
 
 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. 

НЕКА НИ Е ЧЕСТИТ ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК! 

НЕКА НИ Е ЧЕСТИТ И ВЕКОВИТ НАШИОТ ГОЛЕМ ДЕН!  

 

Нашите чествувања да траат и да бидат трајни како што се трајни ликот и делото на 

нашиот патрон, а ние да бидеме достојни продолжувачи на мислата и словото на нашиот 

голем учител и просветител, свети Климент Охридски! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИГОДНО ОБРАЌАЊЕ ПО ПОВОД 8 ДЕКЕМВРИ, ПАТРОНИОТ 

ПРАЗНИК НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – 

СКОПЈЕ 

 

Денес го прославуваме патрониот празник, светлиот и светиот ден на Педагошкиот 

факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје. Нека ни е честит денот, патрониот празник на 

Факултетот, и на факултетското битие кое го сочинуваме сите ние заедно. 

Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје успешно се соочува со 

сите предизвици на денешницата кои ни најмалку не се лесни. Секое ново време носи 

нови предизвици кои се разрешуваат само со образовни средства и само тогаш ќе се најдат 

нивните вистински вредности и својства, само тогаш ќе создаваме образовно општество 

како возобнова на Климентовиот сеуниверзитетски свет. 

Со денешниот патронен празник се навршуваат четириесет и осум години богата и 

долга традиција на Педагошката академија и дваесет и пет години од творечката, 

образовната, едукативната и научната плодотворна дејност на Факултетот, подготвувајќи 

кадар за предучилишните установи, одделенски наставници на македонски, албански и 

турски јазик и стручњаци од областа на библиотекарството, на сите академски нивоа. Од 

патрониот светец Климент Охридски нè делат повеќе од илјада години. Неговата 

книжевна школа денес живее како поимник на епохата и на историјата што со гордост го 

носи современиот македонски духовен и образовен простор, на чие возвишение стои 

Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје. 

Од времето кога Климентовиот универзитет броел околу четири илјади студенти, 

од далечната 886 година кога е формирана Охридската книжевна школа, позната и 

како „Прв словенски универзитет“, духот и словото на свети Климент Охридски 

продолжуваат и денес со над педесет илјади студенти што го покриваат образовниот 

простор на Република Северна Македонија и пошироко, се разбира, почнувајќи од 1947 

година со дејноста на Вишата педагошка школа, на Педагошката академија и на 

Педагошкиот факултет како патни линии во развојот на нашата институција кои се 

одвивале во зависност од општествените услови и потреби, според принципот Commodis 

humanis inservire, при што особено се води грижа за повеќејазичноста и за реализацијата 

на наставата на македонски, албански и турски наставен јазик, со што слободно може да 

https://mk.wikipedia.org/wiki/886
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кажеме дека нашиот Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ ја отсликува нашата 

општествена реалност. 

Носејќи го името „Св. Климент Охридски“ и остварувајќи го големото 

универзитетско дело на Климентовата книжевна школа, сакаме и се трудиме овој 

факултет никогаш да не го напушти Климентовиот искон, туку и при најсложените услови 

со кои се одликува нашето време, секогаш тој искон да го исполниме со високи 

образовно-воспитни вредности и истите тие вредности да ги претвориме во 

цивилизациско-културолошки својства со мисионерска улога за градење современи 

образовни процеси, квалитетно образовани и современи граѓански генерации, толку 

неопходни во нашата држава. 

Почитувани, завршувајќи го ова кратко излагање, ја барам вашата почит кон 

патронот свети Климент Охридски, вашата почит кон Платоновиот бог на образованието, 

Академ, кон нашиот универзитет, кон нашата држава и кон сите нејзини граѓани, со 

замолница до студентите, до моите колеги и вработените, кога ќе влегуваме во дворот на 

Факултетот утринско огледало да ни бидат ликот и делото на свети Климент Охридски и 

да се однесуваме со длабока почит и љубов кон вечното образовно дело на нашиот патрон 

свети Климент Охридски. 

 

 

8.12.2020 г.         Декан, 

Скопје        проф. д-р Емиљ Сулејмани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОЗЕРЦАТЕЛНИОТ КОСМОПОЛИТИЗАМ 

НА СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 

(Беседа за св. Климент Охридски) 

 

Философијата на живеење и промислување на свети Климент Охридски е одраз на 

неговата иманентна, стожерна визија за просперитет на човештвото. Персонологијата е 

есенцијален фундамент во неговиот светоглед. Катафатичкиот и апофатичкиот метод се 

присутни поради постојано духовно-интелектуално возвишување на секоја личност. 

Токму тоа го прави свети Климент Охридски флагрантен образец на гносеолошкиот 

праксис. Ако творецот е deus absconditus, тогаш човекот ја има можноста за 

себеоткривање, постојано. И затоа неговата философија е еонска.  

Свети Климент Охридски е родоначалник на жанрот слово во словенската 

книжевност. Жанрот слово е присутен кај ранохристијанските апологети од III-IV век, но 

тој го адаптира во словенската книжевност. Солидно ја познавал и ја проучувал 

Аристотеловата реторика и истата ја применувал во словата. Според Платон 

беседништвото е вештина на уверување, а според Аристотел пронаоѓање на уверливото. 

Светиклиментовото творештво е богато и разновидно: пофални слова, поучни слова, 

житија, преводи, црковна поезија. Во науката досега се идентификувани повеќе слова кои 

во насловот го содржат неговото име и слова со акростих во кој е впишано неговото име. 

Свети Климент Охридски е оригинален автор на повеќе книжевни текстови. Дел од 

насловите го содржат неговото име, а еден дел го содржат неговиот авторски потпис во 

форма на акростих. Св. Климент ги создава своите слова прилагодувајќи ги на потребите 

на тогашното современо живеење. Неговите поучни слова се кратки според обемот, со 

јасен стил, со универзални значења. Тоа упатува на возвишената едноставност која е света 

и недвосмислена. Свесен за сопствената просветителска мисија, со длабоко, искрено 

доживување на темата за која пишувал, тој создавал емотивен ефект кај слушателите. 

Имајќи ја предвид онтолошката тежина на словото, празнословието отсуствува, а 

доминира апофтегматичниот стил на изразување. Учителот на црквата од Исток, св. 

Василиј Велики, уште во III-IV век жестоко се борел против празнословието т.е. празната 

технологија на зборови. Оваа доктрина ја продолжил и св. Климент Охридски.  

Богословски и полиглотски ерудит, тој ја синтетизирал својата елоквентност и со 



 
 

суптилно, креативно вдахновение ги создал своите текстови. Денешната современа наука 

располага со нови сознанија во врска со неговото химнографско творештво. Гносисот не е 

философско-дидактичка категорија во неговите дела. Св. Климент Охридски е напојуван 

од благодатта што ја поседувал и затоа неговите слова ја содржат философско-

животворната димензија што ги поттикнувала тогашните слушатели. Светиклиментовото 

созерцание е вечноста, нетрулежноста на нештата. Светото писмо и подвижничката 

димензија на патрологијата е фундаменталниот источник на аскетско-книжевното 

подвижништво на св. Климент. Неговите слова не се празнословие, ниту висок елоквентен 

израз, туку исцелително-креативна визија на потребите на тогашното живеење. Неговата 

есенцијална философска димензија на творење и на живеење е љубовта, архипастирска, 

исконска. И покрај разнообразните активности, реализирал плодна творечка активност. 

Неговата философија е креирана во егзегезата на човекот и на космосот. Смиреноумието и 

благодатта што ги поседувал се реликвијарот од кој ги црпел своите подвижнички 

енергии. Задлабочен над божествените таинства и сотириолошката можност за 

човекување, ни испраќа совечни епистоли за патот кон совршенството на човековата 

личност. Тие имаат функција да украсуваат, да торжествуваат, да создаваат празнична 

атмосфера. Метонимиите и метафорите се отсјај на Светиклиментовата иманентна 

потреба за метафоричност, симболичност на изразот. Компарациите навидум се 

експлицитна споредба, а всушност, ја отвораат длабоката сематичка слоевитост на 

светлообразниот св. Климент. Поетиката во ораторската проза е фундирана на Светото 

писмо и на житијата на конкретните светители за кои проповеда (пишува). Фасцинантно е 

неговото детално познавање на Светото писмо кое е присутно во севкупните негови дела 

како цитати или парафрзаи. Суптилноста на изборот на библиските цитати и на 

библиските парафрази ги одразува неговата мудрообразна личност и поетската природа. 

Свети Климент ги твори словата, беседите, славославејќи ги создателот и плејадата 

христијански светители, маченици, подвижници, умеејќи да се задлабочи во 

есенцијалноста на тематиката, со ѕвонлив јазик и соодветни примери. Имајќи предвид 

дека народната непросветеност била доминантна, создал јасни слова за повеќе празници. 

