

распон;регистри на машки и женски гласови; граници на регистрите;класификации;чистина 
(бистрина)на гласот. 

3. Вокална техника:вокална едукација на хористите;положба  на телото  за  време на пеењето; 
пеачко дишење; дијафрагма;импостација на гласот; распејување на хорот. 
4.  Вежби за распејување и техничко усовршување на гласот 

Методи на учење: 
Предавање, Вежби, Практична работа на студентите, Семинарска работа, Преводи, Музички 
настап, Полагање колоквиуми, Полагање завршен испит 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45часови 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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



Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) 

Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Присутност на предавања и вежби, положени 
колоквиуми 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Предавање, Вежби, Практична работа на студентите, 
Семинарска работа, Преводи, Музички настап, 

Полагање колоквиуми, Полагање завршен испит 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Крстевска К.Т. Основи на вокалната 
техника 

Педагошки 
факултет- 

Битола 

2007 

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Крстевска К.Т. Хорската уметност на 

Ренесансата – учебно 

помагало 

Педагошки 

факултет- 

Битола 

2007 

 

Наслов на наставниот предмет Хорско диригирање 

Код БТ2В 939 

Студиска програма Воспитувач  
 

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

Педагошки факултет 
 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар прва година/ 
прв семестар 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Емилија Ристевска Стефановска 
проф. м-р Мери Кавкалевска Стоилкова 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 



Цели на предметната програма (компетенции): 

- способност за комуницирање, соработка, тимска работа; 
- флексибилно користење на знаењето во пракса; 

- осетливост/ отвореност кон луѓе и социјални ситуации; 
- знаење за воспитните и образовните концепти; 
- способност за анализа и синтеза ; 

- да ја запознае историјата на диригирањето; 
- да ја усвои техниката на тактирање; 

- ги запознава основните пинципи на хорското  диригирање; 
- да ги запознае и усвои шемите на тактовите; 

- ја запознава технологијата на формирањето и функционирањето на хорот; 
- ја развива техниката за хорско диригирање со хорски  ансамбл ; 
- создавање  диригентски профил на наставникот; 
- да се оспособи за интерпретација на хорски а цаппелла композции и хорски композиции со 
инструментална придружба; 

Содржина на предметната програма: 

Вовед: историски  развиток на  диригирањето;први  цивилизации;античка Грција ;среден век 
;ренесанса;барок; 
класицизам;романтизам; 20 век; диригирањето во 21 век. 
2.Техника на тактирањето:основен   став;припремен став ;припремно   движење; припремно 
движење  за прво време. 
3.Дводелен такт ;                                                        9.Асиметрично  сложени тактови; 
4.Троделен  такт;                                                       10.Предтакт,предтакт  во  побавно  темпо; 
5.Четириделен такт;                                                  11.Замав; замав  во  побавно темпо; 

6.Дводелен  такт  во  побавно темпо;                       12.Корона; 
7.Троделен  такт  во побавно  темпо;                       13.Тактирање во  брзо  темпо; 

8.Четириделен  такт  во  побавно  темпо;                14.Темпо; промена на темпото ;динамика. 

Методи на учење: 
Предавање, Вежби, Практична работа на студентите, Семинарска работа, Преводи, Музички 
настап, Полагање колоквиуми, Полагање завршен испит 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време 4+3 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, 45 часови 

 аудиториски), семинари, тимска 
работа 

 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

45часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) 



од 91 до 100 бода 10 (десет) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присутност на предавања и вежби, положени 
колоквиуми 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Предавање, Вежби, Практична работа на студентите, 

Семинарска работа, Преводи, Музички настап, 

Полагање колоквиуми, Полагање завршен испит Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Шуплевски Д. Хорот и  хорскиот 
диригент 

ФМУ Скопје 1999 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Хорска литература од 

македонски, странски 

композитори од среден век, 

ренесанса, барок, класицизам, 

романтизам и од 20 век. 

   

 

Наслов на наставниот предмет Историја на музика со слушање музика 

Код БТ2В 940 

Студиска програма Воспитувач  

 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар прва година/ 

прв семестар 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Емилија Ристевска Стефановска 
проф. м-р Мери Кавкалевска Стоилкова 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 



Цели на предметната програма (компетенции): 
- знаење  за  воспитните и  образовните концепти ,нивните  филозофски  и историски 
темели 
- разбирање  и  користење на  актуелните  теории на  кои  се  темели  воспитно - образовната 

работа 
- истражување  на и  во воспитно  образовниот  процес 

- усвојување на основите на базичното знаење во професијата 
- ја одредува улогата на музичката настава во целокупниот образовен процес 
- интердисциплинарно поврзување на дисциплините 
- познавање, разбирање, насочување кон инклузивна, недискриминирачка работа, 
мултикултура 
- способност за креативност 
- да се оспособи за  разбирање и  препознавање на музичките  стилови 
- да  доминира  кај  нив критички  поглед  кон  музичкото творештво  и да  знаат  практично 
да  го применат. 

Содржина на предметната програма: 
- музиката  во  првобитно  општество, први  цивилизации,стара Грција и Рим,  музиката  на 

Балканот  пред  населувањето  на Словените; музиката  во  средниот век црковна, световна; 

музичка   готика: развој   на   полифонијата; почетоци   на   музичката   ренесанса; врвот   на 

музичката   ренесанса: Орландо   ди   ласо, Палестрина, Римска школа (слушање   музика); 

музички   барок: стилски   карактеристики   и   форми, опера (слушање   музика); рококо стил: 

синовите   на   Бах, опера   во   18  век (слушање   дела   од   сите   композитори); музички 

класицизам: Хајдн ,Моцарт, Бетовен (слушање дела од истите); музички   романтизам (прва 

половина  на  19  век); музички  романтизам (втора  половина  на  19 век); опера  во  19 век и 

следбеници   на   класичната   музика (слушање   музика   од   попознати   дела); национални 

школи (слушање одбрани   дела   од   сите композитори); музички   импресионизам: стилски 

карактеристики (слушање  музика); музика  ви  20 век: карактеристики  на  различните  правци 

и  форми; (слушање   музика од  сите  композитори - балетска,симфонии, музика  за  жичани  и 

ударни   инструменти, клавирски дела рапсодија); македонска   музика: корените   на 

македонското   музичко   творештво; почетна   дејност   на постарата генерација композитори, 

втора генерација, трета   генерација, четврта генерација (слушање   дела од сите   македонски 

композитори). 

Методи на учење: 
Предавање, Вежби, Практична работа на студентите, Семинарска работа, Преводи, Музички 
настап, Полагање колоквиуми, Полагање завршен испит 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време 4+3 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60часови 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

45часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

45часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) 



од 71 до 80 бода 8 (осум) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присутност на предавања и вежби, положени 
колоквиуми 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Предавање, Вежби, Практична работа на студентите, 
Семинарска работа, Преводи, Музички настап, 
Полагање колоквиуми, Полагање завршен испит 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Музичка  енциклопедија- 
издање и  наклада 
југословенског 
лексикографског  завода 

Музичка 
енциклопедија 

Издање  и 
наклада 
југословенског 
лексикографског 
завода, Загреб 

 
1966 

2. Јосип  Андрејс Историја  музике Школска књига, 
Загреб 

1980 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Татјана Крстевска Ковачевска Историја  на  музиката 
(скрипта ) 

Педагошки 
факултет,Битола 

2008 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на 

наставниот предмет 

Стратегии за работа со родители 

2. Код БТ2В  941 

3. Студиска програма Воспитувач 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 

Втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година /прв 

семестар 

 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 кое ја третира проблематиката на вклучување на  



родителите во образовниот процес; 

-познавање на стандардите за соработка со родителите  
-познавање на различни стратегии за вклучување на родителите во воспитно-образовниот 
процесс; -разбирање на важноста од вклужувањето на родителите во воспитно-образовниот 
процес; -стекнување на вештини за комуницирање со родителите;  
- оспособување за соработка/тимска работа во третирањето на воспитно-образовните 
ситуации; -развој на вештини за креирање на соработка со родителите; -развој на вештини за 
давање на помош на родителите околу воспитанието на децата во процесот на образование 
дома и во училиште  

-Оспособување на студентите за креирање на специфичен пристап при работата со родителите 

кои имаат деца со посебни образовни потреби Содржина на предметната програма 

11. Содржина на предметната програма:  

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 

4+3  

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава. 60 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

45 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 20 

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 

 

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 и прашања од 

страна на студентите, завршна- сумативна проверка 

на студентите 

22. 
Литература 

22.1. Задолжителна литература 



Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

     

1. Meriam,J.  Deteto, semejstvoto i 

drzavata 

Tabernakul, 

Skopje 

2008 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Атанасоска,Т., 

Цветкова, Димов, 

Б. 

Модули за 

професионлален 

развој на воспитен 

кадар:Комуникација 

со родителите и 

средината за 

подобрување на 

раното учење 

УНИЦЕФ 

Македонија, 

Скопје 

2018 

2.     

3.     

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Семејна педагогија 

2. Код БТ2В  942 

3. Студиска програма Воспитувач 

 

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 

 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 
4 + 3 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  60 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  

45 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 20 

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 во наставата 

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 и прашања од страна 

на студентите, завршна- сумативна проверка на 

студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Stevanovic, 

M.  

 

,,Obiteljska 

pedagogija,, 

Varazdinske Toplice: 

Tonimir 

2000 

     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Lindenfild, G. ,,Samopouzdana 

Deca,, 

London:Thorsons 1994 

     



     

Наслов на наставниот предмет Психологија на возрасни 

Код БТ2В 943 

Студиска програма Воспитувач  
 

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

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

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

Наставник Проф.д-р Љупчо Кеверески 
 

Предуслови за запишување на 
предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на основни знаења за поимот на психологијата, нејзиниот историски развој, улогата на 
природните науки во развојот на психологијата и основните психолошки школи и правци. 
Сваќањето  на  предметот  на  психологогијата,  нејзините  теориски  и  ппрактични  цели  како  и 

најзначајните теориски и применети психолошки дисциплини. 
Запознавањето со методите, техниките и инструментите на психиолошките истражувања и нивна 
примена во воспитно-ибразовната работа. 
Стекнување на основни познавања од областа на статистичките постапки кои се применуваат во 
психологијата. 
Разбирање на основните фактори на развој на личноста. 
Проучување на психичките процеси и нивна операционализација во наставната практика. 
Разбирање на поимот, законитостите, факторите, мотивацијата, значењето на учењето и неговата 
импликации во воспитно-образовната работа. 
Запознавање со основните особини на личноста и нивно поефикасно препознавање и унапредување 

на нивниот развој. 
Разбирање  на  личноста  како  внатрешна  организација  на  особини  коија  има  препознатлив 
психолошки ентитет. 
Воочување на карактеристиките на (не)зрелост на личноста и нејзините облици на однесување во 
наставната практика 

Содржина на предметната програма: 
Вовед во психологијата, Дефинирање на психологијата, Предмет и развој на психологијата. 

Методи и техники во психологијата. 
Психички процеси и психички особини. Трансфер на учење. Фактори на учење. Методи на учење. 
Физички, анатомско-физиолошки и социјално-економски услови за учењето.  Личниите особини на 
воспитувачот.  Психолошки  услови  за  учењето.  Мотивација  и  учење.  Способности  за  учење. 

Интелигенција и специфични способности. Развој и мерење на интелигенцијата.  Личност. Учење и 

развој. Фактори на развој и динамика на личноста. Адолесценција. Одбрамбени механизми. 

Конфлики и нивни разрешување. Толеранција на фрустрација. Психолошки проблеми на 

испитувањето и оценувањето. Докимолошки наоди за објективноста на оценувањето. Тестови на 

знаење и нивна примена. 
Посебен дел:   Значајни прашања од социјалната, педагошката, развојната, психопатологијата, 
манталната хигиена и психологија на трудот 

Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, групно учество на 
студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување консултации со студенти, 
учество во изработка на дипломски работи 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време   4+3 



Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

45 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

45 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Изработка и јавна усна одбрана на идеен проект за 
истражување 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Повратна информација од студентите, тестирање, 

активност и партиципација на студентите 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Keverski, L. ПСИХОЛОГИЈА Лик, Струга 2016 

2. Kеверески,  Љ. Психологија- применети 

психолошки 

дисциплини, 

Киро Дандаро, 

Битола 

2006 

3. Трајкова- Стаменкова,  В. Психологија Универзитетска 

печатница 

Св Кирил и 

Методиј, 

Скопје 

1995 

 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Еванс Анавбел Хес/. Рајан Ј. 

Руни 

Методи на психолошко 

истражување 

Европа 92 

Кочани 

2008 

2. Карол Хоар Развој и учење кај 

возрасните 

Европа 92 
Кочани 

2008 

3. Вилјам,   Е.,Томсон,   Џек   Е. 

Бинам 

Малолетничка 

деликвенција 

Европа 92 
Кочани 

 

 
 
 



 
 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

Наслов на 
наставниот 
предмет 

Предучилишната установа и заедницата 

Код  БТ2В 944 

Студиска 
програма 

Воспитувач  

Организатор на 
студиската 
програм
а 
(единица
, 
односно 
институт
, 
катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Втор циклус 
Академска година 
/ семестар 

Прва година / 
прв семестар 

 Број на ЕКТС 
кредити 

6 

Наставник доц.д-р Весна Стојановска 

Предуслов
и за 
запишува
ње на 
предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

➢ Развивање на пристапи за планирање и имплементирање на партнерства помеѓу 

предучилишната установа и заедницата; 

➢ Развивање на алатки за планирање и струкурирање на значајни партнерства помеѓу 

предучилишната установа и членовите на заедницата; 

➢ Проценување на можните бариери во градењето на позитивни партнерства со заедницата 

и артикулирање како да се искористат стратегиите за да се надминат таквите бариери;  

➢ Развивање на капацитети за идентификување на активностите што се заеднички и вредни 

за предучилишната установа и заедницата; 

➢ Развивање на капацитети за барање, поврзување и фасцилитирање на партнерствата со 

пошироката заедница заради зајакнување на постигнувањата на децата; 

➢ Развивање на капацитети за идентификување и имплементирање на чекори неопходни за 

евалуација на ефективноста на партнерствата; 
 
 

1. Содржина на предметната програма:  

2. Што е организација? 

3. Предучилишната установа како организација; 

4. Определување на поимите заедница и партнерство; 

5. Видови на релации помеѓу предучилишната установа и заедницата; 

6. Области, агенции, ресурси за поврзување на предучилишната установа со заедницата; 

7. Предизвици во менаџирањето на партнерствата; 

8. Активности што го промовираат ефективното партнерство; 

9. Планирање, имплементирање и евалуација на партнерствата; 

10. Законски прашања; 
 
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. 

Вкупен 
расположив фонд 
на време 

150 

Распределба на 
расположивото 
време 

4 + 3 

Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава. 60 

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

45 

Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи 10 

16.2. Самостојни задачи 15 



16.3. Домашно учење - задачи 20 

Начин на оценување 
17.1. Тестови 80 

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

10 

17.3. Активност и учество 10 

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) 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 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

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 

Литература 

 

 
 

22.1. 

Задолжителна литература 

Р
е
д
. 
б
р
о
ј 

Автор Наслов Издавач Год
ина 

1
. 

Стојановска  

Весна 

Адаптирани 

материјали по 

Училиштето и 

заедницата 

Педагошки 

факултет, Битола 

2009 

2
. 

Epstein, J.L. School,Family and 

Community 

Partnerships 

Westview Press, 

Boulder 

2001 

 3
. 

    

 

 
 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Год
ина 

1

. 

Center for Mental Health in 

Schools at UCLA 

School-Community 

Partnerships: A 

Guide 

Center for Mental 

Health in Schools at 

UCLA, Los Angeles 

 

2
. 

    

3
. 

    

  

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

Наслов на 
наставниот 
предмет 

Професионална ориентација на учениците 

Код БТ2В 945 

 Студиска 
програма 

Воспитувач 

Организатор на 
студиската 
програм
а 
(единица
, 
односно 
институт
, 
катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Втор циклус 



Академска година 
/ семестар 

Прва/прв  Број на ЕКТС 
кредити 

6 

Наставник  Проф. д-р Марија Ристевска 

Предуслов
и за 
запишува
ње на 
предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување знаења за  процесот на информирање и советување за професионалната 
ориентација. 
Стекнување на академски знаења за насоките за примена на наставни методи во 
професионалната ориентација. 
Усвојување на знаења и вештини  за спроведување на програмите во областа професионалната 
ориентација. 
Усвојување на знаења и вештини   професионално информирање и  професионално советување 
во областа на професионалната ориентација 

Содржина на предметната програма: 
Процес  на информирање и советување за професионалната ориентација. Професионална 
ориентација -  пат до кариера. Професионална ориентација во училиштата. Насоки за примена 
на наставни методи во професионалната ориентација. Насоки за спроведување на програмите во 
областа професионалната ориентација. Насоки и педагошки критериуми за наставни материјали 
и средства за учење. 
 
Методи на учење: интерактивни методи, симулација на наставни часови 
 
 
 
 
 

Вкупен 
расположив фонд 
на време 

150 часови 

Распределба на 
расположивото 
време 

4+3 

Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава. 60 

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

45 

часови 

Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи 10 

часови 16.2. Самостојни задачи 15 
часови 16.3. Домашно учење - задачи 20 
часови Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 

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

10 

17.3. Активност и учество 10 

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) Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Редовност во наставата и реализација на 

тековните задолженија 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Надворешна и внатрешна евалвација 

Литература 
 
 
 

22.1. 

Задолжителна литература 

Р
е
д
. 
б
р
о

Автор Наслов Издавач Годин
а 

   



2
. 

Ostojić,М., 

Živković,V., 

Dimitrijević, J., 

Radovanović, M.  

Profesionalna orijentacija 

Pet koraka do odluke o školi i 

zanimanju 

 

Ministarstvo 

prosvete, nauke i 

tehnološkog 

razvoja Republike 

Srbije, Beograd 

2013 

  Vacc, N.A., Loesch, 

L.C. 

Proffessional Orientation to 

counseling 

Philadelphia: 

Brunner – 

Routledge/ Taylor 

& Francis Group 

 2000 

 
 
 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Р
е
д
. 
б
р
о
ј 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1

. 

Jelavić, F.  

 

Kako (pravilno) izabrati 

zanimanje. 

Đakovo: 

Temposhop. 

1996 

2
. 

    

3
. 

    

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Управување со процеси во училница 

2. Код БТ2В   946 

3. Студиска програма Воспитувач 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година / прв 

семестар 

 Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф.д-р. Татјана Атанасоска 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

нема 

1

0. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Наставниот предмет пред се придонесува кон развојот на следните општи и 
специфични компетенции: 
--усвојување на основите на базичното знаење кое ја третира проблематиката на 

управување со 

процесот на однесување на учениците во училница;  
--познавање на значењето на позитивното однесување на учениците И неговото влијание 

врз 

учењето во училница; 

--познавање на улогата на наставникот во управување со процесот на менаџирање во 

училница 



со однесувањето И учењето на учениците; 

--разбирање на компетенциите на наставникот за менаџирање со процесите на учење И  
однесување на учениците во училница;  
--стекнување на вештини за комуницирање како алатка за менаџирање со процесите на 
учење и однесување на учениците во училница;  
-- оспособување за препознавање на различните стилови преку кои наставникот 
управува со процесите на учење и однесување во училница; --развивање на вештини за 
управување со простор,во простор,со време и опсервација;  

--развивање на вештини за управување сооднесувањето на учениците во училница преку 

совладување на примарните,секундарните и терцијарните техники --способност да се 

направи план за функционална проценка на однесувањето; --способбност да се креира 

план за индивидуализирана интервенција Содржина на предметната програма 

1

1. 

Содржина на предметната програма:  

Дефинирање на терминот “Управување во училница”;Управувањето во училница како 

активност во образовен контекст; Значење на управувањето во училница; Наставникот во 

улога на менаџер со процесите кои течат во училница; Алатки за менаџирање во училница 

кои ги користи наставникот; Стилови на менаџирање на наставникот; Специфичност на 

управување со однесувањето на учениците; Два начини преку кои може да се менаџира со 

однесувањето на учениците во училница; Стратегии за надминување на проблеми во 

однесувањето; Креирање и водење на Функционална проценка на однесувањето; Развој на 

индивидуализирана интервенција; 

1

2. 

