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Вовед 
 

Намената на овој документ е преку самоевалуација на практики за настава за контроверзни прашања, 

наставниците да имаат увид и согледувања на моменталната состојба за дадени теми, кое ќе овозможи 

соодветно планирање и одредување на приоритети за понатаму. Целта е да обезбеди ресурс за планирање 

базирано на повратни информации, конструктивен опфат за реализација на настава, да се зајакне учењето и 

оценувањето на содржини што произлегуваат од контроверзни теми. Алатката како почетната точка го зема 

развојот на Референтната рамка на компетенции за демократска култура на Советот на Европа, која се заснова 

на верувањето дека една од основните задачи на образовните системи, училиштата и универзитетите треба да е 

подготовката на младите луѓе за демократско граѓанство, интеркултурен дијалог, транспарентност и вклучување 

на сите засегнати страни на локално и национално ниво. Дополнително, наставата за контроверзни прашања се 

вклопува при изучување на вредностите за човекови права, демократија и владеење на правото. Моделот на 

Компетенции за демократска култура (КДК) нуди 4 (четири) области, со вкупно 20 развиени компетенции, при 

што за секоја компетенција има сет на дескриптори кои се однесуваат на три нивоа (основно, средно и напредно 

ниво) на компетентност. Четирите области што се потребни на индивидуата за да биде активен учесник во 

демократска култура/општество/група опфаќаат: вредности, ставови, вештини, и како засебен дел, знаења и 

критичко разбирање. Дескрипторите се однесуваат само оние вредности, ставови, вештини, знаења и разбирања 

што можат да се учат, предаваат или пак да се оценуваат. Моделот на КДК може да влијае врз курикулумите на 

различни нивоа на одлучување: на ниво на систем, на институционално ниво, на ниво на предмет или на ниво на 

училница и на ниво на ученик. 

 

Следејќи го растечкиот консензус дека демократското граѓанство, почитта за човековите права и меѓукултурното 

разбирање поефективно се совладуваат преку практични вежби отколку преку слепо акумулирање на факти, тоа 

води кон вклучување во курикулумот за демократско граѓанство на нови, непредвидливи и контроверзни видови 

на наставни и воннаставни содржини. 

 

Терминот „контроверзно прашање“ се користи на различни начини на различни места. Дефиницијата што се 

покажа како најкорисна во европските земји вклучени во пилот-проект е „контроверзните прашања се прашања 

што будат силни чувства и ги разделуваат заедниците и општеството“. Вообичаено, контроверзните прашања се 

опишуваат како актуелни спорови или проблеми кои будат силни емоции, генерираат контрадикторни 

објаснувања, и бараат решенија засновани врз алтернативни верувања или вредности или пак решенијата се 

засновани на различни, а може и конкурентни интереси и како резултат на таа комплексност, имаат тенденција 

да го поделат општеството. Ваквите прашања честопати не можат да се решат со едноставно прибирање 

докази. 

 

Во рамки на креираниот пакет за обука на наставници „Предавања за контроверзни прашања преку едукација за 

демократско граѓанство и човекови права“ дефинирани се три области на професионални компетенции за 

настава за контроверзни прашања кај наставниците. 

 

1. Област на личен развој 

• Свесност за сопствените верувања и вредности и за тоа како тие се обликувани преку личното 

искуство и саморефлексијата, како и потенцијалното влијание на истите врз начинот на 

подучување на контроверзни прашања.  

• Свесност и саморефлексија за добрите и лошите страни на откривањето на сопствените 

верувања и вредности пред учениците и изградена лична политика за споделување на 

сопствените вредности и верувања врз основа на придобивките за учениците и чувството за 

личен интегритет. 
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2. Област на теоретско знаење 

• Разбирање како се појавува контроверзност и начините на нејзино решавање во демократија, 

вклучително и разбирање на придонесот на демократскиот дијалог и мирното решавање на 

конфликти. 

• Разбирање на улогата на наставата за контроверзни прашања во образование за демократско 

граѓанство (ОДГ) и образование за човекови права (ОЧП), вклучително за целите, методите и 

предизвиците и како истите можат да се надминат. 

3. Област за практична примена 

• Користење на широк распон на различни наставни улоги (на пр. „неутрален претседавач“, 

„објаснувач“, „адвокат на ѓаволот“ и „граѓанин“), соодветно нивно избирање и спроведување во 

согласност со околностите.  

• Сензитивно и безбедно управување со контроверзното прашање преку избор и примена на 

соодветни наставни стратегии, на пр. воспоставување на основни правила на дискусија, де-

персонализирање и стратегии за дистанцирање, структурирање на дискусијата, итн.  

• Праведно презентирање на контроверзното прашањата во недостаток на неутрални, 

избалансирани или сеопфатни извори на информации, на пр. преку употреба на учење 

засновано на решавање на проблеми или учење засновано на истражување. 

• Справување со спонтани прашања и забелешки кои произлегуваат од контроверзните теми преку 

градење доверба, и искористувајќи ги истите во позитивни можности за предавање. 

• Соработка со други засегнати страни за воведување и предавање на контроверзни прашања, на 

пр. училишниот персонал, родителите или другите, со цел да се збогатат можностите за 

стекнување искуството на учениците, како и да се преземе одговорност и сопственост врз 

предизвикот за настава за контроверзни прашања. 

