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1.ВОВЕД 

 

Поагајки од фактот дека часот по спорт и спортски активности/ФЗО ке мора да  го 

оправда неговото постоење во образовниот систем во Република Македонија, а воедно да 

изврши унапредување на здравјето на младите. Тоа единствено може да се постигне  

преку  здравствените и спортски   резултати кои треба да произлезат од исклучително 

добра програмска поставеност на часот и подготовката на учениците предвидено со 

Наставните планови и програми пропишани од страна на Министерството за образование 

и наука и Бирото за развој на образованието.   Од тие причини како наставници по 

ССА/ФЗО мораме да ги вклучиме и современите трендово и компетенции преку кои ќе 

извршиме дијагностика на наставнта програма, а преку која ќе ја утврдиме состојбата со 

спортско- техничко образование на учениците.   

Планот и програмата за унапредување на спортко-техничкото образование и 

развојот на моторичките способности кај учениците единствено можеме да унапредиме со 

добивање на релевантни податоци за антрополошките, моторичките, функционалните и 

биомеханичките статуси кај учениците.  

Успешноста на учениците на часот по ССА/ФЗО се одредува според нивото и 

структурата на голем број способности, особини и знаења. Тестирањето, односно 

дијагноистиката во наставата по ССА/ФЗО подразбира собирање на податоци и 

употребливи информации за иницијалната, транзитивната и финалната состојба на 

учениците  и нивната особина која што учествува во создавањето на спецификација за 

успех во спортотските активности кои произлегуваат од часот по ССА/ФЗО. Со 

тестирањето добиваме јасна слика и имаме увид во морфолошките, моторичките и 

функционалните компоненти  на тренираноста на учениците настанати преку реализација 

на часот по ССА / ФЗО 

 

 

2. НАСОКИ ЗА ПОКВАЛИТЕТНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ  ВО Р. МАКЕДОНИЈА 

 

Училишното физичко образование во Република Македонија веќе подолг период е 

ставено на маргините во образованието на нашите млади поколенија. Покрај општо 

познатите проблеми кој се однесуваат на недостатоци на соодветната инфраструктурна 

подршка во училиштата, која е неминовно потребна за квалитетно физичко образование и 

несоодветно едуциран кадар со иницијалните фази од едукацијата на децата, секако 

најголем проблем во физичкото образование во Р.Македонија претставува лошо 

структурната програмска подршка за реализација на оваа настава. Гледајки пошироко 

може да констатираме дека овие проблеми во физичкото образование во Р.Македонија 

представуваат и еден од генералните проблеми во физичкото образование нотирани на 

светско ниво. Уштре од Првиот светски самит за физичко образование одржан во Берлин 

во 1999 година интернационално определени статешки проблеми во физичкото 
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образование претставуваат недоволно предвиден фонт на часеви на овој предмет, статус 

на овој предмет, човечките и финансиските ресурси, прашањата на инклузија во 

физичкото образование како и квалитетот на образование и нејзино спроведување. 

Според извршените светски анализи состојбата на училишното физичко образование и 

после вториот светски самит за физичко образование одржан во Маглинген (Швајцарија) 

во 2005година не е ефективно подобрена.  

Глобалните светски проблеми во физичкото образование продолжуваат понатаму 

со лимитирана времеска алокација на часови по физичко образование или неквалитетно 

спроведување на предвидените часови, недостаток на компетентни и квалифицирани 

односно соодветно обучени наставници, несоодветно обезбедување на услови, опрема и 

наставни средства, одделенија (класови) со голем број ученици и намалување на 

финансиската подршка за наставата, како и во некој земји со несоодветно поврзување на 

програмите и користење на објекти во околината на училиштата. (Hardman & Marshall, 

2005 ). 