Фундаменталната философска визија во целокупното негово творештво е 

христоцентричната љубов и нејзините бескрајни перспективи. Со разбирливиот јазик што 

го употребувал, ја восхитувал својата разнообразна публика. Поуките се однесувале за 



 
 

христијанските добродетели и за поттикнување кон практично живеење на 

општочовечките етички норми. Пастирското богословие било расадникот на културното 

воздигнување на народот. Пофалното слово е одраз на длабоката искрена љубов и пиетет 

кон определени личности, настани или празници. Пофалбата се однесува на духовните 

учители, ликовите од Светото писмо, светителите. Средновековните автори имале 

исклучително сериозна релација кон текстот, имајќи ја предвид онтолошката тежина на 

изглаголеното или напишаното слово. И затоа, празнословието отсуства, а доминира 

апофтегматичниот стил на авторите во кои се вбројува и св. Климент Охридски. 

Пофалбата најчесто се однесува на двете етичко-естетски категории: добрината и 

убавината кои се во перихореза. Добрината е чудесно убава, а убавината е достојна за 

пофалба. Во средновековната книжевност убавото како вечна категорија е апсолутна, 

нетрулежна убавина. Св. Климент ги моделира словата, беседите и станува родоначалник 

на овој жанр во македонската црковна книжевност. Архијерејот и автор св. Климент на 

уникален начин ги промислува суптилните, но истовремено и круцијални длабочини на 

христологијата, персонологијата и сотириологијата. Созерцанието во философијата на 

светите отци има онтолошко-етичка и гносеолошка смисла. Тоа е молитвено-благодатно 

сосредоточување на душата над божествените таинства. И затоа, Светиклиментовите 

беседи ги допирале иманентните двери на слушателите. 

Учителството на св. Климент Охридски е меланж на неговата богата образованост, 

ерудиција, реторичност, беседничарење, философија на високи духовни вредности. Сето 

тоа е присутно во сè што поучувал и творел. „Ако светлината што е во тебе е темнина, 

тогаш каква ли ќе е темнината?“ Оваа новозаветна порака е егзегетски код на созерцание 

на напластените фундаментални кодекси на боговдахновениот свети  Климент. И токму 

затоа во Краткото житие за него пишува: „Додека бил жив, како воздигнат и небесен 

светилник им ја предал на учениците светлината на учењето...“. Во Службата за него се 

потенцира: „Со зраците на писмото го напојуваш целиот свет со наука, светејќи како 

сонце златозрачно...“. Правдољубивиот и седаровниот законоучител свети Климент 

чиишто дело и пораки се совечни епистоли, благовести за најблагородната моќ на словото, 

учителството и просветата. Неговото профетство ги допира дверите на битието кое е 

жедно за просветление и за мудрообразни слова. Да се биде рави, учител, во 

најсветлообразната димензија на човечкото битие е грандиозен подвиг – духовен, 



 
 

интелектуален, доживотен. Оваа раритетна придобивка ја имаше просветителот, 

мисионерот, духовникот, книжевникот, градителот, но пред сè, и во сè, учителот свети 

Климент Охридски. Учителството е негова есенцијална мисија, создавајќи ја Охридската 

книжевна школа и Првиот словенски универзитет со повеќе научни дисциплини. 

Охридската книжевна школа била значаен центар за просветната, образовната, 

книжевната, преведувачката, културната дејност во средновековниот период. Зачуваните 

најстари словенски ракописи од оваа школа се доказ за нејзиното значење и постоење. 

Асеманово изборно евангелие, глаголски ракопис од втората половина на X век, 158 

листа, Ватиканска библиотека, бр. 3. Има богата орнаментика, архаична, без влијание од 

престижните илуминаторски школи. Синајски псалтир, глаголски ракопис од првата 

половина на XI век. Се чува во библиотеката на Синајскиот манастир „Св. Катерина“, бр. 

38. Содржи 137 псалми од Псалтирот и други ракописи. 

Светиклиментовата личност е плиротична. Неговата философија е универзално  

кодирана и неговите пораки се повеќеслојно аспектирани. Упокоен во 916 година, а  

светлозарно присутен во нашето образование, просвета, култура, традиција, историја.  

 

 

8.12.2020 г.        проф. д-р Виолета Мартиновска 

Скопје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ИЗБОР 

на најдобар студент во учебната 2020/2021 г.  

на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје 

 

 По повод патрониот празник, продолжувајќи ја повеќегодишната практика, 

Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје презеде активности со кои го 

одбележа денот на својот патрон, големиот учител и просветител св. Климент Охридски. 

Во рамките на тие активности, беше направен и избор на најдобар студент на нашиот 

Факултет во учебната 2020/2021 година од редовните студенти за првпат запишани во IV 

година студии на македонски, на албански и на турски наставен јазик. Врз основа на 

проверени податоци од нашите служби и според Iknow-системот, Комисијата во состав: 

проф. д-р Елизабета Бандиловска, проф. д-р Љуљзим Адеми, проф. д-р Лулзим Алиу и 

доц. д-р Анита Штерјоска-Митреска, на својот состанок одржан на 5.12.2020 г., ги одбра и 

одлучи да ги награди следниве најдобри студенти: 

 

1. на македонски наставен јазик, СТЕФАНИЈА ЈАНЕВСКА 

2. на албански наставен јазик, ПРЕМТИМЕ АЈРО 

3. на турски наставен јазик, БИЛГЕ ЌАХИЛ 

 

 

 

5.12.2020 г.      Комисија во состав: 

Скопје       проф. д-р Елизабета Бандиловска 

       проф. д-р Љуљзим Адеми 

       проф. д-р Лулзим Алиу 

       доц. д-р Анита Штерјоска-Митреска 

 

 

 

 

 



 
 

ИЗБОР 

на најдобар есеј по повод патрониот празник 

на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје 

 

По повод патрониот празник, продолжувајќи ја повеќегодишната практика, 

Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, во рамките на активностите со 

кои го чествува денот на својот патрон, големиот учител и просветител св. Климент 

Охридски, објави Конкурс за најдобар есеј на тема: НАСТАВНИКОТ И 

ДИГИТАЛНАТА АЗБУКА. Пристигнаа литературни творби на македонски, на албански 

и на турски наставен јазик. Комисијата во состав: проф. д-р Елизабета Бандиловска, проф. 

д-р Љуљзим Адеми, проф. д-р Лулзим Алиу и доц. д-р Анита Штерјоска-Митреска, на 

својот состанок одржан на 5.12.2020 г., ги одбра и одлучи да ги награди најдобрите есеи 

од нашите студенти: 

 

1. на македонски наставен јазик, СТЕФАНИЈА ЈАНЕВСКА 

2. на албански наставен јазик, ПРЕМТИМЕ АЈРО 

3. на турски наставен јазик, СЕРАП ИБРАИМ 

 

 

                                                                           

5.12.2020 г.      Комисија во состав: 

Скопје       проф. д-р Елизабета Бандиловска 

       проф. д-р Љуљзим Адеми 

       проф. д-р Лулзим Алиу 

       доц. д-р Анита Штерјоска-Митреска 

 

 

 

 

 

 



 
 

НАСТАВНИКОТ И ДИГИТАЛНАТА АЗБУКА 

 

Глаголица, кирилица, стара хартија и мастило, свеќа и темна одаја.  

Учителите, кои од чиста универзална енергија преку срцата и рацете создавале писменост, 

создавале култура, создавале народ со историја. Кирилица, стара хартија и мастило, темни 

тавански одаи и свеќа, Кочо Рацин твори со срцето и со гласот на револуцијата. Пишува 

со жестината на поетите од работничката класа. Хартија и мастило, Блаже Конески, 

кодификатор и силен чувар на македонскиот литературен јазик, го зацврстува и го 

запечатува нашиот јазик кој денес ни овозможува толку длабоко, толку возвишено, толку 

јасно да ги искажеме сопствените емоции и визии, ни дозволува да твориме идентично 

моќно колку и поривот што го чувствуваме за да ја експресираме вибрацијата. 

