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Предговор 

Мотивацијата  претставува една од клучните детерминанти кои го динамизираат, 

насочуваат и обликуваат човековото однесување. Таа има внатрешни и  надворешни 

динамизми кои се активираат во зависност од интензитетот на внатрешната 

организација на персонални особини на личноста. Во фокусот на трудот е испитување 

на улогата и значењето на мотивацијата односно мотивацискиот циклус за постигнување 

на успех во работата со надарените и талентираните ученици.  

Во таа смисла пресудна е улогата на наставникот во процесот на препознавање 

(идентификација) на надарените и талентираните ученици, во нивното усвојување на 

основни знаења, развивање на вештини, развивање на самодоверба, како и развивање 

способност за критичко размислување. Успешноста при остварувањето на оваа улога е 

во директна врска со професионалните и личните карактеристики на наставникот. 

Наставникот кој успешно работи со надарените и талентираните се разликува од другите 

наставници според нивото и интензитетот на мотивацијата, по својот квалитет, по 

неговите компетенции, посветеноста на работата, високата мотивација за работа, како и 

постојаното лично и професионално усовршување. Тој мора да постави високи 

мотивациски очекувања, за учениците да го искористат но и да го покажат својот 

потенцијал. Најчесто надарените и талентираните ученици имаат потреба од педагошко-

психолошка стимулација, постојана мотивациска поддршка за развој на нивиот 

интелектуален развој. Тенденција на ова истражување е да сугерира дека  кога 

наставникот поставува  повисоки мотивациски нивоа и очекувања – ученикот навистина 

и го постигнува тој степен на очекувања, во спротивно напредувањето во развојот опаѓа. 

Крајна цел  на истражувањето е развојот на мотивацијата да биде составен дел во 

работата со надарените и талентираните во училиштето.  

Клучни поими: надареност, талентираност, мотивација, наставник, развој,  
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Abstract 

Motivation is one of the key factors that energizes, directs and shapes human behavior. It has 

internal and external dynamisms that are activated depending on the intensity of the internal 

organization of individual personality traits. The focus of the paper is to examine the role and 

meaning and importance of motivation, that is, the motivational cycle for achieving success in 

working with gifted and talented students. 

The role of the teacher is crucial in the process of recognizing (identifying) gifted and talented 

students, in their acquisition of basic knowledge, developing skills, developing self-confidence, 

as well as developing the ability to think critically. Success in accomplishing this role is directly 

related to the characteristics of the teacher. The teacher who is successful in working with 

gifted and talented students differs from other teachers according to their level and intensity of 

motivation, in quality, competencies, dedication to work, high motivation to work, and constant 

personal and professional development. The teacher has to set high motivational expectations 

for students to use but also show their potential. Gifted and talented students quite often have 

the need for pedagogical-psychological stimulation, constant motivational support to progress 

in their intellectual development. This research tends to suggest that when the teacher sets 

higher motivation levels and expectations - the student actually achieves that level of 

expectation, on the contrary progress in development decreases. The objective of this research 

is the development of motivation to be a constituent part of working with the gifted and talented 

students in school. 

Key words: gifted, talented, motivation, teacher, development  
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Вовед 

Кога ќе се постави прашањето за тоа какви карактеристики имаат успешните 

наставници, најпрво се спомнуваат мотивационите карактеристики.  

Мотивацијата е комплексен и сложен поим. Кога зборуваме за мотивација, често 

трагаме по одговорите на прашања од типот - што ги тера луѓето да бидат активни, да 

работат, да прават нешто, каква е природата на мотивацијата, што претставува 

мотивацијата, како таа се развива итн. Под поимот „мотивација“ се подразбира 

подготвеност на една личност да работи интензивно и континуирано. Така, мотивацијата 

се однесува на мотивите што го придвижуваат лицето кон некоја акција со цел да се 

постигне одредена цел. 

Покрај мотивите и целите, индивидуалните потреби се исто така многу важни. 

Потребите се разликуваат од личност до личност како резултат од индивидуални 

социјални искуства. Секоја индивидуа има различни искуства за учење поради различни 

средини, различни барања и социјална инклузија. Ова создава потреби што можат да се 

однесуваат на социјални врски, моќ или перформанси. Мотивите произлегуваат од овие 

потреби. Потребите и мотивите се, од една страна, директно зависни од личноста, а од 

друга страна, зависни се од ситуациските влијанија од околината. Надворешните 

стимулации, заедно со индивидуалните потреби или мотиви, можат да доведат до 

зголемување на мотивацијата. 

Темата за професионална компетентност на наставниците исто така доби важност 

во последните неколку години во научните дискусии. Наставниците треба да покажат 

интерес и посветеност кон својата работа. Прашање кое се поставува е што може да 

направи една мотивирана личност! Дали тоа има некакво позитивно влијание врз 

мотивацијата и перформансите на учениците? 

Предизвикот да се работи со категоријата на деца кои се надарени и талентирани, 

односно деца кои покажуваат специфични интереси и побарувања, претставува мотив, 

поттик за наставникот да се надоградува и континуирано да го проширува своето 

знаење. Наставникот треба да ја обезбеди најдобрата поддршка на развојот и учењето на 

секое дете. Тој постојано треба да ги подобрува своите компетенции се со цел да 

постигне а потоа и да одржува висок квалитет во професионалната стручност, во 

согласност со трендот и побарувањата на модерниот свет. Постојат повеќе причини за 

тоа, една од причините е мотивот дека децата учат повеќе кога наставниците постојано 

професионално се надоградуваат и усовршуваат, кога користат нови методи, вештини и 
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знаења. Според истражувањата, квалитетната подготовка на наставникот е во сооднос 

со квалитетот на интеракцијата и комуникацијата која наставниците ја имаат со децата 

со цел да им пружат поддршка и поттик за учење. Повратната информација, фидбекот, 

кој наставниците го добиваат од учениците, им овозможува да ги дефинираат 

сопствените потреби за нови знаења и вештини од различни подрачја (општо педагошко 

знаење, познавање на дидактиката потребна за работа со надарени и талентирани деца, 

планирање на наставната програма, знаење од психологијата и слично). Рефлексијата им 

помага на наставниците во планирањето на идните активности, во имплементирањето и 

евалуирањето на промените во начинот на работа како и во одржувањето на 

самодовербата. 

Мотивираниот наставник е клучен за успешна училница. Тој ќе гледа на наставата 

преку различна леќа и притоа ќе ги мотивира и неговите ученици во учењето. 

Мотивацијата помага да се активира, насочи и одржи позитивното однесување за подолг 

временски период. Тоа вклучува работа кон целите и прилагодување на активности за 

постигнување на оваа цел. Мотивацијата исто така помага да се поттикне креативноста 

и љубопитноста, предизвикувајќи желба потребна за учениците да сакаат да научат 

повеќе. Не е случај само да се заинтересираат учениците да учат во моментот, туку и да 

ги зголемат основните цели и аспирации за понатаму. Внатрешната мотивација е од 

клучно значење за постигнување на успех. Надарените деца како група, споредени со 

другите деца, тежнеат да бидат повеќе мотивирани и имаат цврста желба за 

самонапредување. Тие имаат потреба од наставник кој е заинтересиран да биде нивни 

водич, да умее да ги разбере, да им пружи поддршка, да е интелигентен, доследен и 

флексибилен. Наставниците  треба да бидат пример за децата за развој на позитивен став 

кон различните модели на учење, да го споделат со децата својот ентузијазам за учење 

и на тој начин ќе ги мотивираат и насочат и нив. 
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I 

Дефинирање на основните поими во трудот 

1. Дефинирање на поимот мотивација 

Мотивација претставува  човеково однесување кое е насочено кон некоја цел. Дали 

и како луѓето се мотивирани или можат да бидат мотивирани - постојат различни 

концепти и бројни одговори за ова објаснување. Во секојдневниот живот и на работа, 

секој може да доживее/искуси, што значи мотивација и колку таа е важна.                                                        

Да се запрашаме....Штo влијae вpз чoвeкoвaтa aктивнocт и oднecyвaњe? Зoштo вooпштo 

се пpaви нeштo? Штo мoтивиpa? Нa кpaјoт нa кpaиштaтa, ceкoјa aкцијa (пa дypи и 

нeaктивнocт) cкopo ceкoгaш имa cвoј мoтив.  

Терминот мотивација потекнува од латинскиот збор „movere“, со значење „да се 

движи“. 

Мотивација се дефинира како процес на поттикнување, насочување и одржување на 

нашата активност за постигнување на поставена цел за задоволување на одредена 

потреба. Мотиви се психолошки фактори кои предизвикуваат активност, насочуваат и 

одржуваат активност за остварување на поставена цел во задоволување на одредена 

потреба.1 Постоењето мотив претставува една фаза во процесот на мотивација, која 

најчесто се одвива во циклуси, така што секое остварување на еден мотив, отвора 

можност за остварување на некој друг мотив. Мотивацијата пак, ja сочинува збирот од 

многубројни мотиви. 

Постојат два концепти на мотивираност:  

- Внатрешната мотивација се однесува на мотивацијата што е управувана од интерес 

или уживање во задачата сама по себе. Mотивацијата за акција не произлегува од 

влијанието на надворешните фактори, туку поради содржината на самата активност. 

Внатрешната мотивација е изучувана од страна на социјални и образовни психолози 

уште од почетокот на 1970-тите. Не постои една единствена и општо прифатена теорија 

која го појаснува потеклото на внатрешната мотивација. Многу објаснувања се 

комбинација од Теоријата на атрибуција на  Bernard Weiner, работата 

 
1 Kordić, B., Pajević, D. (2007): Opšta psihologija sa socijalnom psihologijom, Centar za primenjenu 

psihologiju, Beograd,str. 108 

https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Weiner&action=edit&redlink=1
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на Бандура поврзана со себеефикасноста и други студии поврзани со фокусот на 

контрола и ориентацијата кон цели.  

Учениците се водат од внатрешна мотивација ако: 

• Успехот во училиштето е воден од внатрешни потреби кои можат да ги контролираат 

како (трудот кој го вложуваат во учењето); 

• Верување во себе дека резултатот зависи од личноста (на пример: успехот односно 

неуспехот не зависи од среќа односно лоша среќа); 

• Да се водени од мотивот за знаење и суштинско разбирање на мотивацијата, а не 

учење за да се добие само одлични оценки; 

Се забележува дека не се спомнува награда за постигнувањето односно однесувањето 

затоа што, наградата е надворешен чинител за мотивација. 

-Надворешната мотивација доаѓа од надвор, мотивацијата за акција произлегува како 

резултат на некакви настани (награди, промоции, признанија итн.). 

 

Мотивација има три главни компоненти: активација, упорност и интензитет. 

1. Активацијата вклучува одлука да се иницира однесување; 

2. Упорноста е континуираниот напор кон целта иако пречките може да постојат. 

3. Интензитетот може да се види во концентрацијата и енергијата што води кон 

остварувањето на целта.  

Најексплоатираната теорија за мотивација е теоријата на хиерархија на потребите, 

која ја формулирал психологот Абрахам Маслов. Тој ги анализира човечките потреби 

во хиерархискиот ред, од потреби од најниско ниво до потреби од највисоко ниво. При 

тоа тој заклучува дека кога една група на потреби ќе се задоволи таа престанува да биде 

главен мотиватор за човековото однесување. Таа улога ја презема другата група потреби 

кои во дадениот момент се доминантни. 

https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
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                          Сл.1 Хиерархија на потребите според Маслов 

Оригиналниот модел во пет фази на хиерархијата на потреби вклучува: 

1. Физиолошки потреби – ова се биолошки барања за опстанок на човекот, на пр. 

воздух, храна, пијалок, засолниште, облека, топлина, сон итн. 

Доколку овие потреби не се задоволат, човечкото тело не може да функционира 

оптимално. Маслов ги сметал физиолошките потреби за најважни бидејќи сите 

други потреби стануваат секундарни сè додека не се исполнат овие потреби. 

2. Безбедносни потреби – потреба од безбедност, ред, закон, стабилност, 

ослободување од страв. 

3. Потреби за љубов и припадност – откако ќе бидат исполнети физиолошките и 

безбедносните потреби, третото ниво на човечки потреби е социјално и вклучува 

чувство на припадност. Потребата за меѓучовечки односи го мотивира 

однесувањето. 

Примерите вклучуваат пријателство, блискост, доверба и прифаќање, примање и 

давање, наклонетост и љубов. Припадност, да се биде дел од група (семејство, 

пријатели, работа). 

4. Потребни за почит/восхит – кои Маслов ги класифицирал во две категории: 

почит кон себе (достоинство, достигнувања, независност) и желба за репутација 

или почит од другите (на пример: статус, престиж). 

Маслов посочил дека потребата за почит или репутација е најважна за децата и 

адолесцентите и им претходи на вистинското самопочитување или достоинство. 

5. Потреби за самоактуелизација – реализирање на личен потенцијал, 

самодоверба, барање личен раст и врвни искуства. Желба „да стане сè што може 

да се стане“. 



12 

 

„Сосема е точно дека човекот живее само за леб – кога нема леб. Но, што се случува 

со желбите на човекот кога има многу леб и кога неговиот стомак е хронично 

исполнет?“ 

Абрахам Маслов 

 

Теоријата на хиерархија на мотиви на Маслов (1962) дала голем придонес во 

наставата и управувањето со училницата во училиштата. Маслов ги разгледува 

целосните физички, емоционални, социјални и интелектуални квалитети на една 

личност и како тие влијаат на учењето. Апликациите на хиерархиската теорија на 

Маслов во работата на наставникот во училницата се очигледни. Пред да бидат 

исполнети когнитивните потреби на ученикот, тие прво мора да ги исполнат своите 

основни физиолошки потреби. На пример, уморен и гладен ученик ќе биде тешко да се 

фокусира на учење. Учениците  треба да се чувствуваат емоционално и физички 

безбедно и прифатено во училницата за да напредуваат и да го достигнат својот целосен 

потенцијал. Маслов сугерирал дека на учениците мора да им се покаже дека се ценети и 

почитувани на час, а наставникот треба да создаде средина за поддршка. Учениците со 

ниска самодоверба нема да напредуваат со оптимална стапка сè додека не се зајакне 

нивната самодоверба. 

1.1. Пристапи во мотивационите теории 

Во литературата има многу различни теории за мотивацијата. Користејќи теоретски 

модели, се прави обид да се објасни специфичното однесување на една личност во однос 

на насоката, интензитетот и издржливоста2. Следното е краток преглед на четири 

различни гледишта на мотивација кои се обидуваат да ги расветлат причините и целите 

на однесувањето на една личност. 

1.1.1. Бихејвиористички пристап 

Според гледиштето на бихејвиоризмот, стимулациите и наградите играат централна 

улога во мотивацијата. Претставува пасивен организам чие однесување е контролирано 

од околината. Доколку се распределат награди и стимулации за одредено однесување, 

тогаш од овие однесувања се развиваат навики или склоности кон однесувањето. Од 

 
2 Mohr, S., Ittel, A., (2014), „Motiviert unterrichten“, Göttingen, стр.17 
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аспект на бихејвиористика, засилувањата и казнувањата, т.е. надворешните мотиви, се 

клучот за одредување на мотивираното однесување. Суштинскиот предуслов за некое 

лице да изврши дејствие се гледа во фактот дека постои одредено чувство на дефицит. 

Сите човечки суштества имаат одредени потреби и само кога е нарушена нивната 

внатрешна рамнотежа, тие дејствуваат. Од оваа перспектива може да се види дека 

поединците покажуваат посакувани активности само преку привлечни стимулации или 

закана со казна.  

 

1.1.2. Хуманистички пристап 

Во споредба со бихејвиористичкиот пристап, во кој човечкото суштество, под 

контрола на животната средина, е целосно определено од другите, хуманистичкиот 

пристап ги нагласува внатрешните мотивации, како што е потребата за самореализација 

(во хиерархијата на потреби на Абрахам Маслов) или потреба за самоопределување. Од 

гледна точка на хуманизмот, мотивирањето на луѓето значи да ги поттикнеме да ги 

развиваат и користат своите внатрешни ресурси и на тој начин да го зајакнат нивното 

искуство на компетентност, нивната самостојност, нивното самоопределување и 

самореализација.  

1.1.3. Когнитивен пристап 

Когнитивниот пристап ја нагласува и внатрешната мотивација. Тој го гледа 

поединецот како активен, љубопитен и бара информации, со тоа што лицето може да ги 

реши своите лични проблеми.  

Когнитивните теории се фокусираат на верувањето на ученикот и неговите 

очекувања. Од оваа перспектива, однесувањето на една личност е одредено од 

индивидуалното размислување, при што тоа се определува, иницира и регулира од 

плановите, целите, шемите,очекувањата и атрибутите. 

1.1.4. Социо-културен пристап 

Социо-културните сфаќања за мотивацијата го нагласуваат учеството во заедниците. 

Соодветно на тоа, поединците учествуваат во активности за одржување на нивниот 

идентитет и однос со заедницата.  
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Во социо-културната перспектива, концептот на идентитет е централен. Секој 

поединец има идентитет во група. Една од подцелите на социјализацијата е да ги пренесе 

потребните ставови, однесувања, начини на размислување и емоции. „Новодојденците“ 

во групата се мотивирани да ги научат вредностите на групата со цел да го 

консолидираат својот идентитет со групата. 

Овие четири пристапи во мотивационите теории се разликуваат по тоа што гледаат 

различни причини за мотивација, но секој пристап помага да го разбере однесувањето 

на човекот.  

 

              Следната табела ги сумира различните перспективи на мотивацијата 3 

 

Табела 1: Пристапи во мотивационите теории 

 

 

 
3 Woolfolk, A., 2008., „Pädagogische Psychologie“., München., Pearson, стр.457 

 Бихејвиористички 

пристап 

Хуманистички 

пристап 

Когнитивен 

пристап 

Социо-културен 

пристап 

 

Извор на 

мотивација 

 

 

надворешна 

 

внатрешна 

 

внатрешна 

 

внатрешна 

 

 

Важни влијанија 

 

 

награди, 

стимулации, 

казни 

 

потреба за 

себевреднување, 

самоисполнување, 

самоопределување 

 

верувања, 

атрибути за 

успех и 

неуспех, 

очекувања 

посветено учество 

во заедниците за 

учење; 

одржување на 

идентитети преку 

учество во групни 

активности 

 

Главни 

претставници 

на 

Теоријата 

 

Скинер 

 

Маслов, 

Деци 

 

Вајнер, 

Грам 

 

Лаве, 

Венгер 
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2. Специфичноста на концептот на „надареност“ 

Определување на дефиницијата на поимот надареност во светската литература се 

темели на потребата од содржинска операционализација на поимот надарено дете или 

надарени ученици.   

   Во секојдневниот живот, може да се најдат сосема различни идеи и објаснувања за 

тоа што е талент, надареност и висока надареност. Некои луѓе сметаат дека способноста 

е стабилна, неменлива особина на личноста, други сметаат дека талентот е променлив и 

затоа може да се развива. Може да се замисли дека овие две перспективи можат да имаат 

различни ефекти врз секојдневниот живот. 

Во научната литература има околу 140 дефиниции за надареноста.  

 Постарите дефиниции се однесуваат само на високите интелектуални и ментални 

способности. Тоа ниво на интелектуални способности се утврдува со помош на некој од 

интелектуалните вербални тестови. Тие го земаат во предвид квантитативниот аспект. 

Според овие сфаќања мерка за надареност е височината на IQ (коефициент на 

интелегенција) кој се разликува кај повеќето автори. Најголем број на психолози ја 

прифаќаат определбата на надарените со IQ над 140 и повеќе.4 

Проучувањето на потенцијално високите човечки способности беше од интерес за 

психолозите уште во 19 век. Со цел да се разбере дали на едно лице му е дадено нешто 

посебно, треба да се користат различни методи. Концептот на "надареност" во 

психологијата не е еднаков со гениј или талент. Тоа значи дека тоа лице е највисокото 

ниво на интелектуален или креативен развој на една личност . Потенцијалните можности 

се поврзани со оние кои можеби не се видливи во текот на животот и интензитетот на 

нивното изразување зависи од тоа дали развојот е започнат од раѓање. 

Според Корен „Надареноста е збир на особини кои му овозможуваат на поединецот на 

продуктивен или репродуктивен начин да постигне доследно впечатливи резултати во 

една или повеќе области на човековата активност, а е условена од висок степен на развој 

на одделни способности, односно од нивната композиција и од поволната внатрешна 

или надворешна стимулација.“ 

       Во другиот дел на дефиниции за надареноста, влегуваат оние со кои се одредува 

подрачјето на надареност и кои истакнуваат одделни групи способности како посебни 

интелектуални подрачја.  

 
4 Кеверески,Љ.  Николоска,Н (2007). Каков наставник им треба на надарените и талентираните деца. 

Битола: Киро Дандаро, Битола 
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       Хавард Гарднер пак зборува за мултипла интелигенција според која постојат седум 

видови на интелигенција: 

1. Лингвистичка; 

2. Музичка; 

3. Логичко-математичка; 

4. Просторна (спацијална); 

5. Тактилно-кинетичка; 

6. Интерперсонална; 

7. Интраперсонална;  

       Американскиот психолог Џозеф Ренцули укажува дека надареноста е рефлексија 

на три фундаментални психолошки особини: натпросечна способност, креативност и 

мотивација. 

Интелигенцијата не гарантира високи перформанси; таа само ја прави поголема 

веројатноста. Многу други фактори играат важна улога, особено кога станува збор за 

исклучителни перформанси.  

 

 

2.1. Зошто е важно да се откријат надарените и талентираните деца?! 

 

„Она што треба да го научиме е толку тешко, но сепак толку едноставно и јасно: 

нормално е да се биде поразличен.“  

Ричард фон Ваизскер (1993) 

Речиси во секоја градинка, секое основно училиште и секое средно училиште има 

надарени ученици, но исто така има и високо надарени ученици. Кај некои високо 

надарени деца или адолесценти се препознаваат исклучителните способности рано, 

бидејќи со години се меѓу најдобрите во својата класа, привлечени од посебно знаење, 

вештини или достигнувања или пак прескокнуваат одделение. Кај другите деца и 

адолесценти, надареноста не се препознава во текот на нивното школување или подоцна. 