 Во Република Македонија во фаза на законско заокружување е проширувањето на 

задолжителното образование кое треба да трае од 12-13 години и тоа како задолжително 

деветогодишно образование и задолжително 3-4 годишно стручно или општо (генерално ) 

повисоко секундарно (средно ) образование. Временската алокација на часовите по 

физичко образование во Р.Македонија и во основното и во средното образование 

компарирајќи ја состојбата во светските рамки може да се окарактезира како 

задоволителна. Стратегијата за обезбедување на три часови неделно за физичко 

образование од 1-во одделение во основните училишта до 4-ти клас во средните 

училишта несомнено ќе предизвика позитивни промени во подобрување на физичкиот и 

здравствениот статус на децата. Но со  изградба на голем број нови училишни спортски 

терени испортски сали се надеваме дека  се надминуваат проблемите во Р.Македонија 

сепак се лоцираат главно во недобро конструираниот национален курикум по физичко 

образование во сите сегменти од образуванито започнувајки од одделенската настава во 

основното образование, а особено во средното образование. 

 

3. ПОТРЕБНИ ПАРАМЕТРИ ЗА КВАЛИТЕТНА КОНСТРУКЦИЈА  НА НАСТАВНАТА 

ПРОГРАМА ПО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Квалитетната конструкција на наставната програма по физичко образование пред 

се мора да биде насочена кон едукација на квалитетно физички едуцирана индивидуа. 

Според дефиницијата нотирана во Прирачникот по физичко образование на јавните 

училишта во Калифорнија (САД) може да се заклучи дека главни елементи на физички 

едуцирана индивидуа се нивото на компетенција во одредени неопходни движечки 

вештини, кои допринесуваат за учество во повеќе разни форми на физички активности, 
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како и стекнување на сознанија за вреднување на физичките способности и разбирањето 

дека и двете категории се длабоко поврзани со здравјето и добросостојбата.1 

 За постигнување на погоре нотираниот императив потребно е да се конструира 

квалитетна наставна програма по физичко образование во која треба прецизно да се 

нотираат посакуваните цели на наставата, како и да се предложат добро обсмислени 

содржини преку кои се третираат овие цели, а неминовно е потребно да се предвидат и 

начините на евалуација на самата настава преку дефинирање на прецизни стандарди на 

изведба. 

 

4. ДЕТЕРМИНАЦИЈА НА СООДВЕТНИ ГЕНЕРАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА 

НАСТАВАТА ПО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 

Определувањето на генералните и специфичните цели и задачи на наставата 

претставуваат главните потпори за дефинирање на квалитетна програма по физичко 

образование. Преку постигнување на четерите главни генерални цели околу кој е 

конструирана наставната програма по физичко образование во Алберта (Канада) се 

обезбедуваат предуслови учениците да: 1)Стекнат вештини преку разни развојно 

соодветни движечки активности, Танци, Игри, Гимнастика, Индивидуални активности и 

активности во алтернативна околина. 2) Да ги разберат да ги почуствуваат и да ги 

почитуваат здравствените бенефиции од физичките активности. 3) Да се социјализираат 

позитивно со околината. 4) Да стекнат одговорност за активен начин на живеење.2 

Во националниот курикулум на Нов Зеланд, предметот Здравствено и физичко 

образование е струиран околу четири основи кои ги поставуваат специфичните очекувани 

цели кои се превлекуваат низ сите нивоа на образованието. Овие основи се: Лично 

здравје и физички развој, Движечки концепти и моторни вештини, со односите со другите 

луѓе и здрави средини и околини. Главни наставни целини преку кој се постигнуваат 

нотираните очекувани цели се: Ментално здравје, Сексуално образование, Храна и 

исхрана, Грижа за телото и физичката безбедност, Физичка активност, Спортски студии и 

Едукација во пророда 3. 

 Сличен концепт на постоечки процес на физичко образование во Р.Македонија 

мозе да се види во Интегрираниот пакет на ресурси за физичко образование на Британска 

Колумбија (Канада), каде што се дефинирани три организатори: а) Активно живеење, б) 

Движење, в) Лична и социјална одговорност, околу кои се конструирани наставните цели 

кои се постигнуваат преку партиципација во пет наставни целини: Алтернативни 

активности во околината, Танци, Игри, Гинастика и Индивидуални активности во двојки.  

