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Зошто ни е потребен нов концепт на ФЗО ?

ВОВЕД ВО ПРОБЛЕМОТ

“Модернизацијата не подразбира одрекување од она што веќе постои,

туку да понудиме нешто ново и подобро “

Наставата по ФЗО кај нас и во Светот не ги дава очекуваните 
резултати, а кои ние самите како педагози ги очекуваме.  
Па затоа треба да се бараат начини и да се осмислат нови 

концепти на ФЗО.
Се поставува серозно прашањето: дали ни е потребен ваков 
модел на настава на ФЗО во образовнот така и во воспитниот 

процес во Република Македонија. 
Новите концепти на ФЗО главно треба да се поврзани со план и 

програма  односно КУРИКУЛУМ кои што во целост ке ги 
поддржи потребите на учениците 



ШТО ПРЕСТАВУВА СОВРЕМЕН КОНЦЕПТ НА ССА/ФЗО ?

Потреба од “ставање во прегратка“ на физичката активност
како животен стил, како начин преку кој ќе се олесни
позитивното здравствено однесување надвор од училиштето или
институциите во секојдневниот живот

Со оглед на тоа што голем број на физички активности многу се
важни за квалитетот на животот, се поставува прашање дали
наставните вештини од курикулумот допринесуват до
остварување на целта на ФЗО

Современито концепт на ФЗО е да го насочи курикулумот, а
воедно и да не ја ограничува наствата со поставените нејзини
модели, форми и стандарди



РАЗЛИЧНИ КОНЦЕПТИ НА ФЗО ВО ЕУ

Ширум Европската унија концептот на ФЗО е различен, 
па дури и терминолошките искази  се разликуваат   

Англискиот термин  Physical Education буквално е преведен во 
физичко воспитување

Терминот  физичко 
воспитување и спорт е 
преведен како L‘education

physique et sportive

Спорт и здравје преведен 
како -
Idrotti hӓlsa

Спортска настава 

преведено како -
Sportunterricht

Спортска настава 

преведено како -
Спорт и спортски 

активности /ФЗО



ЗАСТАПЕНОСТ НА ЧАСОТ ПО ФЗО ВО ЗЕМЈИТЕ НА  ЕВРОПА

Земја

Основно образование

(настава по ФЗО 

неделно)

Средно образование

(настава по ФЗО 

неделно)

Австрија 2 - 4 2 - 3

Белгија 2 2-5

Хрватска 2 2

Данска 2 2

Финска 1-3 1-3

Литваниа 3 3

Романија 1-2 1-2

Словенија 3 3

Швајцарија 3

В. Британија 1-1,5 1-1,5

Македонија 3 2-3



- Строга или либерална имплементација  
на регуларниот наставен план и програма

на предметот ФЗО и тоа во целост  и
имање на прецизено упатство и содржина

-Воспоставени традиционални и/или нови 
цели од централната власт кон локалното

ниво базирани на различни концепти

РАЗЛИЧНИ КОНЦЕПТИ НА ФЗО ВО ЕУ

- Наставникот или ученикот ги насочува наставните поими кон спортот
или концепт на основни вештини на движење

-Постапките и/или пристапите се различни, а понекогаш дури и
контрадикторни оформени концепти од страна на наставникот по ФЗО



КОНЦЕПТИ НА ФЗО НИЗ ИСТОРИЈАТА

БИОЛОШКИ концепт 
(ориентирано кон увежбување)

ПЕДАГОШКИ концепт 
(образование преку движење )

ПЕРСОНАЛЕН (личен) концепт 
(образование за движењата )

СПОРТСКИ  концепт 
(конформистичка социјализација) 

КРИТИЧКО-КОНСТРУКТИВЕН  концепт 
(социјализација преку движењето)



КОНЦЕПТИ НА ФЗО НИЗ ИСТОРИЈАТА

БИОЛОШКИ концепт е поврзан со развојот на шведската гимнастика 
и целите на настават се насочени и формулирани кон анатомски и 