 

Самоевалуацијата на практики за настава за контроверзни прашања опфаќа два дела. Целта на овој документ 

е да го надополни Пакетот за обука за наставниците каде се опфатени предизвиците при предавање на 

контроверзни прашања во наставата. И самоевалуацијата и пакетот ги поддржуваат наставниците да ја 

препознаат вредноста на ангажирањето на младите во контроверзните прашања и соодветно да развијат 

самодоверба и компетенции и да ги направат дел од нивната секојдневна пракса, особено преку: 

• Создавање на „безбедни катчиња“ во училницата каде што учениците ќе можат слободно и без страв да 

истражуваат прашања коишто ги засегаат; 

• Употреба на наставни стратегии и техники кои промовираат отворен и почитуван дијалог. Пакетот 

потврдува дека иако не постојат „брзи поправки“ и не секоја тема е соодветна за секоја возрасна група, 

на крајот на краиштата нема добра причина зошто контроверзните прашања треба да се избегнуваат во 

училиштата и училниците, но има добри причини зошто не треба. 
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Дел 1: Основните професионални компетенции на наставниците во основните и 

средните училишта 
 

Првиот дел од практиките поврзани со самоевалуација е креиран врз основа на Правилникот за основните 

професионални компетенции на наставниците во основните и средните училишта по подрачја, донесен од 

страна на Министерот за образование и наука со  Бр.18-3999/1 од 18.03.2020 година. Согласно овој Правилник, 

основните професионални компетенции опфаќаат: основни знаења, способности и вештини коишто ги поседува 

наставникот за да може квалитетно да ја извршува наставничката професија. Основните професионални 

компетенции опфаќаат професионални вредности, професионални знаења и разбирања, како и професионални 

способности и вештини во следните подрачја: 

1. Знаења за наставниот предмет и за воспитно образовниот систем;  

2. Учење и поучување;  

3. Создавање на стимулативна средина за учење;  

4. Социјална и образовна инклузија; 

5. Комуникација и соработка со семејството и заедницата;  

6. Професионален развој и професионална соработка. 

 

Следи преглед на дел од содржините од Правилникот за основните професионални компетенции на 

наставниците во основните и средните училишта, како основ и можност за развивање на самоевалуациски 

алатки. Односно, понудената содржина претставува еден можен увид во поврзаноста на содржините од 

Правилникот со трите области на професионални компетенции за настава за контроверзни прашања кај 

наставниците. 

 

 

1. Во рамки на подрачјето Знаење за наставниот предмет и воспитно-образовниот систем, опфатени се 

професионалните способности и вештини за:  

• развивање критички однос кај учениците за материјата од наставниот предмет и помагање да го 

проценат од аспект на нивната научна заснованост, и  

• водење според општите принципи на системот на воспитание и образование. 

Овие членови се земени како појдовна основа за развивање на индикатор за самопроценка, дали одредено 

контроверзно прашање може да се разгледа во рамки на наставниот план. 

 

Избор на прашања:  

1. Во кој степен идентификуваното контроверзно прашање може да се опфати во мојот наставен предмет? 

2. На кој начин развивам критички однос кај учениците низ материјата од наставниот предмет за даденото 

контроверзно прашање и како им помагам на учениците да развиваат проценки врз научна заснова? 

3. Дали начинот на обработка на контроверзното прашање ги следи општите принципи на системот на 

воспитание и образование? 

 

Прилог бр.1 – подрачје Знаење за наставниот предмет и за воспитно-образовниот систем (Основните 

професионални компетенции што треба да ги поседува наставникот од ова подрачје се дадени во прилог бр.1 и 

се составен дел на Правилникот). 

 

 

2. Во рамки на подрачјетo Учење и поучување, опфатени се професионалните способности и вештини за:  

• планирање врз основа на рефлексијата на сопствената работа и повратна информација од учениците;  

• фокусирање на процесот на поучување и учење на ученикот.  

Овие членови се земени како основа за развивање на следните индикатори: создавање и одржување отворена и 

стимулативна средина што поттикнува критичко учење и учење по пат на истражување; учење и независност; 
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дијагностичко и формативно оценување е навремено и соодветно; и се сослушуваат и почитуваат ставовите, 

мислењата и интересите на учениците. 

 

Избор на прашања:  

1. Во кој степен во процесот на планирање и подготовка на наставата вклучувам теми кои потекнуваат од 

мојата/сопствена рефлексија за одредена контроверзна тема или вклучувам теми кои потекнуваат од 

учениците? 

2. Во кој степен кога ја реализирам наставата во фокус се конкретни ученици од моите 

одделенија/класови? 

3. Во кој степен создавам и одржувам стимулативна средина за настава за дадено контроверзно прашање, 

и при тоа поттикнувам критичко учење и учење по пат на истражување, учење и независност? 

4. Дали навремено и соодветно правам дијагностички и формативни проценки на знаењето вештините и 

ставовите на учениците за дадено контроверзно прашање?  

5. На кој начин демонстрирам дека ги слушам и почитувам ставовите, мислењата и интересите на 

учениците при обработка на дадено контроверзно прашање? 

 

(Основните професионални компетенции од ова подрачје се дадени во Прилог бр.2 и се составен дел на 

Правилникот). 

 

 

3. Во рамки на подрачјето Создавање на стимулативна средина за учење, опфатени се професионалните 

способности и вештини за:  

• организирање на стимулативна средина за учење (на пр. охрабрување на различно мислење, 

позитивен однос кон грешките и сл.); и 

• користење на соодветни техники и стилови на комуникација во зависност од учениците и 

ситуацијата. 