Ова може да има различни причини, како, срамежливост, социјална позадина, 

мајчин јазик различен од јазикот кој се говори во средината или културното потекло. 

Повремено, надарените луѓе се само просечни, па дури и многу лоши ученици - но сепак 

се повеќе надарени од сите нивни соученици. 
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            Надареноста не е иста како перформансите. На почетокот, вештините 

претставуваат расположливост или потенцијали што потоа се расплетуваат (или не) 

во форма на придобивки5.  Високо надарените деца „не паѓаат од небото“. Зад ваквите 

достигнувања обично стои последователно промовирање, интензивно вежбање и висока 

издржливост. За да може да се развијат таленти до највисоко ниво на перформанси, 

скоро секогаш е фаза на долго учење и пракса. Особено, децата, но и младите, се 

потпираат на поддршката на нивната околина. Верувањето дека надарените се тоа што 

се, само заради нивните исклучителни способности во секој случај, без помош и поволни 

околности, е грешка. 

Високо талентирани деца од основно училиште се деца како и сите други деца, 

исто така, со слични допаѓања, слични негирања, слични потешкотии и слични 

придобивки. Како и да е, кај високо надарените ученици во потпросечно или дури "само" 

просечно училиште, се покажа како посебна проблематична група. Тие страдаат 

делумно од сериозни проблеми, за кои ќе биде образложено понатаму во текстот. 

Како се појавуваат овие разлики?  

      На пример, олеснувањето на позитивниот развој на високо надарените лица е 

предизвикувачки, потоа поддршка на околината, рана, соодветна и насочена поддршка, 

модели на улоги, поставување на целите, доверба во сопствените способности или 

стекнување знаење и експертиза. Сепак, позитивниот развој се отежнува ако, на пример, 

се изврши премногу силен притисок врз детето.  

 

2.2. Како да ги препознаеме надарените? 

 

„Најголемите таленти често се кријат“. 

  Титус М. Плаутус, римски комедија поет (околу 254 - 184 п.н.е.) 

Во раното детство, сите деца поминуваат низ значителни фази на нивниот 

ментален, социјален и емоционален развој. Иако овие движења се сè уште формални и 

надареноста може да се утврди само со релативна сигурност и стабилност, подоцна во 

градинка, може да се идентификуваат посебни интереси и таленти дури и кај помладите 

деца, кои можат да ги поддржуваат родителите, наставниците и воспитувачите. 

Редовното и длабинско набљудување и документација е клучно за целата 

 
5 Hollig,H., 2015. Begabte Kinder finden und fördern. Berlin, Deutschland 
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секојдневна образовна работа. Затоа, тој е вграден во многу планови за ориентација и 

преглед, за високо квалитетно унапредување и пропишани се за сите деца. 

Особено, тоа е од корист за работата со високо талентирани деца од градинка. 

Нејаснотиите создаваат неизвесности, а овие честопати се среќаваат кога се работи за 

рано сомневање за надареност: непредвидлив долгорочен развој, различни нивоа на 

способност, брзи промени на интереси и преференци. 

Ако родителите или наставниците сакаат да дознаат повеќе за посебните таленти, 

нивното прво прашање е скоро секогаш: „Како знаете дури и дали е надарено дете?“ За 

некои деца пак, нивниот извонреден развој е толку очигледен што ова прашање дури и 

не се поставува. 

 На пример, кога дете зборува со цели реченици на возраст од шест месеци и 

решава математички равенки на возраст од три години... Такво дете e голем исклучок! 

Огромното мнозинство надарени деца не се истакнуваат директно. Понекогаш 

родителите или наставниците набљудуваат нешто што укажува на посебна способност. 

Честопати, надарените деца воопшто не се препознаваат! 

Интелигенцијата на мали деца е само умерено поврзана со нивната подоцнежна 

интелигенција.  Индивидуалниот развој на интелигенцијата може да варира нагоре, како 

и надолу - колку е помладо дете, толку поголеми можат да бидат овие флуктуации! 

Дијагностиката за надареност со помош на тест за интелигенција е толку тешко 

кај многу мали деца, затоа што интелигенцијата сè уште не е доволно стабилна во овој 

возрасен опсег и неговиот развој е значително под влијание на околината.  Само на 

возраст од околу пет години, тестовите за интелигенција овозможуваат релативно 

сигурни предвидувања за подоцнежна интелигенција.  

           Интелигенцијата не може да се мери точно како висината на телото. Наместо 

тоа, резултатите од тестот за интелигенција секогаш се поврзани со одредена 

неточност, т.е. со одредена грешка во мерењето. Тоа значи, коефициентот на 

интелигенцијa флуктуира од мерење до мерење.6 

 

2.3. Вродена или стекната? 

„Или – или“ не постои на ова прашање. И наследноста и околината играат важна 

улога во развојот на надареноста. Во текот на развојот, двата фактори комуницираат на 

 
6 Heinbokel, A., (2004) Hochbegabte – Erkennen, Probleme, Lösungswege, Lit Verlag, ISBN 3825830780 
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сложен начин. Затоа, само „добрите гени“ не се гаранција дека ќе се расплетува високо 

ниво на талент. Кога недостасува стимулативна и поддршка на околината, дури и 

извонредните таленти можат да исчезнат. Спротивно на тоа, околината може да му 

помогне на детето да го искористи својот потенцијал. Колку е постаро и посамостојно 

човечко суштество, толку поголема можност има тој да го оформи својот сопствен 

амбиент или да пронајде или создаде средина што одговара на неговите потреби и 

можности. 

        Помагањето на секое дете да ја развива својата индивидуална личност на најдобар 

можен начин е задача на државата кон училиштето. Затоа, училиштето не само што треба 

да пренесува знаење, туку и да промовира способности, мотивација, интереси и 

социјално однесување на учениците. Овaa сеопфатна мисија вклучува и задача да го 

поддржува целиот развој на надарените деца. 

 

3. Профил на мотивиран наставник 

Ниту една од ретките студии насочени кон личноста кои ги истражуваат клучните 

мотивациони карактеристики на наставникот за ентузијазмот, самоефикасноста и 

ориентацијата кон целта, не истражува повеќе мотивациони карактеристики. Тие мерат 

потскали или поддимензии на една од овие мотивациони карактеристики за да ги 

идентификуваат профилите. Келер7 го истражувал ентузијазмот на наставниците и 

идентификувал четири профили (висок, екстернализиран, интернализиран и низок 

ентузијазам), чиј профил на висок ентузијазам беше најпредвидлив за емоциите на 

учениците. 

Сумирајќи, може да се каже дека мотивацијата директно влијае на целото човечко 

однесување. Постојат карактеристики на дејства што се спроведуваат доброволно со цел 

да се постигнат одредени цели или да се задоволат одредени потреби. Мотивите и 

стимулациите играат важна улога во мотивацијата. Надворешните стимулации, заедно 

со индивидуалните потреби или мотиви, можат да доведат до зголемување на 

мотивацијата. Во училишен контекст, ваквите надворешни стимули можат да бидат 

 
7 Keller et al., (2018) M.M. Keller, E.S. Becker, A. Frenzel, J.L. Taxer. „When teacher enthusiasm is authentic or 

inauthentic: Lesson profiles of teacher enthusiasm and relations to students' emotions“ 
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предизвикани од ситуацијата на учење. На дизајнот на таквата ситуација, значително 

влијае наставникот. Причините за дејствување на една личност можат да бидат под 

влијание и на личните и на околните фактори. Внатрешните и надворешните мотиви 

стануваат релевантни, кои сега се подетално објаснети подолу. 

Причините зошто некое лице извршува одредено дејство може да се карактеризираат 

како надворешни или внатрешни. Таквата поделба на внатрешна наспроти надворешна 

мотивација често се прави, но може да се гледа како проблематична, бидејќи во многу 

ситуации и суштинските и надворешните фактори се одлучувачки за одредена акција. 

Емпириските студии покажуваат дека дејствувањето, како што е одлуката за избор на 

наставничка професија, може да биде водено од внатрешни и понекогаш надворешни 

мотиви.8 Следната табела прикажува примери на внатрешни и надворешни мотиви за 

избор на наставничка професија:  

 

Интринзички мотиви Екстринзички мотиви 

Интерес за наставата/предавањето Сигурноста на работното место 

Интерес за образованието Финансиска сигурност 

Интерес за предметот Флексибилни работни правила 

Радост при работа со деца Репутација на професијата наставник 

Сеопфатност на професијата наставник Слободно време за распустот 

Дизајнот на образовниот процес Компатибилност на семејството и работата 

 

Табела 2: Примери на внатрешни и надворешни мотиви за избор на професија по наставник9 

Оваа поделба покажува дека внатрешните и надворешните мотиви можат 

истовремено да играат улога во одлуката за вршење на професијата наставник. Во случај 

на надворешни мотиви, степенот на надворешна контрола е од голема важност. 

 
8 Mohr, S., Ittel, A., (2014), „Motiviert unterrichten – Effektive Wege aus der Motivationsfalle“, Stuttgart, 

Kohlhammer Verlag, стр.22 

9 Mohr, S., Ittel, A., (2014), „Motiviert unterrichten – Effektive Wege aus der Motivationsfalle“, Stuttgart, 

Kohlhammer Verlag, стр.24 



21 

 

Внатрешната мотивација и највисокото ниво на надворешна регулација (интегрирана 

регулација) се многу слични едни на други. Меѓутоа, една разлика е во тоа што 

суштински мотивираното однесување е „инхерентно, интересно и пријатно за личноста“ 

Со цел да се разбере зошто поединците се однесуваат на одреден начин, со каков 

интензитет и упорност изведуваат акција, погоре во трудот се прикажани различни 

приоди за објаснување на мотивацијата. 

Потребата за автономија (или самоопределување) ја опишува желбата да се доживее 

како да дејствува самостојно, т.е. да може сам да ги определи целите и процедурите на 

сопствените постапки.10 Според ова, автономијата се дава кога некое лице има чувство 

дека може сам да се однесува конгруентно. Автономијата не смее да се меша со 

концептот на независност, кој претпоставува дека не зависи од надворешните ресурси.  

Потребата за компетентност значи да се доживее сопствената способност да се 

дејствува според барањата во одредени ситуации. Луѓето треба да ги согледаат 

сопствените постапки како ефективни. Помалку станува збор за специфични вештини, а 

повеќе за општа доверба во сопствената компетентност.11Ако луѓето имаат чувство дека 

можат да се развиваат лично и да стекнат искуство со ефективност, ова промовира 

долгорочни процеси на интернализација и интеграција и на тој начин самоопределена 

мотивација. 

Квалитетот на наставата се смета за ко-конструктивен и специфичен процес на 

контекст, кој е под влијание на интеракциите на наставниците, нивните ученици и 

содржината на учење 

Неизбежно е мотивацијата на наставникот да е во „блиски односи“ со ученикот. 

Таа обично се сфаќа како лична карактеристика, внатрешна активирачка сила која ги 

одредува постапките на луѓето. Меѓутоа, современото мотивационо истражување се 

заснова на подиференцирано и повеќедимензионално разбирање. Мотивацијата се гледа 

како комбинација на внатрешни карактеристики и процеси кои ги објаснуваат 

различните основни причини за постапките на луѓето. Ова повеќедимензионално 

разбирање на мотивацијата се повеќе се применува во истражувањето на наставниците.   

 
10 Lewalter, D., Wild, K.-P. & Krapp, A. (2001). Interessenentwicklung in der beruflichen Ausbildung. In K. 

Beck & V. Krumm (Hrsg.), Lehren und Lernen in der beruflichen Erstausbildung. Grundlagen einer modernen 

kaufmännischen Berufsqualifizierung (S. 11-35). Opladen: Leske + Budrich. стр.14 

 
11 Mohr, S., Ittel, A., (2014), „Motiviert unterrichten – Effektive Wege aus der Motivationsfalle“, Stuttgart, 

Kohlhammer Verlag, Стр.29 
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Во последниве децении, неколку истражувачи го проучувале сложеното поле на 

мотивација на наставниците применувајќи различни мотивациони теории за 

наставничката професија. Самоефикасноста на наставниците (како компонента за 

очекување) и ентузијазмот на наставниците (како вредносна компонента) се меѓу 

најчесто испитуваните мотивациски карактеристики. Самоефикасноста на наставниците 

се однесува на верувањето во нивната способност да влијаат на ангажираноста и 

учењето на учениците, дури и во време на тешкотија. Ентузијазмот на наставниците, 

како внатрешна ориентација, се дефинира како „степен на уживање, возбуда и 

задоволство што наставниците вообичаено ги искусуваат во нивните професионални 

активности“.  

Степенот до кој наставникот ужива во наставата се смета за ентузијазам поврзан со 

активност, наречен ентузијазам за настава. Вообичаено истакнати цели за постигнување, 

на наставниците се:  

- цели на учење (со цел да се подобрат нивните компетенции),  

- цели на пристапот по изведба (со цел да се покажат нивните компетенции),  

- цели на избегнување перформанси (со цел да се избегне демонстрирање дефицит 

на компетентност ),  

- цели за избегнување работа (со цел да се минимизира работниот напор што е 

можно повеќе). 

Различните мотивациски карактеристики и нивните основни теоретски заднини се 

однесуваат на различни аспекти и процеси на мотивација и затоа не го доловуваат 

адекватно сложениот и сеопфатен феномен на мотивацијата на наставникот кога се 

испитуваат одделно. Додека самоефикасноста на наставниците претставува типично 

верување за компетентност, ентузијазмот на наставниците и ориентацијата кон целта 

претставуваат компоненти поврзани со вредноста.  

Мотивацијата за специфично однесување произлегува од мултипликативниот 

производ на субјективното очекување на резултатите од дејството (компонента на 

очекување) и субјективната вредност прикачена на него (вредносна компонента). 

Бидејќи овие компоненти може или не може да се совпаѓаат, може да постојат неколку 

модели на комбинации. На пример, некои наставници може да имаат убедувања со 

висока компетентност и да ја перципираат наставата како многу релевантна и 

задоволувачка, додека други ја делат вредноста на високата важност, но се чувствуваат 
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помалку компетентни, или обратно.  

Мултипликативната врска имплицира дека мотивацијата ќе биде особено висока кога 

наставникот ќе постигне високи резултати на двете компоненти.  

 

 

3.1.Улогата на наставникот во развивање на потенцијалите кај надарените и 

талентирани ученици 

Современите истражувања покажаа дека наставникот е еден од најважните и 

одлучувачки фактори во раната идентификација и во работата со надарените 

ученици. Во голема мера зависи од мислењето на наставникот дали, и кога, ученикот 

ќе биде идентификуван како надарен и дали ќе има соодветно стручно водство во 

развојот на неговиот потенцијал за надареност. Улогата на наставниците во 

развивањето на надарениот потенцијал на учениците е непроценлива. 

Оценките во училиште можат да бидат показател за повисоки интелектуални 

способности, но не мора да бидат доволен показател за креативните способности на 

учениците. Понекогаш наставниците имаат тенденција да ја оценуваат надареноста 

на учениците врз основа на одредени карактеристики на личност од социјалната 

сфера. 

Наставниците кои даваат редовни и обемни повратни информации, постигнуваат 

подобри резултати со своите ученици од оние кои не даваат. Важно е да се нагласат 

точните одговори, но не на начин на кој позитивните информации се сведуваат на 

пофалби. Пофалбата е вербален или афективен израз на општествена награда што 

оди подалеку од обична потврда. Наставниците навистина треба да покажат високи 

очекувања за да можат учениците да го остварат својот академски потенцијал. 

Утврдено е дека кога наставниците очекуваат учениците да работат успешно и да 

покажат напредок во интелектуалниот развој, учениците навистина го постигнуваат 

тоа ниво на очекување. Спротивно на тоа, кога наставниците комуницираат на начин 

кој не поставува очекувања, карактеристиките на учениците и развојниот напредок 

опаѓаат. Недостигот од учество на наставниците или интерес за постигањата на 

учениците е најважниот фактор во отуѓувањето на учениците. Ефектите од 

очекувањата на наставникот, во однос на степенот на постигање, се јавуваат како 
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последица на нивното влијание врз нивото на очекувања на ученикот.12 

Успешните наставници го разбираат развојот на креативноста на учениците како 

крајна цел на учењето и прават сè за да го постигнат тоа. Во комуникацијата со своите 

наставници, учениците најголемо внимание посветуваат на нивната личност, 

однесување и стручност. Позитивните особини на личноста на наставниците кои 

најчесто ги спомнуваат учениците вклучуваат хуманост, љубезност, искреност, 

наклонетост кон учениците, отвореност, смисла за хумор, искреност, љубезност и 

добро однесување, почит кон учениците, разбирање на нивните потреби и проблеми, 

доверба во учениците и интерес за нив. Следниве се карактеристиките на 

однесувањето на наставникот кои ја обликуваат целокупната комуникација и 

неговата педагошка работа: почитување на мислењата на учениците, 

чувствителност, разбирање на чувствата на учениците, подготвеност да им се 

помогне на учениците, толкување на однесувањето на учениците на најдобар можен 

начин, поттикнување и охрабрување на учениците, грижа за нив, дијалог со 

учениците. Понатаму, карактеристики кои говорат за стручноста на наставникот се: 

познавање на професијата и наставната дисциплина, способност за убаво и убедливо 

изразување, креативна работа насочена кон подготовка на наставата и работа со 

ученици, способност за поучување, организациски вештини итн. 

Максиќ (2006)13 наведува дека во рамките на истражување, спроведено со 

наставници по музика, се добиени податоци кои го поткрепуваат тврдењето за 

влијанието на посветеноста на наставничката професија врз успехот во работата со 

децата. Меѓу наставниците вклучени во анкетата, можеше да се разликуваат три 

групи. Првата група наставници, која сочинува приближно една третина од 

испитаниците (31%), е силно ориентирана кон образовниот процес и педагошката 

кариера. Овие наставници имаат компетентност во наставата, се усовршуваат 

професионално, често се членови на жирито на натпревари и предавачи на мастер 

класи, но самите тие не се активни изведувачи. Педагошките активности на овие 

наставници зборуваат за исклучителниот ангажман што произлегува од природата 

на професијата и од подготвеноста на наставниците во голема мера да учествуваат 

во воннаставните облици на работа со учениците. Воннаставните активности не се 

 
12 Lalić, N. (2004). Uloga nastavnika u podsticanju motivacionih aspekata darovitosti, U: G. Gojkov (ur.),  

Zbornik više škole za obrazovanje vaspitača: Strategije podsticanja darovitih, Strategije podsticanja darovitih  

(Zbornik 10), (375–381). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača ”Mihailo Palov“.   
13 Maksić, S. (2006). Podsticanje kreativnosti u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.   
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задолжителни за наставниците, но овој пристап позитивно се одразува на 

постигањата на нивните ученици. Овие наставници имаат силна внатрешна 

мотивација, а изборот на педагошката ориентација беше нивна лична одлука. 

Втората група наставници, кои се опфатени во анкетата, се оние наставници кои 

суштински се ориентирани кон развојот на својата кариера во музиката (24%). Тие 

се активни изведувачи кои имаат високо ниво на лично образование. Голем број 

наставници од оваа група се поканети како членови на жирито или предавачи на 

мастер класи. Овие наставници немаат високи достигнувања во областа на воспитно-

образовната работа. 

Останатите наставници, кои беа вклучени во истражувањето, ја сочинуваат 

третата група (45%). Овие наставници не се истакнуваат како предавачи или 

изведувачи и ги извршуваат двете активности со различен степен на успех. Најголем 

дел од наставниците кои работат во училиштата потекнуваат од третата група. 

Имајќи ја предвид опишаната структура на наставниците, се заклучува дека е 

неопходно, со цел да се зголеми квалитетот на наставниот кадар и да се подобри 

успехот во работата со учениците, наставниците да имаат можност да избираат и да 

ја вршат работата како наставници - кога сакаат. . Од друга страна, би било добро, 

ако е можно, да се намали бројот на оние кои работат како наставници без таква 

мотивација. 

Различните карактеристики на наставникот ќе придонесат за успех на учениците 

во зависност од нивото на успех што се разгледува. Учениците ќе имаат поголем број 

учества и високи резултати на натпревари, а потоа и поголем број јавни настапи, 

доколку имаат високо-компетентни наставници, кои имаат јасна педагошка 

професионална ориентација. Најпредвидливото мерило за педагошкиот успех на 

наставникот е постигнувањето на неговите ученици на натпревари. За нешто 

пониски типови на изведувачки успех, како што е јавната изведба, важни се веќе 

споменатите аспекти на личноста на наставникот, колаборативно-стимулирачките 

аспекти на односот на наставникот и професионалните квалитети на наставникот14. 

 

 

 

 
14 . Maksić, S. (2006). Podsticanje kreativnosti u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.   
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3.2. Мотивацијата на наставникот – развој и импликации кај наставниците 

 

Мотивацијата е комплексен и сложен поим. Кога зборуваме за мотивација, често 

трагаме по одговорите на прашања од типот - што ги тера луѓето да бидат активни, да 

работат, да прават нешто, каква е природата на мотивацијата, што претставува 

мотивацијата, како таа се развива итн. 

Мотивацијата претставува влијание кое предизвикува, насочува и одржува 

посакувано однесување на луѓето. Мотивите се внатрешни услови на една индивидуа 

кои создаваат енергија, го насочуваат и определуваат интензитетот на однесувањето. 

Тие ја поттикнуваат личноста да започне со определена акција и да ги извршува 

работите. 

