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    ИЗВЕШТАЈ ОД КОМИСИЈА 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКИОТ ТРУД (ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА) 
„ИСТРУМЕНТИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА КУРИКУЛУМОТ ВО 
СОВРЕМЕНАТА НАСТАВА“ ОД  М-Р АФЕРДИТА ИЉАЗИ ХОЏА, ПРИЈАВЕНА 

НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ- БИТОЛА (ЕДИНИЦА НА УКЛО) 

 

Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет-Битола (единица на УКЛО), на 
седницата одржана на 05.07.2022 година, формираше Комисија за оцена на докторскиот 
труд на кандидатката м-р Афердита Иљази Хоџа со наслов ,,Инструменти за следење на 
реализацијата на курикулумот во современата настава“, во состав: проф. д-р Татјана 
Атанасоска (претседател), проф. д-р Деан Илиев (ментор), проф. д-р Татјана Котева 
Мојсовска (член), проф. д-р Лулзим Мехмеди (член) и проф. д-р Даниела Андоновска-
Трајковска (член). 

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и го оцени докторскиот труд и 
на Наставно-научниот/Научниот совет на Педагошкиот факултет-Битола му го поднесува 
следниов 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

Анализа на докторскиот труд 

Докторскиот труд на кандидатката м-р Афердита Иљази Хоџа, со наслов „Иструменти за 
следење на реализацијата на курикулумот во современата настава“, содржи вкупно 436 
страници компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman, со 1.5 lines проред и 
големина на букви 12, со 290 фусноти, 146 библиографски единици, меѓу нив научни 
трудови, статии, книги, национални прописи, меѓународни акти и интернет-ресурси. На 
основниот текст отпаѓаат 338 страници, додека останатите се прилози. 

Во теориските основи на докторскиот труд се анализирани, систематизирани и критички 
разгледани теориските и современите аспекти на курикулумот, карактеристиките на 
поучувањето и учењето низ призмата на традицијата и современите теориски погледи, 
суштината на учењето, улогите на наставникот и ученикот во реализација и евалуација на 
курикулумот, процесите на евалуација на курикулумот, различните видови инструменти 
за прибирање податоци кои теориски и практично се користат за следење на квалитетот на 
реализација на наставата и курикулумот, а се прави и анализа на искуствата на други 
држави во однос на овие прашања. 

Во првото поглавје од теорискиот дел од трудот Курикулумот – основа на воспитно-
образовниот систем критички се обработени следниве прашања: Курикуларен пристап; 
Основи на курикулумот; Дефиниции за курикулумот; Видови курикулум и 
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Карактеристики на курикулумот. Во ова поглавје се дефинираат, поставуваат и критички 
разгледуваат прашањата за кои во теоријата има разидувања, различни мислења и 
различни интерперетации и на истите им се дава соодветна современа перспектива.  

Во второто поглавје од теорискиот дел од трудот Поучувањето како елемент на следење 
на квалитетот на современата настава посебно внимание е посветено на елаборирање 
на прашањата кои се однесуваат на видовите поучување и карактеристиките на 
поучувањето. Во трудот посебно се посветува внимание на традиционални видови на 
поучување (директно поучување и индиректно поучување), односно на современи видови 
на поучување (интерактивно поучување; поучување преку решавање на проблеми; 
истражувачко поучување; екипно поучување; програмираното поучување и поучувањето 
во далечина). По однос на карактеристиките на поучувањето се елаборираат и критички се 
разгледуваат: јаснотијата во поучувањето; разновидноста во поучувањето; ориентација во 
задачата; вклучувањето во процесот на поучување; степен на успехот на учениците; 
помошни карактеристики; употреба на ученичките идеи; структурирање; умешноста при 
поставување на прашања; преглед; влијанието на наставникот. 

Во поглавјето со наслов  Учењето – предизвик во современата настава се елаборираат 
теориските аспекти на учењето како процес на интелектуален и социјален развој на 
ученикот. Притоа се посветува внимание на видовите учење и карактеристиките на 
учењето во чии рамки се дефинираат улогите на ученикот и наставникот во тој процес.  