Овие членови се земени како појдовна основа за развивање на индикатор за самопроценка, дали одредено 

контроверзно прашање може да се разгледа во рамки на креирањето на стимулативна средина за учење. 

 

Избор на прашања: 

1. Кои техники и методи ги користам за креирање на стимулативна средина за учење? 

2. Со колкав број на техники и стилови на комуникации владеам со цел соодветно презентирање на 

дадено контроверзно прашање? 

 

(Основните професионални компетенции што треба да ги поседува наставникот од ова подрачје се дадени во 

Прилог бр.3 и се составен дел на Правилникот). 

 

 

4. Во рамки на Подрачјето: Социјална и образовна инклузија, опфатени се професионалните способности и 

вештини за:  

• учество во процесот на индентификација на специфичните образовни потреби заедно со стручната 

служба и користење на различни методи за диференцијација и индивидуализација на наставата. 

Овој член е земен како појдовна основа за развивање на индикатор за самопроценка, дали одредено 

контроверзно прашање може да се разгледа во рамки на Социјална и образовна инклузија. 

 

Избор на прашања:  

1. Колку често обработувам контроверзни прашања што произлегуваат од учениците користејќи методи за 

диференцијација и индивидуализација за дадено контроверзно прашање? 
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2. На кој начин го олеснувам процесот на индивидуализација и колку често соработувам со стручната 

служба? 

 

(Основните професионални компетенции што треба да ги поседува наставникот од ова подрачје се дадени во 

Прилог бр.4 и се составен дел на Правилникот). 

 

 

5. Во рамки на подрачјето Комуникација и соработка со семејството и заедницата, опфатени се 

професионалните способности и вештини за:  

• промовирање на доверба и разбирање за градење на партнерства со локалната заедница и 

семејствата; 

Овој член е земен како појдовна основа за развивање на индикатор за самопроценка, дали одредено 

контроверзно прашање може да се разгледа во рамки на Комуникација и соработка со семејството и заедницата. 

 

Избор на прашања:  

1. Колку различни чинители (родители, припадници на поширокото семејство или припадници на други 

групи) можам да идентификувам како поддршка при обработка на дадено контроверзно прашање? 

2. На кој начин ги информирам различните чинители? Дали користам различни канали на 

комуникација? 

 

(Основните професионални компетенции што треба да ги поседува наставникот од ова подрачје се дадени во 

Прилог бр. 5 и се составен дел на Правилникот). 

 

 

6. Во рамки на подрачјето Професионален развој и професионална соработка, опфатени се 

професионалните способности и вештини за:  

a. континуирано унапредување на сопствената педагошка пракса врз основа на следењето на 

промените и новините во системот на образование, врз основа на рефлекција и 

самоевалуација; активно промовирање на колегијални односи и соработува со колегите. 

Овој член е земен како појдовна основа за развивање на индикатор за самопроценка, дали одредено 

контроверзно прашање може да се разгледа во рамки на Професионален развој и професионална соработка. 

 

Избор на прашања:  

1. Колку често поседувам обуки за вештини кои се потребни за обработка на контроверзни прашања? 

2. Колку често споделувам искуства со колеги за начинот на реализирање на теми поврзани со 

контроверзни прашања? 

 

(Основните професионални компетенции што треба да ги поседува наставникот од ова подрачје се дадени во 

прилог бр. 6 и се составен дел на Правилникот). 
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Дел 2: Самоевалуација 
 

Дополнително, во вториот дел од оваа алатка понуден е преглед за можен дополнителен начин на 

самоевалуацијата на сопствената работа од страна на наставникот. Овој дел има за цел подетално да обезбеди 

информации во состојбата и напредувањето во однос на практикување и наставата за контроверзни прашања, и 

тоа преку призма на секојдневната работа и подготовка на наставникот. Во таа смисла, на самоевалуацијата 

треба да се гледа како на средство што овозможува, наставникот да развие стратегија за остварување на целите 

за креирање на безбедна средина за контроверзни прашања и низ соодветна  интеграција во образованието 

преку непосредно и активно ангажирање, но и вклучување на други наставници, ученици и родителите во текот 

на целиот процес.  

 

Самоевалуацијата за време на практикувањето е важен начин за обезбедување повратна информација што ќе 

овозможи усовршување и учење на наставниците да станат поефективни, покреативни и посигурни во начинот 

на споделување, подучување и работа на ниво на училница и училишна заедница.  

 

Способноста да се набљудува сопственото однесување и активност е една од најважните вештини што го 

олеснува процесот за креирање на метакогнитивни стратегии. Самоевалуацијата како чекор е неопходна при 

создавањето култура во училницата и училишната заедница, каде што учениците, наставниците, родителите и 

раководството се дел од заедницата на учење, односно учењето во изолација се надминува преку инвестирање 

во компетенции за дијалог и дебата. 

 

Процесот на самопроценка содржи три чекори: 

 

1. Самоевалуација на секој индикатор се прави индивидуално и тоа прво за моменталната состојба на скала 

од три нивоa, 1 = Недоволно; 2 = Делумно; 3= Целосно, а потоа се одговара за приоритети на скала од три 

нивоa, 1 = Низок/нема приоритет; 2 = среден приоритет; 3 = висок приоритет.  

2. Дискусија и анализа во група - по пополнување на табелата, индивидуалните проценки се дискутираат и 

анализираат во рамки на училишниот тим. Од индивидуалните проценки се прави просечна групна оценка за 

секој индикатор за моменталната состојба и за приоритетите. Дополнително се пополнува уште една табела 

во која се внесуваат просечните оценки за моменталната состојба и приоритетите.  

