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LADIES AND GENTLEMEN, DEAR GUESTS!
With great honor and pleasure I welcome You on behalf of all
teachers, associates, employees and students of the Faculty of
Educational Sciences at the University “Gotse Delchev” in Shtip and I
wish You pleasant moments during this solemn event organized to mark
20 years of university education of teachers.
But in fact, the Faculty of Educational Sciences basis its twenty
years of existence on 146 year continuous development of formal
education of teachers and preschool teachers in the region. The
achievements of the Pedagogical-Seminary school founded in 1869, the
existence of which is linked to the name of the creator of the first primer
and the first textbook for teachers - School Pedagogy - Josif Kovachev,
and to the name of the great teacher Gotse Delchev, followed by the School for Teachers
established in 1946, Higher Pedagogical School founded in 1959, and the Pedagogical Academy
(1961) are woven into the tradition and development of our Faculty.
In 1995 the two-year formal education of teachers and preschool teachers developed into
four-year university studies.
In 2007 the Pedagogical Faculty became part of the State University "Goce Delchev" in
Shtip, said to be the fastest growing university in Macedonia.
Following the global trends in teacher education, modern trends in education policymaking
in Europe and in the world, respecting the knowledge of the history of civilizations as an important
intellectual resource for social development, as well as scientifically and experientially diagnosed
educational challenges that have emerged as a result of deep changes of values in our society and
globalization trends (scientific, educational, technological, and economic) the Faculty of Educational
Sciences has designed study programs for I, II and III cycle of studies in accordance with the
organizational - pedagogical quality standards in compliance with the principles of the Bologna
Declaration and European credit-transfer system with a high level of recognition in the area of
European Higher Education.
If 20 years ago our Faculty started to implement teaching with 5 PhDs and 3 masters as
regular employees, today we can proudly say that our academic community is comprised of 20 PhDs
and one master.
Today our students have the opportunity to educate themselves at the faculty which sees
its future as a continuous development aimed at:
 Strengthening and expanding international partnerships
 Popularization of mobility of students and staff,
 Internationalization and improvement of scientific research work,
 Improvement of pedagogical approaches to teaching and links with practice, putting
students at the center of the educational process.
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Ladies and Gentlemen,
I take this opportunity to thank you for coming today to celebrate with us the teaching
profession and our contribution to it.
We are quite aware that the road to success is long and winding and it is easier to travel
with joint forces. That is why we wanted to mark this celebration by organizing a scientific conference
dedicated to education in the 21st century. Let us share our knowledge, understanding and
experiences regarding the situation and perspectives and suggest possible ways of modernization.
89 papers have been submitted and there are authors from 8 countries. This is really promising!
Once again, I wish you all a warm welcome and successful work.
Dean,
Prof. d-r Sonja Petrovska
24. 09. 2015., Stip

ПОЧИТУВАНИ ...
Со голема чест и задоволство, Ве поздравам во името на сите наставници,
соработници, вработени и студенти на Факултетот за образовни науки при Универзитетот
Гоце Делчев во Штип и Ви посакувам пријатни моменти во текот на оваа свечена
манифестација организирана по повод 20 годишно факултетско образование на наставници и
воспитувачи.
Факултетот за образовни науки своето постоење го темели на 146 годишниот
континуиран развој на формалното образование на наставници и воспитувачи на овие
простори. Во традицијата и развојот на нашиот факултет се вткаени достигнувањата на
Педагошко-богословското училиште основано во 1869 год. Со чие постоење се врзува името
на творецот на првиот буквар и првиот учебник за наставници – Школска педагогија – Јосиф
Ковачев, и името на големиот учител Гоце Делчев, па Учителската школа основана во 1946
год, Вишата педагошка школа формирана во 1959 год, Педагошката академија (1961 год.).
Во 1995 година формалното двегодишно образование на наставници и воспитувачи
прераснува во четиригодишно факултетско образование.
Во 2007 година Педагошкиот факултет стана дел на државниот Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип, кој го носи епитетот најбрзорастечки Универзитет во Р Македонија.
