
Проект за меѓуетничка интеграција во образованието 

Центар за човекови права  
и разрешување конфликти 

Воведување активности за  
меѓуетничка интеграција во образованието  

во училиште   



Агенда за работа 

1. 
Запознавање со концептот за 
меѓуетничка интеграција во 
образованието 

2. 
Воведување активности за меѓу-
етничка интеграција во училиште 



Како би 
претставиле  
мултикултура  
на цртеж? 

 



  коегзистенција  
на повеќе култури на еден  

простор кои, освен што го споделуваат  
просторот, и се потпираат едни на други за 

да обезбедат заедничка егзистенција 

Кои општества се  
мултикултурни? 

  коегзистенција на повеќе  
култури на еден простор и сите  

се прифатени и почитувани 

  коегзистенција на повеќе  
култури на еден простор 



Мултикултурата како чинија за салата  

1. 2. 3. 

(1) Како се чувствуваат доматите на чинијата? 

(2) Колку можат да контактираат со  
краставиците и кромидот? 

(3) Што добиваат, а што губат кога се сместени  
на тоа место во чинијата?   



(1) Се чувствуваат загрозени 
од другите и најубаво им е 
кога се заедно на купче 

(2) Контакти со краставиците 
и кромидот немаат – се 
дистанцираат од нив колку 
што е можно повеќе 

(3) Добиваат: чувство на 
сигурност / губат: можност за 
комуникација и запознавање 
на краставиците и кромидот 

1. 



2. 

(1) Најубаво се чувствуваат кога 
се групирани заедно и имаат 
свое место на чинијата 

(2) Само некои од нив можат да 
контактираат со краставиците и 
со кромидот – другите се 
изолирани и без можност за 
контакти 

(3) Добиваат: чувство на 
сигурност / губат: можност сите 
да комуницираат со краставиците 
и кромидот и да ги запознаат 
(повеќето знаат за другите само 
од она што им го пренесуваат 
оние што имаат контакти со нив) 



(1) Се чувствуваат комотно на 
секој дел од чинијата, во било 
кое опкружување 

(2) Секој домат може слободно 
да контактира со краставиците 
и кромидот – во секој момент е 
препознатлив како домат (ја 
задржал својата форма, боја и 
големина)  

(3) Добиваат: можност за 
запознавање, комуникација и 
соработка со краставиците и 
кромидот / губат: ??? 

3. 



Мултикултурата како лонец со чорба ? 

Доматите се сварени со 
другите состојки 

не се препознатливи и 
веќе не се чувствуваат 
како домати, туку како 
дел од заедничка маса 

во чорбата може да 
доминира вкусот на 
доматите, но и не мора, 
ако има повеќе од некоја 
друга состојка или некоја 
„посилна“ состојка 

МУЛТИКУЛТУРАТА Е ЗАМЕНЕТА СО АСИМИЛАЦИЈА 



коегзистенција 
со сегрегација 

коегзистенција  
со паралелизам 

коегзистенција 
со интеграција 

Какво мултиетничко општество сакаме? 



(1) На која од чиниите се прикажани односите меѓу:  
• Албанците, Македонците и Србите 
• Македонците, Албанците и Турците 
• Албанците, Македонците и Ромите? 

(2) Кои се     на нацртаните чинии?  

Република Македонија како  

мултикултурно/мултиетничко општество 

1. 2. 3. 

Албанци Македонци 



Роми Срби Турци 

1. 2. 3. 

Истражувањата покажуваат ... 