3. Предлози и сугестии за подобрување–училишниот тим одредува 3 индикатори со ниски оценки кои се 

избрани како приоритети и се даваат предлози и сугестии за подобрување во развојот на компетенциите во 

наредниот период. Потоа се одредуваат индикатори кои се со високи оценки и се избрани како приоритети и 

се даваат предлози и сугестии за обезбедување на одржливост во развојот на компетенциите.  

Спроведувањето на самоевалуацијата не завршува со реализација на трите чекори, добиените резултати и 

препораки може да иницираат дополнителни и продлабочени евалуации базирани на сет на инструменти и 

фокусирани на одделни аспекти што се важни за успешна настава за контроверзните прашања.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА ПРИОРИТЕТ 

Индикатори на успешност за самоевалуација 

1  

Недоволно/ 

Ретко 

2 

Делумно 

3 

Целосно/ 

Често 

1 

Низок 

2 

Среден 

3   

Висок 

ФАЗА 1: ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТОВКА НА АКТИВНОСТА 

1. Формулацијата на контроверзното прашање е соодветно дефинирана и дава можност за 

полемика, поделеност/спротивставеност на мислењето или несогласување меѓу учениците 

(за учениците е предизвик да дојдат до консензус или да дојдат до единствен одговор или 

решение, наспроти отсуство на спорно мислење и каде учениците може лесно да се согласат 

околу прашањето).  

      

2. Контроверзното прашање е насочено на реален и современ проблем поврзан со: 

промовирање на човекови права и демократија; владеење на правото; еднаквост; ученичка 

партиципација; намалување на стереотипи, предрасуди, дискриминација; решавање на 

конфликти. 

      

3. Покрај образовните цели, дефинирани се цели за развивање компетенции за развивање на 

демократска култура -вештини за комуникација, вештини за критичко мислење, решавање 

проблеми, донесување одлуки, лични способности и ставови, вредности и однесување 

      

4. Направен е избор на соодветна и ефективна метода за наставата за контроверзни прашања 

(дискусија, дебата, учење базирано на истражување, анализа на текстови/ ситуации, играње 

улоги).  

Методата дава можност учениците:  

• Да соберат/истражуваат информации за прашањето; 

• Да ги анализираат и толкуваат информациите; 

• Да заземат став за прашањето; 

• Да дадат свои аргументи.  

      

5. Направена е подготовка на учениците за дискусија на контроверзното прашање и дадени се 

насоки за индивидуално истражување и барање информации на веб страници и користење на 

други ресурси. 

      

6. Во подготовката е објаснет начинот на формативното оценување на учениците.       

7. Во планот за рефлексија е вклучен преглед на вештините и способностите што учениците ги 

стекнале со активноста. 
      

ПОДРАЧЈЕ 2: РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТА 

8. Воведната активност вклучува стимулирачки прашања/активности за воведување во темата и 

да се согледа нивното претходно знаење. 
      

9. При реализација на активноста учениците работат во парови или мали групи за да се       
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постигне активно ангажирање на сите ученици и можност да развиваат компетенции за 

соработка, комуникација, почит, доверба, емпатија. 

10. На учениците им се дава можност сите подеднакво да учествуваат и придонесуваат во 

дискусијата, да ги изразат своите идеи, да слушнат различни ставови, да покажат почит кон 

ставовите на другите, да разговараат за нивните разлики. 

      

11. Воспоставена е безбедна клима за дискусија меѓу учениците и се користат стратегии за 

успешно справување со бурни дискусии и интензивни и емотивни ситуации. 
      

12. Се применува ефективно поставување на прашања за да го појаснат контроверзното 

прашање, да ги oткријат причините зошто ова прашање е контроверзно или да ги истражуваат 

причините и последиците од ова прашање.  

      

13. Се изнаоѓаат начини со учениците да се практикуваат демократски процедури при 

донесување на правила и одлуки во конкретна ситуација.  
      

14. На учениците им обезбедувам доволно време да дискутираат едни со други за да го зајакнат 

разбирањето и да ги практикуваат компетенциите за демократска култура. 
      

ПОДРАЧЈЕ 3:ЕВАЛУАТИВНА АКТИВНОСТ/РЕФЛЕКСИЈА СО УЧЕНИЦИТЕ 

15. На крајот од практичните/искуствените активности учениците се поттикнуваат на рефлексија и 

критичка свесност за процесот на учење и вклучува преглед на вештините и способностите 

што учениците ги стекнале со активноста. 

      

16. Се поставуваат прашања за да се поттикнат учениците да размислат кои знаења, разбирање 

и вештини ги стекнале (на пример, „Што ви беше тешко?“ или „Што навистина ве поттикна да 

размислите?“). 

      

17. Во рефлексијата учениците се охрабруваат за преземање на конкретни акции за промени и 

кооперативни активности со другите.  
      

18. На крај со целото одделение се сумираат и се истакнуваат главните точки на учење за 

контроверзното прашање.  
      

19. За следење и оценување на напредокот на компетенциите за демократска култура на 

учениците се користат дескрипторите за оценување.  
      

ПОДРАЧЈЕ 4: САМОРЕФЛЕКСИЈА/АНАЛИЗА НА НАСТАВНИКОТ 

20. Се спроведува саморефлексија/анализа на сопствената практика со фокус на методите кои 

се користат, постигањата на учениците и развојот на компетенциите за демократска култура 

(се водат белешки од реализираните активности). 