Во посебни поглавја се посветува внимание на улогата на наставникот и ученикот во 
реализација на истражувачки активности при реализација на наставата. Така во поглавјето 
Наставникот истражувач како реализатор на курикулумот се разгледуваат 
активностите кои вклучуваат размена на знаења помеѓу наставниците, размена на идеи и 
искуства преку меѓусебна соработка или вербална комуникација со другите наставници 
или колеги, со цел унапредување во делот на професионалниот развој на наставникот, 
односно наставникот истражувач. Во поглавјето Ученикот како акциски истражувач се 
укажува на потребата од поддршка на овие ученици како фактор за развој на соработката 
меѓу учениците, развој на тимската работа во училиштето, организирање различни 
активности за презентација на постигањата на училиштето; организирање настани и 
соработки со други училишта со фокус на диверзитетот и сл. 

Во поглавјето со наслов Евалуација – процес на следење на реализацијата на курикулумот 
се обработува темата „Евалуација на учениците во однос на наставните содржини“, во чии 
рамки се разгледуваат критички дијагностичкото проверување и оценување, 
формативното проверување и оценување, сумативното проверување и оценување, 
ипсативното оценување, оценувањето референтно на норми и оценувањето референтно на 
критериуми. Во темата „Евалуацијата на наставниот час и реализацијата на курикулумот“ 
се прави соодветна елаборација и експликација на т.н. натрешна (интерна) евалуација и на 
т.н. надворешна (екстерна) евалуација. Следната тема е посветена на мултидимензионално 
разгледување на интегралната евалуација преку анализа на теориската и законската 
поставеност и нејзините практични аспекти и аспектите од важност за овој труд. 
Последната тема од ова поглавје е посветена на местото и улогата на субјектите во 
евалуацијата. 
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Поглавјето Квалитет во реализацијата на курикулумот во современата настава е 
посветен на  Стандардите за квалитет во реализација на курикулумот и критериумите за 
успешна реализација на курикулумот. 

Во поглавјето Инструменти за следење на реализацијата на курикулумот се  набројуваат, 
опишуваат и објаснуваат во однос на својата примена инструментите мерење на 
реализација на курикулумот во традиционалната и современата настава: педагошката 
документација; набљудување; интервју; анкетирање; тестирање; скалирање; дневници на 
учениците; студија на случај; дневник/журнал; рефлективниот дневник; дијалог журнал; 
теренски белешки; фотографија; листа за проверка; ученичко досие; аудио снимање;  
видео снимање; гледање и забележување; фокусирање на гледањето; метод на преглед и 
сл. 

Во поглавјето Примената на инструментите за следење на реализацијата на 
курикулумот авторката детаљно и критички се осврнува на наведените инструменти за 
следење на реализацијата на курикулумот и карактеристиките на примената на наведените 
инструменти како: валидност; релијабилност; објективност; дискриминативност 
(осетливост); практичност; економичност и баждареност. 

Во последното поглавје од теорискиот дел од трудот се анализирани националните 
курикулуми на Хрватска, Англија и Финска, како модели на функционирање и 
специфична примена на инструментите за следење на реализацијата на курикулумот во 
секоја од нив. 

Краток опис на резултатите од истражувањето 

Добиените резултати од емпириското истражување покажуваат дека: за следење на 
планирањето и подготовката на наставата/курикулумот од аспект на поучувањето и 
учењето во Република Северна Македонија и Република Косово не се користат 
инструменти што ги опфаќаат сите елементи на современото планирање; за следење на 
реализацијата на наставата/курикулумот од аспект на поучувањето и учењето повеќе се 
користат традиционалните инструменти како во Република Северна Македонија, така и во 
Република Косово; За следење на евалуацијата на наставата/курикулумот од аспект на 
поучувањето и учењето се користат традиционалните инструменти со одредени 
пренасочувања кон современите начини на евалуација на наставата како во Република 
Северна Македонија, така и во Република Косово и дека рефлексијата од аспект на 
поучувањето и учењето во Република Косово повеќе се практикува преку интеракцијата 
со учениците, а во Република Северна Македонија интеракцијата со учениците во оваа 
фаза сеуште е несоодветна за современата настава. До овие констатации дојдовме преку 
проверка на поединечните хипотези во истражувањето, а кои се однесуваа на испитување 
на: примена на инструментите одобрени од страна на Министерството за образование, 
туку и други изработени инструменти засновани на барањата на планирањето; видот и 
бројот на елементи на планирањето на наставата; начините на изразување на учениците по 
однос на квалитетот на планирање на наставата; структурните елементи на инструментите 
за следење на квалитетот на подготовката на наставата; примената на инструментите за 
следење на реализацијата на наставата по однос на интеракцијата помеѓу наставниците и 
учениците, интеракцијата помеѓу учениците во двете држави; примената на 
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традиционалните инструменти за мерење на квалитетот на поучувањето и учењето во 
двете држави и слично. 