Следејќи ги глобалните тенденции во образованието на наставници, современите
тенденции во креирањето на образовните политики во Европа и во Светот, респектирајќи ги
знаењата за историјата на цивилизациите како значаен интелектуален ресурс за
општествениот развој, како и научно и искуствено дијагностицираните воспитни предизвици
кои се појавија како резултат на длабоките вредносни промени во нашето општество и
глобализациските тенденции (научни, образовни, техничко-технолошки, економски) ФОН
дизајнираше студиски програми за I, II и III циклус на студии согласно организациско –
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педагошки стандарди за квалитет, согласно принципите на Болоњската декларација и
Европскиот кредит-трансфер систем, со високо ниво на препознатливост во Европскиот
високообразовен простор.
Ако пред 20 години нашиот факултет започна да ја реализира наставата и вежбите со
5 доктори на науки и 3 магистри, како редовно вработени, денес со гордост можеме да
кажеме дека оваа академска заедница ја сочинуваат 20 доктори на науки и 1 магистер.
Денес нашите студенти имаат можност да се образуваат на факултет кој својата
иднина ја гледа како континуиран развој во насока на:
 зајакнување и проширување на меѓународните партнерства,
 омасовување на мобилноста на студентите и на вработените,
 интернационализација и подобрување на научно-истражувачката работа,
 унапредување на педагошките пристапи во наставата и врските со практиката,
поставувајќи ги студентите во центарот на образовниот процес.
Почитувани присутни,
Ја користам оваа прилика, да ви се заблагодарам што дојдовте денес заеднички да го
чествуваме учителското дело и нашиот придонес во него.
Ние сме сосема свесни дека патот до успехот е долг и кривулест но и дека полесно се патува
со заеднички сили. Затоа ова наше празнување сакавме да го одбележиме со Научна
конференција посветена на образованието во 21 век, да ги споделиме нашите знаења,
разбирања и искуства во врска со состојбите и перспективите како и да предложиме можни
начини за негово осовременување.
Уште еднаш, На сите Ви посакувам топло добредојде и успешна работа!
Декан,
Проф. д-р Соња Петровска
24. 09. 2015. година Штип
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THE SIGNIFICANCE OF LOCALLY DEVELOPED EDUCATIONAL SOFTWARE IN THE
PROCESS OF SCHOOLS’ COMPUTERIZATION
Olga SAMARDJIK JANKOVA1
Abstract
The first steps towards a large scale computerization of Macedonian schools began with the National
Programme for Development of Education in Macedonia 2005 – 2015. It presents a long term plan for
interventions in the education sector addressing issues across all levels from pre-school to tertiary education.
A part of this strategy was dedicated to integration of technology in the classroom. In this vision of the
development of an IT oriented society some of the targets set were: ICT literacy for all teachers, Internet in
every classroom, and development of digital content.
In 2007, the realization of the vision started with the Government initiative Computer for every child
and Internet in every school. The Government of Macedonia decided to follow the example of a few European
countries and use Open Source Software, which is not only free, but can easily be adapted and modified to
suit the Macedonian educational needs with a relatively small investment compared to providing a proprietary
software for every computer. The decision to use open source software proved to have been a good choice
because a large number of educational applications that complement the learning process were identified and
localized. The selection procedure involved the subject advisors from the Bureau for Development of
Education (BDE) whose responsibility was to cross reference the applications to the Macedonian curriculum
and provide an easy to use guide for teachers.
Although the development of educational applications is more time consuming and requires
significantly more money than just taking something that has already been developed and translating it into
local languages, this paper will present the significance of locally developed educational software with
universal design which follows the national curriculum aims and objectives.
Keywords: educational software, Information and Communication Technologies (ICT), curricula
mapping, learning process, universal design.

ВАЖНОСТ ОД ЛОКАЛНО РАЗВИВАЊЕ НА ОБРАЗОВЕН СОФТВЕР ВО ПРОЦЕСОТ
НА КОМПЈУТЕРИЗАЦИЈА НА УЧИЛИШТАТА
Куса содржина
Првите чекори кон компјутеризација на училитата во Македонија започнуваат со
„Националната програма за развој на образованието во Македонија 2005-2015“. Во неа е претставен
долгорочниот план за интервенции во образовниот сектор започнувајќи од предучилишното до
високото образование. Дел од стратегијата вклучува и интеграција на технологијата. Во оваа визија
за развој на информатичко опшество, некои од поставените цели се: информатичка писменост на
сите наставници, интернет во секоја училница и развивање дигитални содржини.