      

21. Во личниот план за професионалниот развој се вклучува дополнување и надоградување на 

компетенциите за демократска култура (ставови, вредности, вештини и знаење и критичко 

разбирање). 

     

 

 
 
 



 
 

Резиме и препорака 
 

Развојноста опфаќа многу фази, но генерално земено може да се групира во три фази, фаза на воспоставување 

на темели, фаза на развивање на додадена вредност и фаза на извонредност. 

 

Реализирањето на проектот „Контроверзни прашања во училишната програма – развивање на ефективни 

практики и пристапи во наставата и учењето“ може да се опише како фаза на воспоставување на темели, и 

потврда дека методологијата за внесување на контроверзни прашања во училницата е проверена, дополнително 

се потврди дека оваа компетенција за внесување на контроверзни прашања кај наставниците ќе прерасне во 

важен фактор на градење на демократска култура кај идните активни граѓани. Во рамки на проектот, се подигна 

свесноста за корисноста за големиот број на развиени програми, ресурси и наставни материјали од страна на 

Совет на Европа, што го олеснуваат процесот на промовирање на активното демократско граѓанство, човековите 

права, интеркултурен дијалог и настава за демократска култура. Вклучените 4 училишта во рамки на проектот 

направија напор ова богатство од придружен материјал соодветно да го адаптираат на нашиот образовен 

систем, односно да го адаптираат на потребите на нивното училиште и нивните ученици.  

 

Исто така, поддржувањето на компетенциите за демократска култура целосно се надоврзува на препораката од 

ОЕЦД за инвестирање во мета когнитивни вештини кај учениците од Западен Балкан, вклучително препораката 

се однесува и за нашата земја. Односно, во повеќе димензионалниот преглед е истакнато дека: образовните 

системи во Западен Балкан се под просекот на ОЕЦД и ЕУ во однос на мета когнитивните вештини на 

учениците. ПИСА 2018 ги дефинира мета когнитивните вештини како знаење како да се насочува сопственото 

разбирање и да се учи во различни контексти. Поседувањето на мета когнитивни вештини е од суштинска 

важност во модерните општества бидејќи тие им помагаат на луѓето да се снаоѓаат, да ги толкуваат и решаваат 

неочекуваните проблеми (OECD, 2020[3]).1Не поседувањето на вакви вештини укажува на тоа дека учениците од 

регионот можеби се помалку проникливи и критички настроени кон информациите до кои пристапуваат, што е 

одлика која е важна за пазарот на труд. 

 

Контроверзните прашања содржат големи судири на вредности и интереси, честопати во комбинација со спорни 

тврдења за основни факти. Истите имаат тенденција да бидат сложени во својата природа и да не се состојат од 

лесни одговори. Тие будат силни чувства и имаат тенденција да создаваат или да ги зајакнуваат поделбите 

помеѓу луѓето, предизвикувајќи сомнеж и недоверба. Една ваква комплексност е составен дел и од работната 

средина и токму развивање на компетенции кај учениците за сослушување, аргументирање, проверување, 

барање решенија, можат директно да влијаат и на степенот на нивна вработливост во еден сложен контекст на 

пазар на труд. 

 

Во насока на одржливост потребно е да се изнајде некое системско решени, што може да се препознае во рамки 

на Правилник за начинот и областите за вршењето на самоевалуацијата на основните училишта и Правилник за 

начинот и областите за вршењето на самоевалуацијата на средните училишта (Службен весник Бр.19/2014), 

каде се наведува дека самоевалуацијата на училиштата ги опфаќа следните области: организација и 

реализација на наставата и учењето, професионален развој на наставниците, стручните соработници, 

воспитувачи и на раководен кадар,управување и раководење, училишна клима и култура и соработка со 

родителите и со локалната средина. Согласно член 3 од истиот Правилник, самоевалуацијата на училиштето се 

спроведува на крајот на секоја втора наставна година. 

 

Надоградување на овие правилници со елементи на индикатори за самоевалуација на практики за настава за 

контроверзни прашања води кон одржливост и воспоставување на систем на развојност со елементи на фаза со 

внесување на додадена вредност што ќе прерасне во фаза на извонредност при наставата за контроверзните 

прашања. На тој начин ќе се изнајде начин за пресретнување на педагошките прашања за самото отворање на 

 
1 OECD (2020), Education in the Western Balkans: Findings from PISA, PISA, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/764847ff-en. 
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курикулумот за прашања од ваков тип, пример како да се заштитат одредени чувствителни области на учениците 

од различни потекла и култури, како да се спречи поделеноста во училницата и како рамноправно да се предава 

спорен материјал - избегнувајќи критики за пристрасност. Исто така, ќе се овозможи и пресретнување на 

прашањата за академската слобода и улогата на личните убедувања и вредностите на наставникот. Тоа ќе 

овозможи училишното раководство и менаџментот, да зајакнат со градење капацитети за справување со 

контроверзните прашања, на пример на ниво на училишно управување: на кој начин да им се даде поддршка на 

наставниците кога ќе предаваат контроверзни прашања, како да се обезбедат дополнителни можности за 

дијалог во рамките на училишната заедница, како да се промовира поддржувачки училиштен етос, како да се 

следи целокупниот квалитет на обезбедувањето и како да се решат анксиозностите на родителите и другите 

надвор од училиштето2. 

