
ПРИЛОГ БР. 3  ПРЕДМЕТНА ПРОГРАМА ОД ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ 
 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Етика во образованието 

2. Код 4FO100517 

3. Студиска програма Математика – наставна насока 

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 циклус 

6. Академска година / 
семестар 

Втора/четврти 7. Број на ЕКТС 
кредити  

4 

8. Наставник Доц. д-р Стојанов Трајче 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
- Студентите стекнуваат основни знаења од етичките учења и концепти низ 
историјата на етиката; 
- Се сензибилизираат за етичките проблеми на современото живеење; 
- Познавање и уважување на развојот на моралот кај личноста – од хетерономен 
кон автономен; 
- Градење на етички лик како иден наставник/воспитувач; 
- Познавање и примена на основните етички образовни стандарди, норми и 
кодекси; 
- Чувствителност/отвореност за луѓе и социјални околности, различности во 
култура, пол, етнос, вера, нација...; 
- Компетенции за интеркултурна интеграција, подготвеност за работа во 
мултикултурни средини; 
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценување, (само)евалвација и 
залагање за квалитет; 
- Способност за комуникација, соработка/тимска работа; 
- Иницијативност/амбициозност, вреднување на постојаното лично унапредување 
и стручното оспособување, како дел од современата работна етика; 
- Градење на соодветен етики однос кон природата и био-диверзитетот  
- Интериоризација на етички вредности и умешност за нивна 
примена/пренесување на нивните воспитаници. 

11. Содржина на предметната програма:  
Систематски дел:   
1. определба на етиката;  
2. етика и морал;  
3. основни етички категории;  
4. гранки на етиката: теориска и практична етика; 
5. деонтолошка и консеквенционалистичка етика; 
Историски дел:  
6. неколку најзначајни етички учења низ историјата: Сократ, Платон, Аристотел, П. 
Абелар, Кант.  
Практична етика:  



7. професионална етика: спецификите на професијата; посебни вредности и 
норми во посебните професии;  
8. работна етика: трудот како вредност, работни должности; 
9. политичка етика: заедница, полис, демос. 
10. социјална етика: политичка заедница,  човекови права, партиципативност и 
активен граѓанин, заеднички и семејни вредности, мултикултурализам и 
интеркултурализам, мултикултурно и интегрирано општество, интеркултурализмот 
како социјална вредност на денешницата, интеркултурна интеграција како една од 
клучните цели во нашиот образовен систем; 
11. биоетика: еколошка етика и етика на здравјето; 
Педагошка етика/Eтика во образованието; 
12. норми во педагошката етика, етика во педагошките истраживања; моралниот 
лик на наставникот, етички кодекс во образованието, етичката релација: 
наставник-ученик; создавање на мултикултурни компетенции и мултикултурен 
наставник преку градење на интегрирано образование како една од најважните 
социјални етички доблести во Македонија. 

12. Методи на учење:  
Предавања  
Презентации 
Семинари на  теми од вон-наставни, актуелни содржини 
Анализа на текст/филм/театар/книжевни творби и сл. 
Дебата и дискусија 
Анализа на етички проблем/проблемско учење 
Индивидуални задачи (домашни работи, самостојни презентации и сл.) 
Самостојно истражување (интернет, библиографија, библиотека, медиуми и сл.) 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

4ЕКТС x 30часа = 120 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 

30 + 15 + 15 + 30 + 30 = 120 часа (2+1+1) 

15. Форми на наставните 
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 1 часа = 15 часа) 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  15 часа 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 30 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 40 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бода 

18. Kритериуми за оценување 
(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 



од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Придружна евалуација на студентите и 
самоевалуација  
Познавање на содржината на предметот (преку 
двата писмени колоквиуми).Увид во оралните, 
реторички вештини, ниво на усвоен категоријален 
апарат и увид во комуникациските и способностите 
за аргументација, како и способност за елаборација 
на проблем и анализа (преку усниот дел од испитот 
– приказ на прочитано дело, преку дебатите и 
дискусиите, самостојните презентации и сл.) Увид 
во нивото на писмено изразување и литературни 
вештини (преку семинарските, есеите и домашните 
задачи). Активност и ниво на интерес (преку 
присуство, истражување на интернет извори, 
прибирање на библиографија и сл.).Способност за 
поставување на проблем, негова елаборација и 
аргументација (низ есеите, компарација на етичките 
учења и анализите на текст/филм/театар/книжевни 
дела и сл.) 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ф., Мухиќ,З., 
Жоглев   

Мислење во акција 
(универзитетски 
учебник) 

Универзитет 
„Св.Климент  
Охридски“ – 
Битола 

2002 

2. К., Темков Етика Епоха, Скопје 2000 

3. Maxwell, Bruce Professional Ethics 
Education: Studies in 
Compassionate 
Empathy 

Springer 
publications 

2008 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Алистер 
Мекинтаер 

Кратка историја на 
етиката 

Аз-Буки, Скопје 2002 

2. Имануел Кант Критика на 
практичниот ум 

Епоха, Скопје 1998 



3. Џ. С. Мил Утилитаризам Арс Студио, 
Скопје 

2014 

     

 