Учителите, писателите, тоа се творци и преносители на знаењето, тие се мост кон 

иднината, скалила по кои се искачуваме низ животот. Учител, наставник, професор е секој 

човек кој во срцето носи волја, кој носи желба за подобар свет, кој носи љубов кон децата 

и младината, кој негува љубов кон знаењето и кон книгите и сака несебично да ја раздаде 

наоколу. Патот на наставниците и нивната кариера се полни со предизвици. Секоја нова 

учебна година е нов предизивик, секое дете, секој ученик, е предизвик. Но, 

модернизацијата на општеството, а заедно со тоа и модернизацијата на образовниот 

систем, се дополнителен предизивик, оптоварување или олеснување на работата на 

наставниците. Ако некогаш беа потребни големи црвени дневници, бележници и куп 

пенкала, денес е потребен само еден преносен персонален компјутер. Ако некогаш 

ѕидовите на топлите училници беа исполнети со географски карти, портрети од познатите 

физичари, математичари или историчари, денес сите тие се заменети со само еден 

проектор. Огромните зелени табли, по кои шетаа белите креди и детските очи, денес се 

заменети со флип чарт-табли и соодветен фломастер. Разликите во образовниот процес се 

драстично изменети за многу кус временски период. Пред само седумдесет години многу 

деца од различни причини воопшто не посетувале настава или посетувале настава само до 

четврто одделение од основното образование. Денес образованието е задолжително и се 

стреми да ги постигне стандардите што ги имаат образовните системи во европските 

земји. Во целиот тој процес, наставникот ја има клучната улога. И бидејќи човекот учи 

додека е жив, во кој било период од животот, наставниците треба да имаат млад дух што 



 
 

ќе се прилагоди на ситуацијата, опремата, наставната програма, измените во неа, 

технолошкиот развој и модернизацијата, и на тој начин ќе го олесни процесот на учење на 

учениците.  

Наставникот треба да ги најде или да ги создаде каналите до детските срца и 

умови, патиштата до младешкиот дух и неговото правилно насочување. Затоа што 

наставниците се како фенери. Тие нема да ви го покажат патот туку со својата светлина ќе 

ви помогнат самите да го најдете сопствениот пат. 

 

 

Стефанија Јаневска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MËSUESI DHE SHKRIMI DIGJITAL 

 

 

Bota madhështore,gjigante dhe e sofistikuar sot gjendet e gjunjëzuar dhe e drobitur para një virusi 

mikroskopik. Duket paradoksale, por kështu është rrotulluar gjithmonë historia. Dje kërcënoheshim nga 

bombat e Hitlerit, sot nga një e kollitur dhe nesër ndoshta dhe nga një shikim dhe ditë më tutje nga 

arsimimi... 

Sado të kujdesshëm të tregohemi ne, prapëseprapë, qoftë dhe nga hiçi do të lindi një gjarpër tinëzar, që do 

të na tmerrojë të gjithëve qofshim të mëdhenj a të vegjël, të bardhë a të zinj, të pasur apo të varfër... 

Jeta është profesioniste në punën e saj, ajo na skalit të gjithëve, ndonëse disa si "zonja drejtësi"e disa si 

gur varri.  

Por kur çdo gjë ndryshon, transformohet, zhduket, përplaset, shfaroset, masakrohet, ulet, përkëdhelet, 

dashurohet, tolerohet, qetësohet, sërish Dielli lind, shiu bie, zogjtë shtegtojnë, natyra lulëzon dhe ne 

marrim frymë! 

Në këtë sistem ne thjesht jemi qenie shumë shumë mikroskopike dhe si për ironi një virus shumë herë më 

mikroskopik rrezikon ekzistencën tonë. Jeta jonë nuk ka kuptim prandaj ne jemi të detyruar t'i japim asaj 

një kuptim, ky është ligj. Jemi e vetmja gjallesë e vetëdijshme për ekzistencën tonë dhe kemi mundësinë 

ta krijojmë vet veten, të kuptojmë ç'është e bukur dhe e shëmtuar, ç'është e rëndësishme dhe e 

parëndësishme, ç'është e drejtë dhe e gabuar. 

Era e fortë shumë qejf paska të endet rrugëve të zbrazura pas mesnate. Përplas çdo gjë që para i del tutje e 

flakërin e fishkëllen për të bërë pakëz zhurmë, por nuk i'a del. 

Qetësi mortore këto netë ... 

Drita nuk ndrisin, yjet nuk shkëlqejnë e Hëna diku mes errësirës është fshehur ... 

Mes gjithë qetësisë qëndrojmë ne! 

Ende duke luftuar me akrepat e orës, duke sfiduar kohën që për dreq s'ikën ... 

Bosh është qielli, por ënda na paska ta shikojmë këtë natë. 

Ah, moj qetësi shurdhuese! 

Ah, moj errësirë skllavëruese! 

Jeni bërë padronet e qenieve tona tani, po pra e çdo njeriu e sidomos e mësuesve dhe nxënësve... 

Prindërit dhe mësuesit duhet të gjejnë dhe vendosin një ekuilibër të ri dhe një normal të ri për të mësuar 

mes sfidave aktuale.                                                                                                                                        

Bota siç e dimë ka ndryshuar sa hap e mbyll sytë. Shkollat u mbyllën brenda natës, nxënësit u 

çliruan nga shkollat (por ishin të mbyllur në shtëpitë e tyre), dhe prindërit duhej të luftonin me mbajtjen e 

fëmijëve produktivë në shtëpi. Në stresin e bllokimit, larjes së duarve dhe ndjekjes së përhapjes globale të 



 
 

virusit, askush nuk i ka kushtuar vëmendje stresit të papritur të atij grupi shpesh të lënë pas dore - 

mësuesve. Me shkollat që mbetën të mbyllura për një kohëzgjatje të zgjatur erdhi realiteti i mësimdhënies 

në internet. Papritmas, nuk ishte vetëm një fjalë ose një term i zbukuruar . Të gjithë duhet ta realizojnë atë 

mësim. Problemi është se pak e dinë se si. 

Ka pasur një rritje të madhe të frazave të kërkimit se si "si të mësojmë në internet", "platformat 

më të mira të mësimdhënies në internet", "mjetet e mësimdhënies në internet" dhe "teknikat e 

mësimdhënies në internet".Gjetja e platformës së duhur të mësimdhënies në internet është vetëm hapi i 

parë. Por, përdorimi i një platforme dhe veçorive të saj për të dhënë mësim në mënyrë efektive dhe për të 

siguruar që të gjithë nxënësit vërtet po mësojnë është akoma më e  rëndësishme.Por, më shumë se 

gjithçka, klasat në internet kanë sjellë në dukje çështjet e menaxhimit të klasës. Nëse mësuesit mendonin 

se kishin mjaft probleme për të mbajtur klasat e tyre në rregull më herët, kjo nuk është asgjë në krahasim 

me problemet e klasave të largëta. Është shumë e trishtueshme të dëgjosh mësues që kërkojnë ndihmë për 

menaxhimin e nxënësve në internet. Si mund ta mbaj disiplinën? Si mund të siguroj që nxënësit të mos 

ndërhyjnë në prezantimin tim? A mund nxënësit të më prishin orën e mësimit?  

Ata që japin mësim në klasat parafillore dhe fillore janë gjithashtu të shqetësuar. Si mund t'i mbaj 

fëmijët të vëmendshëm? Cila gjatësi e klasës është e përshtatshme për ta? Ata janë kaq të rinj, a do të jetë 

mësimdhënia në internet edhe efektive për ta? Si mund ta siguroj efektivitetin? 

Shumë duan të mësojnë teknikat dhe strategjitë e duhura të mësimdhënies në internet për t'i 

mbajtur studentët e tyre të angazhuar. Shumë duan të dinë se cilën platformë të përdorin. A është Zoom? 

Por a nuk ka çështje të privatësisë?  Të gjitha këto në kurrizin e një mësuesi. 

Mësuesi është ai që dëbon errësirën e frikës nga skutat e brendisë së zhytur të nxënësve!Është 

prind, menaxher, shok dhe të gjitha këto përnjëherësh në të njëjtën kohë... 

Është ndryshe kënaqësia që përjeton emocionet kur ke nxënësit përballë, shumë më ndryshe 

ngase t'i shohësh nga ajo copëz hekuri që emocionet  vijnë në një mënyrë fallciteti... 

Në gjendjen që jemi duke jetuar, në fillimin e kësaj situate na dukej interesante, por që ajo ishte 

një monotoni e mbështjellë me një formë hijeshie për të mbledhur nxënësit. 

Për mësuesit e gjithë kjo gjendje është e rëndë, po aq e rëndë sa zogut t'i vësh në shpinë një 

shportë me gurë ngarkuar, nuk e mban dot, por as nuk e shfaq e as nuk dorëzohet. 

Çdo mësues përderisa në shkollë është munduar të jap maksimumin, deshi apo nuk deshi tani jep 

shumëfishin e maksimumit që kanë bërë! 

"Mësuesi duhet të jetë shembull për nxënësit", dhe ai përtej mundësive këtë po bën edhe në 

kushtet e vështira që po mundohen të mbijetojnë në labirintin e arsimimit... 

Sa absurde apo jo!! 