 

 

  

 
2 Предавање на контроверзни прашања преку едукација за демократско граѓанство и човекови права, Пакет за обука на наставници. 
Врска 

https://rm.coe.int/teaching-controversial-issues-mkd/1680a2e320
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Прилог бр. 1 – Подрачје Знаење за наставниот предмет и за воспитно-образовниот 

систем3  

 

А. Професионални знаења и разбирања  

 

Б. Професионални способности и вештини 

Подподрачје: ЗНАЕЊЕ ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ 

1. ја познава предметната материја на која ги 

подучува учениците и знае како таа е поврзана со 

другите наставни предмети; 2. ги познава клучните 

поими во наставниот предмет и нивната 

поврзаност; 3. ги следи новите научни и други 

сознанија од наставниот предмет; 4. ги следи 

најновите техничко-технолошки достигнувања во 

струката; 5. знае за значењето на поврзаноста на 

стручното образование со потребите на пазарот на 

трудот; 6. ја разбира поврзаноста помеѓу 

наставните содржини и кариерниот развој на 

учениците; 7. знае што е наставен план и програма 

и односите помеѓу нивните компоненти (на пр. 

цели, содржини, дидактички насоки, поими, 

активности); 8. познава основни методи и техники 

за истражување во научната област на која припаѓа 

наставникот предмет 

1. новите сознанија од наставниот предмет на 

соодветен начин ги вклучува во наставата; 2. 

фокусиран е на реализација на целите од 

наставниот предмет; 3. ги обединува знаењата 

околу клучните поими во наставниот предмет; 4. ги 

поврзува наставните содржини за постигнување на 

меѓупредметните цели во текот на сите воспитно-

образовни активности; 5. користи методи, 

стратегии и техники за оспособување на учениците 

за себепретставување; 6. ги поврзува целите на 

наставата со најновите техничко-технолошки 

достигнувања во струката и потребите на пазарот 

на трудот; 7. предизвикува интерес кај учениците 

кон наставниот предмет; 8. развива критички однос 

кај учениците за материјата од наставниот предмет 

и им помага да го проценат од аспект на нивната 

научна заснованост. 

Подподрачје: ЗНАЕЊЕ ЗА ВОСПИТНО ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ 

9. го познава образовниот систем, особено 

потсистемот на образование во кој работи, 

вклучувајќи ја и законската регулатива; 10. ги 

познава програмските документи за потсистемот на 

образование во кој работи; 11. ги разбира 

современите образовни тенденции. 

9. се раководи според општите принципи на 

системот на воспитание и образование. 

 

 

Прилог бр. 2 – Подрачје Учење и поучување 
 

А. Професионални знаења и разбирања  

 

Б. Професионални способности и вештини 

Подподрачје: ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВАТА 

1. ги знае компонентите за успешно планирање на 

наставата; 2. познава различни видови планирања 

на наставата. 

1. планира учење и настава според наставните 

програми и стандарди и според потребите на 

учениците; 2. планира практична настава и обука 

што ќе се реализира кај работодавец; 3. 

изработува различни видови планирања; 4. избира 

и подготвува наставни методи, стратегии, техники 

на учење и активности, наставни средства, работни 

материјали и инструменти за следење на 

учениците во согласност со поставените цели; 5. 

планира врз основа на рефлексијата на 

 
3 Правилник за основните професионални компетенции на наставниците во основните и средните училишта по подрачја. Врска 

https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2020/08/Pravilnik-za-osnovni-profesionalni-kompetencii-za-nastavnici_18_02_2020.pdf
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сопствената работа и повратна информација од 

учениците. 

Подподрачје: РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА 

3. познава современи наставни стратегии за 

реализација на наставата; 4. познава дидактичко – 

методските приоди специфични за наставниот 

предмет; 5. познава образовната технологија 

соодветна за предметот; 6. има основни методски 

познавања за интегрирање на воспитно – 

образовни цели и меѓупредметни содржини. 

5. процесот на поучување и учење го фокусира на 

ученикот; 6. користи современи дидактичко – 

методски приоди и наставни методи кои се во 

согласност со целите на наставата, потребите и 

можностите на учениците; 7. применува современи 

наставни средства и помагала; 8. активира ученици 

со добро осмислени прашања кои поттикнуваат 

повисоки мисловни процеси; 9. создава и одржува 

отворена и стимулативна средина која поттикнува 

критичко учење и учење по пат на истражување, 

учење и независност; 10. развива кај учениците 

вештини за повисоки ниво на мислење и решавање 

проблеми; 11. систематски ги воведува учениците 

во научната дисциплина; 12. интегрира цели и ја 

поврзува предметната содржина со други наставни 

предмети и содржини и практична примена во 

секојдневниот живот; 13. следи трендови за 

различни професии и соодветно ги применува 

податоците во процесот на образование за 

кариера; 14. прави наставата да биде интересна и 

поттикнува интерес кај учениците за учење на 

наставниот предмет; 15. учењето и наставата ги 

приспособува кон учениците и на контекстот на 

којшто се однесува; 16. учењето и наставата ги 

приспособува со производниот или услужниот 

процес кај работодавецот кај кој се изведува 

практична настава и обука на ученикот; 17. гради 

кај учениците високи лични стандарди за успех, 

позитивен став кон учењето и надвор од наставата 

и развива вештини за доживотно учење; 18. 

планира и реализира дополнителни активности со 

кои се зајакнува и проширува стекнатото знаењето 

(домашна работа, посети, екскурзии, соработка, 

проекти, итн.). 

Подподрачје: ОЦЕНУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

7. знае дека примарна цел на оценувањето е 

унапредување на постигањата на учениците; 8. 