Од реализацијата на емпирискиот дел од докторската дисертација се извлечени повеќе 
заклучоци од кои дел поместуваме и во овој текст.  

По однос на планирањето на наставата, а имајќи ја предвид реализацијата на курикулумот, 
се заклучува дека: додека во Северна Македонија се користат сите видови формулари и 
инструменти за планирање на наставата, на Косово доминираат формулари и инструменти 
кои наставниците сами ги наоѓаат од други извори; структурните лементи на планирање 
на наставата од страна на наставниците пропорционално се користени во двете земји; 
постојат и елементи кои малку се користат од страна на наставниците во двете земји; 
учениците своето мислење за квалитетот на планирање на наставата исклучиво го даваат 
преку усно изразување и преку степенот на учество во активностите во наставата; во двете 
земји сеуште се практикува традиционалното вреднување за квалитетот на планирање на 
наставата. По однос на процесот на подготовка на наставата во двете земји изведени се 
следниве заклучоци: наставниците во Северна Македонија и Косово при подготовката за 
наставата повеќе внимание посветуваат на следниве категории: идентификацијата на 
целите на наставата, начинот на реализирање на целите, форми на наставна работа и 
методи на наставна работа; повеќе се фокусирани кон употребата на наставни средства на 
ученикот (книги, тетратки и др.) и најмногу употребуваат само аудио-визуелни и 
текстуални наставни средства. Сознанијата од емпириското истражување по однос на 
реализацијата на наставата упатуваат на заклучоците дека за следење и евалуација на 
интеракцијата помеѓу наставниците и учениците во наставата во Северна Македонија и 
Косово, наставниците како инструменти многу ги користат постапките интервју, 
набљудување и ученичко досие, додека за следење и евалуација на интеракцијата помеѓу 
учениците во наставата во двете држави, наставниците како инструменти најмногу ги 
користат постапките интервју, набљудување и ученичко досие. Утврдивме разлики во 
следењето и евалуацијата на учеството и активноста на ученикот во наставата, кои 
покажаа дека наставниците во Косово како инструменти повеќе ги користат 
инструментите дневник и набљудување, додека нивните колеги во Северна Македонија, 
кои веќе употребуваат е-дневник како и педагошка документација. Заклучоците кои 
произлегуваат по однос на примената на инструментите за прибирање податоци кои се 
однесуваат на фазата евалуација на наставата се дека во поглед на инструментите за 
евалуација, постојат сличности и разлики помеѓу Северна Македонија и Косово. По однос 
на рефлексијата на наставата се заклучува дека за евидентирање на рефлексијата, 
наставниците во Косово значајно повеќе ги користат инструментите интеракциска 
комуникација со учениците и интервју, за разлика од нивните колеги во Северна 
Македонија.  

Со емпириското истражување се потврди општата хипотеза: „Инструментите кои се 
користат за следење на реализацијата на курикулумот во основните училишта во 
Република Северна Македонија и во Република Косово не се системски и не ги опфаќаат 
сите аспекти на учењето и поучувањето“. 

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 
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Дисертацијата припаѓа на научното подрачје општествени науки, во научното поле 
образовните науки. Трудот е интердисциплинарен и покрај научната област дидактика, се 
елаборираат прашања од методологијата на педагошките истражувања. 

Краток опис на применетите методи 

Во основата на емпириското истражување на докторската дисертација се наоѓа предметот 
на истражување: „Испитување на примената на инструментите за следење на 
реализацијата на курикулумот во основните училишта во Република Северна Македонија 
и во Република Косово“. Целта на оваа истражување е да се испита и утврди примената на 
инструментите за следење на реализацијата на курикулумот во наставата во основните 
училишта во делот на поучувањето и учењето. Со истражувањето во фокусот беше 
општата хипотеза: „Инструментите кои се користат за следење на реализацијата на 
курикулумот во основните училишта во Република Северна Македонија и во Република 
Косово не се системски и не ги опфаќаат сите аспекти на учењето и поучувањето“. 