Net të gjata pagjumësie, 



 
 

...llamba që s'fiken deri në rrezet e diellit, 

...balli mbuluar nga djersët, 

...bllokime truri nga ngarkesa e tepërt, 

...dhimbje shpatullash dhe shpine, 

...sytë para ekranit që nuk ndjen as skuqje as asgjë, 

...orë të tëra duke ligjëruar e riligjëruar, vetëm e vetëm që gjithçka të jetë më e lehtë për nxënësit 

edhe pse për të mund të jetë me ngarkesë tonelatash e rëndë! 

Në këtë të ardhme të panjohur mësuesit po kalojnë një kohë të pasigurt për sa i përket jetës dhe 

punës së tyre profesionale. Të mësuarit ndërmjet internetit, një mënyrë për t’i mbajtur fëmijët e angazhuar 

dhe të vëmendshëm, si mund të jem kreativ nëpërmjet një ekrani. Janë pyetjet që po paraqesin vështirësi 

të konsiderueshme tek mësuesit të cilët  përpiqen të përshtaten me atë që mund të jetë "normalja e re" për 

një periudhë mjaft të gjatë kohore. Në të gjitha gazetat, dhe lajmet që po ishohim po na paraqitet titulli i 

panjohur dhe i pa provuar nga ne “shkolla virtuale, shkolla digjitale”. 

Fillon epoka digjitale. 

Por, në fakt ç’do të thotë të digjitalizosh arsimin? Si përkthehet kjo në terma praktike? Si bëhet dhe 

ç’nënkupton ky digjitalizim për secilën lëndë dhe për çdo grupmoshë? E shumë e shumë pyetje të tjera 

të cilat kanë rëndësi të jashtëzakonshme në kontekstin tonë fillestar. 

Pavarësisht qëllimit të mirë,në këtë pandemi të tmerrshme shkolla digjitale, e cila në pothuajse të 

gjitha rastet nënkupton pasurimin e burimeve aktuale arsimore me anë të teknologjisë dhe jo 

zëvendësimin e saj me teknologjinë, ka rezultuar problematike si në vendet me arsim të zhvilluar 

teknologjik, ashtu edhe në vendet me arsim të prapambetur teknologjik. 

Tekstet digjitale janë shpërqendrues dhe nuk e lejojnë nxënësin të përqendrohet tek mësimi aq 

mirë sa e lejojnë librat e shtypur. Vërtet sot nxënësit dhe rinia, në përgjithësi, janë të dhënë pas 

aplikacioneve digjitale, rrjetit, programeve telekomunikative etj. Por kur anketohen mësuesit dhe prindërit 

rreth këtij obsesioni të të rinjve, të gjithë mendojnë që teknologjia digjitale e kohëve tona po e kthen 

brezin e ri në një brez me probleme përqendrimi dhe probleme vëmendjeje. 

Aftësia e të kuptuarit është shumë herë më e zhvilluar kur nxënësit lexojnë libra të shtypur sesa 

kur lexojnë libra digjitalë. Kjo për arsyen evetmesepse truri e interpreton materialin digjital ndryshe nga 

ç’interpreton materialin e shtypur. 

Sistemet digjitale janë të dobëta dhe prishen shpesh, një barrë tjetër për mësuesit, për të bërë më 

të mirën e së mirës për fëmijët e tij. 

Nga e gjithë kjo me plot bindje mund të them se vlerën e një mësuesi nuk e humb askush, sado që 

i mohohet vlera, ai vlen sa e gjithë jeta. Pena e tij e art, motivimi bashkë me punën e palodhshme janë 



 
 

arsye që sot kemi të rinj të fortë, të mençur, që dinë dhe duan punën-mësimin, ndoshta janë me numër të 

pakët, por ajo që është e rëndësishme, është se ata ekzistojnë. 

Mësimi online apo ndryshe që mund t'i themi mësimi i digjitalizuar, është humbje, është mjerim! 

Edhe pse në kushte të vështira, në mungesë njohurie përdorimi, mësueset edhe në këtë fushë po ia dalin, 

edhe kësaj here u treguan më të fortë se guri. Mos të harrojmë se, kush na mëson një shkronjë na fal një 

jetë, po ata që na mësojnë më tepër? 

Nëse mrekullitë janë njerëz unë mrekulli do i quaja mësuesit. Jetë, shpresë dhe dije dhënësit. 

Shkrimi digjital aq sa ka veti "pozitive"ka veti negative. Vetitë "pozitive" dhe që të gjithë falënderohemi 

oh sa mirë jam në shtëpi dhe nuk më sheh kush,nuk humbim kohë e shumë të tjera ndërsa efektet negative 

janë aq të dëmshme sa që na prekin edhe në shëndet duke na lënduar e kjo niset prej faktit që gjithë ato 

rreze të dëmshme që depërtojnë përmes poreve tona. 

Çdo kush mundohet të i jap një kuptim dhe një rrjedhojë gjithçkaje... 

Qiellgërvishtëset synojnë ta çjerrin qiellin dhe çdo zgjatje e madhërishme është e destinuar të 

bjerë e projektuar për të mos përfunduar. 

Çfarë ndodhet brenda jetës së njeriut është vetëm zgjidhje që si një poçe e punuar me kujdes me 

argjile, si një kupë e kristaltë që nuk ngurron të reflektojë apo të përcjellë atë që mbart dhe kuptimi i jetës 

ndalet vetëm në një zgjedhje! 

Mësues ju ia dolët edhe në këtë mjegullnajë të pafund. Ju jeni kupa e kristaltë që askush nuk 

mund t’ju ndalojë së reflektuar diturinë e mirësinë tek ata dhe krijimin e një shpirti të bukur që do i 

nevojitet botës, sepse nxënësit janë e ardhmja dhe ju jeni krijuesit e saj. 

“Në të njëjtën kohë kur shikojmë drejt një të ardhmeje më të lumtur dhe pozitive, do të ishte e 

pandërgjegjshme të mos pranojmë situatën në të cilën ndodhet tani njerëzimi dhe të konsiderojmë numrin 

e tmerrshëm që ka pandemia e COVID-19 mbi jetën e njerëzve në të gjithë botën. Për ata që kanë humbur 

të dashurit e tyre, të cilët janë goditur nga virusi, të cilët janë pa punë ose rrezikojnë të jenë të tillë, të 

cilët e gjejnë veten të bllokuar në vende larg shtëpisë, me kufij të mbyllur, të ndarë nga familjet dhe miqtë 

dhe të cilët po vuajnë humbje dhe ankth,shpreh simpatinë time më të thellë dhe dhembshurinë më të 

fortë“. 

 

 

Premtime Ajro 

 

 

 



 
 

ÖĞRETMEN VE DĠJĠTAL ALFABE 

 

Öğretmen ve Dijital Alfabe başlığını okur okumaz, hemen yıllar önce okuduğum 

“Hayatta en büyük mucize, küçükken iyi bir öğretmene rastlamaktır” cümlesi аklıma geldi. Bu 

cümleyi okuyan bir bireyin içinde tarifsiz duygular oluşabilmesi için daha önce ona elini uzatan, 

ona yol gösteren, bilgisine bilgi katan, yanlışlarını sabırla törpüleyen, insani duyguları güçlü 

olan, adaletinden mahrum etmeyen, duruşu ve tavrıyla iyi bir rol modeli olan bir öğretmene 

rastlamış olması gerekir. 

Öyle ki ben bu konuda çok şanslıydım. Hayatıma dokunan ve hayatımı kimsenin etkisi 

altında kalmadan, kendime göre şekillendirmeme yardımcı olan, sahip oldukları bilgiyle 

hayatıma farklı bir bakış açısı kazandıran, bugün bu meslekte emin adımlarla ilerlememe 

yardımcı olan, birden fazla öğretmenim oldu. Her biri birbirinden farklı karaktere ve bakış 

açısına sahip olsa da hepsinin temel amacı topluma, iyi eğitim almış ve insani duyguları gelişmiş 

bireyler yetiştirmekti. 

Genellikle öğretmenlik mesleği insanlar tarafından en kolay meslek olarak görülür ve 

buyüzden sürekli“kolaymeslek”, “oturduğun yerden para kazanmak”, “bolca tatil fırsatı” gibi ön 

yargılara maruz kalmaktadır. Gelin bir de bunu hakkıyla mesleğini icra edenlere bir sorun. 

Günümüzde yaşadığımız durumu ele alacak olursak,uzaktan eğitimde evinde şartları olmayan ve 

bu yüzden derse katılamayan her öğrenciyi ayrı olarak telefondan arayıp, dersi tekrardan 

anlatmak; yüz yüze eğitim imkanı olan öğretmenlerin de iki ayrı grupla çalışarak fazla mesaiye 

kalması ve bununla birlikte genel olarak iş hayatında rastlanan sorunları çözümleyebilmek, kolay 

mı sizce? Öğretmek azmi ile yanıp tutuşan öğretmenlerimiz sayesinde hala öğrenciler bilgi 

edinmeye devam ediyor ve edecektir. 