Методи на учење:  

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

студентите, метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, дел од часовите се 

реализираат во училиште, симулации на модел часови, анализа на видео запис од 

реализирани часови, анализа на аудио запис од  реализирани часови и со менторирање 

1

3. 

Вкупен расположив 

фонд на време 

150 

1

4. 

Распределба на 

расположивото време 
4 + 3 

1

5. 

Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава. 

60 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

45 

1

6. 

Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 20 

1

7. 

Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 

17.3. Активност и учество 10 

1

8. 

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) 

1

9. 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 



2

0. 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

2

1. 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите 

на секој час, рефлексивни консултации и 

прашања од страна на студентите, завршна- 

сумативна проверка на студентите 

2

2. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Атанасоска,Т. Менаџирање во 

училница 

Педагошки 

факултет, 

Битола 

2009 

     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Noureddine 

Mohamed 

Qassimi 

https://www.res

earchgate.net/pu

blication/35181

9204_Classroo

m_management 

Classroom 

management 

Research 

Gate 

2021 

     

     

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Образование за возрасни 

2. Код БТ2В 947 

3. Студиска програма Воспитувач 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година / 

прв семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник проф. д-р Деан Илиев и проф.д-р Татјана Атанасоска 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): -студентите да ги научат теориските основи 

на учењето на возрасните -студентите да ги разберат разликите во учењето на возрасните и 

децата -студентите да ги разберат мотивите за учење на возрасните -студентите да научат да 

стратегиите за учење на возарсни -студентите да развиваат форми на формално и 

неформално образование на восразните -студентите да дизајнираат постапи и инструменти 



за препознавање и валидација на искуственото учење на возарсните -студентите да 

применуваат и промовираат рефлексивно учење кај возрасните. 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Концептуализација на стратегиите за учење и поучување на возрасните  

2. Теориски основи на стратегиите за учење и поучување на возрасни 2 

.1 Дидактички теории за учење и/или поучување на возрасните  

3. Карактеристики на учење на возрасните  

4. Интеракциско- комуникациски основи на образованието на возрасните  

4.1 Директни инструкции  

4.2 Интерактивно поучување  

4.3 Колаборативна работа во мали групи  

4.4 Конструктивистичко учење  

5. Специфични основи на стратегиите за учење и поучување  

5.1 Рефлективно поучување (Reflective teaching))  

5.2 Решавање на проблеми  

5.3 Развој на социјални компетенции кај возрасните  

5.4 Почитување на индивидуалните карактеристики на возрасните при образовни 

активности  

6. Рефлексивно учење кај возрасните  

7. Родителите како возрасни кои учат 

8. Препознавање, валидација и евалуација на образованието на возрасните  

 

12. Методи на учење: Предавање, индивидуални, групни и тимски излагања и дискусии, 

соработка помеѓу студентите, метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, 

истражување, 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 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 
4+3 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

60 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

45 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 20 

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 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 

Повратна информација од студентите, 

тестирање, активност и партиципација на 

студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Хоар К. 2013 Развој и учење 

кај возрасните 

Европа 92, 

Кочани 

2013 

2. Илиев Д. Дидактика за 

родители 

Европа 92 

Кочани 

2021 

3. Muijs D. & 

Reynolds D.  

Effective 

Teaching: 

Evidence and 

Practice 

London, 

Thousand 

Oaks& New 

Delhi. 

2006 

4. Terhard E. 2001 Metode 

poucavanja i 

ucenja 

Zagreb: Educa 2001 

5. Вилотијевиќ М. Дидактика 1 и 

3 

Учитељски 

факултет, 

Београд 

2000 

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. Радовић В. Дидактика 

расуђивања 2- 

О развоју 

наставе и 

дидактике 

кроз историју 

Београд: 

Учитељски 

факултет 

2021 

      

 

Наслов на наставниот предмет Корективни техники во читањето и пишувањето 

Код БТ2В 948 



Студиска програма Воспитувач  
 

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

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар прва година/ 
прв семестар 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник  проф. д-р  Даниела Андоновска-Трајковска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): студентот да 

-   ги знае, разбира и применува современите принципи и методи при описменувањето 
-   се запознава со специфичните методи за почетно описменување (читање и пишување 

со разбирање) 
-   се запознава со неправилностите при читањето и пишувањето 
-   се запознава со поимите дислексија и дисграфија како и со методскиот пристап кон 

децата со дислексија и дисграфија 
-   ја знае, разбира, применува, анализира, синтетизира и вреднува структурата на часот по 

македонски јазик во првиот и вториот развоен период од основното образование со 
акцент на читањето и пишувањето, 

-   ги определува барањата и нормите на кои треба да одговараат дидактичките материјали 
за корекција на читањето и пишувањето, 

-   способен е критички да пристапи кон анализа на активност за корекција на читањето и 

пишувањето 
-   ги  препознава  основните  структурни  елементи  на  активностите  за  корекција  на 

читањето  и  пишувањето  со  цел  да  идентификува  релевантен  предмет  за  научно 
истражување, планира и реализира научно истражување во првиот и вториот развоен 
период од основното образование 

-   развива истражувачки однос кон методиката на наставата 
-   се запознава со современите тенденции за инклузивна настава во однос на техниките за 

корекција на читањето и пишувањето преку анализа на постојната научна литература 

Содржина на предметната програма:  Вовед во методиката. Предмет и задачи. Дислексија. 
Дисграфија. Методски пристап. Методи кои се применуваат за почетно описменување. 
Корективни техники при читањето и пишувањето. Избор на соодветен метод. Оспособување за 
планирање и реализирање на научно-истражувачка работа во областа на методиката – особено 
за методите за корекција на читањето и пишувањето. Идентификување на потенцијален 
проблем и предмет на истражување во наставата по македонски јазик којшто е поврзан со 
неправилностите при читањето и пишувањето и негово разгледување во однос на постојната 
научна литература. 

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

Вкупен расположив фонд на часови 150 

Распределба на расположивото време 4+3 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 

45 часови 

 работа  

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

45 часови 

Начин на оценување 



Тестови 50 бодови 

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

Домашна работа 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Редовно посетување на наставата 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и надворешна евалвација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Учебници за наставата по 
македонски јазик во 
првиот развоен период од 
основното образование 

  

2.  Наставни програми за 
првиот развоен период од 
основното образование 

БРО  

3. Заедничко идентификување на 
соодветни референци, односно 
современи научни 
истражувања кои се предмет на 

интерес во земјата и во 

странство (соодветни 

истражувања од областа 

Методика на јазик и литература 

и методи за корекција на 

читањето и пишувањето) 

   

4. Frank May Reading as 

Communication: to Help 

Children Write and Read 

(5th edition) 

Merrill, and 

Imprint of 

Prentice Hall, 

New Jersey, 

Columbus, 

Ohio 

1998 

 Mira Čudina-Obradović Igrom do čitanja: igre i 
aktivnosti za razvijanje 

veština čitanja 

Školjska 
knjiga, Zagreb 

2003 

Дополнителна литература 
 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 



1. Брајман Ален (превед. Р. 
Цацаноска, Д. Андоновска- 
Трајковска, Г. Стојаноска, С. 
Босилковска) 

Методи на 
општественото 
истражување 

УКЛО, Битола 2015 

2.     

 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

Наслов на 
наставниот 
предмет 

Стратегии на учење и поучување на деца со посебни потреби 

Код БТ2В 949 

 Студиска 
програма 

Воспитувач 
Организатор на 
студиската 
програ
ма 
(едини
ца, 
односн
о 
инстит
ут, 
катедр
а, 
оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

Степен (прв, 
втор, трет 
циклус) 

Втор циклус 
Академска 
година / 
семестар 

Прва/прв  Број на ЕКТС 
кредити 

6 

Наставник  Проф. д-р Марија Ристевска 

Предусло
ви за 
запишува
ње на 
предмето
т 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување знаења за основните стратегии на учење и поучување на деца со посебни потреби. 
Стекнување знаења за основните методи, постапки, техники за унапредување на учењето на децата со 
посебни потреби. 
 Усвојување на знаења и вештини за  проценка и самопроценка на напредокот на учениците со 
посебни потреби. (Изготвување на портфолио на учениците, листи, задачи). 
Усвојување на знаења и вештини  за  квантитативни и квалитативни анализи на промените во 
напредокот на учениците. 

Содржина на предметната програма: 
Стратегии на учење и поучување на деца со посебни потреби. Методи, постапки, техники за 
унапредување на учењето на децата со посебни потреби. Проценка и самопроценка на напредокот 
(портфолио на учениците, листи, задачи). Квантитативни и квалитативни анализи на промените во 
напредокот на учениците. 

Методи на учење: интерактивни методи, симулација на наставни часови 

Вкупен 
расположив 
фонд на време 

150 часови 
Распределба на 
расположивото 
време 

4+3 

Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава. 60 часови 

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

45 часови 

Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 20 часови 

Начин на оценување 
17.1. Тестови 80 

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

10 

17.3. Активност и учество 10 

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) 

Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Редовност во наставата и реализација на тековните 

задолженија 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Надворешна и внатрешна евалвација 

Литература 
 

 
 

22.1. 

Задолжителна литература 

Р
е
д
. 
б
р
о
ј 

Автор Наслов Издавач Година 

1
. 

Laverne Warner, S. L.  Themes for inclusive 

classrooms Lesson plans 

for every learner 

Lewiswile USA: 

Gryphon House 

2016 

2
. 

Schwartz, L. G.–G.  40 Active Learning 

Strategies for the 

Inclusive Classroom 

California USA: 

SAGE Company 

2011 

 3
. 

Meese, L.R.  Teaching learners with  

mild disabilities 

Belmont: 

Wadsworth/ 

Thomson 

Learning, Inc. 

2001 

  Ivančić,Đ., Stančić,Z 

 

 Didaktičo - metodički 

aspekti rada s učenicima 

s posebnim potrebama 

IDEM, Zagreb 2002 

  Mustać, V. Vicić, V 

 

Rad s učenicima s 

teškoćama u razvoju u 

osnovnoj školi 

Zagreb: Školska 

knjiga 

1996 

 
 
 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Р
е
д
. 
б
р
о
ј 

Автор Наслов Издавач Година 

1

. 

Јохнсен, Б. и сарадници  

 

Разред у правцу 

инклузије 

Универзитет 

Осло, Педагошка 

академија (стр.5-

85) ISBN 

978-9958-590-53-

5 

2007 



2
. 

Booth, T., Ainscow, M.  

 

Priručnik za inkluzivni 

razvoj škole. Upotreba 

Indeksa za inkluziju 

Beograd: Save the 

children i Zavod 

za vrednovanje 

kvaliteta 

obrazovanja i 

vaspitanja 

2010 

3
. 

    

 

Наслов на наставниот предмет Индивидуализација на воспитно-образовната 
работа со деца со посебни потреби 

Код БТ2В 950 

Студиска програма Воспитувач  
 

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

Универзитет Св. Климент Охридски Битола, 
Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар прва година/ 
прв семестар 

Број на ЕКТС кредити 6 

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

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): 

-студентите да ги знае и разбере индивидуалните разлики помеѓу учениците 
- студентот да применува стратегии за индивидуализација на наставата и работата со деца со 
посебни потреби 
- студентот да ги користи современите дидактички концепри за индивидуализација на работата 
со децата со посебни образовни потреби 
- студентот да изработува инструменти за следење на работа со поединци, групи и одделение 
со ученици со посебни образовни потреби 

Содржина на предметната програма: 
1. Концептуализација на индивидуализацијата на наставата 

2. Индивидуализацијата на наставата како теорија и практика 
2.1 Индивидуализацијата во дидактичките теории за учење и/или поучување 

2.2 Индивидуализацијата во современата практика 
3. Карактеристики на учење деца со посебни образовни потреби 
4. Специфики во интеракциско- комуникациската основа на работата со деца со  посебни 
образовни потреби 

4.1 Директни инструкции 

4.2 Интерактивно поучување 
4.3 Колаборативна работа во мали групи 
4.4 Конструктивистичко учење 

5. Специфични основи на стратегиите за учење и поучување 
5.1 Рефлективно поучување (Reflective teaching)) 

5.2 Решавање на проблеми 
5.3 Развој на социјални компетенции кај возрасните 

6. Препознавање, валидација и евалуација на квалитетот на индивидуализацијата на наставата 

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

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 



Распределба на расположивото време 4+3 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

45 часови 

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

45 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовно посетување на наставата 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Повратна информација од студентите, тестирање, 
активност и партиципација на студентите 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

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

Evidence and Practice 

London, 
Thousand 
Oaks& New 
Delhi. 

2006 

2. Хоар К. Развој и учење кај 
возрасните 

Европа 92, 
Кочани 

2013 

3. .Terhard E. Metode poucavanja i 
ucenja 

Zagreb: Educa 2001 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

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

Školska Knjiga 

1993 

2. Вилотијевиќ, М. Дидактика: Дидактичке 

теорије и теорије учења 

Београд: 

Научна књига 

и Учитељски 

факултет 

1999 

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

Active Learning in 
Tomorrow`s Schools, 

San Francisko: 
Jossey-Bass 

Publishers 

1994 

 

Наслов на наставниот предмет Психологија на учење и поучување 

Код БТ2В 951 



Студиска програма Воспитувач  
 

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

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор циклус 

Академска година / семестар  Број на ЕКТС кредити 6 
Наставник Проф. д-р Љупчо Кеверески 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Стекнување на основни знаења за поимот на психологијата, нејзиниот историски развој, 

улогата на природните науки во развојот на психологијата и основните психолошки школи и 

правци. Сваќањето  на  предметот  на  психологогијата,  нејзините  теориски  и  ппрактични  

цели  како  и најзначајните теориски и применети психолошки дисциплини. 
Запознавањето со методите, техниките и инструментите на психиолошките истражувања и 
нивна примена во воспитно-ибразовната работа. 
Стекнување на основни познавања од областа на статистичките постапки кои се применуваат 
во 

психологијата. 
Разбирање на основните фактори на развој на личноста. 
Проучување на психичките процеси и нивна операционализација во наставната практика. 
Разбирање на поимот, законитостите, факторите, мотивацијата, значењето на учењето и 
неговата 
импликации во воспитно-образовната работа. 
Запознавање   со   основните   особини   на   личноста   и   нивно   поефикасно   
препознавање   и унапредување на нивниот развој. 
Разбирање  на  личноста  како  внатрешна  организација  на  особини  коија  има  
препознатлив 

психолошки ентитет. 
Воочување на карактеристиките на (не)зрелост на личноста и нејзините облици на 
однесување во наставната практика 
Стекнување на основнит знаења од областа на социјалната, развојната, педагошката 
психологија како и од областа на менталната хигиена 

Содржина на предметната 
програма: 
Вовед  во  психологијата,  Дефинирање  на  психологијата,  Предмет  и  развој  на  психологијата. 
Методи и техники во психологијата. 
Психички процеси и психички особини. Трансфер на учење. Фактори на учење. Методи на 
учење. 

Физички, анатомско-физиолошки и социјално-економски услови за учењето.  Личниите 

особини на воспитувачот. Психолошки услови за учењето. Мотивација и учење. Способности за 

учење. Интелигенција и специфични способности. Развој и мерење на интелигенцијата.  

Личност. Учење и развој. Фактори на развој и динамика на личноста. Адолесценција. 

Одбрамбени механизми. Конфлики и нивни разрешување. Толеранција на фрустрација. 

Психолошки проблеми на испитувањето и оценувањето. Докимолошки наоди за објективноста 

на оценувањето. Тестови на знаење и нивна примена. 
Посебен  дел:  Значајни прашања  од  социјалната,  педагошката,  развојната,  психопатологијата, 
манталната хигиена и психологија на трудот 



Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, групно учество 
на 
студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување консултации со 
студенти, учество во изработка на дипломски работи 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време   4 +З 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60 
часови Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа 

45 
часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

45 
часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 
бодови 

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

Активност и учество 10 
бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) 
(F) од 51 до 60 бода 6 (шест) 

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

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

(A) Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Изработка и јавна усна одбрана на идеен 
проект за истражување 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Повратна информација од студентите, тестирање, 

активност и партиципација на студентите 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годи
на 

1. Keverski, L. ПСИХОЛОГИЈА Лик, Струга 2016 

2. Kеверески,  Љ. Психологија- 

применети психолошки 

дисциплини, 

Киро Дандаро, 

Битола 

2006 

3. Трајкова- Стаменкова,  В Психологија Универзитетска 

печатница Св 

Кирил и 

Методиј, 

Скопје 

1995 

 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Годи

на 
1. Еванс Анавбел Хес/. Рајан Ј. 

Руни 

Методи на психолошко 

истражување 

Европа 92 

Кочани 

2008 



2. Карол Хоар Развој и учење кај 

возрасните 

Европа 92, 
Кочани 

2008 

3. Вилјам,  Е.,Томсон,  Џек  Е. 

Бинам 

Малолетничка 

деликвенција 

Европа 92, 
Кочани 

2008 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на 

наставниот предмет 

Соработка со родители на деца со посебни образовни потреби 

2. Код БТ2В  952 

3. Студиска програма Воспитувач 

4. Организатор на 

студиската 

програма (единица, 

односно институт, 

катедра, оддел) 

Педагошки факултет 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 

Втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година / прв 

семестар 

 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 кое ја третира проблематиката на 
вклучување на родителите на децата со посебни образовни потреби во образовниот 
процес -стекнување на вештини за комуницирање со родителите;  
- оспособување за соработка/тимска работа во третирањето на специфичните промени и 

проблеми кај учениците; -развој на вештини за креирање на соработка со родителите; 
 

-развој на вештини за давање на помош на родителите околу воспитанието на децата со 
посебни образовни потреби во процесот на образование дома и во училиште 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Дефинирање на терминот “Деца со посебни образовни потреби”;Дефинирање на терминот 

“Инклузија”;Потреба од партнерство со родителите; Причини за неуспешна комуникација 
со родителите; Принципи на комуникација со родителите; Важноста на оспособеноста на 

родителот да му помогне на детето со посебни образовни потреби во процесот на 
образование; Што треба да знае родителот за причините на однесувањето на неговото дете; 

Како да се вклучи родителот во крирањето на индивидуална образовна програма; Како да 
се насочи родителот во давање помош на детето со посебни образовни потреби во учењето 

дома; 

 

12. Методи на учење:  

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

студентите, метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, дел од часовите се 

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

часови, анализа на аудио запис од  реализирани часови и со менторирање 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 



14. Распределба на 

расположивото 

време 

4 + 3 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава. 60 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

45 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 20 

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 

 

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 и прашања од страна на 

студентите, завршна- сумативна проверка на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Petterson, 

J.M and 

Hittie,M.M. 

Inclusive 

teaching: 

Creating 

effective 

schools for all 

learners 

Pearson 

education,Boston 

and New York 

2003 

     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

2. Fisher,P. Emotional and 

behavioural 

difficulties 

Cpntinuum, London, 

New York 

2005 



     

     

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Етика во инклузивното поучување 

2. Код БТ2Б 953 

3. Студиска програма Воспитувач 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, 

односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

втор 

6. Академска година / 

семестар 

прва/ прв  Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник проф.д-р Валентина Гулевска 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

- студентот ги испитува и евалуира теориите од областа на етиката во инклузивното 

образование 

- студентот  развива ставови и емпатија за почитување на правото на различност 

- студентот развива алтруистички однос кон потребите на децата со попреченост 

- студентот ги разбира етички принципи и вредности на концептот за инклузија  

- студентот развива капацитети за автономно мислење и аксиолошка проценка 

11. Содржина на предметната програма:  

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. С. Македонија); образование за сите: 

инклузивно образование, вредности и визии; етика за потребите на постмодерното 

образование; деонтолошка теорија и теорија на доблеста; етичката димензија на инклузивните 

стилови на работа; етички и методолошки аспекти во работењето со ранливи категории во 

општеството; родителска помош и поддршка, етички и методолошки аспекти во 

промовирањето на педагогија на еднаквоста; етички дилеми и перспективи на инклузивното 

образование. 

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 
4+3 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

45 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 20 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 

Редовно следење на наставата и активностите 

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. Arthur, J., 

Kristjánsson, 

K., Harrison, 

T., Sanderse, 

W., Wright, D. 