знае современи и различни методи и техники на 

следење и оценување и нивните можности и 

ограничувања; 9. ги знае пропишаните стандарди 

за постигања и за формативно и сумативно 

оценување.  

19. има високи очекувања за развојот и 

постигањата на учениците; 20. систематски го 

следи напредувањето на учениците, ги бележи 

сознанијата и им дава квалитетна повратна 

информација; 21. избира и применува стратегии за 

оценување соодветни на целите; 22. ги вклучува 

учениците во процесот на оценувањето и создава 

позитивна клима за да може да ги покажат своите 

постигања; 23. формира валидни и објективни 

сумативни оценки, ги презентира и образложува; 

24. ги анализира и интерпретира резултатите од 
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оценувањето и ги користи за планирање на 

воспитно – образовниот процес за подобрување на 

учењето на учениците; 25. навремено ги 

информира родителите за напредокот на нивното 

дете, редовно и квалитетно; 26. постигањата на 

воспитно - образовните цели за учениците ги мери 

преку формативно и сумативно оценување; 27. 

дијагностичкото и формативното оценување го 

прави навремено и соодветно; 28. ги почитува 

стандардите за оценување на ниво на држава; 29. 

ги анализира и ги зема предвид резултатите од 

следењето и оценувањето на ученикот од страна 

на стручен и друг кадар при изведување на 

практичната настава и обука кај работодавецот.  

Подподрачје: ПОЗНАВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ИЗЛЕГУВАЊЕ ВО ПРЕСРЕТ НА НИВНИТЕ ПОТРЕБИ 

10. ги знае развојните карактеристики на 

учениците; 11. ги познава индивидуалните разлики, 

интересите и претходните искуства на учениците; 

12. ги знае актуелните трендовите на живеење и 

потребите на младите; 13. ја разбира потребата од 

кариерно советување на младите; 14. е во тек со 

новите научни сознанија за учењето и развојот на 

учениците. 

30. знае за учениците и условите во коишто тие 

живеат и постапува доверливо со податоците со 

коишто располага; 31. идентификува слаби и силни 

страни на секој ученик и го развива неговиот 

потенцијал; 32. предвидува можни начини на 

реакција на ученикот и на соодветен начин се 

справува со нив; 33. работата ја приспособува 

согласно развојните карактеристики на учениците 

со соодветни стратегии и техники на учење и 

настава; 34. се грижи за севкупниот развој на 

ученикот, вклучително и неговиот кариерен развој; 

35. учениците ги води низ процесот на учење, 

придонесува за позитивно однесување; 36. ги 

мотивира учениците за активно користење на 

слободното време; 37. ги слуша и почитува 

ставовите, мислењата и интересите на учениците; 

38. помага учениците да станат свесни за процесот 

за сопственото учење и ги оспособува учениците за 

самостојно учење и истражување. 

 

Прилог бр. 3 – Создавање стимулативна средина за учење 
 

А. Професионални знаења и разбирања  

 

Б. Професионални способности и вештини 

Подподрачје: СОЗДАВАЊЕ НА БЕЗБЕДНА И СТИМУЛАТИВНА СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ  

1. разбира на кој начин средината го поттикнува и 

овозможува учењето; 2. знае за потенцијалите и 

можностите на различни средства за учење 

вклучувајќи ја ИКТ; 3. ја познава дејноста, 

организацијата, технологијата и опремата кај 

работодавците; 4. ги знае мерките за безбедност и 

заштита при работа; 5. знае за можните закани по 

физичката и психичката безбедност на учениците; 

6. познава различни начини за справување со 

1. организира стимулативна средина за учење (пр. 

охрабрува различно мислење, има позитивен 

однос кон грешките и сл.); 2. организира простор за 

учење во согласност со видот на активностите и 

интересите на учениците; 3. обезбедува користење 

на разни извори, материјали и средства во 

процесот на учење, вклучувајќи и безбедно 

користење на ИКТ; 4. идентификува соодветни 

машини, уреди и алати за практична настава и 
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кризни ситуации во училиштето; 7. Знае механизми 

за справување со случаи на насилство и 

дискриминација по која било основа. 

обука на учениците и обезбедува нивно соодветно 

и безбедно користење; 5. пружа помош на 

учениците во адаптирањето на училишната 

средина, соодветно на возраста; 6. учествува во 

разни училишни и вонучилишни активности заедно 

со своите ученици; 7. користи соодветни стратегии 

за кризна интервенција во училиштето; 8. користи 

соодветни начини за справување со насилство и 

дискриминација. 

Подподрачје: УЧИЛИШНА КЛИМА 

8. ги познава карактеристиките и начините за 

создавање позитивна клима за учење; 9. познава 

стратегии за менаџирање во училница; 10. разбира 

дека комуникацијата е моќно средство во учењето; 

11. поседува знаења за стиловите и техниките на 

комуникација; 12. познава активности за 

мултикултурализам, интеркултурализам и 

меѓуетничка интеграција и демократско учество во 

наставната и воннаставната работа; 13. познава 

правила на комуникација кај работодавецот; 14. 