Dünya hep aynı noktada durmuyor. Her geçen gün değişen bu Dünya’da tüm öğretmen 

ve öğretmen adayları bilgiye susamış vaziyette olmalıdır. Her öğrenilen yeni bilgi yeni bir 

kapının açılmasına vesile olur. Döneme ayak uydurmaya önem gösterilmelidir. Teknolojinin bize 

sunduğu praktikliğinden, hizmet imkanlarından ve zaman tasarrufundan yararlanmayı 

öğrenmeliyiz.Zaten yaşadığımız dijital dünyada zaman ve praktikliğe önem verilmektedir. 

Eğitim de bu iki unsur üzerinden gelişmektedir ve gelişmeye devam edecektir. Nasıl ki nine ve 

dedelerimizin okul çağlarında kullandıkları çerçeveli kara tahta ve tahtaya yazarken beyaz renk 

veren taş kalem yerini defter ve kaleme bıraktıysa aynı öyle çok yakın zamanda defter de yerini 



 
 

tamamen bilgisayara/tablete bırakacaktır.Zaten eğitimin tahtalar üzerinde öğrenilen alfabelerden 

bilgisayarda/tabletlerde öğrenilen dijital alfabeye evrilmiş olmasını yaşayarak deneyimlediğimiz 

bir dönemden geçmekteyiz.Zamana ayak uydurmak, biz öğretmenlerin en büyük vazifelerinden 

biridir. 

Öğretmenler, hangi devirde yaşamış olursa olsun, her zaman kandil gibi kendini 

tüketerek başkalarına ışık olmaya devam edecektir.Değeri tarif edilemeyen bu kutsal mesleğin 

bir parçası olduğum için kıvanç içindeyim. Son olarak başöğretmenimizin de dediği gibi: 

 

“Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.” – Mustafa Kemal Atatürk 

 

 

Serap İbrahim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ 

(на нашите дипломирани студенти 

кои учејќи на нашиот Факултет, денес ги учат другите) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Баки Плакај Гзиме - директорка на Детската градинка „Фидани“ – Чаир, Скопје 

 

 Моето име е Гзиме Плакај Баки. Во моментов 

работам како директорка на Детската градинка 

„Фидани“ во Чаир, Скопје. Отсекогаш сум ги 

сакала децата од предучилишна возраст и мојот 

сон бил да работам со нив. Но за да работиш со 

мали деца не е доволно само да ги сакаш, туку 

треба да знаеш и како и зошто. Сакајќи на децата да им пружам максимум и квалитетно 

внимание и влијание, потребни ми беа и знаења и вештини. Секако, најдоброто место каде 

што еден млад воспитувач може да се стекне со најсовремените педагошки и психолошки 

научни сознанија и да се здобие со неопходните вештини е Педагошкиот факултет „Св. 

Климент Охридски“ во Скопје. Студирањето на овој факултет, фантастичните професори 

и беспрекорната организација на предавањата и на вежбите, од мене направија воспитувач 

кој покрај љубовта кон децата и кон професијата, поседува и одлични теоретски и 

практични знаења, неопходни за непосредна воспитно-образовна работа со најмалите и 

најмилите. 

Во годините минати како воспитувач, сфатив дека многу повеќе ќе придонесам за 

децата како раководител, што е мојата основна цел како директорка – градинката да 

пружи максимум во секој поглед (храна, хигиена, активности, услови....) за децата во 

текот на целиот нивен престој. 

Иако Факултетот го завршив пред неколку години, соработката продолжува да 

трае. Нашата градинка пружа можност новите студенти кај нас да реализираат практична 

настава и хоспитации, со професорите реализираме заеднички проекти, Факултетот 

овозможува континуирано стручно усовршување за воспитувачите и за негувателките, 

студентите се нашите идни вработени... 

Чест и задоволство ми е да кажам дека бев студентка на Педагошкиот факултет 

„Св. Климент Охридски“ – Скопје и топло им го препорачувам на младите генерации чија 

желба е да работат со деца од предучилишна и рана училишна возраст. 

Честитки за патронатот на Факултетот со желба за натамошна успешна работа! 

Среќни сме што Ве имаме! 



 
 

Unë quhem GzimePlakajBaki. Për momentin punoj si drejtoreshë e kopshtit të fëmijëve 

“Fidani” – Çair, Shkup. 

Çdoherë i kam dashur fëmijët e moshës parashkollor dhe ëndrra ime ka qenë të punoj me 

ata. Por që të punosh me fëmijë të vegjël nuk mjafton vetëm t’i duash, duhet të dish dhe si dhe 

pse. Duke dashur që fëmijëve t’ju kujdes dhe ndikim maksimal dhe kualitativ, më nevojiteshin 

njohuri dhe shkathtësi. Gjithsesi, vendi më i mirë ku një edukatore e re mund t’i fitojë njohuritë 

shkencore më bashkëkohore pedagogjike dhe psikologjike dhe t’i fitojë shkathtësitë e nevojshme 

është Fakulteti Pedagogjik “Sh. KlimentOhridski” në Shkup. Studimi në këtë fakultet, profesorët 

fantastik dhe organizimi i përkryer gjatë ligjëratave dhe ushtrimeve, nga unë edukatore e cila 

përskaj dashurisë ndaj fëmijëve dhe profesionit, posedon edhe njohuri të shkëlqyeshme teorike 

dhe praktike, të nevojshme për punën e drejtpërdrejtë edukativo-arsimore me më të vegjlit dhe 

më të dashurit. 

Gjatë viteve që i kalova si edukatore, kuptova se shumë më shumë do të kontribuoj për 

fëmijët si udhëheqës, që është edhe qëllimi im parësor si drejtoreshë – kopshti i fëmijëve të 

ofrojë maksimum në çdo aspekt (ushqim, higjienë, aktivitete, kushte...) për fëmijët gjatë tërë 

qëndrimit të tyre. 

Edhe pse studimet i mbarova para shumë viteve, bashkëpunimi vazhdon ende. Kopshti 

jonë ofron mundësi që studentët e ri te ne ta realizojnë mësimin praktik dhe hospitimet, me 

profesorët realizojmë projekte të përbashkëta, fakulteti mundëson përsosje të vazhdueshme 

profesionale për edukatorët dhe kujdestaret, studentët janë të punësuarit tanë të ardhshëm.... 

Kam nderin dhe kënaqësinë të tregojë se isha studente e Fakultetit Pedagogjik “Sh. 

KlimentOhridski” në Shkup dhe me kënaqësi ua rekomandoj gjeneratave të ardhshme dëshira e 

të cilëve është të punojnë me fëmijë të moshës parashkollore dhe asaj shkollore. 

Urime për ditën e patronit të fakultetit me dëshirë për punë të suksesshme në të ardhmen, 

jemi të lumtur që ju kemi! 

 

 

 

 

 

 



 
 

Велкоска Ивана – библиотекар во Градската библиотека  

„Браќа Миладиновци“ во Скопје 

 

 

Изборот на професијата што ќе ја работиме, за која ќе се 

едуцираме и во која ќе се надоградуваме не е лесна задача. 

Голем дел од животот го поминувaме на работното место, па 

следствено на тоа доста е важно професијата да нè прави 

среќни, исполнети и задоволни. Првиот чекор во 

професијата е избирање факултет, но ние честопати не сме 

сигурни во својата одлука. Тогаш посегнуваме по искуства 

од некој кој го поминал тој чекор во животот или, пак, ги 

тестираме нашите способности и интереси додека го 

пронајдеме вистинскиот правец за нашата едукација. 

Многумина не успеваат од првиот обид. Така беше и со мене. Првите три години 

од мојот академски живот ги поминав на, за мене, погрешен факултет. Кога е таков 

случајот, никогаш не треба да се сомневаме во себе, да не губиме време и да дејствуваме 

храбро бидејќи се работи за остатокот од нашиот живот. Јас се запишав на нов факултет и 

започнав одново. За мене тоа беше најдобрата одлука што можев да ја направам. 

Изборот на Институтот за библиотекарство на Педагошкиот факултет за мене беше 

сосема случаен. Мојата намера беше да се запишам на некоја од другите две насоки на 

Факултетот, но добив информација за новоотворената насока на Педагошкиот факултет – 

студии по Библиотекарство. Така, сосема случајно и непланирано, го дочекав првото 

предавање и од тој момент до денес ниту еднаш не се посомневав во мојот избор. 

  Разочарана од искуствата од првиот факултет што го посетував, секојдневно 

пријатно се изненадував од секој сегмент на работењето на Катедрата по библиотекарство. 