своја 
историја 
култура 

литература 

настава на 
свој јазик 

вон-
наставни 

активности 
со свои 

свои 
наставници 

на час со 
свои 

соученици 



нивна 
историја 
култура 

литература 

настава на 
нивен јазик 

вон-
наставни 

активности 
со нивни 

нивни 
наставници 

на час со 
нивни 

соученици 



наша 
историја 
култура 

литература 

настава на 
наш јазик 

вон-
наставни 

активности 
со наши 

наши 
наставници 

на час со 
наши 

соученици 

нивна 
историја 
култура 

литература 

настава на 
нивен јазик 

вон-
наставни 

активности 
со нивни 

нивни 
наставници 

на час со 
нивни 

соученици 



наша 
историја 
култура 

литература 

настава на 
наш јазик 

вон-
наставни 

активности 
со наши 

наши 
наставници 

на час со 
наши 

соученици 

нивна 
историја 
култура 

литература 

настава на 
нивен јазик 

вон-
наставни 

активности 
со нивни 

нивни 
наставници 

на час со 
нивни 

соученици 



наша 
историја 
култура 

литература 

настава на 
наш јазик 

вон-
наставни 

активности 
со наши 

наши 
наставници 

на час со 
наши 

соученици 

ваша 
историја 
култура 

литература 

настава на 
ваш јазик 

вон-
наставни 

активности 
со ваши 

ваши 
наставници 

на час со 
ваши 

соученици 



историја 
култура 

литература
на други  

настава на 
друг јазик 

вон-
наставни 

активности 
????? 

други 
наставници 

на час со 
други 

соученици 



наша 
историја 
култура 

литература 

настава на 
наш јазик 

вон-
наставни 

активности 
со наши 

наши 
наставници 

на час со 
наши 

соученици 

ваша 
историја 
култура 

литература 

настава на 
ваш јазик 

вон-
наставни 

активности 
со ваши 

ваши 
наставници 

на час со 
ваши 

соученици историја 
култура 

литература 
на други 

настава на 
друг јазик 

вон-
наставни 

активности
????? 

други 
наставници 

на час со 
други 

соученици 





Какво  
училиште,  

такви граѓани  

Училиштето –  
креатор на општеството 



ТОГАШ ... 

• Ако учениците од различните јазични/ 
етнички групи не се запознаат ... 

• Ако не изградат меѓусебна доверба уште 
од мали, кога се ученици во основно и 
во средно училиште ... 

• Ако не научат меѓусебно да комуницираат  
и да соработуваат ... 



СОСЕД 
КОЛЕГА 

ПОЛИТИЧАР 

КОГА ЌЕ ПОРАСНАТ 
 

СОСЕД 
КОЛЕГА 

ПОЛИТИЧАР 



Што е мултикултурно образование? 

• експонирање на сите ученици на содржини преку 
кои се запознаваат со културата на другите (за да 
се овозможи малцинските култури да учат и за 
себе, а мнозинските да учат и за нив) 

• целта е да се обезбеди почитување на другите 
преку запознавање со нивната култура 

• се внесува преку содржини (вербални и сликовни) 
од областа на историјата, литературата, музиката, 
ликовната уметност и сл. 

• може, но не мора да се учи преку контакти со 
другите 



Што е меѓуетничко интегрирано 
образование во РМ? 

• обезбедување што е можно повеќе заеднички 
активности меѓу учениците кои учат разделени 
според јазикот на наставата (на пр., Мак и Алб) 
или по друга основа (како Ром) 

• кога не е можно преку наставните активности,  
се постигнува преку воннаставни активности 

• не е толку важно што учениците ќе прават,  
туку да прават заедно нешто што е од заеднички 
интерес 

• важен е продуктот од заедничката активност 
(определен преку заедничката цел), како што  
е важен и процесот на доаѓање до продуктот  
(низ непосредна интеракција) 



Целта на меѓуетничкото интегрирано образование 
е учениците да се научат на која им 
е неопходна за компетентно живеење во 
мултиетничко општество  

• да се намалат предрасудите преку контакт со 
припадниците на другите етнички/културни 
заедници 

• да се зголеми соработката – активностите треба 
да се одвиваат во кооперативна атмосфера, а 
не во компетитивна 

• да се создадат односи на меѓузависност – 
продуктот од активностите да зависи од 
заедничкото учество на сите  



Мултикултурен  
саем на храна 

• Дали е продуктот (саемот) резултат на заедничка 
активност на припадниците на различните 
етнички/јазични заедници? Од каде се гледа тоа? 