Teaching 

Character 

and Virtue in 

Schools 

Routledge, 

Abingdon 

2017 



2. Peters, R.S. Ethics and 
Education 

Routledge, 

New York 

2015 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Лисман, 

К. Д. 

Воведување на 

етиката во 

наставната 

програма на 

универзитетите: 

теорија и пракса 

Арс Ламина, 

Скопје 

2013 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Развој на курикулум 

2. Код БТ2В 954 

3. Студиска програма Воспитувачи 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година / прв 

семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Деан Илиев и проф.д-р Татјана Атанасоска 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): - студентите да се оспособат за анализа на 

потребите за развој на курикулумот - студентите да се оспособат за проучување на различни 

видови курикулуми - кај студентите да се развие способност за планирање и програмирање на 

воспитнообразовната работа - проучување на кроскурикуларни - кај студентите да се развие 

способност за курикуларно унапредување на знаењето и разбирањето - развој на способноста за 

евалвација на курикулуми на различни нивои 

11. Содржина на предметната програма: 1. Курикулум- поим, терминологија и сфаќања 2. Теории на 

курикулум 3. Целна ориентираност на наставните планови и програми 4. Принципи за градење 

стратегија за развој на курикулум 5. Елементи на стратегиите за развој на курикулуми 6. 

Институционални рамки на развој на курикулумот 7. Вон институционални рамки на развој на 

курикулумот 8. Структура на курикулумот 9. Скриен курикулум 10. Интегриран курикулум 11. 

Модуларен курикулум 12. Пристапи во пишувањето на курикулуми (предности и недостатоци) 13. 

Курикуларна култура во училиштата и предучилишните установи 14. Развој на училишен 

курикулум 15. Мерење на квалитетот на наставните планови и програми 16. Компаративна анализа 

на наставни планови и програми 

12. Методи на учење: Предавање, индивидуални, групни и тимски излагања и дискусии, соработка 

помеѓу студентите, метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, истражување, 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 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 
4+3 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  60 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  

45 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 20 

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 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 

Повратна информација од студентите, тестирање, 

активност и партиципација на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Превишиќ В. Курикулум- Теорије, 

методологија, садржај, 

структура (Ед). 

Загреб: 

Школска књига 

2007 

2. McKernan J. Curriculum action 

research 

London:Cogan 

page 

1996 

3. Muijs D. & 

Reynolds D.  

Effective Teaching: 

Evidence and Practice 

London, 

Thousand 

Oaks& New 

Delhi. 

2006 

4. Марш К. Курикулум:Темељни 

поими 

Загреб: Едука 1994 

5. Вилотијевиќ 

М. 

Дидактика 1 и 3 Учитељски 

факултет, 

Београд 

2000 

22.2. Дополнителна литература 



Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Pollard A.  Reflective teaching London, 

Continuum 

2003 

      

      

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Евалуација на педагошко постигнување 

2. Код БТ2В 955 

3. Студиска програма Воспитувачи втор циклус 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година / 

деветти семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  5 

8. Наставник проф. д-р Деан Илиев и проф.д-р Татјана Атанасоска 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): - студентот да знае да ја оценува својата воспитно 

образовна активност - да е способен компаративно да ги проучува сопствените со постигањата на 

другите - да изработува инструменти за следена на педагошките постигнувања - да применува 

постапки и почитува принципи при исполнување на образовните стандарди - да ја проценува и 

оценува успешноста на воспиттно образовната работа - да ја проценува и оценува успешноста на 

постигањата на учениците и децата - да прифаќа надвопрешна критика по однос на воспитно-

образовните постигања - да стане рефлексивен практичар 

11. Содржина на предметната програма: - Теориски основи на евалуацијата - Поим за евалуација - 

Курикуларни основи на педагошката евалузација - Системски основи на евалуацијата на 

педагошкото постигнување - Методи и техники на евалуација на ученикот (иницијација, следење, 

контрола, проверување, оценување). - Успешност на наставата и успех во наставата - Техники за 

евалуација на педагошката ефикасност на наставниците - Евалуација на дидактичко-методичките 

компетенции на наставниците - Интерна и екстерна евалуација на воспитно-образовниот процесс 

(принципи, постапки, инструменти) - Самооценување на наставниците 

12. Методи на учење: Предавање, индивидуални, групни и тимски излагања и дискусии, соработка 

помеѓу студентите, метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, истражување, 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 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. 15.1. Предавања- теоретска настава.  45 



Форми на наставните 

активности 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  15 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 45 

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 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 

Повратна информација од студентите, тестирање, 

активност и партиципација на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Вилотијевиć, М.  Вреднованје 

педагоšког рада 

šколе, 

Науčна кнјига, 
Београд 

1992 

2. Вилотијевиć М. Евалуација 

дидактиčке 

ефикасности 

наставног čаса, 

Уčителјски 
факултет, 
Београд. 

1995 

3. Попоски, К.  Успешен наставник 

- самооценување и 

оценување 

Просветен 
работник, 
Скопје. 

1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Турковиć И. Праčенје, 

вреднованје и 

оцјенјиванје 

уčеника у 

практиčној настави 

Отворено 
свеуčилиšте, 
Загреб 

1996 

      

 

 



Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Педагошки надзор и советување 

2. Код БТ2В  956 

3. Студиска програма Воспитувач 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година / прв семестар  Број на 

ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф.д-р. Татјана Атанасоска 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

нема 

1

0. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

-усвојување на основите на базичното знаење кое ја третира проблематиката евалвација 

на 

резултатите од образовниот процес 

-овладување со теоретските основи на педагошкото следење,советување,консултирање и 

надзор  
кои се спроведуваат во практика;  
- усвојување на информации за повеќе видови институции кои постојат во 
меѓународни рамки, а се задолжени за евалвација на образовниот систем и процес; -
разбирање на нашата практика во поглед на евалвацијата на образовниот систем и 
процес;  
-развој на вештини за тимска соработка во спроведувањето на евалвацијата на 
резултатите од образовниот процес; -развивање на критички осврт врз постоечката 
практика на евалвирање на резултатите од  

образовниот процес 

1

1. 

Содржина на предметната програма:  

Местото на советодавната и консултативната работа; надзорот во системот на воспитание 

и образование; основи за следење на постигнувањата во воспитанието и образованието; 

институционална поставеност на надзорот; професионално советување и ориентација; 

механизми и методи за реализирање на следењето, вреднувањето и советувањето; субјекти 

во процесот на следење и советување. 

 

1

2. 

Методи на учење:  
Предавање, индивидуални, групни и тимски излагања и дискусии, соработка помеѓу 
студентите, метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, дел од часовите 
се реализираат во училиште, симулации на модел часови, анализа на видео запис од 
реализирани часови, анализа на аудио запис од реализирани часови и со менторирање 

 

1

3. 

Вкупен 

расположив 

фонд на време 

150 

1

4. 

Распределба на 

расположивото 

време 

4 + 3 

1

5. 

15.1. Предавања- теоретска 

настава. 

60 



Форми на 

наставните 

активности 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

45 

1

6. 

Други форми 

на активности 

16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 20 

1

7. 

Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 

17.3. Активност и учество 10 

1

8. 

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) 

1

9. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

2

0. 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

2

1. 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на 

секој час, рефлексивни консултации и прашања 

од страна на студентите, завршна- сумативна 

проверка на студентите 

2

2. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годи

на 

1. Stevanović  M. Kvalitetna škola i 

stvaralaštvo 

Fojnica, 

Varaždinske 

Toplice 

2001 

2.  Закони, подзаконски 

акти, правилници и 

прописи за 

спроведување на 

инсекциски и 

советодавен надзор во 

образованието на 

Р.С.Македонија 

  

3. Kazi,E.Hogue,Husiana

Banu,Bt,Kenayathulla 

Relationships Between 

Supervision and 

Teachers’ Performance 

and Attitude in Secondary 

Schools in Malaysia 

https://journa

ls.sagepub.co

m/doi/full/10.

1177/215824

4020925501 

 

2020 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годи

на 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244020925501
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244020925501
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244020925501
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244020925501
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244020925501


1. Open Knowlwdge 

Repository 

https://openknowledge

.worldbank.org/handle

/10986/10146 

 

Supervisory of Primary and 

Secondary Education:A fiwe 

country comparison 

World 

Bank 

2010 

     

     

 
Реден број 3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на 

наставниот предмет 

Образовни промени и иновации 

2. Код БТ2В 957 

3. Студиска програма Воспитувач 

4. Организатор на 

студиската 

програма (единица, 

односно институт, 

катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 

Втор 

6. Академска 

година/семестар 

Прва/прв семестар  Број на ЕКТС-кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Виолета Јанушева 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се оспособуваат за следење на 

промените во образованието и за  разбирање на квалитетот на промените во образованието. 

Исто така, студентите треба да ја разберат суштината на поимот иновации во поучувањето и да 

ги уочат вредносните димензии на промените во образованието. Студентите треба да изградат 

однос кон промените во образованието, да ја евалуираат промената во образованието и 

наставата и да се оспособат за создавање и примена на иновација во образованието и наставата. 

11. Содржина на предметната програма:  

Теориски основи на промените во образованието и наставата, 

Општествени основи на промените во образованието и наставата, 

Индивидуални основи на промените во образованието и наставата, 

Иновациите и традицијата во поучувањето, 

Иновациите и традицијата во учењето, 

Учење од промената во воспитно-образовниот процес, 

Наставникот и промената. 

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

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 

14. Распределба на 

расположивото 

време 

4 + 3 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава.       60 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  

     45 

16. 16.1. Проектни задачи       10 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/10146
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/10146
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/10146


Други форми на 

активности 

16.2. Самостојни задачи      15 

16.3. Домашно учење – задачи      20 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови   

17.1.1. Устен дел од испитот                           30 бодови 

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: 

писмена и усна) 

60 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61  до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

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. Carr, W. & 

Kemmis, S. 

Becoming Critical: 

Education, Knowledge 

and Action Research 

London and New 

York: 

RoutledgeFalmer 

2002 

2. Fullan, M. Change Forces- 

Probing the Depths of 

Educational Reforms 

London: The 

Falmer Press 

1995 

3. Fullan, M.& 

Hargreaves, A. 

What`s worth fighting 

for in your school 

Open University 

Press 

1995 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Hopkins, D. 

& Reynolds, 

D. 

School Improvement in 

An Era of Change 

Trowbridge, 

Wiltshire, 

London: 

Redwood Books 

1996 

     

     

 
Прилог бр.3 Предметна програма од вториот циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Микропедагогија 

Код БТ2В 958 

 Студиска програма Воспитувач 
Организатор на студиската 
програма (единица, 
односно институт, 
катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 



Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
Академска година / семестар Прва/прв  Број на ЕКТС 

кредити 
6 

Наставник  Проф. д-р Марија Ристевска 

Предуслови за 
запишување на 
предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции): 
- студентите да ги откријат законитостите на интеракциско- комуникациските аспекти од реализација 
на воспитно-образовниот процес, 
- нивните импликации врз улогата и квалитетот во делувањето на субјектите вклучени во тој процес, 
- да се засилат механизмите за контрола, поттикнување и евалвација на однесувањето на субјектите 
при воспитно-образовното делување; 
- да се зајакнат капацитетите на студентите за критика на субјективното и објективното во 
реализацијата на улогите во воспитно-образовното делување; 
- студентите да се оспособат за проценка на квалитетот на донесената одлука од страна на субјектите 
вклучени во ВОП и да ги осознаат продуктивните начини на поврзување на воспитно-образовното 
делување во и со средината 

Содржина на предметната програма: 
1. Теориски аспекти на микропедагошките односи во наставата (Контекстуално учење; Ситуациско 
учење; Искуствено учење; Доживотно учење) 
2. Третман на комуникацијата во воспитно-образовниот процес (ВОП) (Комуникацијата во ВОП како 
причина и последица; Зошто да се комуницира во ВОП; Социјални импликации на комуникацијата во 
училницата; Потекло на импулсите на комуникација во ВОП; Видови комуникација во ВОП; Знаци и 
значење; Однос на учениците кон вербалната комуникација во ВОП; Однос на учениците кон 
невербалната комуникација во ВОП; Однос на едукаторот кон вербалната и невербалната 
комуникација во ВОП) 
3. Третман на интеракцијата во воспитно-образовниот процес (ВОП) (Поим за интеракција во ВОП; 
Индивидуално, групно, колективно и однесување во маса; Степени на интеракциска поврзаност во 
ВОП; Условеност на акцијата и реакцијата при интеракци 
4. Улоги и квалитети на субјектите во ВОП ( Улоги и квалитети на наставникот во интеракциско-
комуникациските процеси во ВОП; Улоги и квалитети на учениците во интеракциско-
комуникациските процеси во ВОП; Комуникациски компетенции на наставникот) 
5. Социо-емоционални односи во ВОП; (Социјална перцепција; Емпатија; Конфликти во 
меѓучовечките односи во ВОП; Управување со дисциплината во училницата; Реституција) 
6. Микро менаџирање во училницата (Менаџирање со однесувањето на учениците; Менаџирање со 
процесот на учење во училницата; Дефинирање на релациите помегу субјектите во ВОП) 
7. Мотивација и мотивирање во училницата 8. Општествени импликации врз училницата (средината и 
училницата) 9. Родителите и училницата 10. Фокуси за континуирано проучување на 
микропедагошките основи на ВОП 
 Методи на учење: интерактивни методи, симулација на наставни часови 

Вкупен расположив фонд на 
време 

150 часови 
Распределба на расположивото 
време 

4+3 

Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава. 60 часови 

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

45 часови 

Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 20 часови 

Начин на оценување 
17.1. Тестови  

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

 



17.3. Активност и учество  

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) 

Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Редовност во наставата и реализација на тековните 

задолженија 
Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Надворешна и внатрешна евалвација 

Литература 
 
 
 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред
. 

бро
ј 

Автор Наслов Издавач Година 

1
. 

Bratanić M. Mikropedagogija Zagreb: Školska 

knjiga 

1993 

2
. 

Bratanić M. Susreti u nastavi Zagreb: Školska 

knjiga 

1997 

 3
. 

Danilović M. Tehnologija učenja i 

nastave 

Beograd: Institut 

za pedagoška 

istraživanja 

1998 

 4
. 

Glasser W. Nastavnik u kvalitetnoj 

školi 

Zagreb: Educa 1999 

      

 
 
 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред
. 

бро
ј 

Автор Наслов Издавач Година 

1

. 

Havelka N. Učenik i nastavnik u 

obrazovnom procesu 

Beograd: Zavod za 

udžbenike i 

nastavna sredstva 

2000 

2
. 

Neill S. Neverbalna 

komunikacija u razredu 

Zagreb: Educa 1994 

3
. 

Reardon K.K. Interpersonalna 

komunikacija- gde se 

misli susreču 

Zagreb: Alinea 1998 



 4
. 

Gordon T. Kako biti uspesan 

nastavnik 

Beograd: 

Kreativni centar 

2001 

 5
. 

Chelsom G.D. Restitucija Zagreb: Alineja 1994 

 

Наслов на наставниот предмет Современа образовна технологија 

Код БТ2В 959 

Студиска програма Воспитувач  
 

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

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар прва година/ 
прв семестар 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник Доц. д-р Даниела Андоновска Трајковска и проф. д-р 

Деан Илиев 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): 
- кај студентите да се развие способност за компаративно проучување на образовната 
технологија во минатото, сегашност и иднината 
- студентите да научат теориски да оперираат и практично применуваат современи сфаќања и 
концепции за образовната технологија 
- да се оспособат студентите за развој на современи технологии на поучување и учење 

- студентите да разликуваат и развиваат специфични услови за технологизирање на воспитно- 
образовниот процес 

- почитување на принципот за мултимедијална реализација на воспитно-образовниот процес 

Содржина на предметната програма: 
1. Концептуализација и реконцептуализација на образовната технологија (Сфаќања за 
образовната технологија; Современи определби на образовната технологија) 
2. Теориски основи на образовната технологија (Кибернетиката и образовната технологија; 
Теоријата на информации и образовната технологија; Теоријата на системите и образовната 
технологија) 
3. Односи на образовната технологија со педагошки и непедагошки дисциплини 
4. Технологија и техника 

5. Практични димензии на образовната технологија (Образовната технологија и едукаторот во 

воспитно-образовниот процесс; Образовната технологија и ученикот/детето во воспитно- 

образовниот процесс; Образовната технологија и наставниот материјал во воспитно- 

образовниот процес) 
6. Наставни средства и наставни помагала 

7. Основни видови на технологии за учење и поучување (Учебници и други текстуални извори 

и материјали; Аудитивни образовна технологија; Визуелна образовна технологија; Аудио- 

визуелна образовна технологија; Проблемска настава; Програмирана настава; Технологија на 

учење и поучување со компјутер) 
8. Специфични видови на технологии за учење и поучување (Технологија на учење и 
поучување во комбинирани паралелки; Технологија на учење и поучување при учењето на 
далечина; Технологија на учење и поучување при перманентно образование; Технологија на 
учење и поучување на возрасни; Технологија на самоучењето) 

9. Критериуми за евалвација на образовната технологија 



Методи на учење: 

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

студентите, метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, дел од часовите се 

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

часови, анализа на аудио запис од  реализирани часови и со менторирање 

Вкупен расположив фонд на време 150 
 
 

Распределба на расположивото време 4+3 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

45 часови 

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

45 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Испитот се полага како завршен испит, изработка и 
одбрана на семинарска работа (проект, презентација, 
сценарија, преводи, анализи ...) регулирано во 
Правилникот на Универзитетот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на секој 
час, рефлексивни консултации и прашања од страна 
на студентите, завршна- сумативна проверка на 
студентите 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Даниловиć М. Савремена образовна 

технологија 
Београд: 

Институт за 

педагоšка 

истраžиванја 

1996 

2. Даниловиć М. Технологија и 

информатика у 

образованју- Изазов 21. 

века (Зборник радова), 

Београд: 

Институт за 

педагоšка 

истраžиванја 

2005 



3. Кларин М.В. Педагошката технологија 

во наставниот процес 

Скопје: 
Педагошки 
завод на 
Македонија 

1995 

     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ланда Л. Кибернетика и 
педагогија 1 и 2 книга 

Београд: БУГЗ 1975 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Тенденции во професионалниот развој на воспитувачите 

2. Код БТ2В 960 

3. Студиска програма Воспитувч 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година 

прв 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник проф. д-р Деан Илиев и проф.д-р Татјана Атанасоска 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): -студентот да ги знае и разбере 

тенденциите во професионалниот развој на наставниците - студентот да знае да ги 

идентификува потребите и приоритетите за професионален развој на наставниците - 

студентот да креира индивидуално базирани ресурси за професионален развој на 

наставниците -студентот да креира локално/на заедницата базирани ресурси за 

професионален развој на наставниците - студентот да развива програми за 

професионален развој на наставниците -студентот да е подготвен за поставување и 

достигнување стандарди за професионален развој на наставниците 

11. Содржина на предметната програма: 1. Концептуализација на тенденциите во 

професионалниот развој на наставниците 2. Современи начини на идентификација на 

индивидуалните потреби и приоритети за професионален развој на наставниците 3. 

Современи начини на идентификација на заедничките потреби и приоритети на 

наставниците за професионален развој на наставниците 4. Индивидуално базирани 

ресурси за професионален развој на наставниците 5. Локално/на заедницата базирани 

ресурси за професионален развој на наставниците 6. Национални стандарди за 

професионален развој на наставниците 7. Валидација на квалитетот на 

професионалниот развој на наставниците 

12. Методи на учење: Предавање, индивидуални, групни и тимски излагања и дискусии, 

соработка помеѓу студентите, метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, 

истражување, 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 



13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 
4+3 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

60 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

45 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 20 

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 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 

Повратна информација од студентите, 

тестирање, активност и партиципација на 

студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Muijs D. & 

Reynolds 

D. 

Effective 

Teaching: 

Evidence and 

Practice 

London, 

Thousand 

Oaks& New 

Delhi. 

2006 



2. Pollard A. Reflective 

Teaching in the 

Primary 

School: A 

Handbook for 

the Classroom. 

London: 

Cassell 

1997 

3. Schön , D Educating the 

Reflective 

Practitioner: 

Toward a New 

Design for 

Teaching and 

Learning in the 

Professions 

San 

Francisco, 

Oxford: 

JosseyBass 

Inc. 