Професорскиот кадар беше секогаш на располагање за секој проблем со кој би се сретнал 

еден студент – што не е случај на сите факултети. Студиската програма преку 

задолжителните и изборните предмети ненаметливо нè оформуваше како кадар кој ја 

познава историјата на писменоста и на библиотеките, кој се движи низ врвиците на 



 
 

македонската книжевност, ги запознава тајните на дигитализацијата на библиотечната 

граѓа, ги усвојува вештините за каталогизација... 

Четирите години минаа со практична работа во повеќе библиотеки, читални и 

училишта. Научивме дека библиотекарот е многу повеќе од личност што ги реди книгите 

по азбучен редослед или по наслов, како и дека навистина постои една наука што ги 

истражува начините на кои библиотечните фондови треба да бидат искористени на 

најдобриот можен начин за да им бидат достапни на читателите, на учениците, на 

студентите и на истражувачите. 

Кратко по завршувањето на првиот циклус студии заедно со неколку колеги 

започнавме со волонтерска работа во Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ во 

Скопје која траеше неколку месеци. Сега сме редовно вработени и распоредени во 

неколку библиотеки. Од самиот почеток работата ме исполнуваше со задоволство. 

Професијата е полна со можности за иновативна работа, за постојано надоградување, 

прогрес, учење и соработка со други установи и организации во и надвор од нашите 

граници. Една од причините зошто ја сакам оваа професија се и читателите и 

секојдневната интеракција со интересни личности од најразлични професии.  

Во досегашното работење поминав неколку одделенија во Градската библиотека. 

Секое од нив има своја убавина и специфичност. Детското одделение е прекрасна 

можност за воочување на магијата што ги опфаќа децата кога се среќаваат со пишаниот 

збор. Честото сведочење на нивното прво запознавање со пишаниот збор никого не остава 

рамнодушен. Одделението за научна литература секогаш е убав предизвик за истражување 

и за проучување на фондот преполн со интересни наслови кои кријат инспиративни и 

загадочни теми, во Одделението за дигитализација се раѓаат најиновативните идеи, а 

моето омилено место е Одделот за белетристика каде што најчесто го поминувам 

работното време. 

Кога би се вратила во времето и би бирала повторно, без двоумење би го избрала 

Институтот за библиотекaрство на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ во 

Скопје. Тоа е мојот нов предизвик – продолжување на образованието на вториот циклус 

студии по библиотекарство.  

И, на крајот, среќна сум што сум библиотекар бидејќи библиотекраството е 

вистинскиот избор за секој кој ги сака книгите и кој давајќи ги потребните информации 



 
 

онаму каде што тие се потребни, остварува една мошне благородна мисија – придонесува 

во развојот на писменоста и културата на идните генерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Демир Фатиме – од студент на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – 

Скопје до лектор и методичар на Универзитетот во Загреб, Република Хрватска 

 

Фатиме Демир е родена 1963 година во Гостивар, 

Република Македонија. Дипломирала на 

Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – 

Скопје, а на истиот Факултет ја одбранила и 

магистерската теза од областа на методиката на 

наставата по македонски јазик во одделенската 

настава.  

Стекнатото знаење, вештини и компетенции во 

текот на првиот циклус студии на Педагошкиот 

факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, 

претставуваа цврста основа за нивна практична примена во училишната практика, но и за 

нивно натамошно надоградување и проширување во текот на нејзините магистерски 

студии на овој факултет. Притоа, низ постојана поддршка и блиска соработка со 

професорите, Фатиме Демир зачекорува посигурно во научноистражувачката работа во 

педагошката теорија и практика, стекнувајќи знаења и вештини за анализа и критички 

осврт на релевантна научна и стручна литература, како и самостојно осмислување, 

академско пишување и презентирање на стручни содржини од педагошко-психолошката и 

од дидактичко-методската област. Во фокусот на нејзиниот интерес е Методиката на 

наставата по македонски јазик. На магистерските студии на Педагошкиот факултет „Св. 

Климент Охридски“ – Скопје, под менторство на проф. д-р Благица Петковска, во својата 

училница го истражува проблемот на описменувањето на првачињата Роми на кои 

македонскиот јазик им е втор јазик, а воедно е наставен јазик во училиштето.  

Како наставник во одделенска настава во ОУ „Јашар Беј Шкупи“ таа ја завршува 

обуката за обучувачи за Јазична писменост во почетните одделенија, организирана од 

МОН и БРО. Потоа, во улога на обучувач и наставник ментор, Фатиме Демир реализира 

обуки за наставниците за примена на нови пристапи во наставата по мајчин јазик. 

Применувајќи ги стекнатите вештини за целоживотно учење, таа сè повеќе ја истражува 



 
 

оваа област, ги проширува своите знаења, ги поврзува и ги применува во методиката на 

наставата по ромски јазик. 

За потребите на наставата по ромски јазик во Република Косово, во 2015 година, 

Фатиме Демир била ангажирана од МОНТ на РК и Советот на Европа како дел од тимот за 

подготовка на Модул за обука и реализација на обука на наставници по ромски јазик и 

култура во основните училишта. Исто така, била дел од тимови за обуки на летни школи, 

кампови и семинари за ромски јазик и мултикултурно образование во Македонија, Црна 

Гора и Хрватска. Долги години активно учествувала во примената на многу проекти од 

областа на јазикот, образованието и ромската култура на Ромскиот културен и едукативен 

центар „Дархиа“ од Скопје.  

Таа е автор, коавтор и уредник на повеќе книги, учебници и стручни трудови во 

научни списанија, а се јавува и како коавтор на Наставната програма по предметот Ромски 

јазик од VI – IX одд. во Црна Гора. 

Од 2016 година Фатиме Демир работи како лектор и методичар по ромски јазик на 

магистерските студии по Ромистика при Отсекот за индиологија и далекуисточни студии 

на Филозофскиот факултет во Загреб, Универзитет Загреб, Република Хрватска. Освен 

јазични вежби, предава и Методика на наставата по ромски јазик и Методика и школска 

рецепција на ромската книжевност.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Дерњани Ајфер, одделенски наставник во ОУ „Тефејуз“ во Скопје 

 

 Животот е едно долго патување. Како што растеме, 

доаѓаме до нашиот прв училиштен ден. Тоа ни 

покажува дека сме почнале да созреваме. Средното 

училиште беше пријатен и тежок период за сите 

нас. Не бевме свесни колку брзо поминува времето, 

и одеднаш доаѓа моментот да бидеме лице в лице со 

концептот на универзитетот. 

Како трепет на окото, иако немавме големо 

искуство, дојдовме до фазата на одлучување за 

избор на професија со позитивни вредности која е 

често посакувана од страна на возрасните и значајна за  системот на образованието. Се 

соочивме со најтешката одлука – избор на професијата... 

Сите ние со различни способности и интереси се исправивме пред предизвикот 

наречен универзитет. Некои дојдоа поради утврдување на целите во своите животи, други 

беа принудени да студираат, но повеќето доброволно ги избраа студиите. Тогаш сфативме 

колку е важно квалитетно да се подготвиме за целиот живот што беше пред нас... 

На прашањето зошто ја избравме наставничката професија има многу одговори и  

фрази кои започнуваат со бидејќи... - Јас сакав да бидам наставник затоа што сакав да 

ги учам другите, за да се просветат и тие... Тоа беше првата реченица како одговор кај 

повеќето од нас. Но што беше учителот во нашите животи? За мене беше најважно човек 

да му се восхитува на учителот како идол. Така започнаа моите први учителски соништа. 

На факултетот првпат се запознав со оваа убава професија, сите прекрасни ставови за 

значењето на наставникот беа најблиску до мене, тогаш ги направив првите чекори што 

водат кон наставата. 

Додека студирав, можеби не бев свесна во колкава мера квалитетното предавање 

им отвора нови хоризонти на учениците. Но кога почнав да работам како наставник, 

станав свесна за овој идеал. Постојано се обидувам да изнајдам нови начини и да понудам 

различни перспективи за да ги поттикнам учениците да читаат и да учат. Да се биде модел 

во очите на детето е најтешката работа за наставниците. За да може една држава убаво да 



 
 

се подготви за иднината, таа мора да ги даде вистинските вредности и знаења во првите 

редови, во училиштата. Меѓу државата и учениците, во средината, се наоѓаме ние, 

наставниците кои идејата ја преточуваат во дело.  

Наставата е духовна убавина. Постојат мислења дека како наставник може да 

работиш редовно и принципиелно, да земаш плата и, на крај, да се пензионираш. Но, не ја 

гледаат другата страна. Наставникот постојано треба да се надоградува. За да можеш да 

поучуваш, мора да се едуцираш прво себеси. За да се оформи еден добар наставник, тој 

треба да поседува знаења, вештини, креативност. Но, истовремено, тој треба да има и 

многу широка душа и харизматичност бидејќи наставничката професија најдобро се 

работи со љубов... 