                                                           
1
 California Department of Education, 1994 

2
 Alberta Learning, Learning and Teaching Resources Branch, 2000 

                
3
 (New Zeland Ministry of Education, 1999) 
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Во Македонскиот курикулум за основно образование предметот е наречен физичко 

и здравствено образование, но за разлика од примерите на развиените образовни системи 

во нашата наставна програма ниту се систематизирани генералните цели на наставниот 

процес ниту се предвидени прецизни специфични цели и излезни стандарди. 

Здравствените компоненти на наставата по физичко и здравствено образование во 

Р.Македонија воопшто не се третира ниту преку дефинирање на посебни цели ниту преку 

предвидување на посебни наставни цели за овој сегмент. Состојбата во физичкото 

образование во средното образование во Р.Македонија е уште покомплексна, 

предметот е наречен спорт и спортски активности и во програмата за овој 

сегмент не постојат добро структуирани наставни цели, а се изоставени и сите 

евалуциони задачи во наставниот процес со што се намалуваат сите образовни 

стандарди на ова предметно подрачје кои во светски рамки е структуирано и 

поставено на пиедесталот на образовните подрачја во образованието на децата и 

мадите. 

 

5. КВАЛИТЕТНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАСТАВНИТЕ ЦЕЛИ ВО НАСТАВАТА ПО 

ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ И НИВНА ВРЕМЕНСКА АЛОКАЦИЈА 

 Друг непомалку важен сегмент во квалитетното структуирање на наставната 

програма по физичко образование секако претставуваат и прецизното детерминирање на 

наставни содржини преку кој е возможно да се таргетираат поставените цели на 

наставата. Анализирајки ги наставните цели преку кој се постигнуваат посакуваните 

резултати на наставата по физичко образование може да се заокружи дека најзастапени 

наставни цели во светски рамки се: Игровните активности, Гимнастиката, Атлетиката, 

Танците, пливањето и активностите во околината, каде што најголем дел од тоталното 

време за физичкото образование се предвидува за игровни активности. Постојат примери 

во светот (Велика Британија) каде што игрите се систематизирани според типот на игрите 

како инвазиони игри, игри на мрежа и игри со удирање на поле, или пак како иновативни 

игри, игри со удирање и топка, територијални игри на мрежа и мултикултурни игри. 

Гимнастиката и атлетските активности како и танците и пливањето и активностите во 

природа (алтернативните активности во околината) се исто така еден од главните 

наставни целини по физичко  образование секаде во светот. 

Дефинирањето на наставните целини во оделенската настава по физичко и здравствено 

образование во основното образование во Р.Македонија се под ревизија и старата 

систематизација на структура во која наставните целини претставуваа сепарирание 

структури од најразлични фундаментални движечки вештини (одење и трчање, тркалање, 

скокање фрлање и факање и сл.) очекуваме дека ќе се заменат со прецизно определени 

наставни целини кои систематски ќе продолжат и во повисоќите фази на учење креирајки 

квалитетен модерен систем на учење по физичко образование.  
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Друга техничка фаза во процесот на конструкција на квалитетна училишна 

програма по физичко образование, што исто така е под ревизија во Р.Македонија, е 

временското определување на застапеностан на наставните целини во конкретен работен 

план за секоја година од учењето. Многу интересен пример може да се види во 

Интегрираниот пакет на ресурси по физичко образование во Британска Колумбиа 4, каде 

што се препорачува не помалку од 15% од вкупното предвидено инструкционо време за 

физичко образование  да се потроши на секоја од петте претходно нотирани наставни 

целини (игри, танци, гимнастика, атлетика и активности во околината). Овој минимум на 

времеско определување на траењето на наставните целини овозможува наставниците да 

го алоцираат преостанатото време од 25% во наставни содржини кои најдобро 

одговаараат на потребите на нивните ученици и реалните можности во реалната средина. 