Наставниците ја имаат централната улога во унапредување на образованието и 

воспитанието, бидејќи тие непосредно влијаат на учењето и развојот на учениците. За 

поттикнување на развојот на учениците, неминовна е промена во односот помеѓу 

наставникот и ученикот. Без посилно изразени интеракциско-комуникациски односи, 

без почитување на ученикот како личност, развивање на позитивна социо-емоционална 

клима во одделението, заедничко решавање на проблемите, а не наметнувања на 

решенија од страна на наставникот, развивање на демократски односи во училницата, не 

е можно ниту успешно реализирање на воспитно-образовната работа.15  

Наставникот ја има единствената можност да создаде услови потенцијално 

надареното дете да стане позитивен и полезен член на општеството. Тој треба да биде 

свесен дека на некои надарени деца им недостига синхронизираност со нивните 

врсници, семејството и со времето во кое живеат. Затоа, неопходно е наставникот да ги 

разбере чувствата на фрустрираност кај овие деца, кои можат да се појават, бидејќи 

нивниот интелектуален развој е побрз од емоционалниот и физичкиот. Тој треба да биде 

свесен за евентуалното несовпаѓање на интелектуалните и социјалните потреби, како на 

пример, потребите за сигурност и социјално прифаќање16. 

Наставникот е главен двигател и иницијатор за модернизација на наставата во 

современото училиште. Неговата улога е незаменлива. Затоа наставникот мора 

постојано да се образува и усовршува како би можел да одговори на новите барања кои 

 
15 Попова-Коскарова.Р., (2008)  „Стратегии, техники и модели за успешно менаџирање во одделението и 

класот“. стр.19 
16 Арнаудова В., Ачковска-Лешковска Е. (2000). Надарено дете, Скопје: Филозофски 

Факултет, стр: 239 
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пред него ги поставува современото училиште. Квалитетот на наставникот во крајна 

мера го одредува и квалитетот на наставата како воспитно образовен процес. 

 

„Постојат три работи кои треба да се запомнат за образованието. Првата е 

мотивација. Втората е мотивација. Третата е мотивација“. (Terrell H. Bell) 

 

Истражувањата за мотивацијата на наставниците се развиваа и прошируваа од крајот на 

90-тите години на минатиот век, а изминатата деценија беа сведоци на значително 

зголемување на литературата во областа на истражување на мотивација на наставниците 

низ различни социјални и културни контексти. 

Како една од најчесто истражуваните теми од областа на психологијата и 

образованието, мотивацијата генерално се смета за енергија или поттик што ги 

придвижува луѓето да направат нешто. Сепак, со оглед на сложеноста на мотивацијата, 

се чини дека нема консензус во разбирањето на мотивацијата. 

Се истакнуваат четири компоненти на мотивацијата на наставникот:  

- истакната внатрешна мотивација која беше тесно поврзана со својствениот интерес на 

наставата;  

- социјални контекстуални влијанија во врска со влијанието на надворешните услови и 

ограничувања; 

- временска димензија со акцент на доживотна посветеност;  

- демотивирачки фактори кои произлегуваат од негативните влијанија. 

Наставниците кои имаат високо ниво на емпатија ги зголемуваат мотивацијата и 

академските вештини кај децата, како на пример читањето, пишувањето и 

аритметичките вештини. 

Мотивираниот наставник е клучен за успешна училница. Тој ќе гледа на наставата 

преку различна леќа и, притоа, ќе ги мотивира и неговите ученици во учењето. 

Мотивацијата помага да се активира, насочи и одржи позитивното однесување за подолг 

временски период. Тоа вклучува работа кон целите и прилагодување на активности за 

постигнување на оваа цел. Мотивацијата исто така помага да се поттикне креативноста 

и љубопитноста, предизвикувајќи желба потребна за учениците да сакаат да научат 

повеќе. 

Не е случај само да се заинтересираат учениците да учат во моментот, туку и да ги 

зголемат основните цели и аспирации за понатаму. Внатрешната мотивација е од клучно 

значење за постигнување на успех. 
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Дел од тоа да бидете мотивиран наставник доаѓа преку неговото општо однесување 

и став. Има многу да се каже за луѓето кои редовно се насмевнуваат, нудат среќен и 

весел поглед кон животот и генерално се оптимисти и пријатни - без оглед на тоа како 

навистина се чувствуваат. Да се направи училницата пријатна, шарена и стимулативна 

средина е исто така клучно за создавање позитивен простор. 

Компетентност која е особено важна за наставничката професија е 

самомотивацијата. Мотивацијата е резултат на влијанието на внатрешни фактори кои 

пак поединецот го поттикнуваат на некоја активност. Одржувањето на ова и покрај сиот 

стрес, па дури и неговото понатамошно развивање е голем предизвик, неопходен за 

професионален наставник. Наставникот не може да ги принуди учениците да уживаат 

во учењето и мотивацијата, но може да им даде пример. Ентузијазмот кон сопствениот 

предмет и прашањето што е интересно и релевантно во еден предмет може да бидат 

„заразни“. Овие интересни аспекти често не се наоѓаат во „стресната“ недела на часови 

и, за жал, честопати не во училишните книги, туку во време на слободно време, на одмор, 

за време на викенди, на курсеви за обука итн. 

      Некои од најважните особини на успешниот наставник се: 

        • критичко мислење; 

        • креативно мислење; 

        • про-социјално мислење и мислење насочено кон општеството; 

        • мислење насочено кон иднината. 

Мотивираниот наставник ќе потроши повеќе време во планирање на наставната  

воспитно-образовна работа, а помалку време ќе потроши на самата реализација на 

наставниот час. Наставникот има педагошка, координаторска и планска функција. Тој 

заедно со учениците го моделира наставниот процес и поедини наставни етапи.  

Преку емоционалната компетенција и интелигенција на наставниците се отсликува и 

развојот на таа интелигенција во училиштето, се покажува тесната поврзаност на 

когнитивниот и емоционалниот развој кај децата, кој се вклучува во целината која се 

нарекува професионална компетенција на наставникот. 
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3.3. Мотивација  на наставникот за работа  со надарени и талентирани  ученици 

 

Работата со надарени деца е доста специфична и комплексна задача за наставникот и 

затоа на оваа тематика и се посветува особено внимание. Наставникот има можност да 

ги споредува и да ги препознава учениците кои квантитативно и квалитативно побрзо 

напредуваат во споредба со нивните врсници. Постапката за пронаоѓање на надарените 

ученици е насочена кон оние специфични карактеристики по кои овие ученици се 

разликуваат од нивните врсници. 

Особен предизвик но и поттик за саморазвивање на наставникот, претставува 

работата со надарените и талентираните ученици.  

Тие: 

- имаат невообичаено богат речник; 

- прашањата кои ги поставуваат покажуваат сфаќање на комплексни поими; 

- имаат голема жед за знаење; 

- имаат ретка способност за поврзување на нови знаења со старите и го 

поврзуваат наученото од повеќе области; 

- имаат апстрактно и критичко мислење; 

- имаат рапиден развој на основните вештини.“17 

Надарените деца како група, споредени со другите деца, тежнеат да бидат повеќе 

мотивирани  и имаат цврста желба за самонапредување. Тие имаат потреба од 

наставник кој е заинтересиран да биде нивни водич, да умее да ги разбере, да им пружи 

поддршка, да е интелигентен, доследен и флексибилен. 

Токму поради сите овие побарувања кои ги носи работата со надарени и 

талентирани деца, професионалниот развој на наставникот е неминовен доколку 

истиот сака да е успешен и да напредува во својата професија.  

Динамиката на образованието е поврзана и со определена динамика за обука на 

наставниците, со цел да го следат напредокот и да ги пренесуваат најновите сознанија 

на учениците, како и да ги применуваат новите постапки и средства во наставата.  

Успехот на самообразованието е условен од бројни фактори. Тие се: отвореност 

за различни можности за учење, поим за себе како ефикасен ученик, иницијатива и 

 
17

Кеверески, Љ., Николоска,Н., (2007) Каков наставник им треба на надарените и талентираните деца,    

    Битола, стр.74 
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независност во учењето и образувањето и одговорност за сопствениот успех во 

образувањето и учењето и способноста за користење на основните вештини за 

решавање на проблемите. 

„Развојот на наставникот започнува со неговото лично усовршување, а 

продолжува со стручното или професионалното усовршување“.18 

Личното усовршување е всушност она што го води кон негов индивидуален раст 

и учење (пр. користење компјутерска технологија, учење странски јазик, стекнување 

некои вештини). Токму ова усовршување ќе го поттикне и поддржи процесот на 

професионално/стручно усовршување. Преку личното усовршување се воспоставува 

навиката за постојано учење, се подобрува капацитетот на поединецот за управување 

со промените како и односот кон работата. 

Професионалното усовршување на наставниците во воспитно образовните 

институции, како процес на нивно перманентно усовршување и подобрување, има 

своја специфика. Таа се состои во тоа што од овој процес можат да се издиференцираат 

две компоненти:  

- усовршување и подобрување на знаењата и вештините од нивната потесна 

струка; 

- усовршување и подобрување на знаењата и вештините од педагошката практика 

и училишниот менаџмент (форми, методи, стратегии на учење и поучување). 

Современото училиште, ако сака современа настава, мора да има и современи 

наставници, кои се оспособени и способни ефикасно да ги изведуваат сите видови на 

наставна работа со учениците. 

Надарените ученици кои се мотивирани покажуваат особено голем интерес и 

внимание, ги совладуваат наставните содржини со особена желба и љубопитност, се 

чувствуваат себереализирано и задоволно од сопствените постигнувања и имаат добри 

интеракциско-комуникациски односи со своите врсници, со наставниците и со средина 

во која живеат. 

3.3.1. Предуслови за мотивирање на учениците 

Мотивацијата за работа, наставникот ја гради и развива со своето однесување на 

наставниот час, со кое дава свое обележје на процесот на реализација на наставната 

материја. Таа им дава цел и насока на амбициите и потребите, односно го дефинира 

 
18

Петковски. К, Славковска.И, (2012), Современ наставник, Битола, стр.55 
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севкупното однесување на ученикот и ја развива внатрешната мотивација на ученикот.  

Наставникот е оној од кого се очекува да реализира квалитетна и креативна 

настава, постојано стимулирајќи ги учениците. Но од учениците пак се очекува да учат 

и да се развиваат бидејќи тие тоа го сакаат, тоа ги радува и исполнува, а не затоа што 

некој друг тоа го очекува. Особено е важно наставникот да ги задоволи сите предуслови 

за квалитетна настава со надарени и талентирани. Конкретно испланираните 

методолошки алатки само ќе ја зголемат довербата и ќе ја зацврстат врската помеѓу 

ученикот и наставникот. 

Факторите кои влијаат на мотивацијата на учениците се подеднакво важни и се 

надополнуваат едни со други. Би ги издвоиле: личните уверувања на ученикот за својот 

неуспех, целите на учењето, нивото на задоволеност на потребите на ученикот... 

Структурата на потребите на учениците укажува дека тие ќе можат без страв и 

потценување да ја развијат својата самодоверба, да стекнат знаење и независност само 

во стабилно и сигурно опкружување. Кај оние ученици коишто не се чувствуваат 

прифатени од другите, самодовербата и самопочитувањето се развиваат во мала мера. 

Кај нив изостанува мотив за достигнување на повисоките цели: подлабоко разбирање, 

независно проучување на материјалот и презентација на креативни идеи. Од друга 

страна, љубезноста, оптимизмот, позитивните повратни информации и охрабрувањето, 

можат позитивно да влијаат на меѓусебната мотивацијата на учениците.  

Целите на учењето мора да им дадат одговор на прашањата: „Каде сум сега?“ и 

„Каде сакам да стигнам?“. Учениците најдобро напредуваат кога се уверени дека, 

наставните програми и цели се претходно добро осмислени и соодветни на нивните 

можности и потреби, кога чувствуваат дека наставните методи го држат чекорот со 

нивната потреба од различни стилови на учење и кога гледаат дека часовите следат 

структура.19 

Личните уверувања на учениците за причини за неуспех, главно можат да се 

поделат во три категории:  

1. Неуспех како недостаток на способност е уверување на учениците кои често ги 

користат исказите: „Не можам да сработам.“, „Не сум одговорен.“, „Не се трудам.“ и 

слично.  

2. Неуспех како недостаток на залагање е уверување на учениците кои често ги користат 

исказите: „Можам да влијаам.“, „Одговорен сум.“, „Се трудам.“ и слично.  

 
19 https://www.builtbyme.com/students-motivation-in-education/  

https://www.builtbyme.com/students-motivation-in-education/
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3. Неуспех како недостаток на мотивација е карактеристичен за учениците кои: 

- немаат цел и често се прашуваат: „Зошто да го учам ова, кога не верувам дека ќе ми 

треба?“  

- се сомневаат во себе и често велат: „Ова е премногу тешко за мене, има премногу 

материјал и никогаш нема да го научам.“  

- се сомневаат во другите и често ги користат исказите: „Добивам мали оценки, а знам 

повеќе.“, „Само мене ми поставуваат тешки прашања.“ и слично.  

- мрзеливи се и често велат: „Ќе го направам тоа утре, има време.“20 

Создавањето на позитивна психолошка клима во одделението е еден од 

значајните услови и критериуми за успешна комуникација помеѓу наставникот и 

ученикот. Особено е важно ученикот да почувствува наклонетост и доверба во 

наставникот, исто така и прифатеност од соучениците. 

 

3.4. Значењето на комуникација помеѓу наставникот и надарените и 

талентираните ученици 

Кога се зборува и дискутира за промените во образованието, често може да се слушне 

парадигмата квалитетно образование. Зголемениот интерес за квалитетот на 

образованието се должи и на промените од стручен карактер во сферата на 

образованието, промени од дидактички аспект односно образовната технологија. Доаѓа 

до промени во улогата на ученикот, тој од пасивен слушател станува активен учесник. 

Се менува и улогата на наставникот, од авторитарен предавач станува координатор и 

ментор во училницата, тренер, обучувач или пак лидер. Наставникот е многу важен 

учесник во наставата. Имајќи ја во предвид неговата клучна улога, од него зависи 

квалитетот на наставата. Со цел квалитетот да е повисок – подобар учител, неговата 

работа мора да ја прилагоди на останатите чинители на наставата пред сѐ на учениците: 

нивните интелектуални способности, претходното знаење, интересите, мотивацијата. 

Умот на младите ученици е бомбардиран со голема количина мултимедијални 

содржини, кои пак претставуваат голем предизвик за наставникот. Тој мора да се бори 

за вниманието на ученикот, кое има многу поголеми очекувања, а за да го стори тоа, тој 

мора да примени нови еднакво разновидни и привлечни пристапи во согласност со 

 
20 https://www.institut.edu.rs/motivacija-kljuc-za-postizanje-dobrih-rezultata-u-nastavi-ucenju/  

https://www.institut.edu.rs/motivacija-kljuc-za-postizanje-dobrih-rezultata-u-nastavi-ucenju/
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интересите на ученикот. Прашањата што може да ги постави при оценувањето на 

неговата работа се:  

- Со какво знаење сакам да се стекнат моите ученици?  

- Какви вредности ќе добијат моите ученици?  

- Што очекувам за време на нивното учење?  

- Кои одговори, повратни информации, ги очекувам од нив?  

- Кои други извори на знаење знам дека можам да ги користам во наставата? 

Квалитетот на комуникацијата и квалитетот на односите се тесно поврзани и 

меѓусебно зависни, без оглед на надареноста: Добрата комуникација овозможува добри 

односи, а добрите односи овозможуваат добра комуникација. 

 Добрата комуникација е важна за тековната благосостојба на комуникациските 

партнери, нивото на почит што тие го чувствуваат, нивото на доверба во врската како и 

ефективноста на интеракцијата. 

 Наставникот ја има единствената можност да создаде услови потенцијално 

надареното дете да стане позитивен и полезен член на општеството. Тој треба да биде 

свесен дека на некои надарени деца им недостига синхронизираност со нивните 

врсници, семејството и со времето во кое живеат. Затоа, неопходно е наставникот да ги 

разбере чувствата на фрустрираност кај овие деца кои можат да се појават, бидејќи 

нивниот интелектуален развој е побрз од емоционалниот и физичкиот. Тој треба да биде 

свесен за евентуалното несовпаѓање на интелектуалните и социјалните потреби, како на 

пример, потребите за сигурност и социјално прифаќање. Потребно е наставникот да има 

способност да ги согледува проблемите од перспектива на ученик, да го почитува 

неговото потекло и разликите во образованието. 

 Учениците развиваат доверба на многу начини, а оние кои се уверени во своите 

вештини, поверојатно е дека ќе се вклучат во различни активности. Перцепциите што 

учениците ги имаат за своите вештини, влијаат на видовите активности кои тие ги 

избираат, колку се предизвик за нив тие активности и упорноста која тие ја покажуваат 

откако ќе бидат вклучени во активностите. 

     Ученикот претставува детерминирачки фактор на комуникацијата во наставата но 

истовремено е и цел и соработник во наставата. За постигнување на наставните цели е 
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потребно добро развиен комуникациски однос меѓу наставникот и ученикот. Токму од 

нивото на успешноста на соработката меѓу нив зависи квалитетот на улогата на ученикот 

како фактор во наставата. Ученикот својата субјективност ја изразува преку наставната 

комуникација, преку поставувањето на прашања, давања одговори, предлози и идеи. 

Интензивната комуникација на ученикот со другите фактори во процесот на наставата, 

не само што го зголемува квалитетот на наставата туку ја зголемува и ангажираноста на 

учениците. Успехот на комуникацијата во наставата е определен од ученикот пред сè од 

личните карактеристики и искуството стекнато во семејството. Успехот на 

комуникацијата во наставата е мислењето на ученикот за наставникот. Наставната 

практика покажува дека односот на ученикот кон наставникот го определува и односот 

кон учењето.  

     Улогата на учителот е уште понагласена кога станува збор за работата со 

надарените ученици особено ако се има предвид дека ниту најпрецизно стручно и 

оперативно изготвени програми за работа со надарените не може успешно да се 

реализираат без целосен ангажман на учителот. 

,,Во педагошката комуникација е битно менторот да го почитува достоинството и 

личноста на секој менториран, да биде толерантен кон менторираните и да ги признава 

нивните специфични квалитети, знаења, вештини односно да го уважува 

индивидуалното темпо на развој на секој менториран.”21 

 

 

3.4.1. Специфики во комуникацијата со надарените и талентираните 

 

Соочувањето на наставниците со образовните, емоционалните, социјалните и 

другите специфичности во работата со надарените и талентираните ученици, го става 

наставникот пред нов предизвик да ги тестира своите постигнати професионално-

стручни и лични компетенции. Тоа доведува до потребата да се скенира своето 

професионално ниво и подготвеност за задоволување на големиот спектар на потреби 

кои ги имаат талентираните во нивниот развој. Добриот наставник-водител треба да 

стане важна слика во светот на квалитетите, бидејќи ги учи учениците како да се 

преживее, станува добар пријател, се смее со нив, им дава слобода да учат како што тие 

 
21 Старц.Ј., Стојановски.М., Кеверески.Љ., „Менторирање на надарените и талентираните“., стр.196 
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сметаат дека е најдобро. Битно е учениците да сфатат дека учењето не е за добро на 

наставникот, училиштето, родителите туку за нив самите. 

Наставата е воспитно-образовен процес, затоа што не постои настава која само 

воспитува или настава која само образова. Дидактичкиот триаголник го сочинуваат 

наставникот, ученикот и наставната содржина. Ќе го анализираме нивниот однос. 

 Еден од показателите за ефективна и ефикасна настава може да биде квалитетот 

на комуникација, кој се воспоставува помеѓу субјектите во наставата. Атмосферата 

изразена во комуникацијата наставник-ученик, ученик-наставник, но и ученик-ученик е 

всушност интеракциски облик на комуникација, каде ученикот е во позиција на 

слушател и активен учесник. Со развивање на ваков облик на комуникација се 

надминува и основната слабост на комуникацијата во нашите училишта, која подразбира 

монолог на наставникот. Наставната содржина на учениците секако ќе им биде поблиска 

и поинтересна ако им се прикажува во атмосфера која ја поттикнува нивната 

иницијатива, љубопитност и ги активира нивните претходно стекнати знаења, искуства 

и доживувања. 

  Наставниците својата проценка за надарените ученици најчесто ја добиваат 

поаѓајќи од училишниот успех. Оваа појдовна точка не е секако без основа, затоа што 

училишниот успех е зависен од интелигенцијата на ученикот како особина на 

надареност. Но, училишниот успех не е во толку висока корелација со креативноста на 

надарениот ученик. 

 Штом се воочи дека ученикот  размислува и зборува покомплексно од неговите 

врсници, треба да се земе предвид дека тој поседува посебна надареност или пак можеби 

и висока надареност. 

 За да ја провериме комуникацијата помеѓу нас - наставниците и ученикот, 

можеме да ги користиме следниве прашања: 

- Кои сигнали ги добиваме од надарениот ученик? 

- Кои сигнали (говор на телото, говорни сигнали) ученикот ги прима од нас? 

- Како ги оценуваме неговите сигнали? 

- Дали комуникацијата помеѓу наставникот и ученикот е добра/тешка/нарушена? (Ако е  

   тешка - дали е тоа кратка фаза или постојана состојба?) 

- Колку сме свесени за тоа со што ученикот во моментот се справува внатрешно? 

- Дали неодамна/воопшто сме го прашале ученикот што сака да научи во училиште? 

 Ако се изгуби довербата или авторитетот, надарениот ученик ќе ја ограничи 

комуникацијата! Тие ја регулираат својата комуникација многу прецизно. Нив им е 
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потребен постојан предизвик, посебни услови за работа поради нивното ниво на 

аспирација, потребна им е и поддршка бидејќи лесно можат да преминат во просечни.   

Појава на надарен ученик во одделението може да значи поттик за работа на останатите 

ученици. Тој може да се покаже како многу добар соработник, помагач, иницијатор и 

насочувач на активностите во одделението.22 

 Во комуникацијата помеѓу надареното дете и другите деца во групата особено 

треба да се внимава  кој јазик на телото, кои говорни сигнали детето ги прима и испраќа 

во група, првите денови и седмици во училиште се особено важни. 