1987 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Adams D.& 

Hamm M.  

New Desing for 

Teaching and 

Learning-

Promoting 

Active 

Learning in 

Tomorrow`s 

Schools, 

San 

Francisko: 

Jossey-Bass 

Publishers 

1994 

 2. Jarvis, P. Professional 

Education. 

London etc.: 

Croom Helm 

1983 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Форми на професионален развој на воспитувачите 

2. Код БТ2В 961 

3. Студиска програма Воспитувач 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година 

/ прв 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник проф. д-р Деан Илиев и проф.д-р Татјана Атанасоска 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): -студентот ги идентификува потребите 

на наставниците за професионалниот развој - студентот фи знае различните форми на 

професионален развој на наставниците (видови, карактеристики,...) - студентот избира и 

применува различни форми за професионален развој на наставниците -студентот 

дизајнира и организира различни форми за професионален развој на наставниците - 



студентот развива ресурси за различните форми на професионален развој на 

наставниците - студентот развива програми за различните форми на професионален 

развој на наставниците 

11. Содржина на предметната програма: 1. Видови форми за професионален развој на 

наставниците 2. Карактеристики на формите за професионален развој на наставниците 

3. Индивидуализација на изборот на формите за професионален развој на наставниците 

4. Развој на програма за професионалниот развој на наставниците 4. Сертификација на 

професионалниот развој на наставниците 5. Институционализирање на постигањата на 

наставниците при користење на различни форми на професионален разво 

12. Методи на учење: Предавање, индивидуални, групни и тимски излагања и дискусии, 

соработка помеѓу студентите, метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, 

истражување, 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 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 
4+3 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

60 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

45 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 20 

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 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 

Повратна информација од студентите, 

тестирање, активност и партиципација на 

студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Muijs D. & 

Reynolds 

D. 

Effective 

Teaching: 

Evidence and 

Practice 

London, 

Thousand 

Oaks& New 

Delhi. 

2006 

2. Pollard A. Reflective 

Teaching in the 

Primary 

School: A 

Handbook for 

the Classroom. 

London: 

Cassell 

1997 

3. Schön , D Educating the 

Reflective 

Practitioner: 

Toward a New 

Design for 

Teaching and 

Learning in the 

Professions 

San 

Francisco, 

Oxford: 

JosseyBass 

Inc. 

1987 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Adams D.& 

Hamm M.  

New Desing for 

Teaching and 

Learning-

Promoting 

Active 

Learning in 

Tomorrow`s 

Schools, 

San 

Francisko: 

Jossey-Bass 

Publishers 

1994 

 2. Jarvis, P. Professional 

Education. 

London etc.: 

Croom Helm 

1983 

 

Наслов на наставниот предмет Методички основи на професионалната соработка 
на воспитувачите 

Код БТ2В 962 

Студиска програма Воспитувач  

 

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

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар прва година/ 

прв семестар 

Број на ЕКТС кредити 6 



Наставник проф. д-р  Даниела Андоновска-Трајковска и проф. д-
р Билјана Граматковски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): студентот да 
-   ги знае, разбира и применува современите принципи за остварување професионална 

соработка 
-   ги знае и ги разбира формите и видовите соработка меѓу наставниците 

-   ги  знае,  разбира  и  применува  комуникациските  способности  говорење,  слушање, 

читање и пишување кои се во функција на остварување професионална соработка на 

наставниците 
-   ги знае, разбира и применува методите за остварување професионална соработка меѓу 

наставниците 
- знае, разбира и применува ИКТ при остварување професионална соработка меѓу 

наставниците 
- може да го процени квалитетот на остварената професионална соработка меѓу 

наставниците 
-   развива истражувачки однос кон професионалната соработка на наставниците 

Содржина на предметната програма:  Вовед. Предмет и задачи. Терминолошко определување 
на поимот професионална соработка меѓу наставниците. Принципи и методи за остварување 
професионалната соработка меѓу наставниците. Модели на  професионалната соработка меѓу 
наставниците. Нивоа на професионалната соработка меѓу наставниците. Оспособување за 
планирање и реализирање на научно-истражувачка работа во областа на професионалната 
соработка меѓу наставниците. Идентификување на потенцијален проблем и предмет на 
истражување во областа развивање професионална соработка меѓу наставниците со можност за 
разгледување во однос на постојната научна литература. 

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

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време 4+3 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

45 часови 

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

45 часови 

Начин на оценување 

Тестови 50 бодови 
 

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

Домашна работа 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Редовно посетување на наставата 



Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Самоевалвација и надворешна евалвација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Philip Adey et al. The Professional 
Development of 
Teachers: Practice and 

Theory 

Kluwer 
Academic 
Publishers 

New York, 

Boston, 

Dordrecht, 

London, 

Moscow 

2004 

2. Sabine Krolak-Schwerdt, Sabine 
Glock 
and 
Matthias Böhmer (Ed.) 

Teachers’ Professional 
Development: Assessment, 
Training, and Learning 

Sense 
Publishers, 
Rotterdam, 
Boston, Taipei 

2014 

     

     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Christopher Day and Judyth 
Sachs (Ed.) 

International 
Handbook on the 

Continuing 

Professional 

Development of 

Teachers 

Open 
University Press 

McGraw-Hill 

Education 

McGraw-Hill 
House 

Shoppenhang

ers Road 

Maidenhead 

Berkshire 

England 

2004 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

Професионална етика кај воспитувачите 

2. Код БТ2Б 963 

3. Студиска програма Воспитувач 

4. Организатор на 

студиската 

програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 

втор 



6. Академска година 

/ семестар 

прва/ прв  Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник проф.д-р Валентина Гулевска 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

нема 

10

. 

- 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 ги применува етичките правила за начинот на користење на е - ресурси.  

- студентот развива капацитети за автономно мислење и аксиолошка проценка  

- студентот развива способност за примена на етичкото знаење во педагошката пракса 

11

. 

Содржина на предметната програма:  

Предмет на проучување на професионалната етика; 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 образовните установи; етичките елементи на 

комуникацијата во воспитно-образовниот процес. 

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 

4+3 

15

. 

Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

45 часови 

16

. 

Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 20 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 Следење на наставата и активностите 

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. Arthur, J., 

Kristjánsson, K., 

Harrison, T., 

Sanderse, W., 

Wright, D. 

Teaching 

Character and 

Virtue in Schools 

Routledge, 

Abingdon 

2017 

2. Peters, R.S. Ethics and 
Education 

Routledge, 
New York 

2015 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

1. Лисман, К. Д. Воведување на 

етиката во 

наставната 

програма на 

универзитетитe: 

теорија и пракса 

Арс Ламина, 

Скопје 

2013 

Прилог бр.3 Предметна програма од вториот циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Проектен менаџмент 

Код БТ2В 964 

Студиска програма Воспитувач  

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

Педагошки факултет - Битола 

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

прв семестар 
 Број на ЕКТС 

кредити 
6 

Наставник доц.д-р Весна Стојановска 

Предуслови за запишување на 
предметот 

/нема 

Цели на предметната програма (компетенции): 
➢ Согледување на корисноста од примената на проектите во образованието; 
➢ Разбирање на основите на проектниот менаџмент; 
➢ Развивање на капацитети за креирање на ефективна проектна документација преку развојните 

фази на проектот; 
➢ Развивање на капацитети за комуникација, решавање на проблеми, тимска работа преку 

сценарија од реалниот свет; 

Содржина на предметната програма: 

11. Фази и визија на проектот; 

12. Тимска работа; 

13. Проектна документација; 

14. Планирање на проектот за реализација; 

15. Примена на планот; 

16. Завршување на проектот; 
 



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; 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото 
време 

4 + 3 

Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава. 60 

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

45 

Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 10 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 20 

Начин на оценување 
17.1. Тестови 70 

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

15 

17.3. Активност и учество 15 

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) 

Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Според Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на втор циклус 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

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 Литература 
 

 
 

22.1. 

Задолжителна литература 

Р
е
д
. 
б
р
о
ј 

Автор Наслов Издавач Година 

1
. 

Milutin Djuricic, Radomir 

Bojkovic 

Projektni 

menadzment 

Fakultet za 

industrijski 

menadzment, 

Krusevac 

2008 

     

      

 

 
 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

 Автор Наслов Издавач Година 

1 Група на автори Проектен менаџмент Херакли Комерц, 

Битола 

2005 

 

     

     



 

Наслов на наставниот предмет Психологија на интеркултурализмот 

Код БТ2В 965 

Студиска програма Воспитувач  
 

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

 
Педагошки факултет, Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар прва година/ 
прв семестар 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Љупчо Кеверески 
проф. д-р Златко Жоглев 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): 

-  да се усвојат општи знаења од областа на психологијата на интеркултурализмот 
-  да  се  стекне  способност  за  согледување  на  улогата  на  образованието  во  услови  на 
продлабочување на културната и економската соработка за обединување на човештвото 
-  да се создаде компетенција за флексибилно користење на психолошките теории во однос на 
потребата од заедништво и избалансирани интеретнички и интеркултурни односи 

- да се стекнат сознанија за аналитичко, синтетичко и креативно мислење. 
- да се стекне способност за генерирање на нови идеи (креативност) 
-   да се развијат способности за почитување на принципот за мултикултурализам и еднакви 
можности за образование 

Содржина на предметната програма: 
Вовед во психологијат на интеркултурализмот, Дефинирање на психологијата на интеркултурализмот, 
Предмет и развој на психологијата на интеркултурализмот.   Методи и 
техники во психологијата на интеркултурализмот. 
Психички процеси и психички особини. Трансфер на учење. Фактори на учење. Методи на учење.      
Физички,   анатомско-физиолошки   и   социјално-економски   услови   за   учењето. 
Личниите особини на воспитувачот. Психолошки услови за учењето. Мотивација и учење. 

Способности за учење. Интелигенција и специфични способности. Развој и мерење на 

интелигенцијата.   Личност. Учење и развој. Фактори на развој и динамика на личноста. 

Адолесценција. Одбрамбени механизми. Конфлики и нивни разрешување. Толеранција на 

фрустрација. Психолошки проблеми на испитувањето и оценувањето. Докимолошки наоди за 

објективноста на оценувањето. Тестови на знаење и нивна примена. 

Методи на учење: 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположивото време Фонд 4+3 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

45 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

45 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 
 



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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р Љупчо Кеверески Психологија (скрипта за 

интерна употреба) 

Педагошки 

факултет- 
Битола 

2007 

2. Проф. д-р Љупчо Кеверески Применети психолошки 
дисциплини 

Педагошки 
факултет- 
Битола 

2008 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Верица Трајкова 

Стаменкова 

Психологија Институт за 
социјална 
политика, 
Скопје 

2008 

     

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

Наслов на наставниот 
предмет 

Интеркултурна педагогија 

Код БТ2В 966 

 Студиска програма Воспитувач 
Организатор на 
студиската 
програма 
(единица, 
односно 
институт, 
катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

втор 
Академска година / 
семестар 

Прва/прв  Број на ЕКТС 
кредити 

6 

Наставник  Проф. д-р Марија Ристевска 

Предуслови за 
запишување на 
предметот 

нема 



Цели на предметната програма (компетенции): 
- Познавање и разбирање на основните педагошки категории во финкција на 
интеркултурното образование; 
- Способности за согледување на улогата на интеркултурната педагогија во 

интеркултурното образование на децата во нашето општество; 
-  Практична примена на знаењето и разбирањето; 
-  Достигнување на повисоки степени на знење (анализа, синтеза, евалвација); 
- Разбирање на поимите, теориите, појавите и постапките при изработката на проект или друга стручна 
творба. 
 
 
 

Содржина на предметната програма: 
-     Поим на интеркултурната педагогија (ИП) како научна дисциплина; 

-     Развој на идеите за интеркултурна педагогија; 
-     Цели и задачи на интеркултурната педагогија; 

-     Глобалното општество, различностите и толеранцијата; 
- Концептуализација на културата (образовна функција на културата, односи меѓу културите, 
интеркултурност, интеркултурна интеракција); 
-     Хуманистичките позиции на интеркултурната педагогија; 
-     Дилемата – мултикултурно и интеркултурно воспитание и образование; 

-     Етничките заедници и мултикултуралноста; 
-     Аспекти и етички вредности на интеркултурното образование; 
-     Интеркултурното образование на децата во нашето општество; 
-     Наставникот/воспитувачот и интеркултурното образование. 

Методи на учење: 

Вкупен расположив 
фонд на време 

150 часови 

Распределба на 
расположивото 
време 

4+3 

Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава. 60 часови 

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

45 часови 

Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 20 часови 

Начин на оценување 
17.1. Тестови 80 

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

10 

17.3. Активност и учество 10 

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) 

Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Редовност во наставата и реализација на тековните 

задолженија 
Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Надворешна и внатрешна евалвација 

Литература 
 Задолжителна литература 



 
 
22.1. 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Иванов, П. И. Интеркултурно 

образование 

Аксиос, 

Софија 
1999 

2. Стефан Македо и 

Ирис 

Мерион Јанг 

Детето, семејството и 

државата 

Табернакул, 

Скопје (превод     

од владата      на 

РМ) 

2008 

 3.     
 
 
 
 
22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Колонџовски  Бојо Методика на 
воспитно- 

образовната работа по 

природа и општество 

ПФ, Битола 2010 

2.     

3.     

Наслов на наставниот предмет Менаџмент во културата 

Код БТ2В 967 

Студиска програма Воспитувач  
 

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

 
Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар прва година/ 
прв семестар 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р  Добри Петровски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите се запознаваат со врвните достигнувања со состојбите и начинот на 
функционирање на сите културни институции 

Содржина на предметната програма: 
Воопшто за менаџментот 

Менаџментот во културата 
Ликовен менаџмент 
Менаџмент во архивската дејност 

Менаџмент на домовите на културата 
Менаџмент во уметноста 

Менаџмент во други организации од областа на културата 



Методи на учење: предавања, вежби, индивидуална работа, тимска работа, истражувачка 
работа и сл. 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположивото време Фонд 4+3 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60  часови 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

 45  часови 

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

45 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Драган Николич Увод у менаџмент 
културе 

Мегатренд 
универзитет, 

Београд 

2006 

2. ,Милена Драгичевич-Шешик, Култура Темплум, 

Скопје 

2003 

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Рики В. Грифин Основи на менаџментот Генекс, 
Кочани 

(превод-Влада 
на РМ) 

2010 



2. Е. Мајер, М. Ашлинг и Г.Р. 
Џонс 

Современ менаџмент Глобал 
комуникации, 

Скопје 
(превод-Влада 

на РМ) 

2015 

3.     

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1

. 

Наслов на 

наставниот 

предмет 

Филозофија на интеркултурализмот 

2

. 

Код БТ2Б 968 

3

. 

Студиска програма Воспитувач 

4

. 

Организатор на 

студиската 

програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

5

. 

Степен (прв, втор, 

трет циклус) 
втор 

6

. 

Академска година 

/ семестар 

прва/прв  Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8

. 

Наставник проф.д-р Валентина Гулевска 

проф. д-р Златко Жоглев 

9

. 

Предуслови за 

запишување на 

предметот 

нема 

1

0

. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- студентот ги испитува и евалуира филозофските теории за улогата на образованието во услови 

на продлабочување на културната и економската соработка за обединување на човештвото 

- студентот  развива ставови за почитување на правото на различност 

- студентот ги разбира филозофските принципи на концептот за заедништво и избалансирани 

интеретнички и интеркултурни односи  

- студентот развива капацитети за автономно мислење и аксиолошка проценка 

1

1

. 

Содржина на предметната програма: 

Филозофијата како дијалог; културната различност како демократски принцип; односот меѓу 

глобализацијата и образованието; знаењето како моќ; филозофско-етички принципи за 

рамноправност на луѓето; феноменот на религиозната свест; уметноста како израз на духот на 

народите; творештвото во функција на зближување на луѓето - модел за интеркултурна 

метаисторија; јазичните компетенции како одраз на различните микрокултурни социјални 

средини; културата и нејзината улога во создавањето на човечкиот хабитус; филозофските 

импликации на мултикултурализмот 

1

2

. 

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. 



1

3

. 

Вкупен 

расположив фонд 

на време 

150 часови 

1

4

. 

Распределба на 

расположивото 

време 

4+3 

1

5

. 

Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  

45 часови 

1

6

. 

Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 20 часови 

1

7

. 

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  

1

8

. 

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) 

1

9

. 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Следење на наставата и активностите 

2

0

. 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

2

1

. 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
 евалуација и самоевалуација 

2

2

. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Garsia, A. International 

Friendships: the 

Interpersonal 

Basis of 

Worldwide 

Community 

Cambridge: 

Cambride Scholars 

Publishing 

2016 

2. Neuliep, J. W. Intercultural 
Communication 

London: 
Sage 

2015 

3. Chabay, J. Narratives for a 

Sustainable 

Future: Vision 

and Motivation 

for Collective 

Action 

Berlin: 

Springer 

2015 



22.2. 

Дополнителна литература 

 Ferri, G. Intercultural 

Communication: 

Critical 

Approaches and 

Future Challenges 

Cham: 

Springer 

2018 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Интеркултурна комуникација во образованието 

2. Код БТ2В 969 

3. Студиска програма Воспитувач 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет 

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

6. Академска година / семестар Прва/ прв 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Златко Жоглев, Проф. д-р Гордана 

Стојаноска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

1

0. 

Цели на предметната програма:  

-  Студентот ги разбира и ги препознава варијациите на различните култури, 

-  Студентот ги сознава културите како различни етнитети и поседува способност да ги 

анализира, 

- Студентот ја разбира веројатноста од постоење на културни бариери и умее да користи 

методи кои ги надминуваат, 

-  Студентот умее креативно да се носи со различноста и „другоста“, 

- Студентот прави разлика меѓу мултикултурна и интеркултурна комуникација и ја 

познава активната компонента на интеркултурата, 

- Студентот го препознава отсуството на интеркултурната димензија во учебниците, 

лектирите и другите воспитно – образовни помагала и умее да ги ублажи или надмини 

последиците од истото, 

- Студентот умее да ја разоткрие општествената конструкција на родот, еносот, расата, 

идеологијата, политичката идеологија, социјалното потекло во образовниот процес и 

умее да ги надмине предрасудите и стереотипите кои може да произлезат од нив, 

- Студентот има изградена способност за интеркултурна комуникација и култура на 

разбирање на различноста. 

 

1

1. 

Содржина на предметната програма:  

- Општествена варијација на комуникацијата, 

- Културниот релативизам и неговото значење, 

- Лоцирање и деконстурирање на стереотипитепредрасудите,   

- Етносоциолошки пристап кон комуникацијата, 

- Социјалното раслојување и неговиот одраз во комуникацијата низ различните 

општествено - економски формации, 

- Интеркултурна димензија на учебниците, лектирата и  и другите воспитно – образовни 

помагала, 

- Култура на мир и разбирање 



 

1

2. 

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

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина)    

1

3. 

Методи на учење:  Индивидуална работа со студентот, работа во групи, дискусии, 

пребарување на литература и интернет извори 

1

4. 

Вкупен расположив фонд на време: 150 

1

5. 

Распределба на расположивото време:  

1

6. 

Форми на наставните 

активности и како ќе 

се реализираат во 

академската 2020/2021 

година 

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

60  

часови 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

45 

часови 

1

7. 

Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат во 

академската 2020/2021 

година 

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10  

часови 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

часови 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

20 

часови 

1

8. 

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

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

80 

18.2. Семинарска работа/ проект  

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

1

9. 

Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до х50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 



2

0. 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавање, учество во 

дискусии, изработка на семинарски труд 

2

1. 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

2

2. 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација, надворешна евалвација, 

спроведување на анкета меѓу студентите 

кои го слушаат предметот 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1

. 

Наслов на наставниот 

предмет 

Мултикултурно образование 

2

. 

Код БТ2Б 970 

3

. 

Студиска програма Воспитувач 

4

. 

Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

5

. 

Степен (прв, втор, 

трет циклус) 
втор 

6

. 

Академска година / 

семестар 

прва/ прв  Број на ЕКТС 
кредити 

6 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Белон, К., Мино, К.  Комуникација ЈИЕ 

Универзитет

, Тетово 

2003. 

2. Петровски, В., 

Мирасчиева, С.  