Во прирачникот за наставници за наставните фази 1-4 во Националната наставна 

програма по физичко образование во Велика Британија исто така се предвидени 

инструкции за планирање и алокацијата  на времетраење на наставните целини по 

физичко образование во секоја конкретна година од учењето 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоре нотираните елементи на предвидување на време за имплементација на 

конкретни наставни целини по физичко образование се комплетно изоставени во 

планирањето на процесот по физичко образование во Р.Македонија, посебно во раните 

фази од едукацијата во основното образование и во сите години од средното 

образование.  

                                                           
4
 British Columbia Ministry of Education, Curriculum Branch, 1995 

5
 UK Qualifications and Curriculum Authority, Department for Education and Employment 1999 
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Дефинирањето на Националните тестови за евалуација и оценување на физичкиот 

статус на учениците како што се Фитнесграм, Еурофит и други национални фитнес тест 

програми и исто така императив за поквалитетен наставен процес по физичко 

образование во Р.Македонија. 

 Последна фаза во заокружување на конструкцијата на наставната програма по 

физичко образование во Република Македонија би требало да биде прецизно дефинирање 

на академските стандарди кои ќе специфицираат што учениците треба да знаат и се 

способни да направат, што би требало да покажат за да го потврдат стандардот, и колку 

добро треба да ја изведат активноста. Ова би ја претставувало и последната алка кон 

финалното зајакнување и афирмација на програмската позиција на физичкото 

образование во едукативниот систем на Р.Македонија 

 
 
6. ПРИКАЗ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ ВО НАСТАВАТА ПО СПОРТ И СПОРТСКИ 

АКТИВНОСТИ/ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО  НЕКОИ ЗЕМЈИ НА 

ЕВРОПА 

АВСТРИЈА 

 

Адаптирани  и развиени моторички бази, развивање  и подобрува 

индивидуалните перформанси, широка  и  избалансиран избор на 

физичките способности, постоење на способност за пристап кон  

влијанието на физичката активност на здравје на учениците, 

развиени  способности за физички активности во секојдневниот 

живот, развиен  позитивен став кон сопственто  тело, развиена 

креативност, развиен капацитет за соработка во рамките на 

групата, да биде способни да се справат со чувствата особено во 

натпревари, развиено  чувство за одговорност за себе и другите 

развиено интеркултурно  разбирање 

БЕЛГИЈА Усвоени и  приложени  надлежности за  подвижност,  донесување на  

санитарни навики и развиени самодоверба. 

ЧЕШКА 

 

Квалификации за депонирање на моторни способности и вештини. 

Висока свест за важноста на доживотното- спортските  активности. 

ДАНСКА 

 

Развиени  моторни вештини, усвоенИ спортски активности и знаење 

и  способности за подучување. вкоренети навики за живот и 

здравствена заштита. Знаења  да се преземат одговорноста и да 

учествуво во обврзувачки пријателста. Усвоена социјална 

компетентност, етичко однесување и "фер игра". 

ФРАНЦИЈА 

 

Развиена агилност, снаодливост и вештинИ. Усвоена физичката 

култура, спортот и уметнички активности со учење и практикување 

на овие активности. Вкоренети навики на управување со физички 

живот. 
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УНГАРИЈА 

 

Надлежност да се грижи за личната хигиена и развиена потреба за 

зачувување на здравјето, усвоена потребата за вежбање и 

одржување на убава тело, атрактивено и биомеханичка правилна 

положба на телото, знае да се справи со проблемите на животот и 

тешкотии на работа, ја развива способноста да комуницира и 

солидарност, толеранција и "фер игра" модел усвоен за социјално 

соодветно однесување, знаењето за спортски игри и спортската 

култура, развиена моторни вештини и способноста да се искажат 

преку движење, специјално развиени когнитивни, емоционални и 

моторни вештини. 

СЛОВАЧКА 

 

Развиени физички, моторни и функционални способности. Усвоени 

на повисоко ниво на физичка активност и моторни перформанси. 