 Надарените деца и бистрите деца веројатно ќе бидат на врвот на часот во однос 

на перформансите и оценките, но меѓу нив има некои важни разлики. Бистрите деца 

имаат тенденција да бидат заинтересирани за потребите на наставата и да умеат да 

завршат активност со цел „да му угодат“ на наставникот. Надарено дете е поверојатно 

да се фокусира на самото учење. Тие може да бидат критички настроени кон барањата 

за задачи и да изберат да ги игнорираат оние што сметаат дека не се потребни. Овие 

деца, исто така, можат да го насочат своето внимание само на еден дел од наставата или 

да изберат алтернативен пат за решавање на проблемот од оној што го наведува 

наставникот. Тие понекогаш можат да ги надминат барањата на задачата, особено кога 

станува збор за истражување, или да научат нов материјал пред да биде опфатен во 

часот. 

 При анализа на развојот на надарените и талентираните се увидува 

несовпаѓања/асинхроничност во развој на интелектуалните, социјалните, 

емоционалните и физичките области, во однос на хронолошката возраст со нивните 

врсници. Може тие да покажуваат поразвиено интелектуално мислење но во поглед на 

социјалното и емоционалното однесување да одговараат на нивните врсници.  

 „Колку повисока е моралната чувствителност и асинхроничноста на 

надарените и талентираните деца, толку тие се поранливи“ (Silverman,1994) 

 Можни последици од незадоволителна комуникација помеѓу надареното дете и 

другите деца:  

- повлекување, тишина, избегнување на комуникација, „замрзнување“.  

- заклучок на детето: „Јас сум тука поинаков, тука не се чувствувам добро“.  

- заклучок: „Јас сум глупав.“ или „Другите се глупави“. 

 
22 Кеверески, Љ., Николоска, Н. (2007) „Каков наставник им треба на надарените и талентираните 

деца“. Битола 
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 - предност за самостојна игра (или евентуално игра со еден добар пријател),   

    осаменост.  

- многу јасна/очигледна предност во комуникацијата со возрасни. 

Со оглед на тоа колку надареноста уникатно влијае на развојот на пријателството, 

проблеми како што се перфекционизам и интроверзија можат да претставуваат 

предизвици за надарените деца кои комуницираат со нивните врсници. Надарените деца 

можат да се чувствуваат чудни или различни од другите ученици што доведува до ниска 

самодоверба. Тие можат да бидат фрустрирани со развојните разлики меѓу себе и 

нивните врсници и да развијат нереални очекувања од другите, што доведува до 

конфликт. Тие можат да ги сокријат своите таленти, да бидат слаби или да се повлечат. 

Тие можат да се чувствуваат погрешно разбрани од другите, дури и од возрасни што ги 

опкружуваат.  

             Важно е да им помогнеме на надарените деца да развиваат и одржуваат 

пријателства. Родителите, наставниците и другите возрасни треба да им помогнат на 

надарените деца да препознаат дека можат да бидат привлечени од различни луѓе од 

најразлични причини. На пример, надарените деца можат да имаат различни пријатели 

со кои можат да разговараат за математика, да играат шах или да одат во уметнички 

музеј. Вклучувањето во воннаставни активности, социјални клубови или студиски групи 

им овозможува сами да го откријат ова. Ваквите активности ги охрабруваат надарените 

деца да развиваат пријателства како тимска работа, соработка и споделени искуства. Тие 

се во можност да развијат социјални вештини , запознавање, да започнат разговори и да 

поставуваат прашања за туѓите интереси. Тие исто така учат како да ги решат 

проблемите и да ги намалат конфликтите и меѓучовечките разлики. Овие вештини се 

важни за надарените деца да можат да развиваат пријателства и со надарени деца и со 

ненадарени врсници. 

 

 

3.4.1.1.Стратегии на надарените  

Во училишните ситуации, надарените ученици природно се обидуваат да ја 

направат ситуацијата поднослива. Некои пак се обидуваат - сè поочајно - да привлечат 

внимание кон нивните комуникациски потреби. 

Пример: 

- им одржуваат предавања на останатите ученици, за теми кои нив не ги интересираат   
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   или пак не ги ни разбираат, па соодветно на тоа немаат ни повратна информација туку     

   може да има само некој негативен коментар кој предавачите би ги изнервирал; 

- нивните прашања или нивните знаења ги ставаат секогаш приоритетно на некоја важна  

  средба или пак на наставниот час; 

- постојано се обидуваат да го задржат наставникот на што подолг разговор, но само на  

  теми кои нив ги интересираат. Така сакаат да стекнат предност и со тоа да ги задоволат  

  нивните потреби кои другите деца ги немаат или пак ги имаат но во блага форма; 

- некои се обидуваат да се прилагодат со повлекување. Тие имаат многу прашања, многу  

знаење, многу идеи (тоа е она што ги прави високо надарени), но тие не ги искажуваат  

затоа што тие признаваат дека не се успешни на долг рок, па се прават непопуларни. Ова 

самоограничување е штетно за нивниот личен развој и благосостојба. Мора да се најдат 

начини за да се избегне ова, ова е единствениот начин да останат активни и да се 

интегрираат; 

Што може да се направи? 

 Во нашата работа во училиште, треба извонредно да се познава природата на 

надареноста бидејќи многу често се случува да  ги дискриминираме особено надарените 

деца кога несакајќи ги потиснуваме нивните прашања и размислувања. Знаењето, идеите 

и мислите на особено надарените деца се вреден ресурс за целата група. Само треба да 

им помогнеме тие ресурси да станат прифатливи, интересни и разбирливи за другите 

деца. Важно е не само да се „служиме“ со посебните интереси и вештини на надарените 

деца, туку да се пронајдат таленти кај другите деца што би им овозможило на одредено 

време да заземат посебна позиција во групата. „Наставници, ајде покажете!“ е добар 

практичен пример кој укажува како можеме да започнеме со таков начин на работа (не 

би правеле поделба а понатаму и раздор помеѓу учениците). Исто така, многу е корисно 

да се работи со мали групи. 
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II 

Методологија на истражување 

 

Појава: Мотивацијата на наставниците  

 

1. Идентификуван проблем кој ќе се истражува 

 

Во последните неколку децении, условите и ефектите на мотивираното учење во 

училиште се истражувани во бројни емпириски студии. Мотивацијата на наставниците 

и нивните ефекти врз дизајнирањето на часовите и врз работата со надарените и 

талентираните и нивниот развој  е „запоставена“ тема во образовните истражувања. 

Во досегашните истражувања се покажало дека постои висока корелација помеѓу 

согледуваните мотивациски фактори, однесување на наставникот, поттикнувањето но и 

развивањето на мотивацијата на учениците. Токму тој однос, односно дали и колку 

влијае мотивацијата на наставникот во работата со надарените и талентираните како и 

нивниот развој, ќе биде истражуван токму во овој труд. 

 

2. Предмет на истражувањето 

 Предмет на истражување е да се утврди „Како влијае мотивацијата на 

наставниците врз мотивацијата на учениците, конкретно во работата со надарените 

и талентираните?“ 

Треба да се одговори на следниве прашања: 

- Може ли внатрешната мотивација кај надарените и талентираните ученици да се 

предвиди според внатрешната мотивација на наставникот? 

- Може ли внатрешната мотивација кај надарените и талентираните ученици да биде 

предвидена преку индивидуалната перцепција за автономијата и компетенции на 

наставникот? 

- Дали може да има врска помеѓу внатрешната мотивација на наставниците и 

поддршката за автономија и компетентност кај надарените и талентираните ученици? 
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За да добиеме одговор на прашањата, беше спроведено истражување во повеќе 

училишта и истото ќе биде претставено и анализирано подолу во трудот. 

3. Цел на истражувањето 

 Целта на ова истражување е да се одговори на прашањето дали и колку 

мотивацијата на наставниците влијае врз мотивацијата на учениците и нивниот развој: 

• Дијагностицирање на особините, карактеристиките и степенот на мотивација на  

наставниците кои треба да работаат со надарените и талентирани; 

• Утврдување на разликите во мислењето, во однос на особините, 

карактеристиките и степенот на мотивација на  наставниците кои треба да работат со 

надарените и талентираните; 

• Афирмацијата на тезата дека подоброто познавање и преференција на 

карактеристиките и степенот на мотивација на  наставниците кои работаат со надарените 

и талентирани, влијае позитивно врз нивната мотивација и развојот и сето тоа е во 

функција на поквалитетен третман. 

 

4. Мотив за истражувањето 

 Главен мотив е да се испитаат кои фактори играат улога во мотивирањето на 

учениците. Може да се покаже дека наставниците кои самите се суштински мотивирани, 

т.е. кои поучуваат од радост и интерес, избираат стил на настава што промовира 

автономија. За ова е потребно да се создаде позитивно опкружување за наставниците во 

рамките на училиштето. Врз основа на теоријата и емпириските наоди, може да се 

покаже дека мотивацијата на наставникот има директно влијание од една страна и 

индиректно влијание - преку поддршка на основните потреби - врз мотивацијата на 

ученикот од друга страна. 

 

5. Оправданост на истражувањето: 

Оправданоста на истражувањето пред сè се однесува на следните димензии: 

• Општествена 

• Институционална 
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• Индивидуална 

Општествената оправданост се однесува на придонесот на новите теориски и 

емпириски сознанија кои се однесуваат на влијанието на мотивацијата на наставникот 

врз работата со надарените и талентираните и нивниот развој. 

Институционалната оправданост се однесува на продлабочено објаснување на тоа 

како мотивацијата на наставникот влијае врз работата со надарените и талентираните, 

поттикнувањето на нивната мотивација и развојот. 

Индивидуалната димензија на истражувањето ги актуелизира карактеристиките и 

нивото на мотивација на наставниците кои работаат со надарените и талентирани и како 

сето тоа влијае врз нивниот развој.. 

 

6. Вид на истражување, истражувачка парадигма и дизајн 

• Ова истражување ќе ги следи и квантитативната и квалитативна истражувачка 

парадигма која претставува продлабочено навлегување во природата на појавата на 

ограничен број на објекти со квантификација на дел од добиените податоци и 

согледувања чија фреквенција е значителна.  

• Според критериумот, лонгитудинални и трансферзални истражувања, ова 

истражување спаѓа во трансферзалните истражувања, кои истражуваат пресек на 

појавата во одреден временски период (сегашност). 

• Според содржината, истражувањето е општествено и е насочено кон емпириско 

проучување на појавата, односно насочено е кон прибирање на факти и сознанија од 

практиката и проверка на одредени теориски сознанија преку практиката. 

•  Овој труд има дескриптивен дизајн; истражувањето е насочено кон опишување на 

педагошката практика и каузални истражувања, кои се фокусираат кон истражување 

на причинско - последичните односи меѓу релациите и односите, како и 

подигнувањето на свеста за значењето на влијанието на мотивираноста на наставникот 

во работата со надарените и талентираните и нивниот развој.  

• Според опфатот и општоста на предметот на истражување, ова истражување е и 

фундаментално, бидејќи е ориентирано кон општи законитости на одредена област. 

Ова истражување е ориентирано кон развој на теоријата, со тоа што се утврдува 

состојбата и се изведуваат определени заклучоци. Дополнително, може да се каже дека 
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истражувањето е и применето и развојно, бидејќи претставува опфат кој бара сериозен 

пристап и организација и затоа велиме дека ова истражување е развојно. 

7. Варијабли во истражувањето 

 

а) Независни варијабли: 

- пол 

- возраст 

- образование 

- работен стаж 

* Индикатори на независните варијабли: 

- пол: машки / женски 

- возраст: стратификувани групи →  

                     1. до 30 години        2. од 31 до 50 години         3. над 50 години 

- образование: →  1. вишо образование         2. високо образование      

                                3. магистерски студии      4. докторски студии        

- работен стаж:     1. до 5 години                     2. од 5 до 15 години        

                               3. од 15 до 25 години         4. над 25 години              

б) Зависни варијабли:  

- карактеристики 

- особини 

-ставови 

      * Индикатори на зависните варијабли: 

- Класификација на особините/ставовите 

 

8. Хипотези на истражување  

 

Генерална хипотеза: 

„Мотивацијата на наставникот е  еден од најважните фактори за развој на надареноста“ 

Генерална претпоставка е тоа дека мотивацијата на наставникот е круцијален фактор 

при поттикнувањето и развивањето на мотивацијата кај надарените и талентираните 

ученици. Сето ова произлегува од значајноста на влијанието на наставникот во работата 

со надарените и талентираните. 
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          Посебни хипотези 

Хипотеза 1. Висока внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот доведува до 

висока внатрешна (интринзичка) мотивација на учениците. 

Хипотеза 2. Повисоката внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот е поврзана 

со повисоко ниво на перцепирано искуство за автономија во училницата од страна на 

учениците. 

Хипотеза 3. Повисоката внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот е поврзана 

со повисоко ниво на согледано искуство за компетентност во училницата од страна на 

учениците. 

Хипотеза 4. Искуството на автономија на часовите е поврзано со повисока внатрешна 

(интринзичка) мотивација на учениците. 

Хипотеза 5. Искуството на компетентност во училницата е поврзано со повисока 

внатрешна (интринзичка) мотивација на учениците. 

Истражувачкото прашање на кое се обидува да одговори оваа теза е:  Како влијае 

мотивацијата на наставникот врз работата со надарените и талентираните 

ученици? 

Од теоретските објаснувања и емпириските наоди во првиот дел од тезата, сега е 

поставен следниов истражувачки модел за да се одговори на прашањето за истражување. 

Од една страна, треба да се испита директното влијание на мотивацијата на 

наставниците врз мотивацијата на учениците, а од друга страна, индиректното влијание 

врз перцепцијата на искуството на автономија и искуството на компетентност кај 

наставникот. 

 

 

 

  

 

Слика 2: Истражен модел на истражувачко прашање (сопствено претставување) 

Мотивација на 

наставникот 
Мотивација на 

ученикот 

„базични потреби“ 

- автономно искуство 

- искуство од компетенциите 
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За да се провери дали внатрешната мотивација на учениците може да се предвиди со 

внатрешната мотивација на наставниците, се формулира хипотеза 1. 

     Покрај директниот ефект претпоставен во хипотеза 1, се испитуваат и индиректните 

ефекти на мотивацијата на наставникот врз мотивацијата на ученикот. Поточно, се 

испитува до кој степен мотивацијата на наставникот предвидува задоволување на 

основните потреби во училницата и какво влијание има оваа потреба за поддршка на 

мотивацијата на ученикот.  

    За да се провери дали може да се докаже поврзаност помеѓу внатрешната мотивација на 

наставниците и согледаното искуство за автономија и компетентност во училницата, од 

страна на учениците, се испитуваат хипотеза 2 и хипотеза 3. 

         Последниот чекор е да се провери и докаже поврзаност помеѓу внатрешната 

мотивација на учениците и индивидуалната перцепција за автономија и компетентност на 

наставникот. И тука, основните потреби - автономија и компетентност - се испитуваат 

одделно, хипотеза 4 и хипотеза 5. 

 

9. Методи, техники и  инструменти на истражување 

Во истражувањето беа користени следните методи: 

• Дескриптивен метод со кој се опишува појавата и нејзините карактеристики. 

• Каузален метод - се испитува причинско-последичната поврзаност помеѓу основните 

варијабли во истражувањето. 

• Статистичкиот метод - се користи со цел нумерички да се поткрепат добиените 

податоци од истражувањето и потврдувањето на хипотезите наведени претходно. 

Применети ќе бидат табеларни и графички прикази. 

• При разработка на хипотези и заклучоци, ќе се користи аналитичко-синтетички и 

индуктивно-дедуктивен метод, а за верификација ќе се  користи методот за 

изведување ставови и докажување одредени факти. 

• Инструменти кои се применија при истражувањето беа: 

- анкетен прашалник за наставници, структуриран од 15 формализирани прашања за    

   наставници, и 4 прашања за демографски податоци на испитаниците; 

- анкетен прашалник за ученици, структуриран од 15 формализирани прашања. 



45 

 

- неструктурирано интервју за наставници 

 

10.  Популација и примерок на истражување 

Популација на истражување: Во ова истражување, популацијата ја претставуваат 

наставници и ученици кои предаваат во основните училишта (централни/подрачни) во  

повеќе градови во нашата држава, и тоа: Битола, Прилеп, Кавадарци, Струмица, Берово, 

Куманово, Скопје, Велес и Охрид. Изборот на градовите беше направен намерно со цел 

да бидат опфатени основни училишта од повеќе градови на ниво на држава, и да биде 

детектирано мислењето на наставници од конкретните основни училишта. 

Примерок на истражување: Примерокот го сочинуваат точно 210 испитаници, 110 

наставници и 100 ученици. Примерокот е намерен и целен, односно училиштата се 

избрани со конкретна цел. Исто така овој примерок е и стратификуван, одредени се 

стратуми (пол, возраст, образование на наставникот кој работи со надарени и 

талентирани ученици, искуство). 

 

11. Постапка во истражувањето 

Дел од испитувањето беше спроведено online преку Microsoft Forms, а дел и преку 

непосреден   контакт   со   испитаниците. Употребени беа инструменти кои на 

испитаниците им овозможија индивидуално да го искажат сопственото мислење, во 

согласност со пропишаните стандарди и правила, пред сè, загарантирана анонимност. 

За прибирање на податоци во процесот на истражувањето, се користеа следниве техники 

и инструменти: 

Како инструмент, се примени анкетен прашалник за наставници и анкетен 

прашалник за ученици (скала на ставови според Ликер).  

Анкетниот прашалник за наставници е составен од 4 прашања за демографски 

податоци (пол, возраст, образование и искуство на наставникот) и 15 тврдења кои се 

однесуваат за испитување на ставови, однесување и мислења, со цел утврдување на 

степенот, видот како и влијанието на мотивацијата на наставниот кадар во работата со 

надарени и талентирани ученици. Испитаниците го искажаа својот став со понудена 

скала  на ставови од 1 до 5, при што 1 е со најнизок ранг, додека 5 е со највисок ранг: (1- 
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воопшто не се согласувам, 2- значително не се согласувам; 3- делумно се согласувам, 4- 

значително се согласувам и 5- потполно се согласувам). Учествуваа испитаници односно 

наставници од основните училишта ширум државата. Се добија информации и податоци 

врз основа на кои ќе се констатира влијанието на мотивацијата на наставникот во 

работата со надарените и талентираните ученици.  

Анкетниот прашалник за учениците е составен од 15 тврдења кои се однесуваат за 

испитување на ставови, однесување и мислења, со цел да се констатира дали постои и 

какво е  влијанието на мотивацијата на наставниот во работата со 

ученици. Испитаниците го искажаа својот став со понудена скала  на ставови од 1 до 5, 

при што 1 е со најнизок ранг, додека 5 е со највисок ранг: (1- воопшто не се согласувам, 

2- значително не се согласувам; 3- делумно се согласувам, 4- значително се согласувам 

и 5- потполно се согласувам). Учествуваа испитаници од основните училишта ширум 

државата. Се добија информации и податоци врз основа на кои ќе се констатира за колку 

влијае мотивацијата на наставникот во работата, односно степенот на мотивација кај 

учениците. 

Исто така, при ова истражување, како инструмент се употреби и неструктурирано 

интервју. Прашањата беа составени врз основа на прашањата од анкетниот прашалник, 

односно поставени беа пет главни основни тврдења околу кои следеше понатаму текот 

на   интервјуто.   Целта   на   неструктурираното   интервју   беше   да   се   извлечат   што 

подетални информации преку слободно изразување на испитаниците за влијанието на 

мотивацијата  на  наставникот  во  работата со  надарените и  талентираните   ученици. 

Интервјуто беше реализирано со  вкупно 10 наставници,  од  кои  претходно се доби 

согласност, т.е. интервјуираните доброволно учествуваа во интервјуто. 

12. Статистичка обработка на податоците 

Во статистичката обработка на податоците ќе бидат опфатени четири фази: 

• Фаза на собирање на податоци; 

• Фаза на групирање и прикажување на податоците; 

• Фаза на анализа на податоците и 

• Фаза на статистичко заклучување. 

Низ сите фази на статистичка обработка на податоците беа извршени квалитативни 

и квантитативни анализи на податоците комбинирани и со други статистички постапки 

од кои се извлекоа статистички заклучни согледувања. Добиените податоци со примена 
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на истражувачките техники се обработуваа на неколку нивоа. Најпрво сите добиени 

податоци беа анализирани и класифицирани поединечно, а потоа добиените податоци 

беа и соодветно споредени. Посебно беа групирани со пресметување на проценти за 

добивање на просечни резултати.  

Резултатите се прикажани преку табели, графикони и др. начини за добивање на 

јасна слика на резултатите од спроведеното истражување.  

 

13. Етика во истражувањето 

 Ова истражување не ги загрозува правата на учесниците во истото.  

Правото на приватност на сите субјекти во истражувањето е целосно заштитено. Исто 

така и нивното учество во истражувањето е доброволно и претходно, т.е. навремено се 

информирани за правилата и процедурите кои ќе се користат во истражувањето. За да се 

обезбеди и одржува доверливоста на учесниците, прашалникот за наставници беше 

анонимен, што значи дека не е побарано нивно име и презиме. Исто така учесниците беа 

информирани за целта на прибирање на податоци и за начинот на објавување на 

резултатите. 

При обработувањето на податоците добиени при истражувањето, информациите 

се интерпретирани токму така како што се прибрани. Познато е дека пристрасноста е 

намерен обид да се скрие она што е откриено преку студија или истражување.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
23 Кумар.Р., (2014) Методологија на истражување, CIEDR, Sage, стр.297-299 
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III 

Анализа и интерпретација на резултатите 

 

Добиените податоци од спроведеното истражување се обработуваат 

квантитативно и квалитативно и ќе бидат претставени и образложени во ова поглавје. 