Мултикултурализам и 

интеркултурна 

комуникација 

Универзитет 

„Гоце 

Делчев“ , 

Штип 

2013. 

3.  Велева, А. Интеркултурната 

комуникација 

изразена во масовната 

култура 

Дијалог, 

Скопје 

2011. 

     

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

 Коковиќ, Д.  Пукотине културе Просвета, 

Београд 

1997 

     



8

. 

Наставник проф.д-р Валентина Гулевска 

проф. д-р Јасминка Кочоска 

9

. 

Предуслови за 

запишување на 

предметот 

нема 

1

0

. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- студентот ги испитува и евалуира теориите од областа на мултикултурното образование 

- студентот  развива ставови за почитување на правото на различност 

- студентот ги разбира етички принципи и вредности на концептот за мултикултурализам  

- студентот развива капацитети за автономно мислење и отворање кон другите култури 

- студентот ги разбира современите образовни трендови за обезбедување на еднакви права и 

можности за образование на децата 

 - студентот поседува способност за интеркултурна комуникација и соработка  

1

1

. 

Содржина на предметната програма: 

Анализа на поимите „идентитет“, „култура“, „интеркултурализам“ и „мултикултурализам“; 

филозофија на мултикултурализмот; основи на концептот за демократија и човекови права; 

човековите права и граѓанското општество; стереотипи и предрасуди; толеранција и почитување 

на различност; прифаќање, адаптација и интеграција на етничка и културна различност во 

воспитно-образовниот процес; соработката со родителите и пошироката општествена заедница 

како фактор при градењето на атмосфера за меѓусебно почитување; ефективна комуникација и 

нејзината улога во создавањето на позитивна клима за работа; влијание на скриениот курикулум 

во креирањето на стратегии за решавање на меѓуетнички конфликтни ситуации во воспитно-

образовната средина. 

1

2

. 

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. 

1

3

. 

Вкупен расположив 

фонд на време 
150 часови 

1

4

. 

Распределба на 

расположивото време 4+3 

1

5

. 

Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  

45 часови 

1

6

. 

Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 20 часови 

1

7

. 

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  

1

8

. 

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) 



1

9

. 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Следење на наставата и активностите 

2

0

. 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

2

1

. 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
 евалуација и самоевалуација 

2

2

. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Banks, J. A. Cultural Diversity 

and Education: 

Foundations, 

Curriculum, and 

Teaching 

Routledge, 

New York 

2015 

2. Banks, J. A,  
McGee Banks, 
Ch. A. 

Multicultural 
Education: Issues 
and Perspectives 

John Wiley 
& Sons, 
Hoboken 
 

2010 

3. Lo Bianco, J., 
Bal, A. 

Learning from 

Difference: 

Comparative 

Accounts of 

Multicultural 

Education 

Springer, 

New York 

2016 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Ferri, G. Intercultural 

Communication: 

Critical 

Approaches and 

Future Challenges 

Cham: 

Springer 

2018 

 

Наслов на наставниот предмет Компјутеризација и општество 

Код БТ2В 971 

Студиска програма Воспитувач 

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

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар прва година/ прв 
семестар 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник Д-р Златко Жоглев, Редовен професор 
Д-р Гордана Стојаноска, Вонр.  проф 

Предуслови за запишување на 
предметот 

/ 



Цели на предметната програма (компетенции): студентот да 

- стекне продлабочени информации и сознанија за современото мрежно општество и 

компјутеризацијата, како и за клучните процеси и тенденции во истите 

- да стекне сознанија за видовите компјутерска писменост на луѓето, нивното 

значење за луѓето и општеството 

- ги знае, разбира и применува принципите и методите проучување на современите 

општествени процеси поврзани со компјутерите и компјутеризацијата 

- ја знае, разбира, применува, анализира, синтетизира и вреднува литературата во врска 

компјутеризацијата и општеството 

- ги определува барањата и нормите на кои треба да одговараат свремените развојни 

процеси, при што треба да се стави фокус на човекот и неговите потреби 

- е способен критички да пристапи кон анализа на активности во врска со компјутерско 

описменување и компјутеризацијата во различни сфери во општеството, а посебно во 

образованието 

- развива истражувачки однос кон компјутеризацијата во општеството и посебно во 

образованието, посебно за да може да се укаже и евентуално да се спречат, што повеќе од можните 
штетни последици од несоодветната компјутеризација 

Содржина на предметната програма: Терминолошко-поимни и концептуални основи за 

проучување на научно-технолошкиот развој и на компјутеризацијата; Кус преглед за 

општествените последици од компјутеризацијата според одредени области и нивоа; 

Компјутеризацијата и некои промени во сферата на материјалното производство; Општествените 

последици од компјутеризацијата во образованието, здравството и административната сфера. 

Организациски аспекти на компјутеризацијата; Отпори при компјутеризацијата. Револуција на 

информациската технологија; Новата економија:информационализам, глобализација, мрежна 

поврзаност. 

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

Вкупен расположив фонд на часови 150 

Распределба на расположивото време 4 + 3 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

45 часови 

264 



 

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

45 часови 

Начин на оценување 

Тестови 50 бодови 

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

Домашна работа 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Редовно посетување на наставата 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Самоевалвација и надворешна евалвација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. ЖОГЛЕВ, Златко Компјутеризацијата и 
општеството 

Битола:ДНУ 1997. 

2. КАСТЕЛС, Мануел Подемот на мрежното 
општество, т.1. 

Скопје: АЛЕФ 2005. 

3. ТАНЕНБАУМ, Ендру С. Компјутерски мрежи Скопје: АРС 
ЛАМИНА 

2010. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. GIR, Carli Digitalna kultura Beograd: CLIO 2011. 

2. Van den BOOM, Holger Digitalna estetika: prilog 

pedgoskoj teoriji 
kompjutera 

Zagreb: 

INFORMATOR 

1988. 

3. МЕНСЕЛ, 
Робин.&ШТАЈНМИЛЕР, 

В.Едвард 

Мобилизирање на 
информатичкото 

општество 

Скопје: ТРИ 2009. 

4. SCHNEIDERMANN, Daniel Les folies d’Internet Paris:FAYARD 2000. 

5. BRETON, Philippe Le culte de l’Internet Paris: LA 
DECOUVERTE 

2000. 

 

Наслов на наставниот предмет Општествени групи и образованието 

Код БТ2В 972 

Студиска програма Воспитувач  

 



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

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар прва година/ 
прв семестар 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р  Гордана Стојаноска 
  проф. д-р Златко Жоглев 

Предуслови за запишување на 
предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции): студентот да 
-   ја разбира општествената стратификација и хетерогеноста на општеството, 

-   ги разликува различните општествени групи, 
-   ги  разбира  и  препознава  стеротипите  и  предрасудите  како  негативни  појави  меѓу 

групите, 
-   ги   разбира   механизмите   кои   доведуваат   до   дискриминација   и   процесот   на 

маргинализација на одредени општествени групи, 

-   ги разликува и разбира поимите етноцентризам и културен релативизам, 
-   прави разлика помеѓу мултикултурализам и интеркултурализам, 

-   умее да препознае предрасуди и стереотипи во процесот на образование, 
-   умее да ги примени принципите на недискриминација во процесот на образование, 
-   умее да препознае и спречи општествено исклучување на ученик или група ученици по 

било кој основ, 
-   го разбира значењето на општествената мобилност и интеграцијата на сите групи во 

образовниот процес, 
-   го применува стекнатото знаење во теренски истражувања и во образовниот систем  во 

услови на Р. Македонија. 

Содржина на предметната програма: 

- Општество, општествена стратификација општествени групи - поим, 
- Определба на општествена група и класификација на општествени групи, 
- Културни групи, етнички групи, религиозни групи, политички групи и други видови на групи од 
функционален аспект, 
- Етноцентризам и културен реалтивизам, 

- Мултикултурализам и интеркултурализам - поим и разлики меѓу нив, 
- Негативни појави меѓу групите: предрасуди и стереотипи и нивното влијание во образовниот 
процес, 
- Дискриминација, определба и видови на дискриминација, 
- Образованието како извор на нееднаквоста, 

- Дискриминацијата во образовниот рпоцес и влијанието на личноста на наставникот врз неа 
(авторитарен - демократски тип на водство), 
- Општествена дистанца и истата во процесот на образованието 
- Маргинализација, општествено исклучување, сегрегација и самосегрегација на одредени 
општествени групи во процесот на образование (состојбата во РМ), 
- Општествена мобилност и мобилност во процесот на образование, 
- Значење на интеграцијата на сите општествени групи во процесот на образование 

 

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

предавања и практична работа 

Вкупен расположив фонд на часови 150 

Распределба на расположивото време 4+3 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60 часови 



Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

45 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

45 часови 

Начин на оценување 

Тестови 50 бодови 

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

Домашна работа 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Редовно посетување на наставата 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Самоевалвација и надворешна евалвација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ташева Марија Социологија Филозофски 
факултет - 
Скопје 

2003 

2. Жоглев Златко Социологија на 
образование 

Педагошки 
факултет - 

Битола 

2002 

3. Крис Хан Социјална антропологија Микена - 

Битола 

2009 

4. Anthony Giddens Sociologija - odabrana 

poglavlja- 

Ekonomski 

Fakultet, 
Beograd 

2002 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Хамерсли Мартин и Аткинсон 
Пол 

Етнографија: принципи 
во практика 

Нампрес, 
Скопје 

2009 

2. Брајман Ален (превед. Р. 
Цацаноска, Д. Андоновска- 
Трајковска, Г. Стојаноска, С. 
Босилковска) 

Методи на 
општественото 
истражување 

УКЛО, Битола 2015 
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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 Добри  Петровски 

2. Дата на раѓање 08.09.1955 

3. Степен на 

образование 

Доктор на науки 

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор на науки од областа на менаџментот 

5. Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се стекнал со 

научен степен 

Образование Година Институција 

Високо образование Година Институција 

Магистериум 1979 Правен факултет-Битола 

Докторат  1996 ИСППИ-Скопје 

6. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Образование Менаџмент 

7. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Образование Менаџмент 

8. Доколку е во работен 

однос да се наведе 

институцијата каде 

работи и звањето во 

кое е избран и во која 

област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет Редовен професор во областа менаџмент и 

во областа библиотекарство 

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. Организација на 

образованието 

Наставник за одделенска настава, Воспитувачи, 

Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и 

книжевност, Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

ИТО/ / Педагошки факултет- Битола 

2. Библиотекарство Наставник за одделенска настава, Воспитувачи, 

Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и 

книжевност, Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

ИТО/ / Педагошки факултет- Битола 

3. Проектен менаџмент Наставник за одделенска настава, Воспитувачи, 

Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и 

книжевност, Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

ИТО/ / Педагошки факултет- Битола 

4. Социјална политика и 

непрофитен менаџмент 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 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. Училишна култура и 

однесување 

Менаџмент во образование 

2. Професионален и 

кариерен развој 

Менаџмент во образование и Работа со талентирани и 

надарени 



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

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Менаџмент на човечки 

ресурси 

Менаџмент образование 

2. Стратегиски менаџмент Менаџмент во образование 

1

0. 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Dobri Petrovski 

& Kristina 

Petrovska 

 

Multicultural and 

multiethnic toleration 

determined by school’s 

culture and behavior 

Teaching Innovations, Teacher 

Education faculty, Belgrade Vol. 30 

N``4, 2017  

2. Dobri Petrovski 

& Kristina 

Petrovska 

The principal’s role in the 

creation of adequate school 

climate,  

Faculty of Education, University of St. 

Kliment Ohridski - Bitola 6-7 October 

2016 (Education and research across 

time and space) 

3. Kristina 

Petrovska  & 

Dobri Petrovski,  

 

Teacher’s role in 

identifying the gifted and 

talented students 

Faculty of Education, University of St. 

Kliment Ohridski - Bitola 6-7 October 

2016 (Education and research across 

time and space) 

4. Lupco Kevereski 

&Metodija 

Stojanovski & 

Dobri Petrovski)  

Differences in emotional 

intelligence between pupils 

in primary and secondary 

school 

TEACHER International journal,  

Faculty of Education, Bitola, 2015 

5. Jasminka 

Kocoska & Dobri 

Petrovski 

 

The role of the cultural 

institutions in the Civic 

education 

in International Journal of Science and 

Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-

7064, Volume 4 Issue 4 March 2015, 

online 

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

_03.php; Scientific Journal Impact 

Factor Value for 2012: 3.358; Scientific 

Journal Impact Factor Value for 

2013: 4.438; Index Copernicus Value 

for 2013: 6.14 

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

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Dobri Petrovski – 

coordinator of 

the project  

Entrepreneurial learning  SEECEL- South east European center 

for entrepreneurial learning 2015 

2. Dobri Petrovski  Perspectivesoftheteachings

taffintermsoftheircareerdev

elopment, Објавен во: 

Modern 

 

Еducational Challenges and 

Phenomena. Polish and Macedonian 

Perspective, Wyższa szkoła 

pedagogiczna im. j. Korczaka w 

Warszawie/Универзитет Св. Климент 

Охридски– Битола, Warszawa - Bitola 

2014. 

3. Dobri Petrovski Greek Association 

Didactics of Mathematics, 

Florina, University of 

Wwestern Macedonia,  

Faculty of Education, Greece 

4. Dobri Petrovski 

(како експерт во 

проектот 

Project “Living 

Democracy SEE” 

(Makedonija) 2015 

Zurich University of Teacher Education 

(IPE) International Project in Education,   

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


5. Dobri Petrovski Democracy and civic 

education base of 

Macedonian 

ETEN-European Teachers Education 

Network – Viana Portugal 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

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

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Валентина 

Гулевска, Јове 

Талевски, 

Добри 

Петровски  

Клучни компетенции на 

наставниците – ментори 

во основните училишта 

 “ Дидактичко- методички 

приступи и стратегије-подршка 

учењу и развоју деце” – Београд 

20 Новембар 2015 

2. Добри 

Петровски  

 

School culture and 

behavior as a basis for 

successful qualification of 

the young generations for 

cohabitation and tolerance 

Teachers in Multicultural 

Environments – Experiences and 

Challenges (PFPTKTME), 27-29 

November, Skopje 2015 

1

1.  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи Околу 100 

11.2. Магистерски работи Окулу 35 

11.3. Докторски дисертации 7 

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. Jasminka Kocoska 

& Dobri Petrovski 

 

The role of the cultural 

institutions in the Civic 

education 

in International Journal of Science and 

Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-

7064, Volume 4 Issue 4 March 2015, 

online 

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

_03.php; Scientific Journal Impact 

Factor Value for 2012: 3.358; Scientific 

Journal Impact Factor Value for 

2013: 4.438; Index Copernicus Value 

for 2013: 6.14 

2.    

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


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. Добри Петровски 

Кристина 

Петровска 

 

 

Улогата на 

талент 

менаџменто

т во 

задржување 

на 

висококвали

тетните 

вработени 

Втора меѓународна 

конференција 

“Надарените и 

талентираните креатори 

на прогресот” 

Pedago[kifakultet 

Bitola, noemvri 

2020 god. 

2. Dobri Petrovski & 

Kristina Petrovska 

 

Multicultural 

and 

multiethnic 

toleration 

determined 

by school’s 

culture and 

behavior 

International Scientific 

Conference “Problems and 

dilemmas of teaching and 

learning theory and practice 

in formal education”,  

Arandjelovac, 

Srbija Maj 26-27, 

2017 

3. Валентина 

Гулевска,  

Јове Талевски, 

Добри Петровски 

Клучни 

компетенци

и на 

наставници

те – 

ментори во 

основните 

училишта 

IV strucno-naucni skup sa 

medzunarodnim ucescem 

:“ Aktuelnosti u edukaciji I 

rehabilitaciji osoba sa 

smetnjama u razvoju”,  

 

Beograd 24-25 

Oktobar 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Област 



Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

магистер 

Општествени 

науки 

Географија 

 

Географија 

 

7. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Географија 

Образовани

е 

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. Медиумска култура Преведување/ Педагошки факултет – Битола 

8.  Медиумска култура 

во наставата 

Македонски/англиски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет – Битола 

9. Интерактивни 

вештини 

Преведување/ Педагошки факултет – Битола 

10. Дипломатска 

комуникација 

Преведување/ Педагошки факултет – Битола 

11. Квалитет на 

социјалната работа 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ Педагошки 

факултет – Битола 

12. Демогеографија Социјална и рехабилитациска педагогија/ Педагошки 

факултет – Битола 

13. Библиотеките и 

демогеографскиот 

развој 

Библиотекарство 

14. Топографија Криминалистика/Факултет за безбедност – Скопје 



15. Интегрирано 

гранично 

управување 

Криминалистика/Факултет за безбедност – Скопје 

16. Применета 

географија со 

топографија 

Сите студиски програми од прв циклус/ Воена 

академија – Скопје 

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, 

наставниот 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 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 



10.1

. 

Ред.бро

ј 

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 

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



10.2

. 

Ред.бро

ј 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Твининг проект 

„Развивање на 

соработка помеѓу 

високообразовнит

е институции, 

приватниот 

сектор и 

релевантните 

органи“ 

МК13IPASO0116R

,  Министерство за 

образование и 

наука на 

Република 

Македонија 

Спроведување на 

искуства за техники 

на евалуација на 

наставни програми и 

нивна примена во 

практиката 

Министерство за образование и 

наука на Република Македонија, 

финансирано од Европска унија, 

вклучен Педагошки факултет – 

Битола, 2017 г. 

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.бро

ј 

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.бро

ј 

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 

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



12

.  

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. 

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’achievement

s 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 

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. 

Janusheva, V., 

Pejchinovska, 

M., Talevski, D. 

J. 

Students’ survey for 

assessing HE 

teachers’ work – 

advantages and 

disadvantages 

Educação, Santa Maria, ISSN: 1984-

6444, Vol. 43, No. 3: 369 – 392, 

jul./set. 2018, 

http://dx.doi.org/10.5902/19846444300

84. Thomson Reuters (Clarivate 

Analitics) / 2018 

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. 

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 

2016 

2. 

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 

2016 

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 

2016 

  4. 

Talevski J. 

Janusheva, V., 

Kondinska, L.  

Differentiation in 

Teaching – 

Intervention for 

Gifted and 

Talented Students 

in the Republic of 

North 

Macedonia’s 

Schools 

Second International 

Scientific Conference – 

Gifted and Talented 

creators of the Progress, 

Faculty of Education, 

Bitola/2020 

2020 

  5.  Pejchinovska, 

M., Talevski 

D.J., Janushev

a, V 

Успешната 

комуникација во 

наставата и 

постигањата на 

учениците 

Second International 

Scientific Conference – 

Gifted and Talented 

creators of the Progress, 

Faculty of Education, 

Bitola/2020 

2020 

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


 

 

 

 

 

 

 

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 Образование Социолошки науки 

7. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Образование 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 

одделенскатанастава 

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&Gord

ana 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, 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/proofr

eader/ во 

проектот) 

Project 

“LivingDemocracy” 

(Makedonija) 2015 

 

International Project in 

Education(IPE),Zurich University of 

Teacher Education. 

2. Zlatko Zhoglev 

(as a proofreader) 

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) 

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&Gord

anaStojanoska 

 

Gjurgjovden/Erdelezi and 

traditional culture of the 

Roma in Macedonia and 

the Balkans 

Institut of folklore “Marko Cepenkov”,  

Skopje, 2018. 

4. GordanaStojano

ska& 

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 

CharlesWright 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& 

GordanaS 

tojanoska 

 

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) 

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. Stojanosk
a,  

D.Andonovs
ka-
Trajkovska,  

Z. Zhoglev.  

HIDDEN 

CURRICULUM IN 

THE PRIMARY 

SCHOOLS IN THE 

REPUBLIC OF 

MACEDONIA: 

CONTENT 

ANALYSIS OF THE 

HISTORY 

TEXTBOOKS. 

INTED 2016:10th International 

Technology, Education and 

Development Conference. Valencia 

(Spain), 2016. Proceeding indexed in 

the Web of Science. 

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 

https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
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Ред. 

број 

Автори Наслов на 

трудот 

Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1. Zlatko Zhoglev& 

Gordana 

Stojanoska 

Consideratio

ns оf 

CharlesWrig

ht 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 

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) 

2018. 

 

 

 

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 

1. Име и презиме Валентина Гулевска 

2. Дата на раѓање 5.1.1969 г. 

