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Нансен моделот на интегрирано образование е нов модел 
на образование во Р. Македонија, кој овозможува успешна 
интеграција на учениците, родителите, наставниците 
од различни етнички заедници низ современ воспитно-
образовниот процес. Покрај интеграцијата, втора важна 
и суштинска компонента на овој образовен модел е 
и двојазичноста преку која секое дете има можност 
истовремено да го негува својот мајчин јазик, култура, 
традиција, но и спонтано да го “заучува” немајчиниот, 
вториот јазик, како и да се запознава со културното 
наследство на другите етнички заедници во македонското 
општество.
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ЦЕЛТА НА ОВОЈ ПРИРАЧНИК

Целта на овој прирачник е да Ве запознае 
подетално со специфичностите на  Нансен 
моделот за интегрирано образование, односно 
со сите негови предности и придобивки.

Родителите се нашите најважни поддржувачи и 
промотори, а во програмите за реализација на 
интегрираните воннаставни активности важно 
место и е отстапена на континуираната соработка 
со родителите и семејствата на уечниците 
вклучени во реализација на интегрираните 
воннаставни активности.

Надградувајќи го и ширејќи го овој модел на 
образование истовремено инвестираме во 
иднината на нашиот образовен систем, но пред 
сé во иднината на децата. 

Тимот за едукација, обука и развој 
при Нансен Дијалог Центар Скопје

Р. Македонија отсекогаш ги носела обележјата 
на општествена заедница којашто е градена врз 
принципите на почитувањето и толеранцијата 
како претпоставка за негувањето на мноштвото 
различности од јазичен, верски и културен 
карактер. Токму затоа моделот на интегрирано 
образование претставува најдобар патоказ и 
мост за надминување на тензиите, конфликтите, 
стереотипите и предрасудите коишто 
произлегуваат поради недоволното меѓусебно 
познавање.
Нансен модел на интегрирано образование нуди 
можност за вешто поврзување, интегрирање 
на содржините од задолжителен и воннаставен 
карактер, збогатувајќи ги истовремено 
воннаставните содржини со двојазичен пристап 
и игровна компонента во текот на нивната 
реализација. Интегрираните воннаставни 
активности помоагаат во стекнувањето на 
мноштво животни вештини, во надградувањето 
на знаењето стекнато во редовниот наставен 
процес, во зајакнувањето на самодовербата, 
позитивната слика за себе кај ученик, но 
првенствено во процесот на социјализација  и 
интеграција на учениците од различни етнички 
заедници.

вОвеД
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НАНСЕН МОДЕЛ
на интегрирано образо-
вание претставува нов, 
современ образовне 
модел кој ги промовира 
и поддржува интегра-
тивните процеси во 
училишата со мешан
етнички состав на 
ученици во мултиетни-
чките општини во Р. 
Македонија.

ОСНОВАТА за развивање на овој образовен 
модел започна со отворањето на првото 
интегрирано основно училиште “Фридтјоф 
Нансен” (при ЦОУ Шемшово) коешто започна 
со работа на 1. септември 2008 година во с. 
Прељубиште, општина Јегуновце. 

ИНТЕгРАЦИЈА КАКО КОМПОНЕНТА е една 
од базичните претпоставки и карактеристики 
во овој образовен модел, а истата може да 
се согледа од повеќе аспекти. Станува збор 
за модел кој ја поддржува интеграцијата на  
ученици припадници на различни етнички 
заедници, кои  заедно престојуваат и го следат 
наставниот процес (секој на својот мајчин јазик) 

во иста училишна зграда и во иста смена. Овие 
моменти ги нагласуваме поради сé позачестено 
организирање на воспитно-образовниот процес 
(во училишта со етнички хетерогена структура 
на ученици и вработени) во т.н. етнички 
смени, па дури и целосна физичка поделба на 
учениците во различни училишни згради. Освен 
што се промовира интеграција на учениците, 
последично доаѓа и до интеграција на наставниот 
кадар, со различно етничко потекло, а секако 
важна придобивка е и интегрирањето помеѓу 
родителите на запишаните ученици.
Интеграција може да се согледа и во самото 
организирање на наставниот процес во рамките 
на училиштата кои го имплементираат Нансен 
моделот на интегрирано образование, т.е. 
содржините од воннаставен карактер се во 
тесно поврзани со задолжителните наставни 
содржини, односно мошне внимателно се 
врши интегрирањето помеѓу содржините од 
официјалните наставни програми и програми 
за активности од неформален, воннаставен 
карактер.