• Дали во процесот (подготовката на саемот)  
е обезбедена непосредна интеракција на 
припадниците на различните етнички/јазични 
заедници? Од каде се гледа тоа? 



Општина 1 

Една општина, во која има две училишта со настава на 
албански јазик, решила да организира настан под името 
„Мултикултурен саем на храна“. Осумдесетина ученици се 
распоредиле во шест групи кои, откако направиле темелно 
истражување на традиционалната храна на неколку етнички 
заедници што живеат во РМ, со помош на нивните родители 
подготвиле по две традиционални јадења и по еден десерт 
што вообичаено се подготвуваат за поважните семејни 
празници во куќите на припадниците на етничките заедници. 
Потоа, заедно со своите наставници ги наместиле штандовите 
на кои ја изложиле храната, сервирана на традиционален 
начин. Така, на саемот имало шест штанда: еден со 
традиционална албанска, еден со традиционална македонска, 
еден со традиционална турска, еден со традиционална 
ромска, еден со традиционална влашка и еден со 
традиционална српска храна. Учениците од двете училишта 
имале можност да ги разгледаат сите штандови и да пробаат 
по малку од изложената храна на различните етнички 
заедници.  



Општина 2  

Една општина, во која има едно училиште со настава на 
албански јазик и едно со настава на македонски и на турски  
јазик и со значителен број ученици Роми, решила да 
организира заеднички настан под името „Мултикултурен саем 
на храна“. Учениците од секое училиште, со помош на 
нивните родители, подготвиле по две традиционални јадења 
и по еден десерт што вообичаено се подготвуваат во куќите 
на припадниците на нивната етничка заедница за поважните 
семејни празници. Потоа, заедно со своите наставници и 
родители ги наместиле штандовите на кои ја изложиле 
храната, сервирана на традиционален начин. Така, на саемот 
имало четири штанда: еден со традиционална албанска, еден 
со традиционална македонска, еден со традиционална турска 
и еден со традиционална ромска храна. Учениците од двете 
училишта имале можност да ги разгледаат сите штандови и 
да пробаат по малку од храната на другите етнички 
заедници.  



Општина 3 

Една општина, во која има едно училиште со настава на 
албански јазик и едно со настава на македонски и на турски 
јазик и со значителен број ученици Роми, решила да 
организира заеднички настан под името „Мултикултурен саем 
на храна“. По 20 ученици од секоја етничка група застапена 
во двете училишта се распоредиле во четири „мешани“ групи 
со подеднаков број Македонци, Албанци, Роми и Турци. 
Секоја група со помош на тројца родители подготвила 
традиционална храна за една етничка заедница: по две јадења 
и еден десерт што вообичаено се подготвуваат во куќите на 
припадниците на дадената етничка заедница за поважните 
семејни празници. Потоа, секоја „мешана“ група ученици, 
заедно со „мешана“ група наставници и родители го 
наместила „својот“ штанд на кој ја изложила храната што ја 
подготвила, сервирана на традиционален начин. Така, на 
саемот имало четири штанда со традиционални храни: 
албанска, македонска, турска и ромска. Учениците од двете 
училишта имале можност да ги разгледаат сите штандови и да 
пробаат по малку од храната на другите етнички заедници. 