Стекнати и развиени компетенции кои се поврзани со нивното 

знаење – во процеси на учење и развој на вештини и трендови, 

како и теоретско знаење. Вкоренети навики на доброто владење и 

образованието, особено кон физичката активност, но и  

општеството во целина. 

ШВЕДСКА 

 

Развиени физички, ментални и социјални вештини, развиена 

доверба. Усвоени знаења  на здрав начин на живот. Развиена свест 

за телото со здравствена перспектива, надлежност даза 

прилагодување на  различните програми за обука за зачувување на 

здравјето. Развиен стабилен интерес за дневна физичка вежба. 

Развиено чувство на заедништво. Изразување на  имагинации и 

емоции. Усвоени вештини за игри и учество во спортски активности. 

Развиена способност за организирање и спроведување спортски 

активности. Стекнати основни знаења од историјата на спортот и 

рекреативни активности,  игри, танци од спортски другите култури.  

ШВАЈЦАРИЈА 

 

Развиено задоволство за вежбање и мотивација за да се вежба. 

Стекнати моторни, социјални, когнитивни и психолошки вештини. 

Квалификации за успешно решавање на конфликти. Усвоен  голем 

репертоар на моторни движења. 

ВЕЛИКА 

БРИТАНИЈА 

 

Развиени основни вештини поврзани со груби движења кои му 

овозможуваат на телото да се движи и да е агилно преку кое се 

овозможуваат на употреба на реквизити, покажувајќи ги или пак 

пишување и избор на тактики, стратегија и кореографија, во 

зависност од видот на активноста. Знаат како да одговорат на 

телото и духот на бараните активности: ова се однесува на 

еластичност, јачина и еластичност, и духовните вредности како што 

се храброст, одлучност да успее, ментално внимание и знаење како 



 

1
0

 

да се справи со чувства, знаење за  прилагодување  на широк 

спектар на познати и непознати движења, усвојување на вредноста 

за здрав и активен начин на живот, способност за работа во група 

или тим (тимска работа) и развивање на концептот на правдата и 

лична и општествена одговорност, способност да се превземе 

водечката улога   знаење  како да биде ефективен  во конкурентна, 

креативна и предизвикувачка ситуација. 

БОСНА И 

ХЕРЦЕГОВИНА 

 

Капацитет за да ги применуваме основните на кинезиологијата: 

знаење и искуство – овозможување на независни физички вежби и 

психомоторен развој. Функционалните способности да се 

стимулираат нормален раст и развој. Свест за позитивното влијание 

на физичката активност врз здравјето. Стекнати постојани навики 

за секојдневни вежби. 

ЦРНА ГОРА 

 

Усвоени адаптивни и креативни способности во современи услови 

на живеење и работа. Стекнати  бројни и разни спортови - технички 

содржини. Развиена свест за здравствената култура и здрав начин 

живот. Развиено чувство на доверба во себе. Знање за почит и  

разбирање на  разликите. Развиена свест за користење на 

влијанието на спортот врз  антрополошки статус на човекот и 

создавање на  трајни навиките за секојдневни физички вежби. 

СРБИЈА 

 

Развивање на на моторни вештини, нивно  усвојување и теоретски 

знаења. 

ГЕРМАНИЈА 

 

Предметни (професионални) компетенции во врска со моторни 

вештини и способности: Зголемени физички и моторни искуства, 

усвони основните моторни вештини, способност за пристап кон 

моторни вештини, развиена креативни и продуктивни капацитети за 

справување со форми на движење и игра, движења низ танци, 

ритмички, гимнастики  игри, способност за пристап кон основни 

познавања на спортски игри, подигање на свеста за позитивното 

влијание на движењата  и спортот и доверлив  одраз на искуствата 

на од ССА и  другите аспекти на животот. 

 

Методолошки надлежности поврзани со голем репертоар на 

спортски методи, стратегии и техники: знања за сите видови 

движења, способноста да се соберат документи за дијагностика 

(опис на движење, трчање, водење на  дневник, кореографија ...) 