физиолошки промени на младиот организам

ПЕДАГОШКИ концепт е поврзан со т.н австриска школа на ФЗО 
каде што целите  на наставата се насочени кон општиот, 

апстракниот и личниот развој

ПЕРСОНАЛЕН (личен) концепт е поврзан со холандските автори 
кои целите на наставата ги насочуваат кон личните компетенции  

на движењата и идентитетот 



КОНЦЕПТИ НА ССА/ФЗО НИЗ ИСТОРИЈАТА

СПОРТСКИОТ  концепт е поврзан со германскиот пристап на 
ФЗО и се карактеризира со “намалени претензии “ на 

образованието  во поглед на карактерот на мнаставното 
градиво, а целите се формулирани  во насока на фитнесот  и 

ТЕ-ТА способности  потребни за спортско техничко 
образование за пределена спортска дисциплина

КРИТИЧКО-КОНСТРУКТИВЕНИТ  концепт е насочен  кон 
формулирање на техно-моторички, социо-моторички и 

рефлектирачки компетенции, а кои се потребни за лично и 
социјално задоволување на доживотното учење на културата 

на движењата



КОНСТИТУТИВНИ КРИТЕРИУМИ  НА КОНЦЕПЦИЈАТА НА ФЗО

Независно од различните идеологии за телото, претпоставките за
образованието на поединецот и улогата на ФЗО во општествено-
културен контекст и без разлика на различните физички
активности се толкуваат како “компетенции на движењето“ или
“спортски вештини“ во рамките на наставниот план и програма на
ФЗО најмалку четири елементи го се сметаат како конситутивни
критериуми на концепцијата на ФЗО.

ОПРАВДАНОСТ И ЛЕГИТИМНОСТ НА ФЗО КАКО 
УЧИЛИШЕН ПРЕДМЕТ

ЦЕЛИТЕ НА ФЗО

МЕТОДИ И СТРАТЕГИИ ЗА ПОДУЧУВАЊЕ  НА ФЗО 

ВРЕДНУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ  ВО ФЗО КАКО УЧИЛИШЕН 
ПРЕДМЕТ 

Според прорамите во Европа сите четири елементи 
се влучени но различнно се рангираат



ИСТОРИСКИ КОРЕНИ НА ЕВРОПСКИОТ КОНЦЕПТ НА ФЗО

Австриската природна гиманастичка школа се проширува ширум 
Европа во периодот од 1920те  до 1930те година

Долги години видовите на гимнастиката во земјите како Шведска
(Линг), Германија (Шпис), Франција (Аморос) преставуваат
препрека за вклучување Англиските спортови и игри во редовите
на наставната програма на ФЗО во Европа

Постојат различни концепти на спортска  гимнастика  уште од 
раниот 19 век, но формирани се  три основни концепти  на 

училишно физичко воспитување  (Германски Турнен, Лингова 
гимнастика  и Англиски игри и спортови)



ТРАДИЦИОНАЛНИ КОНЦЕПТИ НА ФЗО ВО 1960 -тите

После втората светска војна, во насока на континуитет, структурата
на програмата на ФЗО е видлива, но не во земјите ослободени од
фашистичкиот режим

Се појавува реформа на образовната политика и тоа во насока на
британските и американските социјални и морални перспективи во
ФЗО , а тоа највидливо е во Западна Германија

Во почетокот на 1950те во средна и источна Европа се појавува
процесот на “советизација“ и тоа со “физичка култура“ (источна
Германија и останатите на земјите под контрола на СССР)

За период од 40 години Европа е поделена не само со политичката
“железна завеса“ туку и со два потполно различни основни
концепти и тоа: “физичко воспитување“ и “воспитување на телото“



ТРАДИЦИОНАЛНИ КОНЦЕПТИ НА ФЗО ВО 1960 -тите



ТРАДИЦИОНАЛНИ КОНЦЕПТИ НА ФЗО ВО 1960 -тите

Со почетокот на 1970те во цела западна Европа ФЗО, започнува да
се поврзува со моторички, социјални, когнитивни области и тоа со
петте најголеми подрачја на физичките активности (гимнастика,
спортски игри, атлетика, пливање и активности во природа)