Врската меѓу мултикултурното и 
меѓуетничкото интегрирано образование  

• мултикултурното образование не мора да биде 
интегрирано, а интегрираното е добро да биде 
придружено и со мултикултурно  

• не сите мултикултурни активности сами по себе 
придонесуваат за интегрирано образование  



подобрена меѓуетничка 
интеграција 
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обуки 
прирачници 



• заеднички активности на/со учениците 

• заеднички активности на наставниците 

• атмосфера и опкружување во училиштето 

• соработка со родителите, заедницата и општината 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=target&source=images&cd=&cad=rja&docid=iUQcMzN7OSieJM&tbnid=BEY0RhM_0obwuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.communitycircuits.com/target-fit&ei=TLGMUaTRF4TRsgar5IDgBg&bvm=bv.46340616,d.Yms&psig=AFQjCNE4cB3bm2Vzd4wygvy-98G1hg3n0Q&ust=1368260506829924


подолготрајни  
воннаставни 
активности: 

проекти-секции, 
мултикултурни 
работилници 

краткотрајни  
воннаставни 
активности: 

излети, екскурзии, 
приредби, прослави, 

гостувања 

редовна настава: 
настава по некои 

предмети, проекти во 
рамки на предметите 

активности за 
демократска 

партиципација: 
дејствување преку 

ученичките 
организации 

заеднички активности  
на/со учениците 



реализација на 
ЗАЕДНИЧКИ 
АКТИВНОСТИ  
со УЧЕНИЦИТЕ  

ПРОФЕСИОНАЛНА 
СОРАБОТКА 

размена на наставни 
материјали 

заедничка 
подготовка на 

наставни материјали 

користење 
материјали 

подготвени од други 

заеднички  
активности на 
наставниците 



училишна атмосфера и опкружување 

иконографија:  
мултиетничкиот карактер  
на заедницата/земјата во 

сликите и текстовите  
на ѕидовите 

документи на училиштето: 
активности за меѓуетничка 
соработка и визија/мисија  

во  Годишната програма 
демократска 

партиципација  
на учениците  

преку ученички тела  

сензибилизација  
на учениците  

преку ОЖВ и други  
наставни содржини  

и воннаставни 
активности 

професионална 
подготовка на 
наставниците  

за работа на МИО 
активностите 



соработка со општината 

соработка со родителите 

соработка со заедницата 



Партнерски училишта 

училиште на  
еден јазик 

училиште  
на друг јазик 

училиште на  
два/три јазика 



активности за промена во училиште 
(еднојазично и дво/тријазично) 

во соработка со 
партнерско училиште 

самостојни  

непосреден 
контакт 

посреден 
контакт 

активности  
во самото 
училиште 



• професионална подготовка на наставниците  

• демократска партиципација на учениците 
преку ученички тела 

• мултикултура во документите и 
иконографијата 

• сензибилизација на учениците преку  
Образование за животни вештини и други  
наставни содржини и воннаставни активности 

 

самостојни активности за промена 
во еднојазично училиште 

училишна атмосфера и опкружување 

соработка со родителите, заедницата и општината  



• краткотрајни заеднички воннаставни активности со  
учениците (излети/екскурзии, прослави/приредби, гостувања) 

• подолготрајни заеднички воннаставни активности со  
учениците (проекти-секции, мултикултурни работилници) 

• заеднички активности со учениците во редовната настава 
(заеднички часови, проекти во рамки на предметите) 

• соработка преку ученичките организации 

активности за промена во еднојазично 
училиште 

во соработка со партнерско училиште 

заеднички активности на/со учениците 

заеднички активности на наставниците 
• заеднички активности со учениците 
• професионална соработка меѓу наставниците 

 



активности за промена во  
дво/тријазично училиште  

во соработка со 
еднојазично  

партнерско училиште 
самостојни  

заеднички активности 
на/со учениците 

заеднички активности 
на наставниците 

сите видови заеднички 
активности 

сите видови 
подготовителни 

активности 



Критериуми (1) Oпис на критериумот 

 етнички/јазично  
мешани групи  
учесници 

Во активноста учествуваат ученици од најмалку два различни наставни 
јазици или од најмалку две етнички заедници. Активноста ја 
реализираат наставници од наставните јазици на коишто учат учениците 
што се учесници во активноста. 

 балансирани групи 
учесници според 
етничката припадност, 
полот и возраста  

Учесниците во активноста се балансирани групи според етничката 
припадност, полот и возраста: (а) групите се скоро изедначени по 
бројот на ученици од различна етничка припадност; (б)  има подеднаков 
број ученици од двата пола во рамки на секоја етничка група и (в) 
групите се формираат од ученици на иста или приближно иста возраст. 