Со иницијативата „Компјутер за секое дете“ во 2007 година, започнува остварување на
визијата. Владата на Република Македонија, следејќи го примерот на неколку европски земји, се залага
за користење на софтвер со отворен код кој освен што е бесплатен, може лесно да се прилагоди да
соодветствува на образованието во Македонија, а притоа средствата кои ќе се издвојат за таа
намена да се многу помали во споредба со купувањето на комерцијален софтвер за секој компјутер.
1
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Одлуката да се користи софтвер со отворен код се покажа правилна бидејќи беа идентификувани и
локализирани голем број апликации кои се соодветни на образовниот процес. Во изборот беа вклучени
советници од Бирото за развој на образоването чија задача е да направат поврзување на апликаците
со наставните програми и изготват прирачници за наставниците.
Иако развивањето на образовни апликаци е подолгтраен процес и чини значително поскапо
од превод на постоечките апликации, овој труд ќе го претстави значењето на локално развениот
образовен софтвер со универзален дизајн кој ги следи целите на наставните програми.
Клучни зборови: образовен софтвер,иформациско комуникацски технологии (ИКТ),
поврзување со наставна програма, процес на учење, униерзален дизајн.
Вовед
Процесот на компјутеризација на образованието започнува во раните осумдесети на минатиот
век кога во неколку средни училишта насочени кон математиката и природните науки се воведува
предметот информатика при што фокусот на предметот е програмирањето. Повеќето од училиштата не
се опремени со компјутери и по потреба користат компјутерски лаборатории на техничките факултети.
Почетокот на деведесетите години на минатиот век носи нов пристап кон технологијата и
информатиката станува задолжителен предмет во сите средни училишта. Во тоа време најголемиот
предизвик со кој се соочува компјутеризацијата е недоволниот број на компјутери во училиштата и
малиот број на наставници по информатика. За зголемување на бројот на компјутерите во училиштата
придонесува вклученоста на училиштата во различни образовни проекти. Поврзувањето на училиштата
на Интернет отвори нови можности и нови пристапи во образованието.
Со почетокот на „новиот век“ започнува позначајна имплементација на технологијата во
средното образование. Задолжителниот предмет информатика опфаќа изучување на основни ИТ
вештини какошто се основите на оперативниот систем и уредување на текст, а се воведуваат и изборни
предмети во кои се изучуваат понапредни апликации и програмирање. Со донацијата на Народна
Република Кина од 5.500 компјутери во 2004 и 2005 година, сите основни и средни училишта се
опремуваат со по една компјутерска училница. Во тоа време преку проектот на УСАИД - Македонија се
поврзува, сите училишта добиваат бесплатен Интернет, додека преку проектот е-Школо наставниците
добиваат обука за основни ИТ вештини, како и обука за интеграција на новите технологии во наставата.
Во тоа време започнува локализацијата на образовниот софтвер ТулКИД1 на македонски и албански
јазик со што тој станува прв образовен софтвер достапен на локалните јазици. Искуството на
развивачите на овој софтвер кои го водат процесот на локализација, а во кој се вклучени наставници,
советници од Бирото за развој на образованието и претставници од педагошките и техничките
факултети резултира во образовна алатка која станува дел од наставната програма. Изработката на
прирачникот за наставници во кој е направено поврзувањето на деловите на софтверот со целите на
наставната програма, како и обуките на наставниците за користење на ТулКИД во наставата
овозможуват овој софвер да е еден од најмногу користените софтвери во училиштата.
Иницијативата „Компјутер за секое дете“ на Владата на Република Македонија и одлуката на
училишните компјутери да се инсталира софтвер со отворен код поставува нови предизвици пред
образовните чинители. Процесот вклучува избор на оперативен систем со отворен код, избор на
канцелариски пакет со слични карактеристики и апликации како комерцијалниот Мајкрософт офис, но и
избор на образовни апликации со отворен код 2. Освен тоа, по направениот избор потребно е избраниот
софтвер да се локализира и адаптира на јазиците на кои се изведува наставата во училиштата.