Петте области на делување се наогаат во традиционалниот концепт
на ФЗО, а се поврзани за три области индентификувани преку
развој на моторички способности и технички вештини, потоа учење
за психоцоцијални ставови и морални вредности и стилови

Петте видови на физички активности во 1960тите, се наогаат
генерално во националните програми на европските држави, кои и
понатаму се наогаат на различни нивоа во Европа и тоа преку разни
типови на училишта за гимнастика, за разни видови на спортски
игри, техники на пливање и избор на природни активности



ЈАДРО НА ТРАДИЦИОНАЛНО ЕВРОПСКО ФЗО ВО 1960 -тите

Концептот на ФЗО во раните 1960ти има некои вкрстени културни
сличности во западна Европа во поглед на целта, предметот и
структурата на програмата која е вградена во доста различни
училишта во националните системи на образование.

Големи сличности постојат во земјите од источна Европа во врска со
улогата на ФЗО во општото образование преку обемот, содржината и
методиката на наставата. Додека пак варијации и разлики во
концептите на ФЗО има во западниот свет, но сепак може да се
идентификува традиционална европска структура со јадрото на
ФЗО.

Јадрото на западно-европскиот поим за ФЗО во 1960тите е статусот
на задолжителен училишен предмет. Тој е признат како општа
образовна вредност за развој на поединецот и давање на придонес
кон урамнотежено и складно општо образование. Како компезација
на дополнителното и општо образование во насока на фузичката
култура за осознавање на физичкиот развој и психо-социјаното
учење.



КОНЦЕПТИ НА  СПОРТИФИКАЦИЈА НА ПРОЦЕСОТ НА ФЗО 

Спортот настанува после втората светска војна,
преку Линговиот систем на како составен дел на
наставниот план и програма на ФЗО.

Спортификацијата како цел на курикулумот на
ФЗО се појавува за време на “ладната воја“ и
тоа како борба за спортски системи, првично во
Германија, а подоцна во останатите делови на
Европа и тоа во средината на 1960те

Процесот на унапредување на спортот со еле-
менти на ФЗО - интензификација на процесот, за-
почнува во источна Германија и тоа во училиш-
ниот систем

По 1970 во сите западно европски држави поимот спорт се заменува
со ФЗО, “физички просветител“ се заменува со “спортски учител“,
академските студии од “Теорија на ФЗО“ се преименува во “Спортска
педагогија“



ДЕКОНСТРУКЦИЈА НА КОНЦЕПТИ НА ФЗО  ВО СПОРТ

Деконсрукцијата на спортскиот концепт се развива во
Западна Германија од крајот на 1970 те.

Новиот пристап на ФЗО е поврзан со девет образовни
задачи кои се деконструктивни спортски дисциплини
како општи активности на движење (трчање, скокање,
неконкуретни игри, фрлања и сл.). Но сепак курикулу-
мот на ФЗО останува структуриран во склад со видови-
те на спорт.

Целата деконсрукцијата на спортскиот концепт се
случува во 1980те кога се појавуват два алтернативни
концепти на ФЗО: Концепт “Образование на телото“ и
спротивниот концепт “Искуство на телото“

Концептот на конформистичка социјализација и концептот на соци-
јализација на движењата го критикуваат спортот во општеството
како технолошко смалување на човечките движечки активности и
губењето на природните моторички способностин низ ориентацијата
на образованието како вештина.



СОВРЕMEНИ КОНЦЕПТИ НА ФЗО ВО ЕВРОПА

Четири главни вектори на европското ФЗО може да се
објаснат како: вектор на културна градина на ФЗО, век-
тор на спортско образование, вектор на образовно дви-
жење и вектор на здравствено воспитување. Но четири-
те димензии остануваат изедначени и во рамнотежа и
тоа во земјите каде еден концепт бил доминантен.

Во Германија поранешниот концепт на “спортско обра-
зование ќе се избалансира во концепт на “образова-
ние на движења“ во наствата по ФЗО

Во Англија и Велс поранешниот концепт на ФЗО се
поместува кон концептот на “спортско образование“.