 интеракција меѓу 
учесниците од 
различните 
етнички/јазични групи 

Во текот на реализацијата на активноста учениците од едниот наставен 
јазик/едната етничка група контактираат со учениците од другиот 
наставен јазик/другата етничка група. Најпосакуван е непосредниот 
контакт, со физичко присуство во иста просторија или на исто место, 
што само делумно може да биде заменет со електронска 
аудиокомуникација/видеокомуникација. 

 користење на сите 
застапени наставни 
јазици 

Во текот на реализацијата на активноста рамноправно се застапени сите 
наставни јазици на кои учат учениците што учествуваат во активноста. 

Критериуми за заеднички активности на 
учениците и наставниците 



Критериуми (2) Oпис на критериумот 

• рамноправен 
третман на 
учесниците од 
сите етнички/ 
јазични групи 

Наставниците што ја реализираат активноста подеднакво ги третираат 
учениците од различните наставни јазици/етнички заедници. Притоа, секој 
наставник се доживува, од страна на учениците од другата етничка/јазична 
група, како непристрасен во работата со нив во официјалниот и 
неофицијалниот дел од активноста.  

• персонализирани 
контакти меѓу 
учесниците 

Активноста се реализира така што води кон колку што е можно повеќе 
персонализирани контакти, што се постигнува доколку се обезбедат контакти 
меѓу учениците од различните етнички/јазични групи што се доволно чести и 
доволно долги за да прераснат во меѓусебни односи на лично ниво. 

• постигнување 
конкретни цели 
со учество на 
сите застапени 
етнички 
заедници 

Активноста води кон постигнување конкретни цели во вид на 
опипливи/видливи продукти. До нив се доаѓа исклучиво преку заедничко 
учество на сите застапени етнички/јазични заедници. 

• реализација во 
кооперативна  
атмосфера 

Активноста се реализира во кооперативна атмосфера којашто ги поттикнува 
учениците од различните етнички/јазични заедници на меѓусебна соработка и 
односи на меѓузависност. Компетитивноста е дозволена само меѓу етнички 
мешани групи што веќе имаат формирано заеднички групен идентитет, 
независно од етничката/јазичната припадност на нивните учесници. 

• поддршка од 
општината и 
родителите 

Освен од раководството на училиштето, стручната служба и наставниците, 
активноста е отворено поддржана и од страна на родителите и општината. 



Акциони 
планови за 
конкретните 
активности 



1. краткотрајни заеднички  
воннаставни активности со  
учениците (излети, екскурзии,  
прослави, гостувања ...) 

2. подолготрајни заеднички  
воннаставни активности со  
учениците (проекти-секции,  
мултикултурни работилници ...) 

3. заеднички активности со  
учениците во редовната настава  
(настава во природа, проекти во  
рамки на предметите ...) 

4. професионална соработка меѓу  
наставниците од различни наставни јазици 

5. соработка меѓу ученичките организации 

заеднички 
активности 
на партнер 
училиштата 



Акционен план за активност: Заеднички истражувачки проект  

Училишта: „Рацин“ и „Миѓени“ 

Одговорни за активноста (од Тимовите): НАТАША и ВЈОЛЦА 

конкретен 
чекор 

очекуван 
резултат 
(продукт) 

(пред)услови 
реализа-

тори  
термин 
(од/до) 

избор на 
наставници 

по 1 наставник 
од секој 
наставен јазик 

1) средба со потенцијалните 
наставници 
2) пишани насоки за заеднички 
активности 

Тимовите 1.-5. 
ноември 

доделување 
просторија и 
опрема 

по 1 просторија 
по училиште со 
по 3 компјутера  

дефинирана просторија со 
компјутери за непречена 
видео/аудио (скајп) врска 

Тимовите 
со настав-
ниците 

10.-20. 
ноември 

избор на 
ученици 

по 12 ученици 
од секој 
наставен јазик 

1) критериуми за избор 
2) повик за учество 
3) пријави од ученици со 
препораки од наставници  