разбира дека климата во паралелката најмногу 

зависи од наставникот/та; 15. е модел за етичност 

и чесност 

9. создава позитивна работна клима во училницата 

во согласност со потребите на сите ученици; 10. ја 

почитува личноста на ученикот, ја поттикнува и 

развива неговата самодоверба и самопочитување; 

11. заедно со учениците воспоставува правила на 

однесување во училницата и служи како модел за 

нивно почитување; 12. користи стратегии кои 

промовираат почитување на разликите, 

мултикултурализмот, интеркултурализмот, 

меѓуетничка и интеркултурна интеграција и 

демократските вредности; 13. користи различни 

стратегии за разрешување конфликти и ги развива 

истите кај учениците; 14. создава услови што 

поттикнуваат чувство за припадност, заемно 

почитување и придонес кон училишната заедница; 

15. поттикнува и поддржува тимска работа кај 

учениците; 16. користи соодветни техники или 

стилови на комуникација во зависност од 

учениците и ситуацијата; 17. користи 

комуникациски стратегии за почитување на 

културните и родовите разлики кои може да влијаат 

на климата во училницата; 18. промовира 

позитивни вредности, ставови и однесувања 

коишто се очекуваат од учениците, комуникацијата 

со учениците ја заснова врз почит и внимание; 19. 

користи современи средства за комуникација (е-

пошта, социјални мрежи, блогови и сл.). 

 

Прилог бр. 4 – Социјална и образовна инклузија 
 

А. Професионални знаења и разбирања  

 

Б. Професионални способности и вештини 

Подподрачје: СОЦИЈАЛНА И ОБРАЗОВАН ИНКЛУЗИЈА 

1. познава различни концепти и модели за 

инклузивно образование; 2. ги разбира социјалните 

и културните фактори, како истите влијаат на 

воспитанието и образованието и како 

придонесуваат за социјална кохезија; 3. 

препознава ученици на кои им е потребна 

1. учествува во процесот на идентификација на 

специфичните образовни потреби заедно со 

стручната служба и користи различни методи за 

диференцијација и индивидуализација на 

наставата; 2. учествува во тимови за изработка на 

индивидуални образовни планови; 3. работи во 
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дополнителна поддршка во образованието: 

посебни образовни потреби, тешкотии во учењето 

и недостатоци од социо-економски причини; 4. ги 

знае Универзалната декларација за човековите 

права и Конвенцијата за правата на детето. 

училишни инклузивни тимови; 4. дава подеднакви 

можности секое дете и семејство да учествуваат во 

наставните и воннаставните активности, без 

разлика на психо-физичките способности, полот, 

етничкото потекло, културата, мајчиниот јазик, 

религијата, семејната структура, социјалниот и 

економскиот статус; 5. подготвува ученици за 

прифаќање на деца од ранливи групи и деца со 

посебни образовни потреби. 

 

Прилог бр. 5 – Комуникација и соработка со семејството и заедницата 
 

А. Професионални знаења и разбирања  

 

Б. Професионални способности и вештини 

Подподрачје: СОРАБОТКА СО СЕМЕЈСТВОТО И ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА 

1. го разбира значењето на семејството и 

локалната заедница за животот и работата на 

училиштето; 2. знае начини за соработка со 

семејството и локалната заедница и можности за 

нивно учество во животот во училиштето; 3. го 

познава работното окружување за кое се 

образуваат учениците во струката ; 4. поседува 

комуникациски знаења и вештини. 

1. промовира доверба и разбирање за градење на 

партнерства со локалната заедница и семејствата; 

2. развива ефективна соработка со семејствата и 

членовите на заедницата во работата на 

училиштето; 3. комуницира со семејствата на 

соодветен начин со почит и внимание; 4. 

соработува со локалната средина, социјалните 

партнери и други релевантни институции во 

државата и во странство; 5. соработува со 

работодавци за реализирање на практична настава 

и обука. 

 

Прилог бр. 6 – Професионален развој и професионална соработка 
 

А. Професионални знаења и разбирања  

 

Б. Професионални способности и вештини 

Подподрачје: ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОJ 

1. ја разбира комплексноста на наставничката 

професија како и одговорноста што таа ја носи; 2. 

ги познава компетенциите за наставници; 3. знае 

ефективни модели и можности за професионален 

развој и напредување во наставничката професија; 

4. информиран е за стручните настани во 

образованието; 5. дополнува и надоградува 

знаења и вештини со континуирана едукација; 6. 

знае како да изработи личен план за 

професионален развој и да развие сопствена 

филозофија за професијата. 

1. континуирано ја унапредува сопствената 

педагошка пракса врз основа на следењето на 

промените и новините во системот на образование 

, врз основа на рефлексија и самоевалуација; 2. 

знаењата стекнати преку стручно усовршување 

(формално и неформално) континуирано ги 

усовршува; 3. ги идентификува сопствените 

образовни потреби и го планира личниот 

професионален развој; 4. развива и применува 

рефлективни вештини за анализирање и 

подобрување на сопствената пракса; 5. 

професионалните знаења и вештини ги унапредува 

преку непосредна практична настава и обука кај 

работодавец; 6. поттикнува и реализира заедничко 

истражување и учење за подобрување на 

наставните практики; 7. следи стручна литература 
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од наставниот предмет и друга педагошко-

психолошка литература 

Подподрачје: ПРОФЕСИОНАЛНА СОРАБОТКА 

7. го знае кодексот на комуникација со колегите и ја 

разбира важноста од соработката со нив; 8. 

информиран е за професионалните здруженија на 

наставниците. 

8. активно промовира колегијални односи и 

соработува со колегите; 9. ја почитува 

професионална етика и одговорно се однесува кон 

задолженијата и кон колегите; 10. членува во 

професионални здруженија на наставници; 11. 

соработува со стручните работници, лица, 

установи, организации и компании-фирми во и 

надвор од училиштето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