Нај јак развој во правец на здравствено воспитување во Европа има во
Финска каде курикулумот на ФЗО е педелен на телесно и здравствено
образование како посебни наставни предмети.

Во Шведска концептот на ФЗО од спортски концепт (idrott) се
поместува кон здравствена насока (halsa)



СОВРЕMEНИ КОНЦЕПТИ НА  ФЗО ВО ЕВРОПА



СОВРЕMEНИ КОНЦЕПТИ НА ФЗО ВО ЕВРОПА

Современиот концепт на ФЗО има за цел да изврши урамнотежување
на образованието на поранешните концепти на ФЗО, а со тоа да се
дојде до нови мали вектори во наставниот план и програма. Тој процес
се наредкува процес на дифузија или “вкупна хармонизација“ на
концептите во Европа. Ова би се остварило само во ситуација на
“диверзификација“ на поранешните национални концепти на ФЗО, што
прествува Европски спектар во развојот на векторско ФЗО во новиот
милениум.

Главниот концепт на ФЗО во 1970те
од “спортско образование“ и “физи-
чко образование“ , во некој земји
претворени се во урамнотежена сли-
ка , додека во други главниот кон-
цепт “образование за движење“ и
“здравствено воспитување“ и пона-
таму се развиваат пооделно



СОВРЕMEНИ КОНЦЕПТИ НА ФЗО ВО РУСИЈА

Содржината на курикулумот на ФЗО е поделен на четири дела:
1. Основни знаења (знаења за сопствениот организам, хигиенските
барања, избран вид на спорт, можностите на човекот, неговата култу-
ра , неговата ориентација
2. Општа физичка подготовка (неопходни систем на вежби кои влијаат
на формирање на општите движења и физичките квалитети)
3. Специјална подготовка (програма за ТЕ-ТА обученост на учениците)
4. Приближни показатели за физичката подготвеност на учениците
(тестирање за пратење на степенот на подготвеност)

Успехот во предметот се гледа од нивото
на усвоеност на физичките и специјалните
навики, умеења и самостојно решавање
на прашања од сопствената физичка
подготвеност



Содржината на курикулумот на ФЗО е поделен на четири дела:
1. Развој на здрави тела (знаења за животните дејства, вежби за дише-
ње, вежби за правилно држење на телото, движења реализирани со му-
зика)
2. Движечка култура (содржини за стекнување на разни природни
форми на движење и тоа во различни услови и варијанти)
3. Развој на моторички способности (содржини кои влијаат на развојот
на кондициски и координациски способности)
4. Одржување на движечки барања (содржини кои систематски влијаат
на хигиенскиот начин на животот и физичката активност)

СОВРЕMEНИ КОНЦЕПТИ НА ФЗО ВО УНГАРИЈА

ФЗО како наставна област во училиштата е
во функција на развојот на психосомат-
скиот статус на децата и нивниот интерес
за играње, збогатување на движечката
дејност, културата на движење, развој на
координациски способности подредени за
спортска активност со акцент на реша-
вање на ситуациски задачи.



СОВРЕMEНИ КОНЦЕПТИ НА ФЗО ВО ГЕРМАНИЈА

Содржината на наставата е поделен на четири сознајни и наставни
области:
1. Игра
2. Движење и движења со справа и без нив
3. Движење на големи справи
4. Игра и движење во вода ( во вид на индивидуално искуство, искуство
со партнер и група и/или искуство од спорт)

Сестраноста на спортското воспитување
треба да овозможи: постигнување на непо-
средни телесни и лични искуства, развој на
општествени и интегративни начини на
однесување и заедништво, стекнување на
способности за активирање во спортот, раз-
вој на еколошки и здравствени базични
ставови и навики. Задачата на спортот и
училишниот спорт е да на децата им овоз-
можи развој на телесни, духовни спсоб-
ности и зголемена радост, игра и движење.