наставни-
ците  

10.-20. 
ноември 

воспоставу-
вање контакт 

меѓусебно 
запознавање  

воспоставување видео/аудио 
врска 

наставни- 
ците  

25.-30. 
ноември 



конкретен 
чекор 

очекуван резултат 
(продукт) 

(пред)услови 
реализа-

тори  
термин 
(од/до) 

избор на тема 
на проектот 

заеднички 
договорена тема  
(од самите ученици) 

1) посебни листи со 
потенцијални теми   
2) видео/аудио врска 

наставни-
ците и 
учениците  

1.-10. 
декември 

планирање на 
реализа-
цијата 

усогласен план за 
работа со 
дефинирани задачи, 
рокови и средби 

1) одделни акциони 
табели за  посебните 
задачи 
2) видео/аудио врска 

наставни-
ците и 
учениците  

10.-20. 
декември 

реализација 
на проектот 

остварени најмалку 6 
одделни и 6 
„заеднички“ средби 

1) соодветни простории 
со компјутери со 
интернет 
2) видео/аудио врска 

наставни-
ците и 
учениците 

1. февр.-
30. април 

презентација 
на 
завршениот 
проект 

по 1 настан во секое 
училиште за 
презентација на 
проектот пред 
управата, колегите, 
соучениците и 
родителите  

1) постер и други 
материјали што го 
прикажуваат процесот и 
продуктот 
2) покани за настанот 
3) просторија и опрема 

наставни-
ците и 
учениците  

1.-15. мај 



Соработка меѓу наставниците 
што ја изведуваат наставата 
на различни наставни јазици 



Во што (и колку) можат да придонесат 
активностите на соработка меѓу наставниците 
од различните наставни јазици?  

 во дво/тријазичните училишта 

 од партнерските училишта  

работа во мали групи (10 мин.) 

Подобрување на: 

• односите меѓу наставниците 

• односите меѓу учениците 

• квалитетот на наставата 



1. Учество во заеднички обуки за професионален развој 
реализирани од страна на домашни или странски експерти  

3. Заедничка реализација на секции/проекти со етнички/јазично 
„мешани“ групи ученици 

4. Заедничка реализација на активности со учениците посветени 
на мултикултурно разбирање 

2. Учество во заеднички обуки за професионален развој 
организирани и реализирани од страна на општината или 
самите училишта 

5. Заедничко планирање на часови 

6. Размена на наставни материјали 

7. Повремени меѓусебни посети за набљудување на часови 

8. Заедничка подготовка на тестови 

9. Заедничко прославување на празниците 

10. Дружење за време на заедничките екскурзии и излети со 
учениците 



1) Реализација на заеднички часови со ученици од 
различните застапени наставни јазици 

2) Размена на опрема 

3) Заедничко решавање проблеми со учениците од 
било кој наставен јазик 

4) Заедничко одлучување на наставниците по сите 
прашања од интерес за училиштето 

5) Меѓусебно честење по повод Бајрам и Велигден 
или друг празник значаен за припадниците на 
одделна етничка/културна заедница 

Кои други облици на соработка се можни меѓу 
наставниците од различните наставни јазици  
во дво/тријазичните училишта? 



Како може да се искористат стручните активи 
за да се обезбеди соработка меѓу  
наставниците од различните наставни јазици? 