Квантитативна обработка се користи за анализа на прашањата од анкетниот 

прашалник за наставниците, а квалитативна анализа се врши на резултатите од 

неструктурираното интервју со наставниците. 

Најпрво сите добиени податоци беа анализирани и класифицирани поединечно, а 

потоа добиените податоци беа и соодветно споредени. Посебно беа групирани со 

пресметување на проценти за добивање на просечни резултати.  

Резултатите се прикажани преку табели, графикони и други начини за добивање на 

јасна слика на резултатите од спроведеното истражување.  

1. Квалитативна анализа на резултатите добиени од неструктурираното 

интервју со наставниците 

При спроведеното истражување, како инструмент се употреби и неструктурирано 

интервју. Прашањата беа составени врз основа на прашањата од анкетниот 

прашалник,односно поставени беа пет главни основни тврдења околу кои следеше 

понатаму текот на   интервјуто.   Целта   на   неструктурираното   интервју   беше   да   се   

извлечат   што подетални информации преку слободно изразување на испитаниците за 

влијанието на мотивацијата  на  наставникот  во  работата со  надарените и  

талентираните   ученици. Интервјуто беше реализирано со  вкупно 10 наставници,  од  

кои  претходно се доби согласност, т.е. интервјуираните доброволно учествуваа во 

интервјуто. 

На почетокот од интервјуто беше изложена темата на интервјуто, т.е. она за што 

ќе се разговара со цел прибирање податоци. Исто така беа претставени и клучни точки 

кон кои треба да се води ова неструктурирано интервју и да се движи објаснувањето на 

соговорникот. Од разговорите со наставниците се добија одговори на клучните прашања 

од ова истражување, т.е. за мотивациските фактори, однесување на наставникот, 

поттикнувањето но и развивањето на мотивацијата на учениците. 

Од дотогашното нивно работно искуство на интервјуираните наставници, можи 

да се изведи заклучок дека во основното образование, не е голем бројот на деца кои се 
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надарени и талентирани, но наставниците кои беа опфатени со интервјуто, имаа 

искуство со оваа категорија на ученици. Сите наставници - испитаници истакнаа дека 

кај овие ученици, прилично лесно им е да забележат когнитивни и социјални 

карактеристики различни од кај другите ученици. Идентификацијата на 

карактеристиките кои ги имаат надарените деца (екстремна љубопитност, одлична 

меморија, голем распон на интереси, одлични расудувачки вештини, оригинално и 

елаборирано размислување,  емотивно чувствителни, интелектуална „разиграност“, 

широк речник итн.) е првиот брз чекор кој тие го применуваат кај овие ученици, а 

понатаму се оди кон консултација на лице, односно тимот на училиштето кој е задолжен 

за идентификација и работа со надарените и талентираните ученици. Работата со 

надарените се изведува преку индивидуализација во наставата, преку проектни 

активности, преку креативни работилници, преку истражувачки активности, преку 

натпревари, преку часови за додатна настава итн. Понатаму, од текот на интервјуто 

можи да се утврди дека наставниците имаа развиено его – сила, подготвени се за нови 

идеи, имаат развиен интелектуален интерес, се чувствуваат одговорни за своето 

однесување и последиците, креираат позитивна мотивирачка слика за себе кај 

учениците, веруваат во своите ученици и нивните потенцијали. Врз основа на 

резултатите од дијагностиката, наставниците – испитаници се водени од внатрешната 

мотивација во работата со надарените и талентираните ученици. Сосема неважно за нив 

е влијанието на надворешната односно финансиската мотивација. Таа финансиска 

мотивација би делувала но во многу мал незначителен процент во работата со 

надарените и талентираните бидејќи наставниците ги знаат сопствените мотиви според 

кои и рационално се раководат. Надворешната мотивација кај наставниците би водела 

кон стремеж да се постигни повисоко место/ниво во општеството, да се реализира како 

личност и професионалец, но не и кон посакуван развој на надарените и талентираните. 

За да се стимулира односно поттикне и мотивацијата кај надарените и талентираните, 

наставниците мораат да работат ефективно прво на себе, тоа би значело да се 

самообразуваат и да се саморазвиваат, односно постојано да се доизградуваат себе си. 

Како и да е, наставникот треба да е мотивиран да постигни успех, а не само да  избегни 

неуспех.  

Исто така наставниците истакнаа дека кај учениците мотивирачки делува 

изнесувањето на пофалби, охрабрувања и доверба. Сметаат и се покажало точно дека 

тоа доведува до зголемување на самодовербата кај надарените и талентираните како и 

мотивираноста кон нивните активности. Довербата која ја стекнале меѓусебно, исто така 
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делувала позитивно и тврдат дека тоа е една од најважните работи во процесот на 

мотивација кај учениците. 

И на крај можиме да заклучиме дека голем предизвик, и за наставникот и за 

ученикот, е да се најде таа рамнотежа помеѓу степенот на предизвик на активност и 

степенот на вештина на лицето што ја извршува. 

 

2. Квантитативна анализа на резултатите добиени од прашалникот за 

наставниците 

Во истражувањето, со истражувачкиот инструмент анкетирање, односно со 

анкетниот прашалник беа опфатени точно 100 наставници од основните училишта. 

Прашалникот беше составен од 4 прашања за демографски податоци (пол, возраст, 

образование и искуство на наставникот) и од 15 тврдења кои се однесуваат за 

испитување на ставови, однесување и мислења, со цел утврдување на степенот, видот 

како и влијанието на мотивацијата на наставниот кадар во работата со надарени и 

талентирани ученици. Испитаниците го искажаа својот став со понудена скала  на 

ставови од 1 до 5, при што 1 е со најнизок ранг, додека 5 е со највисок ранг: (1- воопшто 

не се согласувам, 2- значително не се согласувам; 3- делумно се согласувам, 4- 

значително се согласувам и 5- потполно се согласувам).  

Се добија информации и податоци врз основа на кои ќе се констатира за тоа колку 

влијае мотивацијата на наставникот во работата со надарените и талентираните ученици. 

 

Демографски податоци  

1. Според независната варијабила - пол, кај наставниците беа опфатени двата пола. 

Наставници: машки – 22, додека женски – 78.  Според овие податоци, во повисок 

процент опфатени се испитаници од женски пол. 

Детално резултатите се прикажани во табела 3 и графикон 1. 

Пол: Фреквенција: Процент: 

Машки 22 22% 

Женски 78 78% 

Вкупно испитаници: 100 

                                Табела 3: Табеларен приказ за пол на испитаниците 
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Графикон 1: Графички приказ на процентуалната застапеност  

според  пол на испитаниците 

 

2.   Со истражувањето се опфатени различни возрасни групи од наставници. Беа анкетирани 

вкупно 100 испитаници: на возраст до 30 години – вкупно 13, на возраст од 31 до 50 

години – вкупно 78 наставници, а на возраст над 50 години – вкупно 9 наставници.  

Овие податоци укажуваат дека во ова истражување, според возраста, во најголем 

процент опфатени се испитаници на возраст од 31 до 50 години. Резултатите според 

возраст на испитаниците се прикажани во табела 4 и преку графички приказ 2. 

 

Возраст: Фрекфенција: Процент: 

до 30 години 13 13% 

од 31 до 50 години 78 78% 

над 50 години 9 9% 

Вкупно испитаници: 100 

                              Табела 4:  Табеларен приказ за возраст на испитаниците 

 

 

Графикон 2: Графички приказ – Возраст на испитаниците 
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3. Преку ова истражување се согледа и работниот стаж кај наставниците. Од вкупно 100 

испитаници, со работен стаж до 5 години се 24 наставници, со работен стаж од 5 до 15 

години се вкупно 45 наставници, со работен стаж од 15 до 25 години се вкупно 25 

наставници, додека со  работен стаж над 25 години се вкупно 6 наставници.  

Податоците укажуваат дека највисок процент од испитаниците имаат стаж од 5 до 15 

години, а најмал, само 6% имаат стаж над 25 години. 

Структурата на испитаниците според работниот стаж е прикажана во табела 5, графикон 

3. 

 

 

 

 

 

 

                                              

                       Табела 5:  Табеларен приказ за работен стаж на испитаниците 

                        

                       Графикон 3: Графички приказ – Работен стаж на испитаниците 

 

4. Преку истражувањето се согледа и образованието кај наставниците. Од вкупно 100 

испитаници – наставници, со вишо образование нема испитаници, со високо 

образование се изјасниле вкупно 78 наставници, со магистерски студии се вкупно 12, а 

10 испитаници се со докторски студии. 

Структурата на испитаниците според образование е прикажана во табела 6, графикон 

4. 
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до 5 години 24 24% 

од 5 до 15 години 45 45% 

од 15 до 25 години 25 25% 

над 25 години 6 6% 

Вкупно испитаници: 100 



53 

 

Образование: Фрекфенција: Процент: 

Вишо образование 0 0% 

Високо образование 78 78% 

Магистерски студии 12 12% 

Докторски студии 10 10% 

Вкупно испитаници: 100 

                              Табела 6:  Табеларен приказ за образование на испитаниците 

 

 

               Графикон 4: Графички приказ – Образование на испитаниците 

Тврдење 1: 

„Имам огромна желба да работам со надарени и талентирани.“ 

 

Во однос на тврдењата, испитаниците имаа можност да го искажат својот став со 

понудена скала  на ставови (според Ликер) од 1 до 5, при што 1 е со најнизок ранг, додека 

5 е со највисок ранг: (1- воопшто не се согласувам, 2- значително не се согласувам; 3- 

делумно се согласувам, 4- значително се согласувам и 5- потполно се согласувам). 

Со ова тврдење „Имам огромна желба да работам со надарени и талентирани ученици“, 

64% од испитаниците потполно се согласуваат, всушност тоа се и најголем број на 

испитаници, 30% значително се согласуваат, само 6% делумно се согласуваат. Никој од 

испитаниците не се изјасни со скала 1 и 2, односно со „значително или воопшто не се 

согласувам“.  

Според дадениот резултат можеме да заклучиме дека од вкупниот број на испитаници, 

поголем процент се изјаснија дека имаа огромна желба да работат со надарените и 

талентираните, а само мал процент делумно се согласуваат. Бидејќи никој не се изјасни 

дека значително или пак воопшто не поседува желба за работа со овие ученици, можеме 
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да заклучиме дека наставниот кадар кој беше опфатен со ова истражување, покажува 

мотивираност, желба за работа со оваа категорија на ученици. 

Приказот од тврдење 1 е даден во табела 7 и график 5. 

 

„Имам огромна желба да работам со 

надарени и талентирани.“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 0 0% 

2. Значително не се согласувам 0 0% 

3.Делумно се согласувам 6 6% 

4.Значително се согласувам 30 30% 

5.Потполно се согласувам 64 64% 

Вкупно: 100 испитаници 

     

Табела 7:  Табеларен приказ за тврдење 1 

 

                    

Графикон 5: Графички приказ – Тврдење 1 
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испитаниците се изјаснија дека значително не се согласуваат со ова тврдење. Никој од 

испитаниците не се изјасни со скала 1, односно со „воопшто не се согласувам“. 

Според добиените резултати, повеќе од половината од испитаниците потполно се 

согласуваат дека високо се мотивирани за откривање и работа со надарени и 

талентирани ученици, па според тоа можеме да заклучиме дека мотивацијата која тие ја 

поседуваат е на високо ниво и тоа позитивно би влијаело во работата но и првично во 

откривањето на надарените и талентираните. Со оглед на тоа што никој не се изјасни со 

скала 1 „воопшто не се согласувам“, можеме да заклучиме дека наставниот кадар 

опфатен со ова истражување, покажува висока мотивираност во детектирањето и 

работата со овие ученици. 

Приказот од тврдење 2 е даден во табела 8 и график 6. 

 

„Високо сум мотивиран/а за откривање и работа 

со надарени и талентирани ученици“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 0 0% 

2. Значително не се согласувам 1 1% 

3.Делумно се согласувам 14 14% 

4.Значително се согласувам 33 33% 

5.Потполно се согласувам 52 52% 

Вкупно: 100 испитаници 

 

        Табела 8:  Табеларен приказ за тврдење 2 

 

   Графикон 6: Графички приказ – Тврдење 2 
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Тврдење 3 

„„Имам огромна „слабост“ кон надарените и талентираните““ 

Со ова тврдење, 28% од испитаниците потполно се согласуваат, 27% значително се 

согласуваат, 22% делумно се согласуваат, 6% значително не се согласуваат со ова 

тврдење а 17% воопшто не се согласуваат.  

Според дадените резултати од истражувањето на ставот на наставниците кон ова 

тврдење, можеме да заклучиме дека малку повеќе од една четвртина од испитаниците 

потполно се согласуваат со ова тврдење и чувствуваат „слабост“ кон надарените и 

талентираните ученици, што сметам не е позитивно туку напротив. Воопшто не се 

согласуваат 17% од испитаниците, што лично јас сметам дека е позитивно, бидејќи не 

треба да се чувствува „слабост“ кон овие ученици, тие ученици се ученици кои само 

поседуваат повисоки интелектуални способности кои пак треба да се откријат и 

континуирано да се развиваат. Пристапот кон сите ученици треба да се разликува само 

според потребите и очекувањата од ученикот. 

Приказот од тврдење 3 е даден во табела 9 и график 7. 

„„Имам огромна „слабост“ кон надарените 

и талентираните““ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 17 17% 

2. Значително не се согласувам 6 6% 

3.Делумно се согласувам 22 22% 

4.Значително се согласувам 27 27% 

5.Потполно се согласувам 28 28% 

Вкупно: 100 испитаници 

                                                    Табела 9:  Табеларен приказ за тврдење 3 

                                              Графикон 7: Графички приказ – Тврдење 3 
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Тврдење 4 

„Имам перформанси да бидам добар наставник за надарените и талентираните“ 

 

Со ова тврдење, 51% од испитаниците потполно се согласуваат, 39% значително се 

согласуваат, 9% делумно се согласуваат, само 1% од испитаниците се изјаснија дека 

значително не се согласуваат со ова тврдење. Никој од испитаниците не се изјасни со 

скала 1, односно со „воопшто не се согласувам“. 

Според добиените резултати, позитивното е тоа што повеќе од половина од 

испитаниците потполно се согласуваат со ова тврдење т.е. поседуваат перформанси да 

бидат добри наставници за надарените и талентираните. 

Приказот од тврдење 4 е даден во табела 10 и график 8. 

 

„Имам перформанси да бидам добар наставник 

за надарените и талентираните“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 0 0% 

2. Значително не се согласувам 1 1% 

3.Делумно се согласувам 9 9% 

4.Значително се согласувам 39 39% 

5.Потполно се согласувам 51 51% 

Вкупно: 100 испитаници 

                                              

                                           Табела 10:  Табеларен приказ за тврдење 4 

 

Графикон 8: Графички приказ – Тврдење 4 

0

10

20

30

40

50

60

воопшто не 
се 

согласувам

значително 
не се 

согласувам

делумно се 
согласувам

значително 
се 

согласувам

потполно 
се 

согласувам 

0 1
9

39
51

Имам перформанси да бидам добар наставник за надарените и 
талентираните



58 

 

Тврдење 5 

„Внатрешната мотивација е тоа што ме тера да работам со нив“ 

 

Со ова тврдење, 58% од испитаниците потполно се согласуваат, 30% значително се 

согласуваат, 11% делумно се согласуваат, само 1% од испитаниците се изјаснија дека 

значително не се согласуваат со ова тврдење. Никој од испитаниците не се изјасни со 

скала 1, односно со „воопшто не се согласувам“. 

Висок процент од испитаниците потполно се согласуваат и тврдат дека внатрешната 

мотивација е она што ги наведува да работат со надарените и талентираните. Тоа е добар 

резултат кој укажува дека надворешната мотивација не е круцијален фактор кој влијае 

на тоа. 

Приказот од тврдење 5 е даден во табела 11 и график 9. 

 

„Внатрешната мотивација е тоа што ме тера да 

работам со нив“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 0 0% 

2. Значително не се согласувам 1 1% 

3.Делумно се согласувам 11 11% 

4.Значително се согласувам 30 30% 

5.Потполно се согласувам 58 58% 

Вкупно: 100 испитаници 

                                              

                                            Табела 11:  Табеларен приказ за тврдење 5 

 

Графикон 9: Графички приказ – Тврдење 5
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Тврдење 6 

„Умеам одлично да ги почувствувам потребите на надарените и талентираните“ 

 

Со ова тврдење, 55% од испитаниците потполно се согласуваат, 32% значително се 

согласуваат, само 13% делумно се согласуваат. Никој од испитаниците не се изјасни со 

скала 1 и 2, односно со „значително или воопшто не се согласувам“. 

И кај ова тврдење, повторно висок процент од испитаниците го искажаа својот став дека 

потполно се согласуваат во нивните капацитети одлично да ги почувствуваат потребите 

на надарените и талентираните. Добар резултат е тоа што воопшто никој не се изјасни 

со став дека воопшто или значително не се согласува со ова тврдење.  

Според ова, наставниците поседуваат капацитет за работа со надарени и талентирани 

ученици, односно умеат одлично да ги почувствуваат потребите на овие ученици. 

Приказот од тврдење 6 е даден во табела 12 и график 10. 

 

„Умеам одлично да ги почувствувам потребите 

на надарените и талентираните“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 0 0% 

2. Значително не се согласувам 0 0% 

3.Делумно се согласувам 13 13% 

4.Значително се согласувам 32 32% 

5.Потполно се согласувам 55 55% 

Вкупно: 100 испитаници 

                                            Табела 12:  Табеларен приказ за тврдење 6 

Графикон 10: Графички приказ – Тврдење 6
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Тврдење 7

„На наставниците им треба финансиска мотивација за работа со надарените и 

талентираните“ 

 

Со ова тврдење, 53% од испитаниците воопшто не се согласуваат, 20% значително не се 

согласуваат, 15% делумно се согласуваат, 5% значително се согласуваат со ова тврдење 

а 7% потполно се согласуваат.  

Овие добиени резултати укажуваат на фактот дека финансиската мотивација не игра 

клучна улога за еден наставник да работи со оваа категорија на ученици. Сето тоа води 

кон заклучок дека внатрешната мотивација е доминантна, наспроти надворешната 

мотивација! Не дека воопшто немаше испитаници кои потполно се согласуваат со ова 

тврдење, ДА, потребни се и финансии но поважно е наставникот да е воден од 

внатрешната мотивација и со љубов, посветеност, користејќи ги ресурсите кои ги има 

на располагање, да ја извршува својата професионална обврска. 

Приказот од тврдење 7 е даден во табела 13 и график 11. 

„На наставниците им треба финансиска мотивација 

за работа со надарените и талентираните“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 53 53% 

2. Значително не се согласувам 20 20% 

3.Делумно се согласувам 15 15% 

4.Значително се согласувам 5 5% 

5.Потполно се согласувам 7 7% 

Вкупно: 100 испитаници 

                                                 Табела 13:  Табеларен приказ за тврдење 7 

Графикон 11: Графички приказ – Тврдење 7
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Тврдење 8

„Како наставник можам многу да допринесам за надарените и талентираните“ 

 

Со ова тврдење, 59% од испитаниците потполно се согласуваат, 35% значително се 

согласуваат, 5% делумно се согласуваат, само 1% од испитаниците се изјаснија дека 

значително не се согласуваат со ова тврдење. Никој од испитаниците не се изјасни со 

скала 1, односно со „воопшто не се согласувам“. 

Според добиените резултати од истражувањето, висок процент, скоро 60% од 

испитаниците потполно се согласуваат со тврдењето и стојат на ставот дека можат многу 

да допринесат за надарените и талентираните. Сето ова укажува дека наставниците се 

сигурни во себе, во своите компетенции и многу би допринеле за овие ученици. 

Приказот од тврдење 8 е даден во табела 14 и график 12. 

 

„Како наставник можам многу да допринесам за 

надарените и талентираните“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 0 0% 

2. Значително не се согласувам 1 1% 

3.Делумно се согласувам 5 5% 

4.Значително се согласувам 35 35% 

5.Потполно се согласувам 59 59% 

Вкупно: 100 испитаници 

                                               Табела 14:  Табеларен приказ за тврдење 8 

 

Графикон 12: Графички приказ – Тврдење 8
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Тврдење 9

„Имам висока емпатија за надарените и талентираните“ 

 

Со ова тврдење, 50% од испитаниците потполно се согласуваат, 34% значително се 

согласуваат, 12% делумно се согласуваат, 3% значително не се согласуваат со ова 

тврдење а 1% воопшто не се согласуваат.  

Податоците од спроведеното истражување укажуваат дека токму половина од 

испитаниците потполно се согласуваат со тврдењето т.е. имаат висока емпатија за 

надарените и талентираните. Високата емпатија која ја поседуваат наставниците го 

опишува наставникот како спремен и способен да се сочувствува со другите луѓе, 

односно со учениците, свесен за тоа како се чувствуваат надарените и талентираните. 

Мал е процентот на испитаници кои не се согласуваат или само значително не се 

согласуваат со ова тврдење, а сето тоа оди во прилог на поставената хипотеза. 

Приказот од тврдење 9 е даден во табела 15 и график 13. 

 

„Имам висока емпатија за надарените и 

талентираните“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 1 1% 

2. Значително не се согласувам 3 3% 

3.Делумно се согласувам 12 12% 

4.Значително се согласувам 34 34% 

5.Потполно се согласувам 50 50% 

Вкупно: 100 испитаници 

                                                Табела 15:  Табеларен приказ за тврдење 9 

 

Графикон 13: Графички приказ – Тврдење 9
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Тврдење 10

„Како наставник, кога би имал повисоки месечни примања, работата со надарените и 

талентираните би била поуспешна“ 

 

Со ова тврдење, 50% од испитаниците воопшто не се согласуваат, 15% значително не се 

согласуваат, 19% делумно се согласуваат, 5% значително се согласуваат со ова тврдење 

а 11% потполно се согласуваат.  