СОВРЕMEНИ КОНЦЕПТИ НА ФЗО ВО ФРАНЦИЈА

Содржината на наставата се различни игри, движења, атлетски
движења, гимнастички движења со справа и без нив, движења во
вода, традиционални спортски колективни игри, активности во
природа, ритмички активности. Преку наставата учениците ги
развиваат моторичките способности и воспоставуваат проценка на
моторичките напрегања кои влијаат на организмот . Ги користат своите
знаења и умеења за обновување на физичките, спортските и
истражувачките активности. Наставната програма ги наведува
учениците на заеднички активности каде превземаат улоги и
почитуваат правила , тежнеејки кон постигнување на најдобри
резултати и проценка на оствареното.



СОВРЕMEНИ КОНЦЕПТИ НА ФЗО ВО ШВАЈЦАРИЈА

Целта на наставата по спорт е да ги насочува и воспитува учениците
на корисни спортски активности и да им овозможи одбирање на свој
спорт како акција со исполнета смисла.

Основните смерници на наставата по спорт се: набљудување на
телесниот развој, здравствен надзор, впечаток, доживување,
изразување, естетика, оформување, погодок, тренинг, активирање,

натпреварување, авантура, предизвик, заедништво, дружење.

Содржината на наставата по спорт опфаќа:
грижа за телото, агилност, сценско преставу-
вање, танци, балансирање, качување, борба,
трчање, скокање, играње, фрлање, спорт во
слободен простор и слободен избор и други
широк спектар на задачи

За проверка на успехот се користа различни тестови за подвижност, 
но и тестови за спортови на вода како и гимнастички спортови 



СОВРЕMEНИ КОНЦЕПТИ НА ФЗО ВО ЕВРОПА И СЕВЕРНА АМЕРИКА

СПОРТСКИ МОДЕЛ (анализа на движењето), секогаш подобро дизајни-
раниот модел на движење се зема за учество на натпревари кој се
вклучува и/или рекреацијата.

МОДЕЛ НА ФИТНЕС ОБРАЗОВАНИЕ (така е дизајниран кои воедно го
подобрува здравјето, а е поврзано и со телесната кондиција. Исто така
подобрување на големи спортски достигнувања. Кога ќе се погледнат
потребите на учениците или пак групите на предходните два модели
тие неможат да се пратат. Адаптациите мора да бидат развиени и
презентирани.

МОДЕЛ НА САМОАКТУЕЛИЗАЦИЈА (поединецот сака
предизвикувачки активности за негово внатрешно
делување и самопочит на личноста). Развојот на
личноста го зема приматот пред психомоторниот
развој.

МОДЕЛ НА СОЦИЈЛНА РЕКОНСТРУКЦИЈА (акцентот е
ставен на соработката , почита кон другите, индиви-
дуалните разлики, културната разниликост. Раково-
дењето и договорноста мора да се дава на учени-
ците и во таа состојба индивидуите ги развиваат
споменатите карактеристики.



Во Англосаксонските земји поимот “физи-
чко воспитување“ - physical education се
однесува на подрачјето на училишниот
курикулум на наставниот план и програма и
се занимава со развој на физичките способ-
ности и самодовербата на учениците и нив-
ните способности да ги користат во реали-
зација на определени активности.

Физичкото воспитување во третиот милениум побаруба цели кои
вклучуваат:
А. Развој на моторички компетенции
Б. Развој на индивидуална кондиција , здравје и физички активности
В. Развој на самопочитување и општествени односи
Современиет концепт на ФЗО како доминатни ги има целите под А, Б и
В

Воглавном тоа се целите под А и Б, а индивидуалниот добробит и
социјалниот однос во групата е целта под В, но сепак услов развој на
таа цел се потребни целите под А и Б. Урамнотежен наставен план и
програма (курикулум) придава слични интереси за сите категории, но
не и во ист момент за сите ученици

СОВРЕMEНИ КОНЦЕПТИ НА ФЗО ВО СВЕТОТ



СТАНДАРДИ  НА ФЗО ВО САД

Стандарт 1: ФОРМА НА ДВИЖЕЊЕТО (учениците користат различни
форми на движења)

Стандарт 2: ИДЕЈА НА ДВИЖЕЊЕТО (учениците користа концепт на
движење и принцип во развојот на моторичките вештини)