3. Степен на образование Доктор на науки 

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. Институција Звање во кое е избран и област 



Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран и во 

која 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 
International 

Conference 2400 Years 



Pseudo-Dionysius the 

Areopagite 

 

 

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 

LOJA, Tetovo / 2019 



30.11.2019 in 

Thessaloniki. 

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 30.10.2020in 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 



 

 

 

 

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 Татјана Атанасоска 

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 Област 

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 



Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

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.Andonovska,

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.Atanasoska,

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 

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.Atanasoska 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 Љупчо Кеверески 

2. Дата на раѓање 25. 04. 1959 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Редовен професор 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

   

   

   

 

2004 Филозовски факултет 

Нови Сад.  

Катедра за 

  Психологија 

6.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

   

 

7. 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Психологија / Надареност 

 

 

 

8.  

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Универитет „Св. 

Климент Охридски“- 

Битола, Педагошки 

факултет- Битола 

Редовен професор  

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Психологија Наставник за одделенска настава,  

Педагошки факултет- Битола 

 

2. 

Развојна  психологија Воспитувач,  Социјална и рехабилитациска 

педагогија 

Педагошки факултет- Битола 

 

3.  

Педагошка психологија Македонски јазик и книжевност,  

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. 

Откривање и работа со надарените и 

талентираните 

Образование на надарени и 

талентирани /Педагошки факултет- 

Битола 

 

2. 

Поттикнување на креативноста Образование на надарени и 

талентирани /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. 
Психологија на надареноста Надарени и талентирани Педагошки 

факултет- Битола 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

 

Kevereski, L., 

Kotevska-Dimovska, 

M. & Ristevski, D.. 

 

Analysis and Observations 

on the Descriptive 

Assessment in the Republic 

of Macedonia. 

.In S. Opić & M. Matijević 

(Eds.), International academic 

conference - 4th 

Symposium: School for 

Net-generation: Internal 

Reform of Primary and 

Secondary School Education (pp. 

111-126). Zagreb: Faculty of 

Teacher Education University of 

Zagreb, (2015) 

2. 

 

 

Krstic, M.,        i 

Kevereski, Lj., 

THE IMPACT OF 

SOCIOECONOMIC 

STATUS ON THE 

OCCURRENCE OF 

PERFECTIONISM IN 

PRIMARY SCHOOL 

GIFTED STUDENTS 

 

 

Research in Pedagogy / Istrazivanja 

u Pedagogiji; 2015, Vol. 5 Issue 1, 

p42 

3. 

 

 

 

 

 

 

Кеверески        Л., 

Котевска- Димовска         

М., Старц Я. 

 

 

 

 

 

Психология раз- решения 

конфликтов в 

современном 

организационн

ом контексте, / 

… 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ДИЗАЙНА И 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Международная научно-

практическая конференция 

ГУМАНИТАРНЫЕ 
ОСНОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОГРЕССА: РОССИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ В 8 

частях. Часть 3,(2016) 

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

 

 

 

Kevereski, L. : 

Edukacija na 

nastavnicite 

i nastavnicite  i strucnite 
rabotnici vo 
prepoznavanje otkrivanje 

 

 

Ministerstvo  za 

obrazovanie  na R. Makedonija, 

2015/2016 



 

 

 

 

 i rabota so nadarenite i 
talentiranite 

ucenici 

2. 

Кеверески, Л. 

(предавачи проф.  

д-р Владимир 

Такшиќ и проф. д-р 

Дарио Вуќеновиќ- Р. 

Хрватска 

Јакнење на кичните и 

професионалните 

емоционални капацитеи 

кај лидерите во 

Република Македонија 

(интернационални 

 

Македонска асоцијација 

за надарени и 

талентирани 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

трет циклус на студии и за ментори на магистерски трудови 

1. Име и презиме Деан Илиев 

2. Дата на раѓање 31.12.1971 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор по педагошки науки 

5. 
Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Факултет 1 

Дипломиран педагог 

1995 Универзитет Св. Кирил и 

Методиј Скопје, 

Филозофски факултет 

Скопје, Институт за 

педагогија 



Факултет 2 

Дипломиран 

социјален работник 

1997 Универзитет Св. Кирил и 

Методиј Скопје, 

Филозофски факултет 

Скопје, Институт за 

социјална работа и 

социјална политика 

Магистер 

Магистер на 

педагошки науки 

2001 Универзитет Св. Кирил и 

Методиј Скопје, 

Филозофски факултет 

Скопје, Институт за 

педагогија 

Доктор 

Доктор на педагошки 

работи 

2005 Универзитет Св. Кирил и 

Методиј Скопје, 

Филозофски факултет 

Скопје, Институт за 

педагогија 

6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Образование 

Педагогија, Дидактика, 

Методологија на 

истражување, 

Образование на 

наставници 

 

7. 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Образование 

Педагогија, Дидактика, 

Методологија на 

истражување, 

Перманентно 

образование, Социјална 

педагогија 

 

 

 

8.  

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Универитет „Св. 

Климент Охридски“- 

Битола, Педагошки 

факултет- Битола 

Редовен професор за областите 

Педагогија, Социјална педагогија и 

Перманентно образование 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

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 

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) 



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 

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.o
rg, 2018 

3. 
Andonovska-Trajkovska 

D., Iliev D. 

Critical Literacy and University 

Students’ Approaches to Learning 

Edirne conference, 

Conference 

proceedings 

published on 

http://bes2018.o
rg, 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, 

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


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.20

17 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.20

17 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 

http://dx.doi.org/10.21125/inted.2017
http://dx.doi.org/10.21125/inted.2017
http://dx.doi.org/10.21125/inted.2017
http://dx.doi.org/10.21125/inted.2017


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 иницијативи 

Чекор по Чекор 

Компетентни наставници за 21 век- 

принципи за квалитетна педагошка 

пракса 

Од октомври 2014 

год. до јули 2015 

год. 

8. 
Агенцијата за 

меѓународен развој на 

Проектот на УСАИД за професионален и 

кариерен развој на наставниците 
2012-2015 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://fosm.

mk/wp-

content/uploads/publicatio

ns/Istrazuvanje_Obrazovan

ie%20na%20nastavnicite_

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 

 

https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf
https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf
https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf
https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf
https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf
https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf


 

 

 

 

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 

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 



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 

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. Синтакса на СМЈ  Македонски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

7. Социолингвистика Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност, 

Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик – Педагошки факултет – Битола  

8. Општа лингвистика Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност, 

Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик – Педагошки факултет – Битола  

9. Македонски јазик  и Современ 

македонски јазик 

Наставник по одделенска настава, 

Воспитувач, Англиски јазик и 

книжевност, Социјална и 

рехабилитациска педагогија –  

Педагошки факултет – Битола  

10. Современ македонски јазик 1, 2, 

3  

Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик – Педагошки факултет – Битола  

11. Основи на врзан текст Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик –  Педагошки факултет – Битола  



12. Психолингвистика Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик –  Педагошки факултет – Битола  

13. Академско пишување 1, 2 Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност, 

Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик – Педагошки факултет – Битола  

14. Терминологија 1, 2  Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик – Педагошки факултет – Битола  

15.  Практична настава Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик – Педагошки факултет – Битола  

 16. Правопис и правоговор Наставник по одделенска настава, 

Воспитувач, Македонски јазик и 

книжевност, 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. 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  

  5. Културни и лингвистички 

компетенции 

Образовни науки – Педагошки 

факултет – Битола 

  6. Поттикнување и развој на 

лингвистичките способности 

Надареност и талентираност – 

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 
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истражувања (дома 
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2. Методика на наставата 

по почетно читање и 
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Битола 
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рехабилитациска педагогија и Преведување/  

Педагошки факултет-Битола 

5. Методика на наставата 

по книжевност 

Македонски јазик и книжевност/ Педагошки факултет-

Битола 

6. Методи на социјална 

интеракција 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ Педагошки 

факултет-Битола 
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интервенција 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ Педагошки 
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на македонски јазик/ Педагошки факулет-Битола/ 

Македонски јазик и книжевност/ Англиски јазик и 

книжевност 
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одделенска настава 

 10  Литература за деца/ 
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 Методика на критичка 

писменост  
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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 
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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.02513

52/ 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-
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3. Bogdanoska 

Jovanovska, M., 

Neshkovska, S.,  

Andonovska 

Trajkovska, D.,  

Blazeska 

Tabakovska, N.,  

KuzmanovskaTaseto

vikj, 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: 
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Methods and 

Approaches in 
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doi: 10.5937/ 

(2017) 

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

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251352/
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251352/
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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  
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1. Андоновска-

Трајковска, Д.  

 

Многузначноста на 

(екстра)лингвистичк

ите актуелизации во 

поетските јазични 

експерименти за 

модерното време (За 

„КонтинуУм“ од 

Весна Мундишевска 

Велјановска) 
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на писателите на Македонија, 2020 

2. Андоновска-

Трајковска, Д.  

 

Меѓутекстовните 

релации и толкувања 

на Јас меѓу 
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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/pretstav

uvanje-na-dimitar-

pandev/?fbclid=IwAR0Uu96wbGZYjjt

BlOq2WLUqs-sxGEOrq2-

QZHLgTcTUyu60J3lOaXhNdu4/ 

2019 
5. Андоновска-

Трајковска, Д.  
 

За 

тридимензионалните 

тропи во 

интертекстуалниот 

код на „Песната 

палимпсест“ од Веле 

Смилевски 

„Синтези“, книжевно списание, Скопје, 

2019 
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Krumbholz, A., 
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M., Verma, S., Iliev, 
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Trajkovska, D., 

Plichta, P., Pyżalski, 
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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.02513

52/ 2021 

2. Bogdanoska 

Jovanovska, M., 

Neshkovska, S.,  

Andonovska 

Trajkovska, D.,  

Blazeska 

Tabakovska, N.,  

KuzmanovskaTaseto

vikj, 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 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251352/
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251352/
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Ред. број Автори Наслов на 
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Меѓународен собир/ 

конференција 
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1. Andonovska

-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. Andonov

ska-

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/inovacije1703057A 

26-27 May 2017 

3. Andonovska

-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 

Andonovska

-Trajkovska, 

D.  

 

School 

Discipline and 

Schoоl 

Indiscipline 

First International Scientific 

Conference of the Faculty of 

Pedagogy: “Pedagogical 
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Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 
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2. Основи на ликовно воспитание Воспитувачи/Педагошки факултет-Битола 
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Наставник за одделенска настава/Педагошки 

факултет-Битола  

 4. Методика по ликовно воспитание Воспитувачи/Педагошки факултет-Битола 
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Социјална и рехабилитациска педагогија/ Педагошки 

факултет-Битола 

 
7. 
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Ред. 

број 
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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 
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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 

Aesthetic Categories 

For Fine Art Works 

In Early Child 

Development, 

Congress Proceedings 14th International 

Balkan Congress For Education And 

Science QUALITY IN 

CONTEMPORARY EDUCATIONAL 

PROCESSES-Concepts, Strategies,  

Implementation, Evaluation, Skopje: “Ss. 

Cyril and Methodius University”, Faculty 

of Pedagogy “St. Kliment Ohridski“ – 

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

206-209, 2019 

3. Cvetkova Dimov, B.,  
Creativity in Visual 

Art Education 

Contributions-Journal of Scientific and 

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

Edition, ISSN 0420-0950, Bitola: 

Macedonian Science Society-Bitola, p.69-

76, 2017 

4. 

Cvetkova Dimov , B. 

Atanasoska, T. Iliev,D. 

Andonovska-Trajkovska,D, 

Seweryn-Kuzmanovska,M. 

Importance of 

Investment in 

Research’s of 

Students and 

Teachers 

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 



Epistemological and 

Pedagogical Beliefs 

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 

Congress Proceedings 14th 

International Balkan 

Congress For Education 



Of Social And Rehabilitation 

Pеdаgogies 

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 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи да 

11.2 Магистерски работи да 

11.3 Докторски работи да 

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

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1. 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 

Development, 2.Understanding 

Chidrens Drawings-Necessity Of 

The Work Of Social And 

Rehabilitation Padagogies 

14 Меѓународен 

Балкански Конгрес 

За Образование и 

Наука, 

Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ во 

2019 



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, 

B. 

Improving Inclusive Practice in 

Early Child Development with 

Visual Art Activities 

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 

2019 



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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Подрачје Поле Област 
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7. Подрачје, поле и 
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степен доктор 
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Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Педагогија Воспитувачи , Информатика и техничко образование / 

Педагошки факултет – Битола 

2. Инклузивна педагогија Воспитувачи, Наставник за одделенска настава, Англиски 

јазик и книжевност, Македонски јазик и книжевност   / 

Педагошки факултет – Битола 

3. Методика на 

воспитната работа 

Воспитувачи, Наставник за одделенска настава, Англиски 

јазик и книжевност / Педагошки факултет – Битола 

4. Мултикултурализам Преведување / Педагошки факултет - Битола 

5. Основи на специјална 

и рехабилитациска 
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Социјална и рехабилитациска педагогија / Педагошки 

факултет - Битола 

6. Педагошко советување 

и ориентација 

Социјална и рехабилитациска педагогија / Педагошки 

факултет - Битола 

7. Самопомош во 

социјалната педагогија 

Социјална и рехабилитациска педагогија / Педагошки 

факултет - Битола 

8. Meтодика на работа со 

деца со посебни 

образовни потреби 

Социјална и рехабилитациска педагогија / Педагошки 

факултет - Битола 

9. Mакедонски како 

странски / втор јазик 

Англиски јазик и книжевност, Македонски јазик и 

книжевност  / Педагошки факултет – Битола 

10. Педагошка практика  Наставник за одделенска настава, Англиски јазик и 

книжевност, Македонски јазик и книжевност 

9.2

.  

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

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Професионална 

ориентација на 

учениците 

Воспитувач, Наставник по одделенска настава,  / 

Педагошки факултет – Битола 

2. Стратегии на учење и 

поучување на деца со 

посебни потреби 

Воспитувач, Наставник по одделенска настава,  / 

Педагошки факултет – Битола 

3. Интеркултурна 

педагогија 

Воспитувач, Наставник по одделенска настава,  / 

Педагошки факултет – Битола 

4. Микропедагогија Воспитувач, Наставник по одделенска настава,  / 

Педагошки факултет – Битола 

5. Проценување и 

анализа на детски 

ликовни творби во 

ликовното воспитание 

и образование 

(соработник)  

Методика на одделенска настава / Педагошки факултет – 

Битола 

6. Соработка со 

родителите на децата 

со посебни потреби 

(соработник) 

Воспитувач, Наставник по одделенска настава/ 

Педагошки факултет – Битола 

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



9.3

. 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Реформи во 

воспитанието и 

образованието  

Образовни науки/ Менаџмент во образование 

Педагошки факултет – Битола 

2. Евалуација на 

наставата, наставниот 

процес и образовните 

установи 

Образовни науки/ Менаџмент во образование 

Педагошки факултет – Битола 

3. Професионална 

ориентација 

Образовни науки/  

Педагошки факултет – Битола 

4. Општествен третман 

на надарените и 

талентираните  

Надареност и талентираност/  

Педагошки факултет – Битола 

  5. Образовна политика Настава по јазик/  

Педагошки факултет – Битола 

6. Инклузивно 

образование 

Настава по јазик/  

Педагошки факултет – Битола 

7. Професионални 

компетенции на 

наставниците 

Настава по јазик/  

Педагошки факултет – Битола 

1

0. 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.

1. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.б

рој 

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. Ristevska Marija, 

Pejcinovska 

Milena, 

Januseva 

Violeta 

„The children's world of 

ASD“ 

PROVINCA Internacional Volume 7, 

2018 (ISSN: 2630 – 2853) Pages 84-85 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435


4. 

DanceSivakova 

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.comИздаден 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 

EducationVolume 17,May 2019 

(ISSN 1857-8888), Faculty of 

Education, University “St. 

KlimentOhridski “- 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. 

KlimentOhridski “- 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/i

jeteach/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“ 

Зборникрезимеа, 

Међународнинаучнискуп 2017, 

„Проблеми и 

дилемесавремененаставе у 

теорији и пракси“, Универзитет у 

Београду, Учитељскифакултет, 

мај 2017 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://www.ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/36
http://www.ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/36
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434


5. Marija Ristevska 

 Dance 

SivakovaNesko

vska 

„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 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435


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 

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 

Ristevska 

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 

Ristevska 

 Dance 

Sivakova    

Neskovsk

a 

„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., 

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 

2016 

  4.  

Sivakova

, D.,  

Ristevska

, 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 Гордана Стојаноска 

2. Дата на раѓање 14.05.1969 год. 

3. Степен на образование Доктор на науки 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432


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 Социологиј

а (511) 

Социологија на образование 

(51105); 

Социологија на религија (51111) 

7. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Социологиј

а (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) 

10

. 

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:Меѓународнаконфе

ренција. 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 

10.

2. 

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

Ред.бр

ој 

Автори Наслов Издавач / година 

https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev


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.    

11

.  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.

1. 

Дипломски работи 15 

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. 

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 

ОБРАЗОВАНИЕТ

О И 

ВОСПИТУВАЊЕТ

О  ВО ДЕЛОТО 

„ДРЖАВА“ 

2400 ГОДИНИ ОД 

ОСНОВАЊЕТО НА 

ПЛАТОНОВАТА 

АКАДЕМИЈА:Меѓународнаконфе

ренција. 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 

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 

https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev


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.,Стојаноск

а, Г.. 

 

 

ПЛАТОН ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕТ

О И 

ВОСПИТУВАЊЕ

ТО  ВО ДЕЛОТО 

„ДРЖАВА“ 

2400 ГОДИНИ ОД 

ОСНОВАЊЕТО НА 

ПЛАТОНОВАТА 

АКАДЕМИЈА: 

Меѓународна 

конференција. 

Универзитет „Св.Кирил 

и Методиј“ -Скопје, 

Филозофски факултет. 

Скопје. 

2016 

https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev


3. 

G. Stojanosk

a,  

D. Andonovs

ka-

Trajkovska,  

Z. Zhoglev.  

HIDDEN 

CURRICULUM IN 

THE PRIMARY 

SCHOOLS IN THE 

REPUBLIC OF 

MACEDONIA: 

CONTENT 

ANALYSIS OF 

THE HISTORY 

TEXTBOOKS. 

INTED 2016:10th 

International 

Technology, Education 

and Development 

Conference.Valencia 

(Spain), 2016.Proceeding 

indexed in the Web of 

Science. 

2016 

 4. 
D. Andonovs

ka-

Trajkovska, 

G. Stojanosk

a 

Z. Zhoglev. 

 

  

MODEL-POEMS 

AS SHAPERS OF 

STUDENTS’ 

POETIC 

EXPRESSION IN 

ELEMENTARY 

CLASSROOM 

   

INTED 2016:10th 

International 

Technology, Education 

and Development 

Conference.Valencia 

(Spain), 2016.Proceeding 

indexed in the Web of 

Science. 

2016 

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 IvancichDunin 

Skopje, 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 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 

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, 50504 Методика, 

50513 Образование на наставници и 

https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev


50525 Друго (природни и општествени 

науки) 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Методика на наставата по 

математика 

Наставник за одделенска настава /Педагошки 

факултет-Битола 

2. 
Методика на воспитно- образовната 

работа по математика 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

 
3. 

Методика на наставата по техничко 

образование 

Информатика и техничко образование/ Педагошки 

факултет-Битола и  Технички факултет-Битола 

 
4. 

Методички практикум по техничко 

образование 

Информатика и техничко образование/ Педагошки 

факултет-Битола и  Технички факултет-Битола 

 
5. 

Техничко образование со методика Наставник за одделенска настава /Педагошки 

факултет-Битола 

 

6. 

Креативно математичко изразување Наставник за одделенска настава, Македонски јазик 

и книжевност, Англиски јазик и книжевност  

/Педагошки факултет-Битола 

 7. Математичко- дидактички игри Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

 
8. 

Визуелни дидактички средства Социјална и рехабилитациска педагогија /Педагошки 

факултет-Битола 

 
9. 

Практична настава Наставник за одделенска настава /Педагошки 

факултет-Битола 

 
10. 

Педагошки стаж во основно 

училиште 

Наставник за одделенска настава /Педагошки 

факултет-Битола 

 
11. 