Локализацираните верзии на оперативниот систем и канцеларискиот пакет се достапни од
страна на Заедницата на отворен софтвер. Идентификацијата на постоечките образовни апликации и
нивната локализација очекувано се покажува како поголем зафат земајќи ги предвид следните клучни
елементи: избор на образовни апликации кои се соодветни на наставните програми, нивно поврзување
со целите на наставните програми и како најважно, локализација и адаптацијата на преведените
термини и содржини од апликацијата за да соодветствуваат на термините кои се користат во наставата.
ТулКИД образовниот пакет содржи повеќе од 40 образовни активности поделени во 7 групи:
образовни игри, графика, текст, звук, анимација и видео, комбинирање, алгоритми и програмирање.
2 На училишните компјутери се инсталирани: Линукс – Убунту оперативен систем и Опен офис, како и 43 образовни
апликации.
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Искуството стекнато при процесот на локализација на образовниот пакет ТулКИД е
искористено при локализацијата на образовните апликации. Како и претходно, клучните елементи во
целиот процес се поврзување на апликациите со целите на наставните програми и обуката на
наставниците. Во овој случај постои голема разлика во обуката на наставниците во основните и
средните училишта. Наставниците од средните училишта добиваат техничка обука како да ги користат
апликациите, додека наставниците од основните училишта, освен техничката обука, добиваат и насоки
како да ја планираат наставата во која образовните апликации се само уште една алатка во
постигнување на целите на наставната програма.
Клучни фактори за користење на образовните апликации во наставата
Следењето на користење на образовните апликации е направено посредно преку низа
истажувања за користење на ИКТ во наставата спроведени во периодот од почетокот на 2011 до
средината на 2013 година во три различни фази. За таа цел посетени се повеќе од 50 наставници и
направени се 75 интервјуа со наставници и ученици од основното и средното образование. При тоа се
води сметка за подеднаква застапеност на сите наставни јазици, како и на соодветна застапеност на
рурални и градски училишта.
Сите посетени наставници до некој степен користат ИКТ во наставата, но со различен
пристап. Технологијата за време на сите посетени часови е во потполност достапна до сите ученици.
Атмосферата во училниците е позитивна, и генерален впечаток е дека користењето на ИКТ во
наставата ја олеснува неформалната комуникација помеѓу наставникот и учениците. На часовите со
интеграција на ИКТ успешно се усвојуваат нови знаења, додека на часовите на кои се оценува
знаењето на учениците се јавуваат потешкотии.
Во понатамошниот текст се опишани некои од елементите значајни за успешно користење на
образовен софтвер во наставата.
1.1. Различен пристап при користење на технологијата
При посетата на часовите во основните училишта, воглавно се забележува дека одделенските
наставници ја интегрираат ИКТ барем во 30% од времетраењето на часот. Главната причина за вака
висок процент на интеграција, споредено со предметните наставници и наставниците кои предаваат во
средното образование е постоењето на неколку локализирани образовни пакети, кои ги покриваат
речиси сите предмети од одделенската настава и за кои Бирото за развој на образованието изготвило
прирачници за нивно користење. Ова им овозможува на наставниците, без многу напор, да ги исполнат
потребните 30% интеграција на ИКТ во наставата. Наставниците се единствени во своите ставови дека
образовните апликации им се незаменлива алатка во постигањето на образовните цели, но и во
развивањето на вештините на учениците за истражување и учење преку обиди и грешки.
Состојбата многу се менува во предметната настава и во средното образование каде
образовните апликации се користат во многу помала мерка, додека законски пропишаните 30% се
покриваат со користење на презентации со кои се заменува фронталната настава и таблата.
Самостојната работа на учениците е воглавно сведена на пребарување на Интернет и изработка на
презентации кои во овој случај ги заменуваат проектите изработени на хартија. Кретивноста при вакво
учење е на многу ниско ниво и се сведува на просто копирање на најдените факти без анализа на
веродостојноста на најдените податоци.