Половина од испитаниците имаат став и воопшто не се согласуваат со тврдењето дека 

работата со надарените и талентираните би била поуспешна доколку би имале повисоки 

месечни примања, додека пак 11% потполно се согласуваат. Според тоа, во овој случај 

со надворешната мотивација како фактор кој влијае, само помал дел од испитаниците 

потполно се согласуваат. Тоа би требало да значи, финансиските примања би ја олесниле 

работата но не би ја направиле поуспешна. 

 Приказот од тврдење 10 е даден во табела 16 и график 14. 

„Како наставник, кога би имал повисоки месечни 

примања, работата со надарените и талентираните 

би била поуспешна“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 50 50% 

2. Значително не се согласувам 15 15% 

3.Делумно се согласувам 19 19% 

4.Значително се согласувам 5 5% 

5.Потполно се согласувам 11 11% 

Вкупно: 100 испитаници 

                                              Табела 16:  Табеларен приказ за тврдење 10 

 

Графикон 14: Графички приказ – Тврдење 10 
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Тврдење 11 

„Поседувам доволно компетенции за работа со нив“ 

 

Со ова тврдење, 51% од испитаниците потполно се согласуваат, 31% значително се 

согласуваат, 16% делумно се согласуваат, 1% значително не се согласуваат со ова 

тврдење и 1% воопшто не се согласуваат.  

Според добиените резултати, повеќе од половина од испитаниците потполно се 

согласуваат со ова тврдење и се на ставот дека поседуваат доволно компетенции за 

работа со надарените и талентираните. Значи тие наставници се надоградуваат и се 

едуцираат континуирано. Незначителен процент од испитаниците, воопшто или 

значително не се согласуваат со ова тврдење и нивниот став е дека не поседуваат 

доволно компетенции. Па, според тоа, многу мал е процентот на наставниците кои кога 

би се нашле во училница со овие ученици, не би имале компетенции за работа со нив и 

би се соочиле со неуспех, обострано. 

Приказот од тврдење 11 е даден во табела 17 и график 15. 

 

„Поседувам доволно компетенции за работа со нив“ Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 1 1% 

2. Значително не се согласувам 1 1% 

3.Делумно се согласувам 16 16% 

4.Значително се согласувам 31 31% 

5.Потполно се согласувам 51 51% 

Вкупно: 100 испитаници 

                                             Табела 17:  Табеларен приказ за тврдење 11 

 

Графикон 15: Графички приказ – Тврдење 11 
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„Поседувам доволно компетенции за работа со нив“
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Тврдење 12

„Имам континуирано голем интерес и за предметот кој го предавам и за работа со 

надарени и талентирани ученици“ 

 

Со ова тврдење, 58% од испитаниците потполно се согласуваат, 32% значително се 

согласуваат, само 10% делумно се согласуваат. Никој од испитаниците не се изјасни со 

скала 1 и 2, односно со „значително или воопшто не се согласувам“. 

Според спроведеното истражување, висок процент, односно повеќе од половина од 

испитаниците потполно се согласуваат со тврдењето дека континуирано имаат голем 

интерес паралелно и за предметот кој го предаваат и за работата со надарените и 

талентираните. Ова води кон заклучок дека наставниот кадар континуирано работи на 

свое професионално надоградување, со тоа внесува иновативност во наставата која ја 

реализира и паралелно со тоа и во работата со надарените и талентираните. 

Приказот од тврдење 12 е даден во табела 18 и график 16. 

„Имам континуирано голем интерес и за предметот 

кој го предавам и за работа со надарени и 

талентирани ученици“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 0 0% 

2. Значително не се согласувам 0 0% 

3.Делумно се согласувам 10 10% 

4.Значително се согласувам 32 32% 

5.Потполно се согласувам 58 58% 

Вкупно: 100 испитаници 

                                            Табела 18:  Табеларен приказ за тврдење 12

 

Графикон 16: Графички приказ – Тврдење 12
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„Имам континуирано голем интерес и за предметот кој го предавам и 
за работа со надарени и талентирани ученици“
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Тврдење 13 

„Моето знаење сакам да го пренесам на сите ученици а посебно на надарените и 

талентираните“ 

 

Со ова тврдење, 74% од испитаниците потполно се согласуваат, 16% значително се 

согласуваат, 9% делумно се согласуваат, само 1% од испитаниците се изјаснија дека 

значително не се согласуваат со ова тврдење. Никој од испитаниците не се изјасни со 

скала 1, односно со „воопшто не се согласувам“. 

Врз основа на спроведеното истражување, многу висок процент, скоро три четвртини од 

испитаниците потполно се согласуваат со тврдењето дека своето знаење  сакаат да го 

пренесат на сите ученици а посебно на надарените и талентираните ученици. Тој 

наставник го гледа секој ученик како индивидуа, ги согледува неговите можности во 

реализирањето на содржините и успева да го извлече максимумот од секој поединец. 

Приказот од тврдење 13 е даден во табела 19 и график 17. 

 

„Моето знаење сакам да го пренесам на сите ученици 

а посебно на надарените и талентираните“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 0 0% 

2. Значително не се согласувам 1 1% 

3.Делумно се согласувам 9 9% 

4.Значително се согласувам 16 16% 

5.Потполно се согласувам 74 74% 

Вкупно: 100 испитаници 

                                              Табела 19:  Табеларен приказ за тврдење 13 

 

Графикон 17: Графички приказ – Тврдење 13
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„Моето знаење сакам да го пренесам на сите ученици а посебно на 
надарените и талентираните“
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Тврдење 14

„Задоволство и предизвик ми е да одговорам на различните побарувања  на надарените 

и талентираните“ 

 

Со ова тврдење, 72% од испитаниците потполно се согласуваат, 24% значително се 

согласуваат, 3% делумно се согласуваат, само 1% од испитаниците се изјаснија дека 

значително не се согласуваат со ова тврдење. Никој од испитаниците не се изјасни со 

скала 1, односно со „воопшто не се согласувам“. 

Исто како и во претходното тврдење, скоро три четвртини од испитаниците се изјаснија 

со став дека потполно се согласуваат со ова тврдење, задоволство и предизвик им 

претставува задачата да одговорат на различните побарувања на надарените и 

талентираните. Таквиот наставник создава чувство на заедништво и припадност во 

училницата, поставува високи очекувања од своите ученици, бидејќи тие всушност 

даваат толку колку што наставникот очекува од нив.  

Приказот од тврдење 14 е даден во табела 20 и график 18. 

                                       Табела 20:  Табеларен приказ за тврдење 14 

 

Графикон 18: Графички приказ – Тврдење 14
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„Задоволство и предизвик ми е да одговорам на различните 
побарувања на надарените и талентираните“

„Задоволство и предизвик ми е да одговорам на 

различните побарувања  на надарените и 

талентираните“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 0 0% 

2. Значително не се согласувам 1 1% 

3.Делумно се согласувам 3 3% 

4.Значително се согласувам 24 24% 

5.Потполно се согласувам 72 72% 

Вкупно: 100 испитаници 
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Тврдење 15 

„Сметам дека поседувам вештини со кои би ја поттикнал/а и развивал/а мотивацијата 

кај надарените и талентираните“ 

 

Со ова тврдење, 66% од испитаниците потполно се согласуваат, 25% значително се 

согласуваат, само 9% делумно се согласуваат. Никој од испитаниците не се изјасни со 

скала 1 и 2, односно со „значително или воопшто не се согласувам“. 

Значително висок процент од испитаниците потполно се согласуваат со тврдењето и 

стојат на ставот дека поседуваат вештини со кои би ја поттикнале и развивале 

мотивацијата кај надарените и талентираните. Тие наставници ја зголемуваат 

внатрешната мотивација кај овие ученици, поставувајќи им цел и насока на потребите и 

амбициите, континуирано стимулирајќи ги учениците за работа. 

Приказот од тврдење  15 е даден во табела 21 и график 19. 

 

                                              Табела 21:  Табеларен приказ за тврдење 15 

 

Графикон 19: Графички приказ – Тврдење 15
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„Сметам дека поседувам вештини со кои би ја поттикнал/а и 
развивал/а мотивацијата кај надарените и талентираните“

„Сметам дека поседувам вештини со кои би ја 

поттикнал/а и развивал/а мотивацијата кај 

надарените и талентираните“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 0 0% 

2. Значително не се согласувам 0 0% 

3.Делумно се согласувам 9 9% 

4.Значително се согласувам 25 25% 

5.Потполно се согласувам 66 66% 

Вкупно: 100 испитаници 
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1 – воопшто не се согласувам; 2 – значително не се согласувам; 3 – делумно се согласувам;                                                                                                                                  

4 – значително се согласувам; 5 – потполно се согласувам 

Трврдења 1 2 3 4 5 

  

1. Имам огромна желба да работам со надарени и талентирани деца! 0% 0% 6% 30% 64% 

2. Високо сум мотиваран/а за откривање и работа со надарените и 

талентираните! 

0% 1% 14% 33% 52% 

3. Имам огромна „слабост“ кон надарените и талентираните! 17% 6% 22% 27% 28% 

4. Имам перформанси да бидам добар наставник за надарените и 

талентираните! 

0% 1% 9% 39% 51% 

5.  Внатрешна мотивација е тоа што ме тера да работам со нив!  0% 1% 11% 30% 58% 

6. Умеам одлично да  ги почувствувам потребите на надарените и 

талентираните! 

0% 0% 13% 32% 55% 

7. На наставниците им треба финансиска мотивација за работа со надарени и 

талентирани! 

53% 20% 15% 5% 7% 

8. Како наставник можам многу да допринесам за надарените и талентираните 

ученици! 

0% 1% 5% 35% 59% 

9. Имам висока емпатија за надарените и талентираните! 1% 3% 12% 34% 50% 

10. Како наставник, кога би имал повисоки месечни примања,  работата со 

надарените и талентираните би била поуспешна! 

50% 15% 19% 5% 11% 

11. Поседувам доволно компетенции за работа со нив! 1% 1% 16% 31% 51% 

12. Имам континуирано голем интерес и за предметот кој го предавам и за 

работа со надарените и талентираните! 

0% 0% 10% 32% 58% 

13. Моето знаење сакам да го пренесам на сите ученици а посебно на 

надарените и талентираните! 

0% 1% 9% 16% 74% 

14. Задоволство и предизвик ми е да одговорам на различните побарувања  на 

надарените и талентираните ученици! 

0% 1% 3% 24% 72% 

15. Сметам дека поседувам вештини со кои би ја поттикнал/а и развивал/а 

мотивацијата кај надарените и талентираните ученици! 

0% 0% 9% 25% 66% 
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Според дадениот табеларен приказ, во истражувањето кое беше спроведено, скоро во 

сите тврдења, најголем број од испитаниците потполно се согласуваат со конкретно 

дефинираните тврдења.  

Посебна хипотеза 1. Висока внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот 

доведува до висока внатрешна (интринзичка) мотивација на учениците. Оваа помошна 

хипотеза ги опфаќа следните тврдења: 1, 2, 5, 12.  

Посебна хипотеза 2. Повисоката внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот е 

поврзана со повисоко ниво на перцепирано искуство за автономија во училницата од 

страна на учениците. Оваа помошна хипотеза ги опфаќа следните тврдења: 7, 10. 

Посебна хипотеза 3. Повисоката внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот е 

поврзана со повисоко ниво на согледано искуство за компетентност во училницата од 

страна на учениците. Оваа помошна хипотеза ги опфаќа следните тврдења: 8, 9, 13. 

Посебна хипотеза 4. Искуството на автономија на часовите е поврзано со повисока 

внатрешна (интринзичка) мотивација на учениците. Оваа помошна хипотеза ги опфаќа 

следните тврдења: 3, 14, 15. 

Посебна хипотеза 5. Искуството на компетентност во училницата е поврзано со 

повисока внатрешна (интринзичка) мотивација на учениците. Оваа помошна хипотеза 

ги опфаќа следните тврдења: 4, 6, 11. 
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3. Квантитативна анализа на резултатите добиени од прашалникот за 

учениците 

Вкупниот број на испитаници, кои во ова истражување беа вклучени како ученици, 

изнесува 100. Во следната табела и график ќе бидат претставени добиените резултати во 

однос на полот и возраста на учесниците.  

 

Возраст (години) Машки пол Женски пол Вкупно 

11г. 1 5 6 

12г. 7 4 11 

13г. 15 9 24 

14г. 28 31 59 

 51 49 100 

Табела 22: Возраст и пол на испитниците – ученици 

 

 

График 20: Возраст и пол на испитаниците – ученици 

 

Според горенаведените податоци, воочуваме дека во ова истражување опфатени се 

вкупно 100 ученици, на возраст од 11 до 14 години. На возраст од 11 години, 1 испитаник 

е од машки пол а 5 се од женски пол. На возраст од 12 години, 7 испитаници се од машки 

а 4 се од женски пол. На возраст од 13 години, 15 испитаници се од машки а 9 од женски 

пол. И најмногу испитаници кои беа опфатени со истражувањето, се на 14-годишна 

возраст, 28 од машки и 31 од женски пол. Вкупно испитаници на возраст од 11 години – 

6, на возраст од 12 години – 11, на возраст од 13 години – 24 и на возраст од 14 години 

– 59 ученици. 
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Тврдење 1: 

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидејќи ми е забавно.“ 

 

Со ова тврдење, при истражувањето опфатени се вкупно 100 ученици. Според добиените 

резултати, 9% се изјаснија дека воопшто не се согласува со ова тврдење. 32% значително 

не се согласуваат со ова тврдење, 45% делумно се согласуваат, 11% значително се 

согласуваат и само 3% потполно се согласуваат и тврдат дека учат и ги извршуваат 

своите училишни обврски бидејќи им е забавно. Добиениот приказ од истражувањето на 

на мислењето за ова тврдење ни укажува на претпоставка дека кај овие ученици, 

извршувањето на училишните обврски не е само од забава, туку делумно од тоа,  

извршувањето на обврските е предизвикано и од други фактори како што се поставена 

цел, високи аспирации, односно фактори кои ги мотивираат надарените и 

талентираните. 

Приказот од тврдење 1 е даден во табела 23 и график 21. 

 

                                              Табела 23:  Табеларен приказ за тврдење 1 

 

                      

                                    Графикон 21: Графички приказ – Тврдење 1 
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„ Ј А С  У Ч А М  И  Г И  И З В Р Ш У В А М  М О И Т Е  У Ч И Л И Ш Н И  О Б В Р С К И ,  

Б И Д Е Ј Ќ И  М И  Е  З А Б А В Н О “

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, 

бидејќи ми е забавно.“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 9 9% 

2. Значително не се согласувам 32 32% 

3.Делумно се согласувам 45 45% 

4.Значително се согласувам 11 11% 

5.Потполно се согласувам 3 3% 

Вкупно: 100 испитаници 
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Тврдење 2: 

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидејќи јас сакам мојот наставник 

да мисли дека сум добар/а ученик/чка..“ 

 

Според добиените резултати, прилично висок процент, скоро половина од испитаниците 

воопшто не се согласуваат со ова тврдење дека своите обврски ги извршуваат бидејќи 

сакаат наставникот да мисли дека се добри ученици. 22% од испитаниците значително 

не се согласуваат, 9 % делумно се согласуваат, 15% значително се согласуваат со ова 

тврдење а низок процент, само 6% од испитаниците потполно се согласуваат. 

Како заклучок може да се каже дека најголем дел од овие ученици своите обврски ги 

извршуваат водени од внатрешната мотивација, а не од некои надворешни фактори како 

задоволување на мислењето/желбата на наставникот. 

Приказот од тврдење 2 е даден во табела 24 и график 22. 

 

                                               

                                         Табела 24:  Табеларен приказ за тврдење 2 

 

                

Графикон 22: Графички приказ – Тврдење 2 
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„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидејќи јас сакам 
мојот наставник да мисли дека сум добар/а ученик/чка“

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, 

бидејќи јас сакам мојот наставник да мисли дека сум 

добар/а ученик/чка..“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 48 48% 

2. Значително не се согласувам 22 22% 

3.Делумно се согласувам 9 9% 

4.Значително се согласувам 15 15% 

5.Потполно се согласувам 6 6% 

Вкупно: 100 испитаници 
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Тврдење 3: 

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, за подоцна да можам да се запишам 

во добро училиште/факултет.“ 

 

Висок процент, 67% , односно над две третини од испитаниците, потполно се 

согласуваат со ова тврдење дека своите обврски ги извршуваат за подоцна да се запишат 

во добро училиште/факултет. Тоа би значело дека овие ученици имаат поставено цел 

пред себе и се стремат да ја постигнат истата, водени од внатрешната мотивација. 20% 

од испитаниците се изјаснија дека значително се согласуваат со ова тврдење и 13% 

делумно се согласуваат. Ниту еден од испитаниците не се изјасни дека воопшто или 

значително не се согласува. 

Приказот од тврдење 3 е даден во табела 25 и график 23. 

 

                                              Табела 25:  Табеларен приказ за тврдење 3 

 

                

Графикон 23: Графички приказ – Тврдење 3 
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„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, за подоцна да 
можам да се запишам во добро училиште/факултет“

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, за 

подоцна да можам да се запишам во добро 

училиште/факултет.“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 0 0% 

2. Значително не се согласувам 0 0% 

3.Делумно се согласувам 13 13% 

4.Значително се согласувам 20 20% 

5.Потполно се согласувам 67 67% 

Вкупно: 100 испитаници 
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Тврдење 4: 

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски,  за во иднина да имам добра 

професија..“ 

 

Висок процент, 60%, скоро две третини од испитаниците, потполно се согласуваат со 

ова тврдење дека своите обврски ги извршуваат за подоцна во иднина да имаат добра 

професија. Тоа би значело дека овие ученици имаат поставено цел пред себе и се стремат 

да ја постигнат истата, повторно водени од внатрешната мотивација, исто како и во 

тврдење 3. 29% од испитаниците се изјаснија дека значително се согласуваат со ова 

тврдење и 11% делумно се согласуваат. Ниту еден од испитаниците не се изјасни дека 

воопшто или значително не се согласува. 

Приказот од тврдење 4 е даден во табела 26 и график 24. 

 

                                              Табела 26:  Табеларен приказ за тврдење 4 

 

                

Графикон 24: Графички приказ – Тврдење 4 
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„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, за во иднина да 
имам добра професија“

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски,  за во 

иднина да имам добра професија..“ 
Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 0 0% 

2. Значително не се согласувам 0 0% 

3.Делумно се согласувам 11 11% 

4.Значително се согласувам 29 29% 

5.Потполно се согласувам 60 60% 

Вкупно: 100 испитаници 
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Тврдење 5: 

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски,  бидејќи во спротивно добивам 

притисок од дома.“ 

 

Според добиените резултати од спроведеното истражување, никој од испитаниците не 

се изјасни дека потполно се согласува со ова тврдење, а тоа би значело дека тие 

испитаници своите обврски ги извршуваат само за да не добиваат притисок од дома, 

односно тие испитаници не би имале внатрешна мотивација која би ги водела низ 

училишните обврски. 12% од испитаниците значително се согласуваат, 21% делумно се 

согласуваат и 27% значително не се согласуваат со ова тврдење. 40% од испитаниците 

се изјаснија дека воопшто не се согласува со тврдењето дека ги извршуваат своите 

обврски само за да не добиваат притисок од дома. Тоа доведува до претпоставка дека 

училишните обврски си ги извршуваат водени од лични (внатрешни) мотиви. 

Приказот од тврдење 5 е даден во табела 27 и график 25. 

 

                                              Табела 27:  Табеларен приказ за тврдење 5 

 

                 

Графикон 25: Графички приказ – Тврдење 5 
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„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидејќи во 
спротивно добивам притисок од дома“

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски,  

бидејќи во спротивно добивам притисок од дома.“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 40 40% 

2. Значително не се согласувам 27 27% 

3.Делумно се согласувам 21 21% 

4.Значително се согласувам 12 12% 

5.Потполно се согласувам 0 0% 

Вкупно: 100 испитаници 
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Тврдење 6: 

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски бидејќи сакам да научам нови 

работи. “ 

 

Резултатите од спроведеното истражување укажуваат на висок процент на испитаници 

кои потполно се согласуваат со ова тврдење дека тие учат бидејќи сакаат да научат нови 

работи. Тоа укажува на постоење на мотивација, желба да научат нови работи, да се 

стекнат со ново знаење. 27% од испитаниците значително се согласуваат а само 10 % 

делумно се согласуваат. Ниту еден од испитаниците не се изјасни дека значително или 

пак воопшто не се согласува со даденото тврдење. 

Приказот од тврдење 6 е даден во табела 28 и график 26. 

 

                                              Табела 28:  Табеларен приказ за тврдење 6 

 

 

                

Графикон 26: Графички приказ – Тврдење 6 
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„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидејќи сакам да 
научам нови работи“

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски 

бидејќи сакам да научам нови работи.“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 0 0% 

2. Значително не се согласувам 0 0% 

3.Делумно се согласувам 10 10% 

4.Значително се согласувам 27 27% 

5.Потполно се согласувам 63 63% 

Вкупно: 100 испитаници 
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Тврдење 7: 

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидејќи во спротивно ќе се 

расправам со наставниците.“ 

 

Спроред добиените резултати, повеќе од половината од испитаниците воопшто не се 

согласуваат со тврдењето дека своите училишни обврски ги извршуваат само за да не се 

расправаат со наставниците. Тоа укажува на фактот дека учениците ги исполнуваат 

своите училишни обврски поттикнати од внатрешната мотивација, т.е. извршувањето на 

обврските не е резултат на надворешен фактор. 34% од испитаниците значително не се 

согласуваат со ова тврдење. Процентот е во опаѓање, 10% делумно а 5% значително се 

согласуваат со тврдењето. Нема испитаници кои потполно се согласуваат со ова 

тврдење. 

Приказот од тврдење 7 е даден во табела 29 и график 27. 