способност да се разберат информациите (описи на движењата, 

план за обука ...), можноста за организирање на спортски акции, 

способноста за вршење на судиската работа во спортските игри, 
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способност да се презентираат наодите од наученото 

Личните  надлежности се поврзани  со чувство на самопочит и 

самодоверба: позитивен став кон себе и за своето тела, 

способноста да го поставите вашите сопствени цели и да не 

отстапуваат од нив, развивање на чувство за трпение и упорност, 

да знаете како да се справи со победа и пораз, да се знае како да 

ги искористат одговорноста за своите постапки и дела, да се знае 

кога да се преземат ризици, да бидете отворен  за луѓето, нивните 

барања и ситуации, способност за работа во група (тимска работа).  

 

Социјалната надлежности се поврзана со  способност и 

подготвеноста да се  работи со другите луѓе и постигнување на 

заеднички цели: развиена способност за емпатија и сочувство со 

другите, развиено чувство за почитување на другите, да знаете да 

го прифатите мислењата и желбите на другите, покажување на  

подготвеност да им се помогне на другите,  да се знае да се земе 

општествена одговорност, ја разви способноста да се комуницира, 

способност за соработка, да  знае да се задржи на договореното и 

правилата. 

ИРСКА 

 

Општи и лични надлежност: способност за интеракција и 

соработка со други, развиени самодоверба, чувство на вредност, 

самодоверба, доверба, знаење да се преземе иницијатива и 

лидерство, преку учество во натпревари,  развиено чувство за "фер 

плеј" и колективниот дух, развиен позитивен став кон кои 

учествуваат во спортски активности. Физички и моторни 

надлежност: Развиени моторни вештини (сила, брзина, 

издржливост и флексибилност) во текот на еден широк спектар на 

активности, развиени вештини (агилност, внимание, контрола, 

рамнотежа и координација) преку движење, развиени лична 

компетентност во атлетски вештини на трчање, скокање и фрлање, 

усвоен танц со надлежност на вклучување на фолк и ирски танц, 

гимнастика,  знаење во игрите, можноста за употреба на вештини 

кои се неопходни за живот, развиена соработка  со животната 

средина, развиени вештини за на вода и под вода, развиени 

техники на различните стилови на пливање и агилност во вода. 

Надлежностите и разбирање на развиено разбирање и познавање 

на сеопфатни моторички активности и знаења како да се има 

корист како учесник и како гледач, развиено разбирање на 

употребата на просторот, брзина, сила и насока во извршувањето 
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на работите, усвоено разбирање на основните правила, тактики 

и стратегии во моторните активности, развиена можноста за набљу-

дување, дискутирање, анализа, толкување и уживање во дизајнот 

на моториката, ја развива способноста да се соберат, евидентираат 

и толкуваат  информации за дизајнот на моториката, развиена сна-

одливост, способноста да се донесат одлуки за решавање на 

проблеми, стекнатото знаење, развиена разбирање на културните 

активности, можност да се цени природата и животната средина и 

сето тоа преку учество во активности на отворено. 

Креативни и естетски надлежност: способноста да се користи 

телото како средство на изразување и комуникација, способноста 

да се излезе и да се реализира едноставно оро, способност да се 

креираат и играат едноставни игри, да развија чувство за убавина.  

Здравствени надлежности: да знаат да ја задржат и подобрат 

целокупната кондиција потребна за добро здравје, можноста да се 

спроведат грижи и насоки  за лична хигиена и држење на телото, 

да ја ценат во корист на релаксација и знаат како да се справи со 

предизвикот. 

 

Безбедност надлежности. 

СЛОВЕНИЈА 

 

Компетентност во предучилишна настава: Основните 

структурни движења и нивно  усвојување . Почетоци на развивање 

на спортски типови, развивање движеки вештини, развиена 

доверба во сопственото тело и развој на  подвижни вештини, 

големи знаења за  значењето на учеството и почитување и 

вреднување на разликите.  