1.2. Планирање на наставата
Без разлика дали се работи за наставници кои имаат потешкотии при интегрирање на
технологијата во наставата или за наставници кои развиваат свои дигитални содржини, сите се
едногласни во заклучокот дека за успешнао планирање на наставата со интеграција на ИКТ се клучни
насоките на Бирото за развој на образованието за тоа како и кога да се користат образовните
апликации. Исто така, фактот дека се спроведени обуки на наставниците за користење на образовните
аликации во наставата со јасни насоки како истите се поврзани со целите на наставните програми
придонесува за нивно помасовно користење. Иако ваквиот пристап не ги охрабрува наставниците да
бидат креативни и иновативни во планирање на дополнителни ИКТ активности и алатки, сепак
претставува прв чекор во процесот на интеграција на технологијата на секој час и во секој наставен
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предмет.

Единственото нешто кое наставниците мораат добро да го осмислат и проценат при
планирањето на наставата со интеграција на ИКТ е прашањето дали со користење на одредена
образовна апликација полесно и/или на поинтересен начин се постигнуваат целите затоа што во
спротивно истата ќе се користи само за исполнување на предвидените 30%.
Споредувајќи ги одделенските, предметните и наставниците кои предаваат во средното
образование, повторно се забележува дека одделенските наставници со најголема леснотија ја
планираат наставата во која образовните апликации се интегрален дел. Тука не смее да се заборави
фактот дека во одделенската настава времетраењето на часот не е ограничувачки фактор.
1.3. Оценување, самооценување и истражувачки активности
Оценката на ученикот во себе ги мери постигнувањата на ученикот од неколку аспекти: преку
тестирање, индивидуални изработки и активната вклученост на ученикот за време на часот.
Тешкотиите со кои се среќаваат наставниците кога ја користат технологијата за време на часовите е
најчесто поврзана со одвлекување на фокусот на оценувањето. Така на пример, честа е појавата
наставникот наместо да е насочен кон оценка на знаењата на ученикот за соодветниот предмет, тој да
ја оценува вештината со која ученикот ја користи технологијата, како и изгледот на изработката која
ученикот ја создава со помошна технологијата. Речиси на ниеден од посетените часови не е
забележано образовните апликации да се користат за да се оцени знаењето на учениците.
Во однос на истражувачките активности на учениците воопштено е мислењето дека тие треба
да се сведат на барање информации на Интернет, притоа заборавајќи на постоењето на образовните
апликации инсталирани на училишните компјутери. Дел од апликациите овозможуваат интерактивност
и заменувајќи реален експеримент овозможуваат ученикот сам да дојде до одредени сознанија
истражувајќи и „експериментирајќи“. Но за да посочи било која од апликациите како извор на
информации, наставникот мора многу да ја познава апликацијата и да знае во кој нејзин дел се наоѓа
потребната информација.
1.4. Технологијата како алатка за поголема инклузија
Технологијата се покажува како многу важен дел од процесот на учење и поучување. Таа
може да се користи во секој предмет и за секоја активност, во и вон училницата. Може успешно да се
интегрира за време на целиот наставен час или само во одредени негови делови. Но, што е е уште
поважно, технологијата ја отвора училницата за една група ученици кои многу често се исклучени од
дел од активностите во истата таа училница. Со инклузијата, учениците со посебни образовни потреби
се вклучени во редовните училишта. Технологијата или поточно образовните апликации отвораат ново
поглавје во образованието на овие ученици. Со нивна помош тие полесно се описменуваат, полесно
усвојуваат математички вештини и полесно ја искажуваат својата креативност. Со образовните
апликации се надминуваат нивните потешкотии и тие стануваат рамноправни со другите деца. Тука
мора да се искористи предноста на технологијата која нуди индивидуализиран пристап. Со мало
прилагодување и неколку дополнителни периферни уреди сите ученици, без разлика на нивните
физички или интелектуални способности, стануваат рамноправни учесници во процесот на учење на
училиште и дома.
Изработка на образовен софтвер
Изработката на образовен софтвер е сложен процес кој се одвива во повеќе фази. Иако
фазите во изработката може да варираат, секогаш се застапени следните чекори: анализа на
потребите, дизајн и архитектура, програмирање (кодирање), тестирање и споделување. Во процесот на
изработката мора да се вклучени повеќе чинители, а најважна е тимската работа. Членовите на тимот
имаат точно дефинирани улоги и задолженија, додека по потреба може да се вклучат и надворешни
лица.