 

                                              Табела 29:  Табеларен приказ за тврдење 7 

 

                

Графикон 27: Графички приказ – Тврдење 7 
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„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидејќи во 
спротивно ќе се расправам со наставниците“

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, 

бидејќи во спротивно ќе се расправам со наставниците.“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 51 51% 

2. Значително не се согласувам 34 34% 

3.Делумно се согласувам 10 10% 

4.Значително се согласувам 5 5% 

5.Потполно се согласувам 0 0% 

Вкупно: 100 испитаници 
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Тврдење 8: 

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидеjќи јас уживам во учењето.“ 

 

Резултатите добиени од спроведеното истражување укажуваат на висок процент 

испитаници, поточно 54%, кои согласно своите ставови и мислење, потполно се 

согласуваат со тврдењето дека своите училишни обврски ги исполнуваат бидејќи тие 

уживаат во учењето. Тоа укажува на фактот дека овие ученици се водени од внатрешна 

мотиви и за нив учењето претставува задоволство. 27% се изјаснија дека значително се 

согласуваат, 11 делумно и само 8% значително не се согласуваат со тврдењето. Никој од 

испитаниците не се изјасни со став дека воопшто не се согласува со ова тврдење. 

Приказот од тврдење 8 е даден во табела 30 и график 28. 

 

                                              Табела 30:  Табеларен приказ за тврдење 8 

 

                 

Графикон 28: Графички приказ – Тврдење 8 
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„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидејќи јас уживам 
во учењето“

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, 

бидеjќи јас уживам во учењето.“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 0 0% 

2. Значително не се согласувам 8 8% 

3.Делумно се согласувам 11 11% 

4.Значително се согласувам 27 27% 

5.Потполно се согласувам 54 54% 

Вкупно: 100 испитаници 
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Тврдење 9: 

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидејќи обожавам кога 

наставникот ќе ми укаже поголемо внимание и дополнителни обврски.“ 

 

Според добиените резултати од спроведеното истражување, многу мал е процентот на 

испитаници (6%) кои воопшто не се согласуваат со ова тврдење т.е. своите училишни 

обврски не ги извршуваат со цел наставникот да им укаже поголемо внимание и 

дополнителни обврски. 10% од испитаниците значително не се согласуваат со ова 

тврдење, 11% делумно, 20% значително се согласуваат, додека најголем број од 

испитаниците, 53%, малку повеќе од половина од испитаниците, потполно се 

согласуваат со ова тврдење! Тоа укажува на фактот кој веќе го имаме образложено а се 

однесува на дел од карактеристиките на надарените и талентираните - воспоставување 

на доверба, укажување на пофалби, внимание итн. Значи, сето тоа делува врз 

зголемување на внатрешната мотивација кај надарените и талентираните. 

Приказот од тврдење 9 е даден во табела 31 и график 29. 

                                              Табела 31:  Табеларен приказ за тврдење 9 

 

                 

Графикон 29: Графички приказ – Тврдење 9 
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„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидејќи обожавам 
кога наставникот ќе ми укаже поголемо внимание и дополнителни …

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, 

бидејќи обожавам кога наставникот ќе ми укаже 

поголемо внимание и дополнителни обврски.“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 6 6% 

2. Значително не се согласувам 10 10% 

3.Делумно се согласувам 11 11% 

4.Значително се согласувам 20 20% 

5.Потполно се согласувам 53 53% 

Вкупно: 100 испитаници 
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Тврдење 10: 

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидејќи во спротивно ќе имам лоши 

оценки. 

 

Според резултатите од истражувањето, конкретно за ова тврдење, поделени се 

мислењата и ставовите на испитаниците. 10%, т.е. најмалку од учениците опфатени со 

истражувањето се изјаснија дека потполно се согласуваат со тврдењето и ги исполнуваат 

училишните обврски само за да немаат лоши оценки, а не по своја желба и мотив. 19% 

значително се согласуваат, 31% (најголем број од испитаниците) делумно се 

согласуваат, 21% значително не се согласуваат и повторно 19% воопшто не се 

согласуваат со ова тврдење, т.е. тие ги извршуваат своите училишни обврски без 

причина да биде состојбата со лоши оценки. Една третина од испитаниците, што е и 

најголем број, делумно се согласуваат а тоа би водело кон тоа дека надарените и 

талентираните учат за да научат, за да се стекнат со ново знаење, да научат, да ги 

задоволат своите аспирации, а не за да не би имале лоши/добри оценки. 

Приказот од тврдење 10 е даден во табела 32 и график 30. 

                                              Табела 32:  Табеларен приказ за тврдење 10 

 

                 

Графикон 30: Графички приказ – Тврдење 10 
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„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидејќи во 
спротивно ќе имам лоши оценки“

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, 

бидејќи во спротивно ќе имам лоши оценки.“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 19 19% 

2. Значително не се согласувам 21 21% 

3.Делумно се согласувам 31 31% 

4.Значително се согласувам 19 19% 

5.Потполно се согласувам 10 10% 

Вкупно: 100 испитаници 
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Тврдење 11: 

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидејќи јас се срамам кога нешто 

нема да направам/научам. “ 

 

Според добиените резултати од истражувањето, 20% од испитаниците се изјаснија дека 

воопшто не се согласуваат со ова тврдење. 14% значително не се согласуваат. Највисок 

процент, 31%, делумно се согласуваат со ова тврдење. Тоа укажува на резервираност во 

ставовите и мислењата на испитаниците. 25% од испитаниците се изјаснија дека 

значително се согласуваат со ова тврдење и само 10 % потполно се согласуваат со 

конкретното тврдење. 

Приказот од тврдење 11 е даден во табела 33 и график 31. 

 

                                              Табела 33:  Табеларен приказ за тврдење 11 

 

                  

Графикон 31: Графички приказ – Тврдење 11 
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„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидејќи јас се 
срамам кога нешто нема да направам/научам“

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, 

бидејќи јас се срамам кога нешто нема да 

направам/научам.“ 

 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 20 20% 

2. Значително не се согласувам 14 14% 

3.Делумно се согласувам 31 31% 

4.Значително се согласувам 25 25% 

5.Потполно се согласувам 10 10% 

Вкупно: 100 испитаници 
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Тврдење 12: 

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидејќи јас едноставно морам да 

учам.“ 

 

Спроведеното истражување ги донесе резултатите за ова тврдење според кои апсолутно  

никој од испитаниците не се изјасни дека воопшто или значително не се согласува со 

ова тврдење т.е. да учат и да ги извршуваат училишните обврски бидејќи едноставно 

мораат да учат. Ставот на испитаниците е скоро поделен помеѓу останатите три скали 

на искажување на своите ставови, односно, 26% делумно се согласуваат, 39% 

значително се согласуваат и 35% потполно се согласуваат со ова тврдење. 

Приказот од тврдење 12 е даден во табела 34 и график 32. 

 

                                              Табела 34:  Табеларен приказ за тврдење 12 

 

                 

Графикон 32: Графички приказ – Тврдење 12 
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„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидејќи јас 
едноставно морам да учам“

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, 

бидејќи јас едноставно морам да учам.“ 

 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 0 0% 

2. Значително не се согласувам 0 0% 

3.Делумно се согласувам 26 26% 

4.Значително се согласувам 39 39% 

5.Потполно се согласувам 35 35% 

Вкупно: 100 испитаници 
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Тврдење 13: 

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидејќи наставникот ме 

поттикнува да учам.“ 

 

Според добиените резултати од спроведеното истражување, најголем процент (40%) од 

испитаниците се изјаснија дека потполно се согласуваат со ставот дека учат и ги 

извршуваат своите обврски бидејќи наставникот ги мотивира и поттикнува да учат. Тоа 

би значело дека наставникот има влијание, делува и ги поттикнува да учат и да се 

развиваат во своите потенцијали. 20% значително се согласуваат, само 9% (најмалку) 

делумно се согласуваат со ова тврдење. 10% значително не се согласуваат и 21% 

воопшто не се согласуваат со ова тврдење. Тие сметаат дека не е важен поттикот и 

влијанието на наставникот врз нивното учење и извршување на училишните обврски. 

Приказот од тврдење 13 е даден во табела 35 и график 33.  

 

                                              Табела 35:  Табеларен приказ за тврдење 13 

 

                 

Графикон 33: Графички приказ – Тврдење 13 
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„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидејќи 
наставникот ме поттикнува да учам“

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, 

бидејќи наставникот ме поттикнува да учам.“ 

 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 21 21% 

2. Значително не се согласувам 10 10% 

3.Делумно се согласувам 9 9% 

4.Значително се согласувам 20 20% 

5.Потполно се согласувам 40 40% 

Вкупно: 100 испитаници 
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Тврдење 14: 

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидејќи наставникот е одличен во 

својата професија и јас сакам да бидам како него.“ 

 

Според добиените резултати од спроведеното истражување, мислењето на испитаниците 

во однос на ова тврдење е следно: нема испитаници кои воопшто не се согласуваат со 

ова тврдење во кое ученикот учи бидејќи сака да биде како наставникот. Значително не 

се согласуваат само 1%, делумно 20%, 22% значително се согласуваат, и највисок 

процент од испитаниците, т.е. 57% потполно се согласуваат со ова тврдење. Со оглед на 

тоа што наставникот на некој начин треба да биде слика, пример и поттик за ученикот, 

можеби токму на тоа се должи и овој највисок процент на нивото на искажување на 

ставови и мислења преку дадените тврдења. Знаеме дека кај надарените и 

талентираните, една од нивните карактеристики беше и токму тоа да наставникот 

претставува слика, идол за надарениот ученик, т.е. индиректно преку тоа и будилник на 

мотивацијата кај ученикот. 

Приказот од тврдење 14 е даден во табела 36 и график 34.  

                                              Табела 36:  Табеларен приказ за тврдење 14 

                 

Графикон 34: Графички приказ – Тврдење 14 
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„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидејќи 
наставникот е одличен во својата професија и јас сакам да бидам како …

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, 

бидејќи наставникот е одличен во својата професија и 

јас сакам да бидам како него.“ 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 0 0% 

2. Значително не се согласувам 1 1% 

3.Делумно се согласувам 20 20% 

4.Значително се согласувам 22 22% 

5.Потполно се согласувам 57 57% 

Вкупно: 100 испитаници 
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Тврдење 15: 

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидејќи тоа е мој предизвик.“ 

 

Според добиените резултати од спроведеното истражување за испитување на ставовите 

и мислењата на учениците, нема испитаници кои воопшто не се согласуваат со ова 

тврдење. Само незначителен 1% значително не се согласуваат со ова тврдење. 25% се 

изјаснија дека само делумно се согласуваат а пак 21% значително се согласуваат. Висок 

процент, повеќе од половина од испитаниците потполно се согласуваат со тврдењето и 

своите училишни обврски си ги извршуваат бидејќи тоа всушност и е нивни предизвик. 

Овие ученици имаат мотивација, своја цел пред себе и се стремат да ја достигнат, т.е. 

тоа е всушност нивниот предизвик. 

Приказот од тврдење 15 е даден во табела 37 и график 35.  

 

                                              Табела 37:  Табеларен приказ за тврдење 15 

 

                 

Графикон 35: Графички приказ – Тврдење 15 

 

0

10

20

30

40

50

60

воопшто не 
се 

согласувам

значително 
не се 

согласувам

делумно се 
согласувам

значително 
се 

согласувам

потполно се 
согласувам 

0 1

25 21

53

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, бидејќи 
наставникот е одличен во својата професија и јас сакам да бидам како …

„Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, 

бидејќи тоа е мој предизвик.“ 

 

Фрекфенција: Процент: 

1. Воопшто не се согласувам 0 0% 

2. Значително не се согласувам 1 1% 

3.Делумно се согласувам 25 25% 

4.Значително се согласувам 21 21% 

5.Потполно се согласувам 53 53% 

Вкупно: 100 испитаници 
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1 – воопшто не се согласувам; 2 – значително не се согласувам; 3 – делумно се согласувам;                                                                                                                                  

4 – значително се согласувам; 5 – потполно се согласувам 

 

 

Според дадените табеларни податоци од спроведениот анкетен прашалник кај 

учениците, можеме да заклучиме дека со вкупно 8 трвдења испитаниците потполно се 

согласуваат, со 1 тврдење значително се согласуваат, со 3 тврдења делумно се 

согласуваат. Значително не се согласуваат со ниту едно од тврдењата а со 3 тврдења 

воопшто не се согласуваат. 

 

ТВРДЕЊА 

  

оцена 

   

Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, ... 

 

5.  4.  3.  

 

2.  1.  

 

1. ..., бидејќи ми е забавно. 3 11 45 32 9 

2....., бидејќи јас сакам мојот наставник да мисли дека сум добар/а 

   ученик/чка. 

6 15 9 22 48 

3...., за подоцна да можам да се запишам во добро училиште/факултет. 67 20 13 0 0 

4. ..., за во иднина да имам добра професија. 60 29 11 0 0 

5....., бидејќи во спротивно добивам притисок од дома. 0 12 21 27 40 

6. ..., бидејќи сакам да научам нови работи. 63 27 10 0 0 

7. ..., бидејќи во спротивно ќе се расправам со наставниците. 0 5 10 34 51 

8. ..., бидеjќи јас уживам во учењето. 54 27 11 8 0 

9. ..., бидејќи обожавам кога наставникот ќе ми укаже поголемо  

     внимание и дополнителни обврски. 

53 20 11 10 6 

10. ..., бидејќи во спротивно ќе имам лоши оценки. 10 19 31 21 19 

11. ..., бидејќи јас се срамам кога нешто нема да направам/научам. 10 25 31 14 20 

12. .., бидејќи јас едноставно морам да учам. 35 39 26 0 0 

13. ..., бидејќи наставникот ме поттикнува да учам. 40 20 9 10 21 

14. ..., бидејќи наставникот е одличен во својата професија и јас сакам  

      да бидам како него. 

57 22 20 1 0 

15. ..., бидејќи тоа е мој предизвик. 53 21 25 1 0 
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Посебна хипотеза 1. Висока внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот 

доведува до висока внатрешна (интринзичка) мотивација на учениците. Оваа помошна 

хипотеза го опфаќа тврдење: 3, 4, 6, 9, 13. 

Посебна хипотеза 2. Повисоката внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот е 

поврзана со повисоко ниво на перцепирано искуство за автономија во училницата од 

страна на учениците. Оваа помошна хипотеза го опфаќа тврдење: 1, 8. 

Посебна хипотеза 3. Повисоката внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот е 

поврзана со повисоко ниво на согледано искуство за компетентност во училницата од 

страна на учениците. Оваа помошна хипотеза го опфаќа тврдење: 11, 12, 15. 

Посебна хипотеза 4. Искуството на автономија на часовите е поврзано со повисока 

внатрешна (интринзичка) мотивација на учениците. Оваа помошна хипотеза ги опфаќа 

следните тврдења: 2, 5, 7. 

Посебна хипотеза 5. Искуството на компетентност во училницата е поврзано со 

повисока внатрешна (интринзичка) мотивација на учениците. Оваа помошна хипотеза 

ги опфаќа следните тврдења: 10, 14. 
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Одговорите од пополнетите инструменти од страна на наставниците и учениците како 

испитаници во спроведеното истражување беа внесени и статистички обработувани со 

статистичкиот софтвер SPSS.  

 

Резултати од дескриптивната статистика 

 

Пред да се навлезе во наодите од дескриптивната статистика за секоја од варијаблите, 

во овој дел од трудот ќе се анализираат одговорите на прашањата од прашалникот кои 

се однесуваат на демографските карактеристики на примерокот.                                                                

Во рамки на ова истражување преку анкетен прашалник, беа вклучени 100 ученици и 

100 наставници.  

Кога станува збор за полот на учениците, може да видиме дека примерокот е речиси 

изедначен по однос на половата структура. 

УЧЕНИЦИ Frequency Valid Percent 

Valid Машки 51 51.0 

Женски 49 49.0 

Total 100 100.0 

Табела 37: Полова структура на учениците – испитаници 

 

Во однос на возраста, најголем процент, или 59% од учениците се на возраст од 14 

години. 

УЧЕНИЦИ Frequency Valid Percent 

Valid 

11.00 7 7.0 

12.00 10 10.0 

13.00 24 24.0 

14.00 59 59.0 

Total 100 100.0 

Табела 38: Возраст на учениците – испитаници 
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Кога станува збор за примерокот на наставници, 78% од примерокот го сочинуваат 

лица од женски пол. 

 

 

 

 

 

                           Табела 39: Полова структура на наставниците – испитаници 

 

 

Во однос на возраста, најголем процент -78% од наставниот кадар се на возраст од 31 

до 50 години. 

НАСТАВНИЦИ Frequency Valid Percent 

Valid 

до 30 години 13 13.0 

31 до 50 години 78 78.0 

над 51 година 9 9.0 

Total 100 100.0 

  Табела 40: Возраст на наставниците – испитаници 

 

 

Во однос на работниот стаж, може да забележиме дека најголем процент 45% се со стаж 

од 5 до 15 години. 

 

 Табела 41: Работен стаж на наставниците – испитаници 

 

 

 

 

НАСТАВНИЦИ Frequency Valid Percent 

Valid 

Машки 22 22.0 

Женски 78 78.0 

Total 100 100.0 

НАСТАВНИЦИ Frequency Valid Percent 

Valid 

до 5 години 24 24.0 

од 5 до 15 години 45 45.0 

од 15 до 25 години 25 25.0 

над 25 години 6 6.0 

Total 100 100.0 
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Од друга страна пак, 78% од наставниот кадар се со завршено високо образование. 

 

НАСТАВНИЦИ Frequency Valid Percent 

Valid 

Високо 78 78.0 

М-р 12 12.0 

Д-р 10 10.0 

Total 100 100.0 

         Табела 42: Образование на наставниците – испитаници 

 

 

Инференцијална статистика 

 

Во рамки на ова истражување, учениците и наставниците имаа можност да одговорат на 

прашалник кој се однесува на нивната мотивација. 

За секоја од истражуваните варијабли ќе бидат презентирани основните статистички 

показатели: најнизок и највисок скор, аритметичка средина и стандардната девијација. 

Хипотезите се тестирани преку утврдување на корелацијата помеѓу варијаблите со 

примена на Пирсонов коефициент на корелација. 

 

Прашалникот на кој одговараа учениците се состои од пет под скали.  

Во следните две табели (табела 43,44) ќе бидат прикажани и интерпретирани 

дескриптивните статистици за секоја од истражувачките варијабли. 

 

УЧЕНИЦИ N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ученици - Внатрешна         

Мотивација 
100 13.00 30.00 25.4300 4.55107 

Ученици – други    

надворешни фактори 
100 5.00 15.00 11.5600 2.66409 

Ученици - Компетенции 100 6.00 10.00 8.3500 .91425 

Ученици – Автономија 100 3.00 8.00 6.5800 .93398 

Ученици – Искуство 100 6.00 9.00 7.1800 1.01881 

         Табела 43: Дескриптивни статистици - ученици 
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Од добиените резултати се гледа дека аритметичката средина на варијаблата „внатрешна 

мотивација“ изнесува М=25.4300, додека пак стандардното отстапување изнесува 

SD=4.55107. Анализирајќи ја варијаблата „влијание на други/надворешни фактори“ 

може да се увиди дека вредноста на аритметичката средина изнесува М=11.5600, а 

стандардната девијација SD=2.66409. Варијаблата „компетенции“ ги носи следните 

резултати: М=8.3500 и SD=.91425. „Автономија“ како варијабла ги доби следните 

резултати: М=6.5800 и SD=.93398. Што се однесува на „искуството“ како истражувачка 

варијабла, добиена е аритметичка средина М=7.1800 и SD=1.01881. Од висината на 

минималните и максималните емпириски скора, можеме да согледаме дека не се 

добиени ниту екстремно ниски ниту екстремно високи резултати. Во предвид треба да 

се земе тоа што кај секоја варијабла, во прашалникот немаше ист број на тврдења кои се 

однесуваа на неа. Највисока вредност на аритметичка средина е добиена кај 

„внатрешната мотивација“ а најниска вредност кај варијаблата „автономија“ – 

автономност на наставникот во училницата. Според прикажаните резултати, највисок 

степен на експонираност од сите истражувани варијабли има варијаблата „внатрешна 

мотивација“. Најниско отстапување е забележано кај варијаблата „компетенции“, додека 

највисоко отстапување има кај варијаблата „внатрешна мотивација“ (повторно 

напоменувам да се земе во предвид дека најголем број од тврдењата припаѓаа кон оваа 

варијабла). Интерпретацијата на стандардната девијација покажува дека дистрибуцијата 

со помала стандардна девијација е похомогена, податоците се погусто групирани околу 

аритметичката средина, додека пак поголемата вредност на стандардната девијација 

укажува поголема дисперзивност/распрсканост на податоците. 

Во рамки на ова истражување, прашалникот на кој одговараа наставниците исто 

така се состои од пет под скали. 

НАСТАВНИЦИ N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Наставници – Внатрешна 

мотивација 
100 12.00 20.00 17.8700 2.14455 

Наставници – Надворешна 

мотивација 
100 4.00 10.00 7.9500 1.88227 

Наставници - Кометенции 100 12.00 20.00 17.6200 2.16389 

Наставници - Автономија 100 8.00 15.00 11.8100 1.63729 

Наставници - Искуство 100 5.00 10.00 8.9400 1.17911 

Табела 44: Дескриптивни статистици - наставници 
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Во табела 44, презентирани се добиените скорови од истражувачките варијабли кои се 

однесуваат на наставниците, односно: минимален и максимален скор, аритметичка 

средина и стандардна девијација. Резултатите се следни: истражувачката варијабла 

„внатрешна мотивација“ има аритметичка средина М=17.8700 и стандардна девијација 

SD=2.14455. „Надворешната мотивација“ како варијабла истражувана паралелно со 

внатрешната мотивација, покажува скор за аритметичка средина М=7.9500 и стандардно 

отстапување SD=1.88227. Аритметичката средина кај варијаблата „компетенции“ 

изнесува М=17.6200, додека пак добиениот резултат за стандардната девијација 

изнесува SD=2.16389. Анализирајќи ја варијаблата „автономија“, забележуваме 

аритметичка средина М=11.8100 и стандардна девијација SD=1.63729. И последната 

варијабла која е истражувана го има следниот скор, аритметичка средина М=8.9400 и 

стандардна девијација SD=1.17911. Највисока вредност на аритметичка средина има кај 

варијаблата „внатрешна мотивација“ а најниска пак кај варијаблата „надворешна 

мотивација“. Тоа би значело дека кај наставниците највисоко изразена е внатрешната 

мотивација а најниско изразена е надворешната мотивација. Добиените резултати одат 

во прилог на тезата која се трудиме да ја потврдиме. 