Истражувањето е спроведено преку реализација на следниве задачи: Испитување и 
утврдување на примената на инструментите за следење на реализацијата на курикулумот 
во наставата во основните училишта во Република Северна Македонија од аспект на 
поучувањето (teaching); Испитување и утврдување на примената на инструментите за 
следење на реализацијата на курикулумот во наставата во основните училишта во 
Република Северна Македонија од аспект на учењето (learning); Испитување и утврдување 
на примената на инструментите за следење на реализацијата на курикулумот во наставата 
во основните училишта во Република Косово од аспект на поучувањето (teaching); 
Испитување и утврдување на примената на инструментите за следење на реализацијата на 
курикулумот во наставата во основните училишта во Република Косово од аспект на 
учењето (learning); Утврдување на сличностите и разликите во примената на 
инструментите за следење на реализацијата на курикулумот во наставата во основните 
училишта во Република Северна Македонија и во Република Косово од аспект на 
поучувањето (teaching); Утврдување на сличностите и разликите во примената на 
инструментите за следење на реализацијата на курикулумот во наставата во основните 
училишта во Република Северна Македонија и во Република Косово од аспект на учењето 
(learning). Според различните класификации, методолошки истражувањето може да се 
дефинира како: фундаментално, трансферзално, квантитативно, компаративно и 
дескриптивно. Врз основа на општата хипотеза во истражувањето која гласи 
„Инструментите кои се користат за следење на реализацијата на курикулумот во 
основните училишта во Република Северна Македонија и во Република Косово не се 
системски и не ги опфаќаат сите аспекти на учењето и поучувањето“ развиена е 
хипотетската рамка со 5 посебни хипотези. Соодветно на популацијата која ја сочинуваат 
наставници, ученици, стручни соработници и раководни лица од основни училишта во 
Република Северна Македонија и во Република Косово, истражувањето е реализирано врз 
вкупно 875 испитаници. Од вкупниот број од 671 испитаници во Република Северна 
Македонија, 159 од испитаниците се предметни наставници, 438 испитаници се ученици, 
додека стручните соработници се 43 лица и раководните лица се 31 лице. Во Република 
Косово, од вкупниот број од 204 испитаници, 48 од испитаниците се предметни 
наставници, 139 испитаници се ученици, додека стручните соработници се 6 лица и 
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раководните лица се 11 лица. Во услови на Ковид пандемија, истражувањето е 
реализирано онлајн (на далечина), со споделување на четири различни линкови (посебно 
за секоја категорија на испитаници) до прашалник во Гугл формс (Google Forms), на 
македонски и албански јазик. При обработката на податоците од емпириското 
истражување се табелирање, графичко претставување, фрекфенција, процент, аритметичка 
средина и стандардна девијација, t-тестот за компарација и хи-квадрат тест за тестирање 
на хипотезите, при што е користен Ексел (EXCEL). 

 

Оцена на трудот 

Докторскиот труд на кандидатката м-р Афердита Иљази Хоџа, со наслов ,,Инструменти за 
следење на реализацијата на курикулумот во современата настава“, претставува 
истражување во образовните науки – дидактика и методологија на истражување. 
Изработката на темата на овој докторски труд (докторска дисертација) има за цел да се 
утврди видот и времето на употреба на инструментите за следење на квалитетот на 
реализација на курикулумот во Северна Македонија и Косово, да направи критичка 
анализа на истото и да придонесе за развој на нови погледи и насоки за делување на 
поединците, институциите и државата во однос на примената на инструментите за 
следење на реализацијата на курикулумот во современата настава. Научниот придонес кој 
овој докторски труд го нуди на научното знаење со состои во сознанието дека од 
инструментите за следење на реализација на курикулумот зависи и квалитетот на 
сознанието за успешноста на реализација на курикулумот и потребата и можноста за 
развој на нови, современи и креативни инструменти кои ќе ги расветлат различните етапи 
и фази во реализација на курикулумот во регионот, со посебен осврт на Северна 
Македонија и Косово. 

Докторскиот труд на кандидатката м-р Афердита Иљази Хоџа, со наслов ,,Инструменти за 
следење на реализацијата на курикулумот во современата настава“, според мислењето на 
Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за подготовка на 
докторски труд (докторската дисертација).  

Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот 

Кандидатот пред одбраната на докторскиот труд (докторската дисертација) ги објавил 
следниве рецензирани научно-истражувачки трудови во референтни научни публикации: 

- Иљази Хоџа А.,”Квалитетот на планирањето на наставата во основните училишта во 
Република Северна Македонија“, објавен: KNOWLEDGE - International Journal, Vol. 52 No. 
2 (2022): The Teacher of The Future, Budva, Montenegro. Линк: 
https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/5183 

- Иљази Хоџа А.,“Директорот и неговите менаџерски функции во училиштето”, објавен: 
KNOWLEDGE - International Journal, Vol. 31 No. 5 (2019): Social Sciences, Budva,  
Montenegro. Линк: https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/1544 
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3. Амети М., Мехмеди Л. & Иљази Хоџа А.“Спроведувањето на политиките за човечките 
ресурси во основните училишта”, објавен: KNOWLEDGE - International Journal, Vol. 35 
No. 2 (2019): Knowledge in Practice, Skopje, North Macedonia. Линк: 
http://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/1769 

4. Иљази Хоџа А.“Евалуацијата – составен дел на курикулумот”, објавен: 14th 
International Balkan Congress for Education and Science Quality in contemporary educational 
processeS - Concepts, Strategies, Implementation, Evaluation 5th to 7th September 2019 Ohrid, 
North Macedonia. Линк: https://www.researchgate.net/profile/Biljana-Cvetkova-
Dimov/publication/342047703_FORMING_AND_DEVELOPMENT_OF_AESTHETIC_CATE
GORIES_FOR_FINE_ART_WORKS_IN_EARLY_CHILD_DEVELOPMENT/links/5edf912b4
5851516e661f5d0/FORMING-AND-DEVELOPMENT-OF-AESTHETIC-CATEGORIES-FOR-
FINE-ART-WORKS-IN-EARLY-CHILD-DEVELOPMENT.pdf 

5. Иљази Хоџа А. “Teacher and his professional responsibility in the educational process and 
teaching”, објавен: KNOWLEDGE - International Journal, Thirteenth International Scientific 
Conference The teacher of the future (25-28.05.2017, Budva, Montenegro), Vol. 17.1 (2017): 
Education and Social Sciences, Skopje. Линк: 
file:///C:/Users/USER/Downloads/Scientific%2017.1.pdf 

Заклучок и предлог 

Главни научни придонеси на кандидатот се: развој на критички однос на поединците во 
воспитно-образовниот процес кон инструментите за следење на реализација на 
курикулумот; поврзување на квалитетот на инструментите за следење на реализација на 
курикулумот  и квалитетот на сознанието за успешноста на реализација на курикулумот; 
истакнување на потребата и можноста за развој на нови, современи и креативни 
инструменти кои ќе ги расветлат различните етапи и фази во реализација на курикулумот 
во Северна Македонија и Косово. Со овие сознанија дидактиката како научна област ќе 
добие нови сознанија за значењето на евалуацијата на курикулумот за успешност на 
процесот на поучување и учење, а методологијата на педагошките истражувања како 
педагошка дисциплина ќе добие развиен принцип на критика на инструментите за 
следење на реализација на курикулумот. 

Подрачјето на примена и ограничувањата се: Сознанијата од овој докторски труд ќе имаат 
примена во дизајнот на инструментите за мерење на квалитетот на реализација на 
курикулумот во Северна Македонија и Косово, ќе креираат критички осврт кај 
наставниците во примената на инструментите за следење на квалитетот на реализација на 
курикулумот, а ќе создадат и услови за критика на сопствената работа на наставниците во 
следењето и евалуацијата на успешноста на реализација на курикулумот. Докторската 
дисертација на образовните власти ќе им даде добра основа за дизајн на насоки на 
диверзификација на инструментариумот за следење и евалуација на реализација на 
курикулумот. Овој труд ќе беше посеопфатен и ќе понудеше пошироки основи за 
интерпретација на резултатите и секако поголема репрезентативност доколку условите во 
кои се реализираше истражувањето не беа под влијание на состојбата на пандемија во 
двете држави предизвикани од Ковид 19 и мерките на властите по однос на целокупното 
население и образовните системи во целост. 
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Можни понатамошни истражувања се: Развој на неструктурирани инструменти за следење 
на реализација на курикулумот; Наставникот како дизајнер на рефлексивни инструменти 
за следење на реализацијата на курикулумот; Ученикот во улога на дизајнер на 
инструментите за следење на квалитетот на реализацијата на курикулумот; Контекстуална 
примена на инструментите за следење на следење на квалитетот на реализација на 
наставата и сл. 

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Педагошкиот факултет- Битола да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на 
докторскиот труд на кандидатката м-р Афердита Иљази Хоџа со наслов ,,Инструменти за 
следење на реализацијата на курикулумот во современата настава“. 
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