Наставниците се чувари на тешкиот процес на развој на децата и на општеството. 

Децата му се доверени на наставникот. Од кој аспект да се погледне, без разлика за која 

фаза од развојот на личноста се работи, дури и во нашата религија, давањето на 

вистинските знаења и поучувањето на децата имаат големо значење. 

Сега, кога ќе престанам да размислувам за изборот на професијата, кога ја живеам 

и ја практикувам, знам дека професијата на наставникот е привилегирана и суптилна од 

сосема различни агли. Кога повторно се прашувам зошто избрав да бидам наставник, 

одговорот е непристрастен. Станав модел како што беа оние што ме учеа мене. 

Секојдневно се прашувам: Дали можам да ги понесам сите обврски? И продолжувам, не 

застанувам... 

На сите мои професори од душа им се заблагодарувам... 

 

Hayat uzun bir yolculuk aslında. İlk okula başlama ile idrak ederken bir şeyleri, zaman 

ilerledikçe büyümenin üzerimizde yarattığı stres de arttı. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen 

süreçte, çok fazla deneyim elde edemesek bile, büyüklerin ve eğitim sisteminin verdiği değerler 

sonucu bir meslek sahibi olma kararı verme aşamasına geldik. Lise yılları bu neden ile hepimiz 

için zevkli ve bir o kadarda zor yıllardı. Zamanın geçtiğinin bazılarımız farkına varmazken, bir 

anda üniversite kavramı ile yüz yüze geldik. 

Ve işte zorlu karar; Meslek seçimi… 

Yeteneklerimiz ve ilgi alanlarımız pek gözetilmemiş olsa da hepimiz bir üniversitede 

okumak için seçimler yapmak zorundaydık. Bazıları mecburen, bazıları isteyerek bazıları ise 



 
 

öylesine seçimler ile hayatlarını belirleme aşamasına geldi. Aslında ne kadar da önemli idi, bir 

ömür boyu yaşayacağımız hayatın şablonunu hazırlıyorduk oysa önümüzde. Bazılarımız 

öğretmenliği seçti ve onlara neden diye sorulduğunda, çünkü ile başlayan bir sürü cümleleri 

vardı. 

Öğretmen olmak istedim çünkü, insanlara bilgi vermek, onları aydınlatmak istedim oldu 

çoğumuzun ilk cümlesi. Bir öğretmen neydi hayatımızda? Bizler için önce özenilecek bir 

insandı, bir ikon ve bir idol. İlk hayallerimiz bu şekilde başladı. Güzel meslekler içinde ilk 

karşılaştığımız, bize en yakın olan o harika duruşlar, bizi öğretmenliğe doğru yürüten ilk adımlar 

oldu. 

Bir insan, bir şeyler öğretmek, onlara yeni ufuklar kazandırmak kadar güzel bir şey var 

mıydı hayatta bilemeyiz, ama bizler öğretmen olurken, çok idealisttik. Öğrencilerimiz için farklı 

bakış açıları yakalamayı hedefledik, onları okumayı, öğrenmeyi sevdirmek için çabaladık. Bir 

çocuk açısından bir mihenk taşı olabilmek, en çok öğretmenler için mümkündür. Bir ülkenin 

geleceğini en güzel okul sıralarında verdiğiniz bilgileriniz ile şekillendirirsiniz. Ortada kocaman 

bir sofra vardır ve siz o sofrayı donatan olursunuz. 

Manevi güzellikleri çoktur öğretmenliğin. Meslek olarak memur olur, daha düzenli 

çalışır, maaşınızı alır ve emekli olursunuz. Farklı illerde, farklı şartlarda çalışmak gibi zorlukları 

da vardır öğretmenliğin. Ayrıca öğretmenliğin meslek hastalıkları da vardır. Bunlara da 

yakalanma riskiniz yüksek olur. Her şey bir tarafa zaman içinde kendinizi sürekli olarak 

güncellemeniz gerekir. Eğitimci olmak demek, önce kendini eğitmek ile başlar. Etkili ve farklı 

bir meslektir sonuç olarak. Bu neden ile öğretmenlik istekle olur. Bazı eğilimleriniz olmalı, 

yeteneğiniz ve hedefleriniz olmalıdır. 

Eğitimciler bu neden ile zorlu bir sürecin de bekçileridirler. Kendilerine emanet edilen 

çocukların, körpe beyinlerin biçimlendiricileri… Her ne aşamadan bakarsanız bakın, dinimizde 

bile yer alan bir harf öğretmenin, birine bilgi vermenin, ilim öğretmenin hayrı da çok büyük 

büyüktür. 

Şimdi meslek seçmek için durup düşündüğünüzde, öğretmenliğin ince ve ayrıcalıklı 

taraflarını bambaşka açılardan yeniden görmeye çalışın. Neden öğretmen olunur sorusunu bir kez 

daha kendinize sorarak, cevabını tarafsız verin. Öğretmenliğin tüm sorumluluklarını alabilecek 

misiniz? 

Tüm emek veren öğretmenlerime sonsuz teşekkür ederim... 



 
 

Серафимовска Лалчевска Билјана 

директорка на Детскиот културен центар – Карпош 

 

Воспитанието и образованието се потреба и 

настојување на сите во општеството, особено на 

тие што се занимаваат со воспитно-образовна 

работа и позитивно влијаат врз младата 

генерација. Воспитувањето претставува постојано 

посегање и будење, со можност за доградување на 

определени навики, вештини и способности за да 

се биде „Некој“. Токму таква личност е д-р Билјана Лалчевска Серафимовска. 

Во 1995 година таа дипломира на Педагошката академија „Св. Климент Охридски“ 

во Скопје и се стекнува со стручниот назив наставник по одделенска настава. Уште како 

студент на Академијата таа има јасна замисла за тоа како треба да изгледа креативниот 

воспитно-образовен процес. Со првото вработување како наставник по одделенска настава 

во Основното училиште „11 Октомври“ во Скопје, нејзината визија станува успешна 

приказна. 

По формирањето на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, 

Лалчевска е во првата генерација студенти на дообразование, а во 1998 година ги 

заокружува четиригодишните студии со просечен успех 9,00. 

Нејзиното образование продоложува – во 2009 година Лалчевска Серафимовска 

станува магистер на менаџмент на човечки ресурси, а во 2017 година таа го достигнува 

највисокиот научен степен – доктор на менаџмент во образованието.  

Паралелно со студиите, Билјана Лалчевска Серафимовска работи како одделенски 

наставник, успевајќи теоријата успешно да ја преточи во практика, за што главен двигател 

се нејзините ученици и професорите од Факултетот.  

Студирањето на Педагошкиот факултет, одличниот професионален однос на 

професорите кон студентите, квалитетните предавања и вежби, мотивацијата и 

охрабрувањето што постојано ги добива од своите професори, придонесуваат таа да биде 

тоа што е денес – успешна во својата професија и активен претставник на државата надвор 

од нејзините граници. 



 
 

Во периодот од 2010 година до денес, Лалчевска Серафимовска ја гледаме на 

различни позиции: в.д. директор во ООУ „11 Октомври“ во Скопје, ментор на наставници 

приправници, национален обучувач, учесник на 24. Меѓународна конференција на 

европската асоцијација за училишни проекти. Таа е автор на повеќе научни трудови во 

домашни и во меѓународни публикации, како и на прирачници за наставници, а се јавува и 

како коавтор на учебник по Македонски јазик за трето одделение. 

Влогот во образованието на Билјана Лалчевска Серафимовска не останува 

незабележан – во 2014 г. таа е добитник на Општинската награда за врвни достигнувања 

во образованието – „Феникс“ , а во 2017 г. Билјана е избрана за најдобар одделенски 

наставник во Општина Центар.  

Денес, Билјана Лалчевска Серафимовска е директорка на ЈУ Детски културен 

центар – Карпош, каде што знаењата, вештините и креативноста ги пренесува преку 

неформалното образование. Таа е постојана инспирација за многу деца кои членуваат во 

различни секции од областа на образованието и на културата.  

Образовниот профил на Лалчевска е показател дека никулецот кој изрти на 

Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје израсна во успешен образовен 

професионалец кој тековно расте и се развива. Несомнено, Билјана Лалчевска 

Серафимовска сè уште го живее својот сон од студентските денови – чекорејќи по патот 

на учителот св. Климент Охридски, таа успеа да стане некој кој суптилно продира во 

чистата детска душа во која, можеби, тлее жарчето на наставничката професија... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕСТИТКА 

(литературни и ликовни творби од учениците од ООУ „Јан Амос Коменски“ 

со кои му го честитаат патрониот празник на 

Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје) 

 

 Основното училиште „Јан Амос Коменски“ е наш долгогодишен соработник во 

полето на методско-стручното оспособување на нашите студенти. 

