
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет 
циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Педагогија 

2. Код 4FO100217 

3. Студиска програма Математика - наставна 

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

Факултет за информатика 
Катедра за математика и статистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв степен 

6. Академска година / семестар Трета/шести 7. Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Проф.д-р Емилија Петрова Ѓорѓева 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10
. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
усвојување на основите на базичното знаење во професијата 
--капацитет за анализа и синтеза 
--интерперсонални вештини 
--решавање на проблеми 
--почитување на диверзитетот и мултикултурноста 
--способност за генерирање на нови идеи(креативност) 

11
. 

Содржина на предметната програма: 
Педагогијата како наука; Основни педагошки поими; Помошни педагошки 
поими;Воспитанието како систем;Принципи на воспитниот систем;организација на 
воспитниот систем;Воспитанието како процес;Принципи нa воспитниот 
процес;Методи во воспитниот процес;Воспитаникот и воспитувачот како субјекти 
во воспитниот процес;Комуникацијата меѓу субјектите во воспитниот 
процес;Педагошко водење на одделението;Теоретските основи на примената на 
ИЦТ во воспитниот процес;Работа во мултикултурна средина 

12
. 

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

13
. 

Вкупен расположлив фонд на време  6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14
. 

Распределба на расположливото време 30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1) 

15
. 

Форми на 
наставни 
активности 

15.
1 

Предавања – теоретска настава 
(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часа 

 
15.
2 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 
(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часа 

16
. 

Други 
форми на 
активности 

16.
1 

Проектни задачи 30 часа 

16.
2 

Самостојни задачи 30 часа 

16.
3 

Домашно учење 60 часа 

17
. 

Начин на 
оценување 

 

 17.1 Тестови  2x20 бодови 



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

 10 бодови 

17.3 Активност и учество 7 бодови 

18
. 

Критериум за оценување 
(бодови/оценка) 

до x бода  5 (пет) (F) 

oд x до x 6 (шест) (Е) 

oд x до x 7 (седум) (D) 

oд x до x 8 (осум) (C) 

oд x до x 9 (девет) (B) 

oд x до x 10 (десет) (A) 

19
. 

Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Освоени 42 бода 

20
. 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21
.  

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

 

22
. 

Литература  

22.1 Задолжителна литература 

Ред.бр
. 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Атанасоска,Т. 
Ѓорѓева,Е. 

Општа педагогија Педагошки 
факултет 
Битола 

2006 

2. Чавдарова,С Интеркултурно 
воспитание 

Веда 
Словена 

2001 

3. Емилија Петрова 
Ѓорѓева 

Основи на 
педагогија 

Алфа 94 2010 

 22.2 Дополнителна литература  

  Ред.бр
. 

Автор Наслов Издавач Година 

1. John West 
Burnhow 

Managing quality in 
schools 

Pearson 
Educatio
ns 

2008 

2. Philosophical 
facuty  

Education between 
tradition and 
modernity 

Institute 
for 
pedagogy 

2013 

3. 2 nd Scientific 
Resolving 
Symposium 

Pedagogy and the 
knowledge society 

Ucitelski 
fakultet, 
Sveucilist
a 

2008 

 