Компетентност во основните и средните училишта: вкоренети 

навики на правилна положба на телото, усвоени навики за 

хигиенско – здравствена заштита, како што се нега на тело, 

здравата исхрана, спортски работа рамнотежа учење, одмор и 

спиење, способноста да се вежба толеранција, развиена здрава 

смисла на самодоверба и верба , позитивни примери на форми на  

однесување (добри манири, соработка со другите, фер плеј, 

толеранција кон другите), развиен позитивен став кон природата и 

животната средина, како посебни вредности и почитување на 

природното и културното наследство. 

ХОЛАНДИЈА Компетентност во основно училиште: вкоренети навики на 

движење и усвои основните принципи на најважните форми на 



 

1
3

 

 движење и игри, навиките за заедничко учество во физички 

активности во фер плеј игра и почитување на правилата, 

способноста да се проценат своите способности преку конкретни 

(по можност)  активности.  

Компетентност во средно училиште (првите неколку години): 

познавање на различните гранки на спорт и способноста да се 

процени неговата способност во нив, усвојување на  поширок 

репертоар на движења, способност да се применуваат основните 

принципи на спортски активности на свое ниво, усвојување на  

спортски принципи на однесување, да се биде чувствителен кон 

можностите и други приоритети, а воедно да  знаат да се грижат 

еден за друг во текот на спортски активности, развиена свест за  

важноста на физичката активност за сопственото здравје. 

Последните неколку години: стекната културата за спортот и 

движењето, усвоени различни подвижни вештини и способности за 

групна работа,  да се подготват за конкретни ситуации, способност 

да се држи  контрола, усвојување на  здравствени навики и етички 

принципи. 

ФИНСКА 

 

Компетентност во предучилишна: вкоренети навики на учење 

на нови размислување, усвоени некои физиолошки принципи како 

што се брзо одење, срцева фрекфенција, кислородна потрошувачка 

и усвојување на основа за прифаќање на физичка активност како 

начин на живот. Основно образование: развиена физичка, ментална 

и социјална благосостојба и можности за развиј и чувство за 

важноста на физичката активност, развој на здравјето, стекнати 

вештини.  

Средно образование: вкоренето навики за промоција на здравјето 

и активен животенстил и разбирање на важноста на физички вежби 

за физичка, ментална и социјална благосостојба, развиен социјален  

дух, знаење  за преземање на  одговорност за себе, за своите 

акции, но  исто така и на другите, со чувство на за "фер игра" и 

безбедност. 
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7. УНАПРЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИОТ И УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТ 

 

Силната страна што воедно, претставува и темел на дејноста спорт, е 

организацијата и степенот на развој на системот на натпревари кој се спроведува во 

рамки на училишниот и универзитетски спорт.Остварувањата во овој битен сегмент од 

спортскиот систем во изминатите години, генерално земено,бележат индекси на опаѓање, 

како во однос на директните учесници, така и во однос на бројот на одржани натпревари 

во сите засебни целини кои го чинат целокупниот систем. 

Во училишниот спорт се реализира систем на натпревари за ученици од основните и 

средните училишта. Според последните податоци на националната спортска федерација 

која е одговорна за организација на овој систем на натпревари , училишниот спорт 

опфаќа 10% од вкупниот број ученици од околу 70% од воспитно образовните установи 

од основното и средно образование што е, секако, индекс на опфат кој делумно 

задоволува. Основни предуслови за успешно функционирање и унапредување на 

училишниот спорт се:мотивиран стручен кадар кој произлегува од самиот воспитно 

образовен систем, обезбедување расположивост на објектите за спорт во училиштата, 

прилагодување на систем на натпревари заради мотивирање на учениците да се вклучат 

во рамки на истиот и, секако, концептуирање на воннаставните спортски активности во 

прилог на гореспоменатото. 