Педагошка практична настава Информатика и техничко образование/ Педагошки 

факултет-Битола и  Технички факултет-Битола 

 
12.  

Македонски како странски јазик Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и 

книжевност  /Педагошки факултет-Битола 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Методички концепти во почетната 

настава по математика 

Наставник за одделенската настава/Педагошки 

факултет-Битола 

2. 
Модернизација на почетната настава 

по математика 

Наставник за одделенската настава/Педагошки 

факултет-Битола 

 

3. 
Методичко моделирање и 

обликување на наставата по 

математика 

Наставник за одделенската настава/Педагошки 

факултет-Битола 

 
4. 

Играта во почетната настава по 

математика  

Наставник за одделенската настава и 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола  

 

5. 

Методички концепти во 

почетната воспитно- 

образовна работа по 

математика 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

 

6. 

Модернизација на 

почетната воспитно- 

образовна работа по 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 



математика 

 

7. 

Методичко моделирање и 

обликување на воспитно- 

образовната работа по 

математика 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

 

8. 

Методичко моделирање на 

техничкото образование  

 

Информатика и техничко образование/ Педагошки 

факултет-Битола и  Технички факултет-Битола 

 
9. 

Педагошка практика Информатика и техничко образование/ Педагошки 

факултет-Битола и  Технички факултет-Битола 

 
10. 

Училишна култура и однесување Менаџмент во образование/Педагошки факултет-

Битола 

 
 

Претпримеништво Менаџмент во образование/Педагошки факултет-

Битола 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Современи тенденции во наставата 

по математика 

Образовни науки/ Педагошки факултет-Битола 

2. 
Откривање и работа со математички 

таленти 

Надарени и талентирани/ Педагошки факултет-

Битола 

 
 3 

Методичко моделирање на 

наставата по математика 

Образовни науки/ Педагошки факултет-Битола 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Biljana Gramatkovski 

Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 

Dance Sivakova-

Neskovska 

„The speech of pre-

school children- 

opportunities for its 

improvement“ 

Junior Scientific Researcher - JSR 

Volume 5, No.2,  November 2019  

(ISSN: 2458-0341) Pages 41 - 52  
 

2. 

Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 

Biljana Gramatkovski 

Dance Sivakova-

Neskovska 

„The students’ values 

acquired at school“ 

Junior Scientific Researcher - JSR 

Volume 5, No.2,  November 2019  

(ISSN: 2458-0341) Pages 24-40  

 

3. 

Gramatkovski, B. Kocoska, 

J.,  

Ristevska, M.,  Sivakova, 

D., 

The Expressive 

Reading as an 

Opportunity for 

Improvement of the 

Preschool 

Children’s Speech 

IJIRES Source of Knowledge 

(International Journal of Innovation 

and Research in Educational Sciences) 

Volume 4, Issue 1, Jan. 2017, ISSN 

(Online): 2349–5219 IJIRES Index 

Copernicus Value (ICV): 76.24, online 

at: 

http://www.ijires.org/index.php/issues?
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) 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijires.org/index.php/issues?view=researcharea&task=show&id=18
http://www.ijires.org/index.php/issues?view=publication&task=show&
http://www.ijires.org/index.php/issues?view=publication&task=show&


Pages 469- 478 Indexed By: WEB OF 

SCIENCE - Thomson Reuters (Emerging 

Sources Citation Index), EBSCO Host, 

Index Copernicus ICV 91.05, Doi, MIAR 

Matriu d’Informacio per a I’Avaluacio de 

Revistes, E Central and Eastern European 

Online library, ResearchBib, DOAJ - 

Directory of open access journals, Open 

access и Google scholar. Online at: 

www.temjournal.com 

5. 

Kocoska, J., Sivakova-

Neskovska, D.,  

Ristevska, М., 

Gramatkovski, B. 
 

Тhe influence of 

games on the 

development of 

students’ social 

competence 

International Journal of Education and 

Research (IJER) Vol. 3 No. 3 March 2015, 

ISSN: 2201-6333 (Print) ISSN: 2201-6740 

(Online), online at: http://www.ijern.com 

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 
Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Kochoska, J.,  

Sivakova-Neskovska, D., 

Ristevska, M., 

Gramatkovski, B. 

New Horizons in Education and 

Social Studies Vol. 1, Chapter 5, 

Scientific Investigation on the 

Influence of Games on the 

Development of Students’ Social 

Competence, SKU: NHESS-V01, 

Category: Education And Social 

Studies, DOI: 

https://doi.org/10.9734/bpi/nhess/v1

, Book Publisher International, July 

13, 2020 

2020 

2.    

3.    

4.    

5.    

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

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Sivakova, D.,  

Ristevska, М.  

 

Improving the teaching and 

learning of Mathematics by the use 

of ICT 

Third International 

Conference “Education 

across Borders” - Education 

and Research across Time and 

Space - Педагошки 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.temjournal.com%2F&h=ATMbE6fHaxBibz2hofLrKYhUv6p__pqI6OCdeW_AytL759uFJzUpTOCb0ejvDvQiaGS0plfp_DHQViQrEYT5VNPPX0JTJtS51yXc-4Q-zdlQJTGK-bJsnOiCML2I5ZzrtuZG0UzPxA
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://www.ijern.com/
https://doi.org/10.9734/bpi/nhess/v1?fbclid=IwAR1pvb__i7pruwbcaFRt6XNtCC-KsRWJazMzy5uIrP3vQd_wmD5SHtvethA
https://doi.org/10.9734/bpi/nhess/v1?fbclid=IwAR1pvb__i7pruwbcaFRt6XNtCC-KsRWJazMzy5uIrP3vQd_wmD5SHtvethA
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432


факултет – Битола, 6 - 7 

октомври 2016 година 

2. 
 Ristevska, М.,   Sivakova, 

D. 

Advantages of the integrated 

curriculum planning 

Third International 

Conference “Education 

across Borders” - Education 

and Research across Time and 

Space - Педагошки факултет 

– Битола, 6 - 7 октомври 

2016 година 

3. 

Ristevska, M.,   

Sivakova, D.,  

Kocoska, J., Gramatkovski, 

B.  

Worksheets in the mathematics 

curriculum in primary education 

in the republic of Macedonia   

Зборник резимеа, 

Међународни научни скуп  

2017, „Проблеми и дилеме 

савремене наставе у 

теорији и пракси“, 

Универзитет у Београду, 

Учитељски факултет 

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи  

11.2 Магистерски работи 1 

11.3 Докторски работи  

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

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

 12.3 

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

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

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


 

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 Јасминка Кочоска 

2. Дата на раѓање 31.05.1977 

3. Степен на образование Доктор на науки  

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор по педагогија во областа на методиките 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 
1999 Педагошки факултет-Битола 

Магистериум 2007 Педагошки факултет-Битола 

Докторат   

2012 
Педагошки факултет-Битола 

6. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Образование Методика 

7. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Образование Методика 

8. Доколку е во работен 

однос да се наведе 

институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет-Битола 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. Граѓанско и 

мултикултурно 

образование со методика 

Наставник за одделенска настава Воспитувач/ Педагошки 

факултет-Битола 

2. Педагошка документација 

во градинките 

Воспитувач/ Педагошки факултет-Битола 

3. Граѓанско и 

мултикултурно 

образование 

Македонски јазик и книжевност 

Англиски јазик и книжевност / Педагошки факултет-Битола 

4. Македонски како 

странски јазик 

Македонски јазик и книжевност Англиски јазик и 

книжевност/ Педагошки факултет-Битола 

5. 
Педагошка практика 

Воспитувачи,  Македонски јазик и книжевност, Англиски 

јазик и книжевност/ Педагошки факултет-Битола 

6. Демократија и граѓански 

вештини 

Преведување (од македонски на англиски и од англиски на 

македонски јазик)/ Педагошки факултет-Битола 

 7. Работа со поединец и 

група 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет-Битола 
9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методика на Граѓанско 

образование 

Наставник по одделенска настава; Воспитувач/Универзитет 

„Св.Климент Охридски“ –Битола/ Педагошки факултет – 

Битола 

2. Основи на спортска игра 

со методика 

Наставник по одделенска настава; Воспитувач/Универзитет 

„Св.Климент Охридски“ –Битола/ Педагошки факултет – 

Битола 



 3.  

Методички практикум 

Наставник по одделенска настава; Воспитувач/Универзитет 

„Св.Климент Охридски“ –Битола/ Педагошки факултет – 

Битола 

 4. Основи на социјална 

конфликтологија 

Социјална и рехабилитациска педагогија  

Универзитет „Св.Климент Охридски“ –Битола/ 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. Наставникот и надарените 

ученици 

  

Надарени и талентирани/Универзитет „Св.Климент 

Охридски“ –Битола/ Педагошки факултет – Битола 

2. Тенденции и иновации во 

методиката 

Образовни науки/ Универзитет „Св.Климент Охридски“ –

Битола/ Педагошки факултет – Битола 

 3. 
Граѓанско образование 

Менаџмент на образование/ Универзитет „Св.Климент 

Охридски“ –Битола/ Педагошки факултет – Битола 

4. 
Интерактивни вештини 

Менаџмент на образование/ Универзитет „Св.Климент 

Охридски“ –Битола/ Педагошки факултет – Битола 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач /  година 

1. 

Jasminka Kochoska 

& Biljana 

Gramatkovski 

Eye contact as the most 

powerful way for 

classroom management 

Third International Conference “Education 

across Borders “, Education and Research 

across Time and Space (1100th Death 

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

October 2016, Faculty of Education-Bitola, 

Macedonia 

2. 

Jasminka 

Kochoska  

Freedom of speech vs hate 

speech in democratic 

society 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 13, April 2017, 

Faculty of Education- Bitola, University 

“St. Kliment Ohridski“- Bitola, 

Macedonia.  

3. 

Dance Sivakova, 

Jasminka 

Kochoska, Marija 

Ristevska & 

Biljana 

Gramatkovski 

ICT- The Educational 

Programs in Teaching 

Mathematics 

TEM Journal (Technology, Education, 

Management, Informatics/ Association 

for Information Communication 

Technology Education and Science), 

UIKTEN, Web of Science | Thomson 

Reuters (Clarivate Analytics), Volume 6, 

Issue 3, Pages 469-478, ISSN 2217-

8309, DOI: 10.18421/TEM63-06, Online 

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

2017 
4. 

Jasminka Kochoska 

& 

Blagojche 

Anastasov 

The basic features of social 

and rehabilitation pedagogy 

in education for social 

work 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 9, Issue 18, December 

2019, Faculty of Education- Bitola, 

University “St. Kliment Ohridski“- Bitola, 

Macedonia. ISSN 1857-8888  

5. Jasminka 

Kochoska & 

Marija Ristevska 

Development of effective 

critical thinking among 

students through social 

work education 

International Journal of Education 

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

University “St. Kliment Ohridski“- Bitola, 

Macedonia. ISSN 1857-8888.   



6. 

Blagojche 

Anastasov & 

Jasminka Kochoska 

Adoption of a child - an act 

of noble character 

Technium Social Sciences Journal, Vol. 8 

(2020): A new decade for social changes, 

643-650. (ISSN: 2668-7798) 
Available at: 

https://techniumscience.com/index.php/ 

socialsciences/article/view/535  

7. Biljana 

Gramatkovski, 

Monika 

Nelcheska & 

Jasminka 

Kochoska 

Comparative analysis of 

political leaders speeches 

of the Republic of North 

Macedonia and Great 

Britain 

2nd Iinternational Scientific Conference: The 

Gifted and Talented Progress – Creators, 28 

October 2020, “St. Kliment Ohridski“ 

University - Bitola, Faculty of Education, 

Bitola, R.N.Macedonia 

 8. Jasminka 

Kochoska & 

Blagojche 

Anastasov 

Gifted children and their 

social skills 

2nd Iinternational Scientific Conference: The 

Gifted and Talented Progress – Creators, 28 

October 2020, “St. Kliment Ohridski“ 

University - Bitola, Faculty of Education, 

Bitola, R.N.Macedonia 

 9. 

Blagojche 

Anastasov & 

Jasminka 

Kochoska 

Respecting the person's 

dignity- basis of the code of 

ethics in social work 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 10, Issue 20. p. 56-61, 
November 2020, Faculty of Education- 

Bitola, University “St. Kliment Ohridski“- 

Bitola, Macedonia. ISSN 1857-8888.  doi:  

https://doi.org/10.20544/teacher.20.09 
Available at: 

http://ijeteacher.com/index.php/ 

php/ijeteach/article/view/129 

 10. 

Jasminka 

Kochoska & 

Blagojche 

Anastasov 

Competencies and 

challenges of the social 

pedagogue’s profession 

General University Scientific 

Conference “Dimensions of competence” 

during the Clement Days in Alma Mater, 

Sofia University “St. Kliment Ohridski” and 

the University “St. Kliment Ohridski”- 

Bitola, 3, 4 and 5 December 2020, Sofia, 

Bulgaria 

  

Jasminka 

Kochoska  & 

Biljana 

Gramatkovski 

Investment in developing 

civic skills as a key factor 

in raising future citizens 

1st International Scientific Conference on 

Multicultural Education, Center for Balkan 

Cooperation LOJA in the frames of the 

project: “Anchoring Multiethnic Youth Work 

in University Curricula for Future Teachers”, 

December 02-04, 2020, Tetovo, North 

Macedonia 

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Центар за 

балканска 

Соработка ЛОЈА 

и К.Вустров, 

партнерска 

организација од 

Германија 

“Anchoring of Multiethnic 

Youth work in the 

University Curriculum for 

future teachers” 

2018 



2. Центар за правни 

истражувања и 

анализи, Институт 

Отворено 

Општество, Тинк 

Тенк Фонд &  

Канцеларија за 

Ромски 

иницијативи на 

Фондациите 

Отворено 

Општество,  

 „Еднакви пред судот 

безбедни во животот“, 
2017 

3. Центар за 

балканска 

Соработка ЛОЈА 

и К.Вустров, 

партнерска 

организација од 

Германија 

“Втемелување на 

мултиетничката работа 

за млади во 

универзитетскиот 

курикулум за идни 

наставници” 

2017 

4. 

Yad Vashem 

Training seminar “The 

Challenge of Holocaust 

Education“ 

2016 

5. Centar za 

balkanska 

sorabotka LOJA 

Изведување обука за 

„Курс по 

Мултикултурализам“, 

2016 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. 

Марија Ристевска, 

Јасминка Кочоска   

Таше Стојановски 

Прирачник за одделенски 

наставници (Планирање 

на наставата за 

Општество во прво 

одделение) 

Центар за развој на курикулумот на 

основното училиште, Педагошки 

факултет-Битола, 2017, Битола 

2. 

Јасминка Кочоска 

(Коавтор) 

Прирачник за 

Мултикултурно 

образование (Концепти и 

методи) 

Центар за Балканска Соработка ЛОЈА, 

2018, Тетово. 

3. 

Jasminka Kochoska  

Dance Sivakova 

- Neskovska 

Marija Ristevska  

Biljana 

Gramatkovski  

New Horizons in Education 

and Social Studies  

Vol. 1, Chapter 5, 

Scientific Investigation on 

the Influence of Games on 

the Development of 

Students’ Social 

Competence 

SKU: NHESS-V01, Category: Education 

And Social Studies  

DOI: https://doi.org/10.9734/bpi/nhess/v1, 

Book Publisher International, July 13, 2020 

4.    

5.    

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Jasminka 

Kochoska & 

Marija Ristevska 

Development of effective 

critical thinking among 

students through social 

work education 

International Journal of Education 

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

University “St. Kliment Ohridski“- Bitola, 

Macedonia. ISSN 1857-8888.   

https://doi.org/10.9734/bpi/nhess/v1


2. 
Jasminka Kochoska 

& 

Blagojche 

Anastasov 

The basic features of social 

and rehabilitation pedagogy 

in education for social 

work 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 9, Issue 18, December 

2019, Faculty of Education- Bitola, 

University “St. Kliment Ohridski“- Bitola, 

Macedonia. ISSN 1857-8888  

3. 

Jasminka 

Kochoska  

Freedom of speech vs hate 

speech in democratic 

society 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 13, April 2017, 

Faculty of Education- Bitola, University 

“St. Kliment Ohridski“- Bitola, 

Macedonia.  

4. Biljana 

Gramatkovski, 

Jasminka 

Kochoska,  

Marija Ristevska 

&  

Dance Sivakova 

The Expressive Reading as 

an Opportunity for 

Improvement of the 

Preschool Children’s 

Speech 

IJIRES Source of Knowledge 

(International Journal of Innovation and 

Research in Educational Sciences) 

Volume 4, Issue 1, Jan. 2017, IJIRES 

Index Copernicus Value (ICV): 76.24 

5. 

Dance Sivakova,  

Jasminka 

Kochoska,  

Marija Ristevska &  

Biljana 

Gramatkovski 

ICT- The Educational 

Programs in Teaching 

Mathematics 

TEM Journal (Technology, Education, 

Management, Informatics/ Association 

for Information Communication 

Technology Education and Science), 

UIKTEN, Web of Science | Thomson 

Reuters (Clarivate Analytics), Volume 6, 

Issue 3, Pages 469-478, ISSN 2217-

8309, DOI: 10.18421/TEM63-06, 

August 2017 

6. 

Blagojche 

Anastasov & 

Jasminka 

Kochoska 

Respecting the person's 

dignity- basis of the code of 

ethics in social work 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 10, Issue 20. p. 56-61, 

November 2020, Faculty of Education- 

Bitola, University “St. Kliment Ohridski“- 

Bitola, Macedonia.  

ISSN 1857-8888.  doi:  

https://doi.org/10.20544/teacher.20.09 
Available at: 

http://ijeteacher.com/index.php/ 

php/ijeteach/article/view/129 

  7. 

Jasminka 

Kochoska  & 

Biljana 

Gramatkovski 

Investment in developing 

civic skills as a key factor 

in raising future citizens 

1st International Scientific Conference on 

Multicultural Education, Center for Balkan 

Cooperation LOJA in the frames of the 

project: “Anchoring Multiethnic Youth Work 

in University Curricula for Future Teachers”, 

December 02-04, 2020, Tetovo, North 

Macedonia 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 2 

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 

http://ijires.org/index.php/issues?view=researcharea&task=show&id=18


Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1. 

Jasminka 

Kochoska  & 

Biljana 

Gramatkovski 

Investment in 

developing civic skills as 

a key factor in raising 

future citizens 

1st International Scientific Conference on 

Multicultural Education, Center for Balkan 

Cooperation LOJA in the frames of the 

project: “Anchoring Multiethnic Youth Work 

in University Curricula for Future Teachers”, 

December 02-04, 2020, Tetovo, North 

Macedonia 

2. 

Blagojche 

Anastasov & 

Jasminka 

Kochoska 

Respecting the person's 

dignity- basis of the code 

of ethics in social work 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 10, Issue 20. p. 56-61, 

November 2020, Faculty of Education- 

Bitola, University “St. Kliment Ohridski“- 

Bitola, Macedonia.  

ISSN 1857-8888.  doi:  

https://doi.org/10.20544/teacher.20.09 
Available at: 

http://ijeteacher.com/index.php/ 

php/ijeteach/article/view/129 

3.  

Jasminka 

Kochoska & 

Blagojche 

Anastasov 

The basic features of 

social and rehabilitation 

pedagogy in education 

for social work 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 10, Issue 19. p. 14-

21, May 2020, Faculty of Education- 

Bitola, University “St. Kliment 

Ohridski“- Bitola, Macedonia. ISSN 

1857-8888.   
4. Jasminka Kochoska 

& Biljana 

Gramatkovski 

Key obstacles affecting 

successful classroom 

learning 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 9, Issue 18, p. 47-53,  
December 2019, Faculty of Education- 

Bitola, University “St. Kliment Ohridski“- 

Bitola, Macedonia. ISSN 1857-8888.   

5. Jasminka 

Kochoska & 

Blagojche 

Anastasov 

Conceptual framework 

of the theories in  the 

social work education   

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 9, Issue 17, p. 86-

95, October 2019, Faculty of Education- 

Bitola, University “St. Kliment 

Ohridski“- Bitola, Macedonia. ISSN 

1857-8888.   
6. Jasminka 

Kochoska & 

Valentina 

Gulevska 

Ethical responsibilities 

of the social worker 

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. 