 во дво/тријазичните училишта 

од партнерските училишта  

 

 

работа во мали групи (10 мин.) 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=meeting&source=images&cd=&cad=rja&docid=giyFuQgoAbMPDM&tbnid=F41DdUDqMWskeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.healthsci.utas.edu.au/faculty/cases/newindex.html&ei=t9thUaqAMomUtQbm-oHYDw&bvm=bv.44770516,d.Yms&psig=AFQjCNFOpl3jCLFA2aOVKAIbNqvSVJT53w&ust=1365454044119771


Реализација на активности за 
меѓуетничка интеграција на 

ниво на училиште 



Минимум самостојни активности  
во еднојазични+дво/тријазични училишта 

(во текот на една учебна година)  

секој наставник: 
учествува на 2 стручни 

средби за 
професионален развој 

секој одделенски/класен 
раководител:  

спроведува најмалку 3 
ОЖВ работилници за 
сензибилизација на 

своите ученици  

секоја Одделенска/ 
Класна заедница: учествува 

во 1 акција за промена  
(со демократско учество) 

Училишната заедница:  
спроведува 1 акција за промена 

на ниво на училиште 

училиштето:  
реализира по 1 
проект во/со 
локалната 

заедница со 
секоја возрасна 
група (4 во ОУ / 

2 во СУ)  



Дополнителни минимум заеднички активности  
со партнерски училишта  

(во текот на една учебна година) 

краткотрајни воннаставни 
активности (излети, 
екскурзии, прослави, 

гостувања):  
по 1 активност со секоја 

возрасна група 

подолготрајни 
воннаставни активности 

(проекти-секции, 
мултикултурни 
работилници):  

по 1 активност со 
секоја возрасна група 

професионална 
соработка меѓу 

наставниците: заедничко 
учество на  

2 стручни средби за 
професионален развој 
и/или во заеднички 

стручни активи 



Дополнителни минимум заеднички активности  
во дво/тријазичните училишта  

(во текот на една учебна година) 

редовна настава (заеднички 
часови/предметни проекти):  
по 1 проектна активност со 

секоја возрасна група   

краткотрајни 
воннаставни 

активности (излети, 
екскурзии, прослави, 

гостувања):  
по 1 активност со 

секоја возрасна група 
подолготрајни воннаставни 

активности (проекти-секции, 
мултикултурни работилници):  

по 1 активност со секоја  
возрасна група 

професионална 
соработка меѓу 
наставниците:  

- заедничко учество 
на 2 стручни средби за 
професионален развој 

- заеднички 
активности во 

стручните активи 



СЕРТИФИКАЦИЈА 

Што ќе добијат 
реализаторите на 
активностите за 

својот ангажман? 



Критериуми за добивање сертификат за меѓуетничка 
интеграција во образованието (за реализатори на aктивностите) 

1. Учество во обуки за меѓуетничка интеграција 

2. Приложени докази од најмалку две реализирани активности* 
со ученици во професионалното портфолио од кои едната е 
самостојна (подготвителна активност со ученици од еден 
наставен јазик), а другата е заедничка (со ученици од два 
или три наставни јазици) 

 - за самостојната активност се приложува: (1) план на 
активноста, (2) работни листови од активноста со учениците, 
(3) продукти на учениците (фотографии, видео снимки...), 
(4) извештај за реализираната активност.  

 - заедничката активностите е набљудувана од член на 
Тимот за училишна интеграција и се приложуваат следните 
дкази: (1) план на активноста, (2) работни листови од 
активноста со учениците, (3) продукти на учениците 
(фотографии, видео снимки...), (4) извештај за 
реализираната активност (5) пополнет формулар од 
набљудувањето. 

*Активностите треба да се спроведат според критериумите од ПМИО  



ИЗБОРЕН ДЕЛ НА СОДРЖИНИ ЗА 
ДИСЕМИНАЦИЈА 

ТЕМИ ЗА ИЗБОРНИОТ ДЕЛ 
1. Заеднички секции 

2. Заеднички спортски активности 

3. Заеднички приредби 

4. Заеднички екскурзии 

5. Соработка со/меѓу родителите 

6. Иконографија 

7. Образование за животни вештини 



ДОПОЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ ЗА 
ПРИМЕНА НА МИО КОНЦЕПТОТ 

http://mk.pmio.mk/category/resources/ 

Градење на капацитети-материјали 