При процесот на изработка на апликацијата мора да се обрне внимание на неколку основни
елементи:
Повратна информација: корисникот треба да добива соодветна и навремена информација за
својата работа и напредување.
Едноставен јазик: инструкциите треба да се на едноставен, секојдневен јазик, разбирливи за
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повеќето корисници и без технички термини.
Конзистентност: логиката на користењето на апликацијата треба да ја следи логиката на
платформата (оперативниот систем) на кој треба да биде инсталирана.
Препознавање, не помнење: следните чекори и важните информации мора да се јасно
видливи и лесни за помнење. Корисникот треба да препознае што следно треба да направи, а не да ги
помни чекорите.
Универзален дизајн: елементите на апликацијата треба да се јасно препознатливи, без
дополнителни дизајнерски елементи кои го одвлекуваат вниманието, но треба да ги даваат
минималните потребни информации. Дизајнот треба да биде естетски привлечен и соодветен за
целната група.
Порака при грешки во користењето на апликацијата: при направена грешка апликацијата
треба да даде јасна повратна информација која дава насоки за соодветно поправање на грешката.
Документација за користење на апликацијата: идеалната ситуација е да се дизајнира софтвер
за кој не е потребна документација за нејзино користење. Во случај кога таква документација е
неопходна, истата треба да е добро организирана, доволно едноставна за следење на конкретните
чекори и што е можно покуса. Во идеален случај, таа е вградена во самиот софтвер и е достапна во
секое време.
Навигација низ апликацијата: Интеракцијата на корисникот со апликацијата треба да биде што
поедноставна и да им овозможува на корисниците да се фокусираат на задачата која треба је извршат.
Повеќе јазици: апликацијата треба да биде достапна на повеќе јазици, а во идеален случај на
сите јазици на кои се изведува наставата.
Креирање и следење на повеќе корисници: апликацијата треба да овозможи креирање на
повеќе корисници за кои по потреба ќе се прилагодува нивото на тежина на зададените задачи.
Наставникот (менторот) треба во секое време да ги има на увид постигањата на секој корисник.
Кога развивањето на апликацијата е во финална фаза, треба да се предвиди време за нејзино
тестирање. За тестирањето треба да се задолжени членовите на тимот кој ја развива апликацијата, но
и наставници кои ќе ја тестираат апликацијата со своите ученици. Наставниците кои ќе ја тестираат
апликацијата треба да дадат повратни информации од процесот на тестирање, како и насоки за
подобрување на функционалностите на апликацијата.
По тестирањето следува фазата на споделување или инсталирање. Постојат различни
пристапи во оваа фаза, а најчесто користените се споделување преку Интернет и споделување преку
ЦД/ДВД. Иако не е задолжителна фаза во процесот на изработката, од голема важност е и
осмислување на техничка поддршка за одржување на софтверот, како и негова надградба особено ако
се работи за образовна апликација која ќе биде инсталирана во училиштата.
Заклучок
Образовниот систем мора постојано да се менува за да промовира стекнување на вештини на
21-от век кај учениците. Учењето „на памет“ мора да се замени со истражувачки активности, а еден од
моделите за таква трансформација е обезбедување соодветен образовен софтвер. Тој е еден од
најважните елементи на секоја компјутеризација во образованието затоа што нуди неограничени
можности во процесот на учење и поучување и лесно може да симулира реални проблеми или
експерименти. Непостоењето на соодветни образовни апликации води кон несоодветно користење на
компјутерите, со што се добива впечаток дека компјутеризацијата на образованието е „пропадната
инвестиција“.
Затоа, како клучен елемент за успешна компјутеризација се јавува развојот на образовен
софтвер направен според потребите на наставните програми и функционален на инсталираниот
хардвер. За разлика од локализацијата на постоечкиот образовен софтвер, развојот е поскап и
подолготраен процес. Но придобивките се неспоредливи, па затоа при секоја масовна компјутеризација
на образованието треба да се предвидат средства за развој на образовен софтвер по мерка на
образованието.
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