Како резултат на нискиот степен на опфат на ученици вклучени во рамки на систе 

мот на натпревари на училишниот спорт, а имајќи го предвид повеќекарактерното 

значење на овој сегмент кој истовремено би можел да се нотира како еден од стратешките 

за целокупниот развој на спортот и сегмент кој осигурува правилен антрополошки развој 

на младата генерација , вклучително како битен чинител во борбата против пороците на 

современото живеење, потребно е да се пристапи кон градење концепт за негово 

системско унапредување низ воспоставување компатибилност и сообразени механизми 

помеѓу сите општествени чинители во сите аспекти кои се предуслов за истото. Во насока 

на унапредување на системот на натпревари во училишниот спорт, предвидено е 

воспоставување концепт за основање на училишни спортски клубови врз кои ќе се 

темелат натамошните развојни степен и со цел за остварување на огромните општествени 

придобивки кои ги претполага развојот и негувањето на училишниот спорт како 

национална определба. Ваквиот пристап води кон создавање концепт на училишен спорт 

одразен низ вредности каде најдобрите ученици во одреден спорт ќе ги „бранат на боите“ 

на своето училиште. 

Во рамки на редовната настава , физичкото и здравствено образование за 

учениците од прво до петто одделение се сведува на три часа во неделата. Согласно 

досегашните искуства во овој сегмент, вклучително просторните услови и постојните 

кадри задолжени, покрај другото, да применуваат активности од овој предметен делокруг 

и пренесуваат односни знаења, истовремено имајќи го предвид големиот интерес на 

учениците од овие возрасти за спортување, вклучително на нивните родители , и од друга 
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страна големиот број невработени професори по физичка култура, воведувањето на 

дополнителен час и создавањето концепт за настава по предметот физичко и здравствено 

образование за учениците од прво и петто одделение преку ангажирање соодветен 

наставен кадар во рамки на еден наставен час во неделата, но и промовирањето 

воннаставни активности на овие ученици во рамки на училишниот спортски клуб носи 

придобивки од поширок карактер . Од друга страна, пак, имајќи го предвид 

зголемувањето на бројот на високообразовни установи во Република Македонија во 

последнава декада , порасна и бројот на потенцијални учесници кои би можеле да бидат 

вклучени во систем на натпревари во рамки на универзитетскиот спорт. 

Студентите, како авангарда на едно општество, имаат значајно место во 

општествената севкупност, а нивните ставови кон одредени општествени прашања и 

активности се од исклучителна важност. Сепак, во однос на спортскиот делокруг, 

определени параметри упатуваат на констатација дека тука состојбата се влошува, со 

тенденција таа да дојде до ниво кога единствено благодарение на лични иницијативи и 

афинитет на поединци, се организираат партикуларни спортски активности кои не се дел 

од единствен спортски систем. Предусловите за унапредување на универзитетскиот спорт 

се , во најголем дел , слични со оние наведени во делот на училишниот спорт. 

Креирањето на компатибилен концепт и сообразени механизми помеѓу сите чинители во 

сите аспектие темелниот предуслов за унапредување на универзитетскиот спорт. 

 

8. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

Здравствената заштита  во училишниот спортот се темели на  ставот дека 

спортската медицина, првенствено,  припаѓа на примарната здравствена заштита, а 

поголемиот број специфични спортско - медицински  клинички ентитети се третираат во 

рамки на соодветните клинички дисциплини. Поради тоа,  здравствената заштита кај 

учениците кој партиципираат во училишните спортски клубови во најголем дел се 

однесува на превентивни здравствен и  прегледи и оценување на физичките способности 

што, согласно законската регулатива во Република  Македонија, е аспект од обвзувачки 

карактер за сите спортисти, членови на ученичко – училишни спортски клубови, кои се  

вклучени во систем на натпревари организиран од страна на Федерацијата на училишен 

спорт на Македонија.  

Секако, во оваа насока, од значење е спроведувањето контроли заради 

утврдување на почитувањето  на односните обврски за извршување здравствени прегледи 

од страна на повиканите, вклучително  активности поврзани со подигање на  нивната 

свест  за последиците од  нивното неспроведување 

.  
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