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 Kochoska, 

Marija Ristevska & 

Biljana 

Gramatkovski 

 

ICT- The Educational 

Programs in Teaching 

Mathematics 

TEM Journal (Technology, Education, 

Management, Informatics/ Association for 

Information Communication Technology 

Education and Science), UIKTEN, Web of 

Science | Thomson Reuters (Clarivate 

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

478, ISSN 2217-8309, DOI: 

10.18421/TEM63-06 

2. Biljana 

Gramatkovski, 

Jasminka Kochoska, 

Marija Ristevska & 

Dance Sivakova 

The Expressive Reading 

as an Opportunity for 

Improvement of the 

Preschool Children’s 

Speech 

IJIRES Source of Knowledge 

(International Journal of Innovation 

and Research in Educational 

Sciences) Volume 4, Issue 1, Jan. 2017, 

ISSN (Online): 2349–5219 IJIRES 

Index Copernicus Value (ICV): 76.24 

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. 

Jasminka 

Kochoska & 

Blagojche 

Anastasov 

Competencies 

and challenges 

of the social 

pedagogue’s 

profession 

General University Scientific 

Conference “Dimensions of 

competence” during the 

Clement Days in Alma Mater, 

Sofia University “St. Kliment 

Ohridski” and the University “St. 

Kliment Ohridski”- Bitola, Sofia, 

Bulgaria 

 

 

2020 

2. 

Jasminka 

Kochoska  & 

Biljana 

Gramatkovski 

Investment in 

developing civic 

skills as a key 

factor in raising 

future citizens 

1st International Scientific 

Conference on Multicultural 

Education, Center for Balkan 

Cooperation LOJA in the frames 

of the project: “Anchoring 

Multiethnic Youth Work in 

University Curricula for Future 

Teachers”, Tetovo, North 

Macedonia 

 

 

2020 

3. Jasminka 

Kochoska & 

Blagojche 

Anastasov 

Gifted children 

and their social 

skills 

2nd Iinternational Scientific 

Conference: Gifted and 

Talented Progress-Makers – 

2020. Faculty of Education- 

Bitola, University “St. 

Kliment Ohridski“- Bitola, 

Macedonia. 

 

2020 

4. Jasminka 

Kochoska & 

Biljana 

Gramatkovski 

The greatest 

enemies of 

successful 

learning in the 

classroom 

4th International Conference 

"Education Across Borders“, 

Education in the 21st Century: 

Challenges and Perspectives, 

University of Western 

Macedonia, Faculty of 

Education, Florina, Greece. 

 

2018 

http://ijires.org/index.php/issues?view=researcharea&task=show&id=18


  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 

 

 

 

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 Билјана Граматковски 

2. Дата на раѓање 14.10.1978 година 

3. Степен на 

образование 

Трет 

4. Наслов на научниот 

степен 

Вонреден професор 

5. Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се стекнал 

со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 

2001 Факултет за учители и воспитувачи-Битола 

Магистериум 2007 Педагошки факултет-Битола 

Докторат  2012 Педагошки факултет-Битола 

6. Подрачје, поле и 

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. Македонски 

јазик како 

странски јазик 2 

(за странски 

студенти) 

Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и книжевност 

 9. Педагошка 

практика  

Воспитувач II, IV, VI, VIII семестар, Одделенски наставник 

 10. Дипломатска 

комуникација 

Преведување од македонски на англиски јазик и од англиски на 

македонски јазик 

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. Комуникациски 

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.бр

ој 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Marija 

Ristevska; 

Jasminka 

Kochoska; 

Biljana 

Gramatkovski 

& Dance 

Sivakova-

Neshkovski  

The students’ 

values acquired at 

school  

Junior Scientific Researcher,Volume V, No. 2, 

November 2019, pp. 24-40, ISSN–L 2458-0341, 

ISSN (online): 2458-0341;SC Research Publishing 

SRL company, Romania, Vrancea County, Focșani 

City; Available at: 

https://www.jsrpublishing.com/number/15/no-2-

november-2019/ 

2. Biljana 

Gramatkovski

;  

Marija 

Ristevska; 

Jasminka 

Kochoska & 

Dance 

Sivakova-

Neshkovskа 

The speech of pre-

school children- 

opportunities for 

its improvement 

Junior Scientific Researcher,Volume V, No. 2, 

November 2019, pp. 41-52, ISSN–L 2458-0341; SC 

Research Publishing SRL company, Romania, 

Vrancea County, Focșani City; ISSN (online): 2458-

0341. Available at: 

https://www.jsrpublishing.com/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 

Gramatkovski

,  

Jasminka 

Kochoska, 

Marija 

Ristevska & 

Dance 

Sivakova 

The Expressive 

Reading as an 

Opportunity for 

Improvement of 

the Preschool 

Children’sSpeech 

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=publica

tion&task=show&id=243 

5.  

Biljana 

Gramatkovski 

&  

Jasminka 

Kocoska 

Early development 

of bilingualism 

„4thInternational 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.бр

ој 

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 

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


3. 

МОН 

Модернизација на 

образованието: 

,, Апликација на 

Блумовата 

таксономија во 

процесот на 

оценување на 

знаењата и 

способностите на 

учениците” 

2010 

4. 
Министерств

о 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.бр

ој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 
Ристевска 

М, 

Граматковс

ки Б. & 

Стојановски 

Т. 

Прирачник за 

одделенски 

наставници-

планирање на 

наставата за 

Општество во 

второ одделение 

Центар за развој на курикулумот, Педагошки 

факултет-Битола, 2017 

2. Jasminka 

Kochoska, 

Dance 

Sivakova-

Neskovska, 

MarijaRistev

ska, Biljana 

Gramatkovs

ki 

New Horizons in 

Education and 

Social Studies vol.1 

Book Publisher International, Innovative Science, 
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book publisher, 2020 
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1. MarijaRistev
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Dance 
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Jasminka 
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Biljana 

Gramatkovs
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Worksheets in 
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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 
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(kindergartens 

and schools) 

Teacher - International Journal of Education, 

Faculty of Education, University “St. 

KlimentOhridski “- Bitola, Volume 17, May 

2019 
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Aleksandra 

Lazarevska 

&BiljanaGra

matkovski 

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/ijeteach/art

icle/view/112 
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Jasminka 

Kochoska& 

Biljana 

Gramatkovs

ki 

The greatest 

enemies of 

successful learning 

in the classroom 

Book of Apstakts, „4thInternational 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 

Gramatkovski 

 

Key obstacles 

affecting 

successful 

classroom learning 

International Journal of Education TEACHER, 

Volume 9, Issue 18, November 2019, p. 47-53, 

Faculty of Education- Bitola, University “St. 

Kliment Ohridski“- Bitola, Macedonia.ISSN 1857-
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1. Име и презиме Мажанна Северин-Кузмановска 

2. Дата на раѓање 29.03.1961 година 

3. Степен на 

образование 

Трет 

4. Наслов на научниот 

степен 

Вонреден професор 

5. Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се стекнал 

со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 

1985 Висока Педагошка Школа – Бидгошч, Полска 

Магистериум 1999 Природно-математички Факултет, Скопје 

Докторат  2013 Природно-математички Факултет, Скопје 

6. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Природно-

математички 

науки 

Математ

ика 
Анализа 

7. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно-

математички 

науки 

Математ

ика 
Алгебра 

8. Доколку е во 

работен однос да се 

наведе 

институцијата каде 

работи и звањето во 

кое е избран и во 

која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет-

Битола 

Вонреден професор 

Математика 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 

9.1

. 

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

Ред. број Наслов на 

предметот 

Студиска програма / институција 

1. Математика Наставник за одделенска настава /Педагошки факултет-Битола 

2. Математика Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

3. Креативно 

математичко 

изразување 

Наставник за одделенска настава /Педагошки факултет-Битола 

4. Математичко 

логичко 

размислување 

Англиски јазик и книжевност / Педагошки факултет-Битола и  

Технички факултет-Битола 

5. Математичко 

логичко 

размислување 

Македонски јазик и книжевност / Педагошки факултет-Битола 

и  Технички факултет-Битола 

6. Развивање на 

критичко 

мислење  

со користење 

математика 

Социјална и рехабилитациска педагогија/Педагошки факултет-

Битола 

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



9.2
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Ред. број Наслов на 
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Студиска програма / институција 

1. Линеарна 

алгебра 

Методиката во одделенската настава/Педагошки факултет-

Битола 

2. Елементи од 
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анализа 

Методиката во одделенската настава/Педагошки факултет-

Битола 
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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 
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1. Chalamani S., 

Seweryn-

Kuzmanovska 
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Teaching 

Mathematics by 

Solving Problems 

Trakya University, Edirne Turkey, 

2018 

2. Chalamani S., 

Kotevska E., 

Seweryn-

Kuzmanovska 

M. 

An Original 

Approach to the 

Construction of 

(3,2,ρ)-N-

Symmetrizible 

Hilbert Spaces 

ICEST Ohrid, North Macedonia, 2019 

3. Чаламани 

С., Северин-

Кузмановск

а М., 

Котевска Е. 

Споредба на 

наставната 

содржина 

дрцимални броеви 

во учебниците по 

математика за VI 

одделение, 

Меѓународна конференција за образованието по 

математика, физика и сродни науки, Скопје, 2019 

4. Котевска Е., 

Чаламани С., 

Соколоски 

П.,Северин-

Кузмановска 

М. 

Математика од 

основно 

образование до 

факултет-дали 

сме ланец или 

посебни алки? 

Меѓународна конференција за образованието по 

математика, физика и сродни науки, Скопје, 2019 

5. Seweryn-

Kuzmanovska 

M., 

Chalamani S., 

Kotevska E. 

Identification and 

specifics in the 

work with 

mathematical 
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II International Conference „The gifted and talented 
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1. д-р Новак 

Ивановски 

Функционална 

анализа и примена 

1998 



2. д-р Дончо 

Димовски 

Тополошки и 

алгебарски 

структури и нивна 

примена 

2000 

3. д-р Деан 

Илиев 

Модернизација на 

образованието - 

Примена на 

современите 

стратегии и 

техники на 

поучување во 

основните 

училишта 

2010 

4. д-р Деан 

Илиев 

Модернизација на 

образованието - 

Апликација на 

Блумовата 

таксономија во 

процесот на 

оценување на 

знаењата и 

способностите на 

учениците 

2010 

5. д-р Татјана 

Атанасоска  

 

Модернизација на 

образованието - 

Техники на 

следење, 

вреднување и 
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1. Име и презиме Милена Пејчиновска-Стојковиќ 
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3. Степен на образование Трет 

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор по педагогија во областа на методиките 

5. Каде и кога го завршил 
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стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 
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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. Основи на 

природните науки 

Воспитувач/ 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. Интерактивни 

вештини 

Преведување/ Педагошки факултет – Битола 

8. Превенција на 

девијантно 

однесување 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ Педагошки 

факултет – Битола 

9. Медиумска култура Преведување/ Педагошки факултет – Битола 

10. Медиумска култура 

во наставата 

Наставник за одделенска настава /Педагошки факултет 

– Битола 

Македонски, англиски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола 



11. Педагошка практика 

 

Наставник за одделенска настава/Педагошки факултет 

– Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

Македонски/ англиски јазик и книжевност/ Педагошки 

факултет – Битола 

12. Македонски како 

странски јазик (само 

за странски студенти) 

Сите групи 

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

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Супстратни основи 

на методиката –

географија 

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 

2.  Методика на 

наставата по 

општество  

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 

3.  Методика на 

наставата по природа 

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 

4. Методика на 

наставата по 

запознавање на 

околината 

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 

 5. Методика на 

наставата  по 

природни науки и 

технологија 

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 

 6. Методичко 

моделирање 

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 

 7. Методички 

практикум 

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 

 8. Стратегии во 

наставата по 

англиски јазик и 

книжевност 

Англиски јазик и книжевност  

Педагошки факултет – Битола 

 9. Методичка практика Англиски јазик и книжевност  

Педагошки факултет – Битола 

 10. Методичка практика Македонски јазик и книжевност 
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моделирање на 
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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 
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Scientific Journal Educatia Plus, 

Faculty of Science Education, 

Psychology and Social Work, 

Aurel Vlaicu University of Arad, 

Romania: Journal Plus Education, 

ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 

2068-1151, Vol. XIV, No. 1: 59 – 74 / 

2016/ EBSCO 

2. Janusheva, V., 

Pejchinovska, 

M, 

Kostadinovska

, B. 

The Motivational 

Function of the Grade 

The Online Journal of New Horizons in 

Education (TOJNED), Vol. 6, Issue 2, 

ISSN: 2146‐7374: 130 – 142 /2016 

3. Janusheva, V., 

Pejchinovska, 

M, 

The Role Of The Five 

Paragraph Essay In 

Promoting The 

Students’ Written 

Expression In 

The Republic Of 

Macedonia 

Scientific International Journal: 

Teacher, Faculty of Education, ISSN 

1857-8888, Vol.12: 113 – 120, Bitola / 

2016 

4. Janusheva, V., 

Pejchinovska, 

M., Talevski, 

D. J., 

Merkovska, 

M. 

Homework in function 

of formative 

assessment of 

students’achievements 

in teaching the 

Macedonian language 

in the 

Republic of Macedonia 

International Journal of Research 

Studies in Education, ISSN: 2243-7703 

Online ISSN: 2243-7711,Vol. 7 (2018), 

No. 1: 29 – 39 / 2017 

5. Janusheva, V., 

Pejchinovska, 

M., Talevski, 

D. J. 

The Еxternal 

Аssessment in the 

Republic of Macedonia 

– Does it Justify its 

Existence? 

Scientific International Journal: 

Teacher, ISSN 1857-8888 (online), 

DOI. 10.20544/teacher.13.01, Vol. 13: 

74 – 82 / 2017 

6. 

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 

 7. 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 
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високообразовнит
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сектор и 

релевантните 

органи“ 

МК13IPASO0116R

,  Министерство за 

образование и 

наука на 

Република 

Македонија 

Спроведување на 

искуства за техники 

на евалуација на 

наставни програми и 

нивна примена во 

практиката 

Министерство за образование и 

наука на Република Македонија, 

финансирано од Европска унија, 

вклучен Педагошки факултет – 

Битола, 2017 г. 

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. 

3. EuroScitizen, 

проект на 

Европска унија, 
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COST Action 

CA17127, Building on 
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(EuroScitizen) 

Проект на Европска унија, Брисел 
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Janusheva, V., 

Pejchinovska, M., 

Talevski, D. J. 

Students’ survey for 

assessing HE 

teachers’ work – 

advantages and 

disadvantages 

Educação, Santa Maria, ISSN: 1984-

6444, Vol. 43, No. 3: 369 – 392, jul./set. 

2018, 

http://dx.doi.org/10.5902/19846444300

84. Thomson Reuters (Clarivate 

Analitics) / 2018 

2.  

Pejchinovska, M., 

Janusheva, V., 

Kostadinovska, B. 

Significance of 

Students’ Activities 

for the Learning 

Process, Qualitative 

Analysis in Primary 

Education in 

Republic of 

Macedoniа 

Journal for Educators, Teachers and 

Trainers, ISSN: 1989-9572. Thomson 

Reuters (Clarivate Analitics)/ 2019 

 3. Sá-Pinto, X, Realdon, 

G. , Torkar, G., Sousa, 

B., Georgiou, M., 

Jefries, A., Korfatis, 

K., Paolucci, S., 

Pessoa, P., Rocha, J., 

Stasinakis, K. P., 

Cavadas, B., Crottini, 

A., Gnidovec, T., 

Nogueira, T., 

Papadopoulou, P., 

Piccoli, C., Barstad, J., 

Dufour, H. D., 

Pejchinovska, M., 

Pobric. A., Cvetković, 

D., Mavrikaki, E. 

Development 

and Validation 

of a Framework 

for the Assessment 

of School Curricula 

on the Presence 

of Evolutionary 

Concepts (FACE) 

Evolution: Education and Outreach, 

ISSN: 1936-6434; 
Sá-Pinto et al. Evo Edu Outreach 

(2021) 14:3 

https://doi.org/10.1186/s12052-021-

00142-2 

 Springer Nature: CiteScore: 3.4, 

SCOPUS (indexed by 
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https://doi.org/10.1186/s12052-021-00142-2


1. Pejchinovska, M., 

Kamchevska, B. 

Specific 

Features of 
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Third International 
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across Borders, Education 

and Research Across Time 
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Education, Bitola, 377 – 382 

/ 2017 
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2. Bosilkovska, S., 
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The Accolade 

of Being 
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Third International 
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across Borders, Education 
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and Space, Faculty of 
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M., Talevski 

D.J., Janusheva, V 

Успешната 

комуникација 

во наставата 
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на учениците 

Second International 

Scientific Conference – 

Gifted and Talented creators 

of the Progress, Faculty of 

Education, Bitola/2020 

2020 

  4. Kostadinovska, B., 

Pejchinovska, 

M., Boshevska, E. 

Activities that 
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Second International 

Scientific Conference – 

Gifted and Talented creators 

of the Progress, Faculty of 

Education, Bitola/2020 

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 Весна Стојановска 

2. Дата на раѓање 04.06.1987 

3. Степен на 

образование 

Трет 

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор по образовни науки 

5.  

Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се стекнал 

со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран учител 2009 

 

Педагошки факултет - Битола  

 

Магистер – 

наставник по 

Менаџмент во 

образование 

2011 Педагошки факултет - Битола  

 

Доктор по 

образовни науки 

2016 Педагошки факултет - Битола  

6. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Менаџ

мент 

Менаџмент во образование 

7. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Образо

вание 

Образование на наставници, Друго 

8. Институција Звање во кое е избран и област 



Доколку е во 

работен однос да се 

наведе 

институцијата каде 

работи и звањето 

во кое е избран и во 

која област 

Педагошки факултет – 

Битола  

Доцент  

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на 

предметот 

Студиска програма – институција 

1. Менторство Одделенски наставник; Воспитувач; Англиски јазик и 

книжевност; Македонски јазик и книжевност; 

Информатичко-техничко образование/ Педагошки 

факултет - Битола 

2. Воспитно - 

образовната 

организација и 

средината 

Одделенски наставник; Воспитувач; Англиски јазик и 

книжевност; Македонски јазик и книжевност; 

Информатичко-техничко образование / Педагошки 

факултет - Битола 

3. Проектен 

менаџмент 

Социјална и рехабилитациска педагогија / Педагошки 

факултет - Битола 

4. Иновации и 

претприемништво 

Одделенски наставник, Информатичко-техничко 

образование / 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. Училишен 

менаџмент 

Менаџмент во образование; Англиски јазик и книжевност / 
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В. 
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organizational sciences, BAS Institute of 
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May, 2020 
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Stojanovska, 

V. 
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Student’s Development” 

International Journal of Science and 

Research (IJSR) Vol. 6, ISSN (Online): 

2319 – 7064 Impact Factor (2015): 6.391, 
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https://www.ijsr.net/archive/v6i3/v6i3.php, 

Volume 6 Issue 3, March 2017, pg. 1709 – 
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образовања Година XIII ISSN 1820 – 
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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). 
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.  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 9 

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.    

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 

Автори 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 

Кинезио

логија 
Применета кинезиологија 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Кинезио

логија 
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 на 

целните пазари кај спортските 

настани 

ФФК, Кондиција, (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 настани 

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 

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).  

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 

Journal of „INDIAN 

JOURNAL OF COMMERCE 

& MANAGEMENT 



successful organizational 

performance 

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. 

 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. 

 

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 

 

 

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 

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. Методика на воспитно-образовната работа по 

музичко воспитание  

Воспитувачи 

4. Основи на музичко воспитание         Воспитувачи 

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.   

1

0

. 

Селектирани резултати во последните пет години 

10

.1. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.б

рој 

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 

среднитеучилишта 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.б

рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10

.3. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10

.4. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.б

рој 

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.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   



1

1

.  

11

.1. 

Дипломски работи - 

11

.2. 

Магистерски работи 

 

1 

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 

Автори На

сло

в 

на 

тру

дот 

Меѓународен 

собир/ 

конференција 

Год

ина 

1.     

2.     

3.     

 

 



   
 

ПРИЛОЗИ 
Прилог бр. 5  Додаток на диплома 

 



   
 
Прилог бр. 6 

Статут на вискообразовната установа – 

https://www.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 – https://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-0322-

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 
 

 
 



   
 



   
 

 