Стандарт 3: ПРЕДНОСТИ НА ФИЗИЧКАТА АКТИВНОСТ (учениците ја
разбираат користа од редовното телесно вежбање

Стандарт 4: ОДРЖУВАЊЕ НА КОНДИЦИЈАТА (учениците знаат како да
го одржуваат здравјето појачувајки го нивото на физичка активност и
кондиција

Стандарт 5: ОДНЕСУВАЊЕ И ФИЗИЧКА АКТИВ-
НОСТ (учениците одговорно го користа личното
и општественото однесување во создавање на
својата физичка активност)



ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД ФЗО ВО ЈАПОНИЈА

И покрај седумте промени на националниот курикулумот после
Втората светска војна пет групи на основни резултати останале во
училишната програма:
1. Демократско ФЗО
2. Културно ориентирано ФЗО
3. ФЗО ориентирано кон зголемување на физичката кондиција
4. ФЗО како подготовка за доживотна спортска партиципација и

1. ФЗО за умот и телото
Педагозите по ФЗО подучуваат на начин кои
доста личи на некои стилови и модели на како
што е реципроцитетен стил, корисно учење,
тактички игри оили спортски модел на
образование.

Стандардите се исти како и во САД



КОНЦЕПТ НА ФЗО ВО ЗЕМЈИТЕ НА  ОКЕЈАНИЈА

Демонстрирање на компетентност во многу 
форми и вештини на движење 

Вклученост на многу концепти и принципи на учење во развојот 
на моторичките вештини

Физички активен животен стил

Постигнување и одржување на здравјето преку појачување 
на нивото на физичка кондиција

Демонстрација на одговорно, лично и социјално однесување во 
рамките на физичките активности

Манифестирање на разбирање и почитување на различностите мегу 
лугето во рамките на физичката активност

Се има разбирање дека физичката активност нуди можности за 
уживање, предизвик, самоекспресија  и социјална интеракција.



СОВРЕМЕНИ ЦЕЛИ НА ФЗО

СОВРЕМЕНИТЕ ОБРАЗОВНИ СИСТЕМИ  НА ФЗО ГИ 
ИДЕНТИФИКУВАТ СЛЕДНИТЕ ВОДЕЧКИ ЦЕЛИ :

Создавање на основа за активен начин 
на живеење

Придонес кон здравјето

Сразмерен и складен развој

Вкупен добробит за учениците



ЕВРОПСКИ И СВЕТСКИ ИСКУСТВА ФЗО

Ако се анализират европските и светски искуства по 
поглед на ФЗО, ќе се дојде до следните заклучоци :

ФЗО преставува значаен елемент во училишните 
курикулуми во сите земји 

Има значајни разлики во поглед на обемот, 
содржините и организацијата 

ЗАЕДНИЧКО ЗА СИТЕ: промоција на здрав живот, 
постоење на воспитна димензија , 

интердисциплинарно поврзување , користење на 
сите развојни потенцијали на ФЗО



ПРОФИЛИРАЊЕ НА СОВРЕМЕНОТО ФЗО

СОВРЕМЕНО
ФЗО 

Децентрализација,
Демократизација,
Професиоланост 

Образование како 
доживотен процес 

Почитување на 
индивидуалните 

разликина помеѓу 
учениците 

Насоченост на 
резултатите од 

образованието, а 
не од содржините

Интегрирани 
наставни програми

Циклуси на 
образование

Партиципативни 
методи во 

наставата на ФЗО

Коперативни и 
искуствени методи 

во наставата на 
ФЗО



НОВИОТ КОНЦЕПТ НА СОВРЕМЕНО 
ФЗО, ИМПЛИЦИТНО И ЕКСПЛИЦИТНО   

МОРА ДА ГИ НОСИ СЛЕДНИТЕ 
ПОРАКИ

НОВИ КОНЦЕПТИ  НА ФЗО

Вежбање за сите

Сите може да имаат 
корист од вежбањето

Сите може да бидат успешни 
од вежбањето

Вежбањето е за здрав живот
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