 

 

Приказ на резултатите за поврзаноста помеѓу истражуваните варијабли 

 

Генерална хипотеза во рамки на овој магистерски труд гласи „Мотивацијата на 

наставникот е еден од најважните фактори за развој на надареноста“. 

 

Со цел потврдување на истата, поставени се пет посебни хипотези кои ќе бидат 

анализирани со помош на Пирсонов коефициент на корелација. Коефициентот на 

корелацијата всушност претставува степен на поврзаност помеѓу двете варијабли т.е. се 

испитува како варираат аритметичката средина и мерките на варијабилност. 

 

Хипотеза 1. Висока внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот доведува до 

висока внатрешна (интринзичка) мотивација на учениците. 

 

Со цел да се тестира оваа хипотеза, најпрво се пристапи кон утврдување на корелцијата 

на внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот со  внатрешна (интринзичка) 

мотивација на учениците.  
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Табела 45: Корелација на внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот со  

внатрешна (интринзичка) мотивација на учениците. 

 Ученици 

„внатрешна мотивација“ 

Наставници 

„внатрешна мотивација“ 

Интринзичка 

мотивација 

(Ученици) 

1 0.754** 

Интринзичка 

мотивација 

(Наставници) 

 1 

* Корелацијата е статистички значајна на ниво р=0,05 

** Корелацијата е статистички значајна на ниво р=0,01 

 

Резултатите укажуваат на тоа дека постои статистички значајна линеарна корелација 

меѓу интринзичната мотивација на наставниците и на учениците (r=0.754, p<0.01), 

односно дека хипотезата се потврди. 

 

Хипотеза 2. Повисоката внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот е 

поврзана со повисоко ниво на перцепирано искуство за автономија во училницата од 

страна на учениците. 

 

Со цел да се тестира оваа хипотеза, најпрво се пристапи кон утврдување на корелцијата 

на внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот со  перцепирано искуство за 

автономија во училницата од страна на учениците. 

 

Табела 46: Корелцијата на внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот со  

перцепирано искуство за автономија во училницата од страна на учениците. 

 Ученици 

„автономија“ 

Наставници 

„внатрешна мотивација“ 

Автономија 

(Ученици) 

1 0.446* 

Интринзична мотивација 

(Наставници) 

 1 

* Корелацијата е статистички значајна на ниво р=0,05 

** Корелацијата е статистички значајна на ниво р=0,01 
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Резултатите укажуваат на тоа дека постои статистички значајна линеарна корелација 

меѓу внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот со  перцепирано искуство за 

автономија во училницата од страна на учениците (r=0.446, p<0.05), односно дека 

хипотезата се потврди. 

 

Хипотеза 3. Повисоката внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот е 

поврзана со повисоко ниво на согледано искуство за компетентност во училницата од 

страна на учениците. 

Со цел да се тестира оваа хипотеза, најпрво се пристапи кон утврдување на корелцијата 

на внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот со  согледаното искуство за 

компетентност во училницата од страна на учениците. 

 

Табела 47: Корелцијата на внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот со 

согледаното искуство за компетентност во училницата од страна на учениците. 

 Ученици 

„компетентност“ 

Наставници 

„внатрешна мотивација“ 

Компетентност 

(ученици) 

1 0.476* 

Интринзична мотивација 

(Наставници) 

 1 

* Корелацијата е статистички значајна на ниво р=0,05 

** Корелацијата е статистички значајна на ниво р=0,01 

 

Резултатите укажуваат на тоа дека постои статистички значајна линеарна корелација 

меѓу внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот со  согледаното искуство за 

компетентност во училницата од страна на учениците (r=0.476, p<0.05), односно дека 

хипотезата се потврди. 

 

Хипотеза 4. Искуството на автономија на часовите е поврзано со повисока внатрешна 

(интринзичка) мотивација на учениците. 

 

Со цел да се тестира оваа хипотеза, најпрво се пристапи кон утврдување на корелцијата 

на внатрешна (интринзичка) мотивација на учениците со  автономијата на часовите која 

ја „рефлектираат“ наставниците. 
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Табела 48: Корелцијата на внатрешна (интринзичка) мотивација учениците со 

автономијата на часовите. 

* Корелацијата е статистички значајна на ниво р=0,05 

** Корелацијата е статистички значајна на ниво р=0,01 

 

Резултатите укажуваат на тоа дека постои статистички значајна линеарна корелација 

меѓу внатрешна (интринзичка) мотивација учениците со автономијата на часовите 

(r=0.646, p<0.01), односно дека хипотезата се потврди. 

 

Хипотеза 5. Искуството на компетентност во училницата е поврзано со повисока 

внатрешна (интринзичка) мотивација на учениците. 

 

Со цел да се тестира оваа хипотеза, најпрво се пристапи кон утврдување на корелцијата 

на внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот со  перцепирано искуство за 

автономија во училницата од страна на учениците. 

 

Табела 49: Корелцијата на внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот со  

перцепирано искуство за автономија во училницата од страна на учениците. 

 Ученици 

„автономија“ 

Наставници 

„внатрешна мотивација“ 

Автономија 

(ученици) 

1 0.796** 

Интринзична 

мотивација 

(наставници) 

 1 

* Корелацијата е статистички значајна на ниво р=0,05 

** Корелацијата е статистички значајна на ниво р=0,01 

 

 Наставници 

„автономија“ 

Ученици 

„внатрешна мотивација“ 

Автономија 

(наставници) 

1 0.646** 

Интринзичка 

мотивација 

(ученици) 

 1 
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Резултатите укажуваат на тоа дека постои статистички значајна линеарна корелација 

меѓу внатрешна (интринзичка) мотивација на наставникот со  перцепирано искуство за 

автономија во училницата од страна на учениците (r=0.796, p<0.01), односно дека 

хипотезата се потврди. 
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Заклучни согледувања 

 

Целта на оваа теза е да се открие поврзаноста помеѓу внатрешната мотивација на 

наставникот и внатрешната мотивација на учениците. Од една страна, се испитува 

директното влијание, односно дали високата внатрешна мотивација на наставниците 

директно влијае на мотивацијата за учење на учениците. Од друга страна, се испитува и 

индиректното влијание, поточно дали мотивацијата на наставникот придонесува за 

задоволување на основните потреби во училницата и тоа доведува до повисока 

внатрешна мотивација на ученикот. 

Согласно добиените резултати од спроведеното емпириско истражување, 

можеме да ги заклучиме следните истражувачки сознанија: 

- Посебна хипотеза 1, која гласи „ Висока внатрешна (интринзичка) мотивација на 

наставникот доведува до висока внатрешна (интринзичка) мотивација на учениците.“ – 

се прифаќа. Резултатите прикажани во погорниот збирен табеларен приказ, укажуваат 

на висок процент на испитаници кои потполно се согласуваат со конкретното тврдење. 

Значи високата внатрешна мотивација кај наставниците влијае и доведува до висока 

внатрешна мотивација кај учениците. 

- Посебна хипотеза 2, која гласи „ Повисоката внатрешна (интринзичка) 

мотивација на наставникот е поврзана со повисоко ниво на перцепирано искуство за 

автономија во училницата од страна на учениците. “ – се прифаќа. Резултатите 

прикажани во погорниот збирен табеларен приказ, укажуваат дека повисоката 

внатрешна мотивација на наставникот е директно поврзана со повисокото ниво на 

перцепирано искуство за автономија во училницата, од страна на учениците. Повисоката 

внатрешна мотивација на наставникот доведува до автономија на наставникот во 

училницата, па како резултат на тоа кај учениците се формира слика, идол, личност која 

со своето знаење и искуство допринесува за будење на доверба меѓусебно, што пак 

резултира со будење и развивање на мотивацијата кај учениците. 

- Посебна хипотеза 3, која гласи „Повисоката внатрешна (интринзичка) 

мотивација на наставникот е поврзана со повисоко ниво на согледано искуство за 

компетентност во училницата од страна на учениците.“ – се прифаќа. Резултатите 

прикажани во погорниот збирен табеларен приказ, укажуваат дека повисоката 

внатрешна мотивација на наставникот е поврзана со повисоко ниво на искуство и 

компетентност во училницата, што пак доведува до зголемување на мотивацијата кај 
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ученикот. Интелектуалната компетентност и искуството на наставникот, доведуваат до 

повисока мотивираност за раст и развој кај надарените и талентираните. 

- Посебна хипотеза 4, која гласи „Искуството на автономија на часовите е 

поврзано со повисока внатрешна (интринзичка) мотивација на учениците.“ – се прифаќа. 

Резултатите прикажани во погорниот збирен табеларен приказ, укажуваат на 

меѓусебната врска помеѓу искуството за автономија на часот и повисоката внатрешна 

мотивација на учениците. 

- Посебна хипотеза 5, која гласи „ Искуството на компетентност во училницата е 

поврзано со повисока внатрешна (интринзичка) мотивација на учениците.“ – се прифаќа. 

Резултатите прикажани во погорниот збирен табеларен приказ, укажуваат на 

меѓусебната врска помеѓу искуството на компетентност во училницата и повисоката 

внатрешна мотивација на учениците. 

Во контекст на тоа, генералната хипотеза на истражувањeто која гласи:  

Бидејќи мотивацијата на наставникот е еден од најважните фактори за развој на 

надареноста,  генерална претпоставка е тоа дека мотивацијата на наставникот е 

круцијален фактор при поттикнувањето и развивањето на мотивацијата кај надарените 

и талентираните ученици – се прифаќа. 

 

Накратко, може да се каже дека постои директен ефект на внатрешната 

мотивација на наставникот врз мотивацијата на учениците (хипотеза 1). Исто така, 

хипотезите 2 и 3, имено дека постои поврзаност помеѓу внатрешната мотивација на 

наставникот и перцепцијата на ученикот за автономија и компетентност на часот, се 

потврдуваат. Овие резултати покажуваат дека може да се забележат индиректни ефекти 

на мотивацијата на наставникот врз мотивацијата на учениците. Сепак, хипотезите 4 и 5 

може да се потврдат во ова истражување. Може да се потврди значајна корелација 

помеѓу искуството на автономија на часот и внатрешната мотивација на ученикот 

(хипотеза 4). Истото важи и за искуството на компетентност во училницата (хипотеза 5). 

Може да се докаже дека постои корелација помеѓу внатрешната мотивација на 

учениците и искуството на автономија и компетентност, како и тоа дека внатрешната 

мотивација на наставникот има влијание врз перцепцијата на искуството на автономија 

и компетентност. Внатрешната мотивација на учениците, исто така, може да се определи 

со согледаното искуство на автономија во училницата. Однесувањето на наставникот 

кое промовира автономија влијае позитивно врз мотивацијата на учениците за учење. 
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Од друга страна, од гледна точка на наставникот, внатрешната мотивација на 

наставникот, поддршката и грижата за автономијата придонесоа за разјаснување на 

внатрешната мотивација на учениците. 

За внатрешната мотивација на наставниците, важна улога би можеле да играат и 

условите на институционалната рамка или согледаниот притисок на работа, со други 

зборови условите во училишниот систем.  

Како заклучок, може да се каже дека на поставениот модел на истражување, а со 

тоа и на истражувачкото прашање формулирано на почетокот, колку мотивацијата на 

наставниците влијае на мотивацијата на учениците, може да се одговори позитивно. 

Бидејќи претходните истражувачки студии покажуваат дека внатрешната мотивација на 

учениците е силно поврзана со искуството на автономија и компетентност во 

училницата, оваа врска може да се потврди и тука. Се докажа и дека внатрешната 

мотивација на наставникот игра значајна улога. Во оваа студија, внатрешната 

мотивација на наставникот покажува директно влијание врз внатрешната мотивација на 

ученикот. Исто така, се пронајде значајна корелација помеѓу мотивацијата на 

наставникот и перцепцијата на учениците за автономија и компетентност во наставата. 

Дали наставникот е суштински мотивиран, може да се опише со тврдења како 

што се „Јас сум заинтересиран за професијата наставник“ или „Јас навистина уживам да 

работам со надарени и талентирани“. Тврдењата кои беа користени за истражување на 

мотивацијата на наставниците за оваа теза се базираат на истражувањето на 

наставниците за мотивациската ориентација. Беа собрани податоци за 15 тврдења од 

прашалникот. Тврдењата  ги отсликуваат и внатрешните и надворешните мотиви за 

избор на кариера и работа со надарени и талентирани.  

Треба да се запазат три основни психолошки потреби: потребата за 

самоопределување, да се доживее компетентност и да се биде социјално интегриран. Не 

е доволно да се создаде пријателска атмосфера за учениците да искусат чувство на 

„оптимално функционирање“ во нивните процеси на учење. Наместо тоа, наставникот 

мора да се обиде да ја дизајнира средината за учење на таков начин што би создал услови 

и  можности, во процесот на настава/учење да се доживее компетентност, автономија и 

социјална интеграција. Наодите укажуваат дека наставниците кои самите велат дека 

уживаат да ја вршат својата работа со задоволство и дека се поавтономни, 

самоопределени, мотивирани, покажуваат подобар квалитет на наставата. Резултатите 

покажуваат дека наставниците кои се изложени на поголем притисок  се помалку 
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мотивирани да предаваат на самоопределен начин и тоа негативно се одразува на 

квалитетот на наставата. Од ова може да се заклучи и дека колку помалку наставниците 

се мотивирани на самоопределен начин, толку е поголема веројатноста тие да се 

ориентираат кон контролиран стил на настава. Соодветно на тоа, можеме да заклучиме 

дека  наставниците кои се помалку суштински мотивирани да поучуваат, имаат 

тенденција да следат контролиран стил на настава, наместо стил на поучување што ја 

поддржува автономијата. Друг важен резултат од студијата е дека мотивацијата на 

учениците и однесувањето, биле директно под влијание на мотивацијата на наставникот. 

Ова сугерира дека внатрешната мотивација на учениците е поврзана со поголем 

ангажман на наставниците. 

Мотивацијата не само што игра улога за учениците, туку е важна и за 

наставниците, бидејќи мотивацијата доведува до продуктивност и благосостојба. Сите 

ученици, без оглед на нивното потекло и способности, носат внатрешни мотивациони 

ресурси со себе. Надворешно мотивираните ученици често ги обвинуваат другите, како 

што е наставникот, за нивните неуспеси. Мотивираните ученици се трудат повеќе, но 

почесто страдаат од анксиозни состојби. Кога учениците се суштински мотивирани, ова 

оди рака под рака со интерес и радост во учењето, како и со позитивните стратегии за 

справување. Затоа, наставниците треба да се обидат да ја стимулираат внатрешната 

мотивација. Наставниците кои промовираат автономија ги слушаат своите ученици 

почесто и повнимателно. Тие исто така ги охрабруваат учениците да се вклучат во 

училницата и да ги побараат/реализираат своите идеи. Автономните наставници се 

обидуваат да им понудат на учениците интересни задачи за учење а не само да се 

занимаваат со посочените наставни материјали. Емпириските студии покажуваат дека 

согледуваната компетентност на учениците може да се зајакне со позитивни повратни 

информации од наставникот а така има и зголемување на внатрешната мотивација. 

Доколку наставникот успее да ги земи во предвид потребите за автономија, 

компетентност и социјална инклузија преку унапредување на автономијата и 

структурата, тоа ќе доведи до зголемено внимание и напор од страна на учениците. 

Емпириските студии покажуваат дека автономно мотивираните ученици имаат подобри 

резултати, пријавуваат почесто внатрешен интерес за учење, активно учествуваат во 

училницата и ги оценуваат своите сопствени компетенции повисоко. Така, автономната 

поддршка во училницата доведува до подетална обработка на информациите, до 

повисоко концептуално разбирање и поголема креативност, промовира позитивни 

чувства и благосостојба. 
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За идни истражувања на оваа тема, би имало смисла фокусот да биде ставен 

првенствено на мотивацијата на наставниците. Препорачливо е да се конструира 

прашалник кој ќе го земе предвид задоволувањето на основните психолошки потреби на 

наставниците во согласност со теоријата на самоопределување. Кои фактори би можеле 

да играат значајна улога, за наставниците да ги дизајнираат часовите на таков начин што 

основните психолошки потреби на учениците би се задоволиле, а со тоа и теоретски и 

емпириски докажаните позитивни ефекти врз внатрешната мотивацијата на ученикот би 

можеле да се зајакнат?!  
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Прилог 1 

 

Прашалник  за утврдување на  степенот и видот на мотивацијата на 

наставникот за работа со надарените и талентираните 

Почитувани,  

поставените прашања се однесуваат за испитување на Вашите ставови и мислења кои се 

однесуваат на утврдување на степенот и видот на мотивацијата на наставниот кадар за 

работа со надарените и талентираните ученици. Одговорите на прашалникот имаат 

анонимен карактер и ќе бидат употребени само во научни цели за извлекување на 

генерални заклучоци со цел подобрување на третманот на надарените и талентираните 

во образованието. 

 

Пол                                  машки                        женски                                  

Возраст  до 30 години     од 31 до 50 години       над 50 години 

Образование      вишо образование  високо образование  магистерски студии  докторски студии                               

Работен стаж            до 5 години         од 5 до 15 години       од 15 до 25 години      над 25 години 

 

Ве молиме, прочитајте ги долунаведените тврдења и искажете ги Вашите ставови и 

мислења по однос на истите, со тоа што ќе обележите една од оценките од 1 до 5. 

 

5.Потполно 

се 

согласувам 

4. Значително 

се согласувам 

3. Делумно се 

согласувам 

2. Значително 

не се 

согласувам 

1. Воопшто не 

се согласувам 

 

Трврдења 1 2 3 4 5 

1. Имам огромна желба да работам со надарени и талентирани деца!      

2. Високо сум мотиваран/а за откривање и работа со надарените и 

талентираните! 

     

3. Имам огромна слабост кон надарените и талентираните!      

4. Имам перформанси да бидам добар наставник за надарените и 

талентираните! 
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5.  Внатрешна мотивација е тоа што ме тера да работам со нив!       

6. Умеам одлично да  ги почувствувам потребите на надарените и 

талентираните! 

     

7. На наставниците им треба финансиска мотивација за работа со надарени 

и талентирани! 

     

8. Како наставник можам многу да допринесам за надарените и 

талентираните ученици! 

     

9. Имам висока емпатија за надарените и талентираните!      

10. Како наставник, кога би имал повисоки месечни примања,  работата со 

надарените и талентираните би била поуспешна! 

     

11. Поседувам доволно компетенции за работа со нив!      

12. Имам континуирано голем интерес и за предметот кој го предавам и за 

работа со надарените и талентираните! 

     

13. Моето знаење сакам да го пренесам на сите ученици а посебно на 

надарените и талентираните! 

     

14. Задоволство и предизвик ми е да одговорам на различните побарувања  

на надарените и талентираните ученици! 

     

15. Сметам дека поседувам вештини со кои би ја поттикнал/а и развивал/а 

мотивацијата кај надарените и талентираните ученици! 

     

 

Ви благодарам  на соработката  

Со почит, 

Билјана Митковска 
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Прилог 2 

 

Анкетен прашалник за утврдување на мотивацијата на учениците 

Почитувани, 

Овој анкетен прашалник е анонимен и се пополнува по Ваша лична желба. Се работи за 

истражување во рамките на магистерски труд. Добиените резултати ќе се користат 

исклучиво за доказ на поставените хипотези во дисертацијата. Темата на истражување е 

„Влијанието на мотивацијата на наставникот во работата со надарените и талентираните 

и нивниот развој“. 

Пол                                  машки                        женски                                  

Возраст  11 години  12 години        13 години        14 години 

 

Ве молиме, прочитајте ги долу наведените тврдења и искажете ги Вашите ставови и 

мислења по однос на истите, со тоа што ќе обележите една од оценките од 1 до 5. 

 

 

ТВРДЕЊА  

  Јас учам и ги извршувам моите училишни обврски, ... 5.  4.  3.  

 

2.  1.  

 

1. ..., бидејќи ми е забавно.      

2....., бидејќи јас сакам мојот наставник да мисли дека сум добар/а    

   ученик/чка. 

     

3...., за подоцна да можам да се запишам во добро    

    училиште/факултет. 

     

4. ..., за во иднина да имам добра професија.      

5....., бидејќи во спротивно добивам притисок од дома.      

6. ..., бидејќи сакам да научам нови работи.      

7. ..., бидејќи во спротивно ќе се расправам со наставниците.      

8. ..., бидеjќи јас уживам во учењето.      

9. ..., бидејќи обожавам кога наставникот ќе ми укаже поголемо  

     внимание и дополнителни обврски. 

     

5.Потполно 

се 

согласувам 

4. Значително 

се согласувам 

3. Делумно се 

согласувам 

2. Значително 

не се 

согласувам 

1. Воопшто не 

се согласувам 
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10. ..., бидејќи во спротивно ќе имам лоши оценки.      

11. ..., бидејќи јас се срамам кога нешто нема да направам/научам.      

12. .., бидејќи јас едноставно морам да учам.      

13. ..., бидејќи наставникот ме поттикнува да учам.      

14. ..., бидејќи наставникот е одличен во својата професија и јас    

      сакам да бидам како него. 

     

15. ..., бидејќи тоа е мој предизвик.      

 

Ви благодарам  на соработката  

                                                                                                                      Со почит,  

                                                                                                                Билјана Митковска 

 