Ви благодариме за соработката! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – ОСНОВОПОЛОЖНИК НА СЛОВЕНСКАТА 

ПИСМЕНОСТ, КУЛТУРА, ЈАЗИК 

 

          Божји храм. Уживам во нивната убавина и величественост. Потребни ми се 

наспроти вулгарноста на светот. Сакам да гледам во осветлените прозорци на црквата и да 

им дозволам да ме заслепат со вонземските бои. Потребен ми е нивниот сјај. Потребни ми 

се дебелите камени ѕидови и нивната заповедна тишина, наспроти умниот разговор на 

луѓето кои постојано велат „да“. Седам во молк и ги гледам лицата кои се молат со срце 

полно надеж.... Погледнувам по фреските и погледот втренчено ми го задржува една 

импозантна фигура на старец со книга во рацете. Го читам неговото име: св. Климент 

Охридски... 

          Дома ја разлистувам Историјата на македонскиот јазик, знам дека е тука некаде... 

Читам: Ученик на солунските браќа Кирил и Методиј, се родил – некаде на релација 

Солун и Охрид... Се замонашил... Бил на мисии со своите учители, светите браќа Кирил и 

Методиј, преведувал книги, му го доближувал божјиот, но и хуманиот збор на народот... 

Божји човек, добродетел, помагач на сиромашните, утеха за грешните со благ збор и 

наравоучение за сите кои бараат подобро утре. Составувач на азбуката кирилица, наречена 

во слава на името Кирилово... Народен учител и основач на Првиот македонски и 

славјански универзит. Еј Универзитет! Во тоа време!.... Светец. Основал манастири, одел 

од село во село, од град во град и на разбирлив и народен јазик ги глаголел своите 

вдахновени проповеди, го истерувал мракот од умот и од срцето на своите сонародници... 

Но ова не е тоа што ме интересира. Ова сите ќе го напишат. Дали постои 

таинственост под површината на прашината насобрана врз преводот на стариот Триод? 

Кој бил човекот св. Климент Охридски? Сакам да знам за кого дишел, со кого ги делел 

најскришните копнежи и грижи. Малку знаеме за него. Дали неговите дела можат да го 

опишат каков човек бил? Им се восхитувам на постигнувањата и жртвата што ја дал за 

словенството. Му се восхитувам на неговото премудро чело, но историјата е минато што 

повеќе нема да биде и ние кој знае дали некогаш ќе ги дознаеме нејзините најскриени 



 
 

тајни. А јас, пак, љубопитна, одбивам да  работам само со податоци и сувопарни факти, 

без суштината.  

 

 

Матеа Василевска VI-а одд.  

ООУ„ Јан Амос Коменски“ Скопје  

Ментор: Елизабета Теодосиевска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 

Свети Климент Охридски роден пред многу лета, 

Ја создал Кирилицата света. 

 

По неговиот учител таа доби име 

Ни го осветли нашиот пат, 

На мојата мајка, сестра и брат. 

 

На 8 декември го славиме неговото име 

Со гордост го споменуваме и бескрајно го почитуваме. 

Учителу словенски со голема душа и срце смело, 

вечно сме благодарни за твоето дело. 

 

Ксенија Арсова VI-а одд. 

ООУ„Јан Амос Коменски“ Скопје 

Ментор: Елизабета Теодосиевска 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

МОЌТА  НА  СЛОВОТО 

 

Моќта на словото 

е голема и важна, 

без неа азбуката 

ќе ни биде тажна. 

Сите ни велат 

јазикот да го знаеме,  

буквите да ги пишуваме, 

азбуката да ја негуваме. 

Кирилица и глаголица 

азбуки две, 

секое дете 

треба да ги знае. 

Затоа деца, 

многу да се трудиме, 

буквите да ги знаеме 

и убаво да пишуваме. 

 

Филип Величковски VII-б одд. 

ОУ „Јан Амос Коменски“ Скопје 

Ментор: Грозданка Кажлева 

 



 
 

 

 Јана Александрова IV-в одд. 

 



 
 

Моќта на словото 

 

Kако повторувам лекции од училиште? 

- Од мојата тетратка. 

Што има во неа? 

- Текст. 

Текст од зборови, 

зборови од слогови, 

слогови од букви. 

 

Буква по буква, 

слог по слог, зборови се нижат 

и знаење ми ближат. 

Петки се редат 

уште успеси следат 

и секој прочитана мисла 

сега ми има смисла. 

 

Секое слово тајни крие, 

желбата за нови работи во мене врие. 

Многу мудрости со словата учам 

како мудрец наскоро јас ќе звучам. 

 

 

Теодора Георгиевска VII-а одд. 

ООУ„Јан Амос Коменски“ Скопје 

Ментор: Грозданка Кажлева  

      

 

 

 



 
 

 

М О Ќ Т А   Н А   С Л О В О Т О 

 

Азбуката наша 

кирилица се вика, 

ми прави во срцето 

радост да ми блика. 

 

Книга јас штом отворам, 

моливче штом земам, 

на Климент ми текнува 

друга мисла немам. 

 

И Кирил и Методиј 

ми шетаат низ глава, 

на посебно место и Наум 

в срце ќе го ставам. 

 

Триесет и еден бисер, 

триесет и еден цвет 

ни дарија овие учители 

ни донесоа на свет. 

 

За да можеме да читаме 

и правилно да говориме, 

на мајчиниот јазик 

да учиме и да твориме. 

 

Затоа ние денеска 

гордо да се исправиме, 

со кренати глави 

името да им го славиме. 

 

 

Сара Киркова 

ООУ „ Јан Амос Коменски“ Скопје 

Ментор: Грозданка Кажлева 

 

 

 



 
 

 

Андреј Самандов IV-в одд. 

  



 
 

 

 

СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, ВЕЛИКОДУШЕН УЧИТЕЛУ НАШ! 

 

          Ти си нашиот најдобар и највреден ученик на браќата Кирил и 

Методиј. Ние, децата, сме ти многу благодарни што неуморно си одел од село до село, од 

град до град, на луѓето да им ги покажуваш буквите, да ги научиш да читаат. Благодарејќи 

на Вас, ние денеска ги знаеме буквите од азбуката, научивме да пишуваме и да читаме. Јас 

сум ви неизмерно благодарна за вашиот труд, што сте нè описмениле, па слободно 

можеме да читаме и да пишуваме. 

          Во Ваша чест го прославуваме празникот Св. Климент Охридски!  

          По тој повод сакам да им го честитам патрониот ден на сите образовни 

институции што го носат заслужено вашето име. 

       Нека Ви е Честит овој ден! 

 

 

                                                                          Мила Јанушевска IV-б одд. 

                                                                          ООУ „Јан Амос Коменски“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 

 

Климент Охридски, 

драг учителу наш, 

ти ни донесе духовен спас, 

описменувајќи нè нас. 

 

Ти ја ширеше писменоста 

во времињата тешки и мрачни, 

како светлина во ноќ, 

тоа е твојата неверојатна моќ. 

 

За тебе споменици градиме, 

за твојата слава цркви правиме, 

но сето тоа е малку, 

не можеме сè уште доволно да ти се заблагодариме. 

 

Каде ќе бевме ние без твојата ука, 

без твоите илјадници ученици, 

што ќе правевме ние Клименте, 

без богатството – нашата азбука. 

 

 

Ева Ризова, V-а одделение 

ООУ „Јан Амос Коменски“ Скопје 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

МОЌТА  НА  СЛОВОТО 

 

Знаеш ли другарче, 

која е моќта на словото? 

 

Знаеш ли другарче,  

која е најголемата моќ 

што човекот ја создал на овој Свет? 

 

Знаеш ли другарче, 

дека таа моќ може  

планината да ја претвори во море, 

а морето во небо. 

 

Таа е единствената моќ и причина, 

за секоја насмевка и тага, 

за радоста и плачтта... 

 

Ја препозна ли другарче, 

оваа моќ во овие стихови? 

Ја препозна ли другарче 

МОЌТА НА СЛОВОТО?  

 

 

Матеј Чоневски VII-в одд. 

ООУ „Јан Амос Коменски“ Скопје 

Ментор: Грозданка Кажлева 

 

 



 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИЦИТЕ СЕ КАКО ФЕНЕРИ. 

ТИЕ НЕМА ДА ВИ ГО ПОКАЖАТ ПАТОТ ТУКУ СО СВОЈАТА СВЕТЛИНА 

ЌЕ ВИ ПОМОГНАТ САМИТЕ ДА ГО НАЈДЕТЕ СОПСТВЕНИОТ ПАТ. 

 