ЗА НАНСеН МОДеЛОТ
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ДВОЈАЗИЧНАТА 
КОМПОНЕНТА 
е секојдневно застапена, 
бидејќи по завршувањето на 
редовната настава (која се 
изведува на мајчиниот јазик 
на учениците), се реализираат 
воннаставни активности за сите 
ученици на ниво на одделенија, 
што јасно ја наметнува потре-
бата од двојазичен пристап во 
истите.  

Со цел нивно двојазично 
изведување, наставниците 
се вклучуваат тандемски во 
обликувањето на воннаставните 
содржини, што е истовремено 
и темел за интегративните 
процеси во училиштето, а воедно 
е показател дека компонентите 
интеграција и двојазичност се 
тесно меѓусебно поврзани и 
условени.

Кон истите обележја и 
квалитети се стреми и 
првото интегрирано средно 
училиште (при ССОУ Моша 
Пијаде-Тетово), кое што офици-
јално започна со работа на 1. 
септември 2010 година, исто 

така во с. Прељубиште, општина 
Јегуновце.

Од учебната 2010/2011 година и 
во општина Струмица започна 
реализирањето на интегриран 
наставен процес во две први 
одделенија во ЦОУ Маршал 
Тито (на македонски и турски 
јазик), а со почетокот на учебната 
2011/2012 година Нансен модел 
на интегрирано образование 
започнаа да го имплементираат 
и ООУ Атанас Нивичански, од 
општина Василево како и ООУ 
Рајко Жинзифов, при општина 
Чаир.  

“Како резултат од 
десетгодишното работе-
ње на промовирање 
и фацилитирање дија-
лог и програма за 
реконсилијација во пост-
конфликтни и поделени 
заедници, тимот на 
Нансен дијалог центар 
од Скопје во 2007 година 
започна да развива и 
практично применува 
модел за Интегрирано 
и двојазично основно и 
средно образование.”

ЗА НАНСеН МОДеЛОТЗА НАНСеН МОДеЛОТ
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НАНСЕН МОДЕЛ ЗА ИНТЕгРИРАНО ОбРАЗОВАНИЕ ПРОМОВИРА:

»  Соработка и дијалог, како алатка за разрешување на проблемите и зближување на луѓето;

»  Взаемна почит помеѓу учениците и нивните семејства од различно етничко, религиозно и културно потекло;

»  Еднакви можности и третман на сите ученици, преку негување на позитивни односи и взаемна доверба;

»  Почитување на важните општестевени вредности, како што се: почитување на разликите, отворена 
комуникација, дијалог, толеранција, конструктивност при справувањето со конфликти и надминување на 
стереотипите и предрасудите. 

Со цел исполнување визијата, потребна е непречена комуникација на релација  ученици-родители и наставници:

МИСИЈА НА НАНСЕН МОДЕЛ НА 
ИНТЕгРИРАНО ОбРАЗОВАНИЕ

Мисија на Нансен модел за интегрирано образование 
е меѓуетничка интеграција преку современа, 
мултиетничка, воспитно-образовна установа, која 
ќе обезбеди висококвалитетно образование преку 
редовни наставни и воннаставни активности.
Инвентивните интегрирани воннаставни активности 
преку индивидуализираниот пристап кон секој ученик, 
двојазичниот приод, како и континуирана тимска и 
тандемска форма на работа влијаат врз подобрувањето 
на квалитетот на целокупниот воспитно-образовниот 
порцес, како и на  развојот на мноштво компетенции 
и животни вештини кај учениците, наставниците и 
родителите неопходни за квалитетен соживот во 
заедници со мултиетнички карактер

МИСИЈАвИЗИЈА
ВИЗИЈА НА НАНСЕН МОДЕЛ НА 
ИНТЕгРИРАНО ОбРАЗОВАНИЕ 

Визија на Нансен модел за интегрирано 
образование е да создаде висококвалитетен 
и претставителен образовен модел, кој ќе 
претставува пример за еднакви можности 
и пристап до образование на сите етнички 
заедници во мултиетнички средини. Современ 
интегриран образовен модел, кој ги негува, 
поттикнува и интегрира мултиетничките 
вредности, двојазичноста, а во исто време ги 
промовира и поддржува партнерските односи 
помеѓу учениците, наставниците и родителите, 
го поттикнува вклучувањето на заедницата преку 
воспоставување на хармонични односи, кои се 
темелат на почитување на разликите.
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НАНСЕН МОДЕЛОТ ЗА ИНТЕгРИРАНО 
ОбРАЗОВАНИЕ ОВОЗМОЖУВА:

» Продлабочување на конструктивни 
соработнички односи помеѓу децата од различни 
етнички заедници,

» Сензибилизирање на учениците за 
почитувањето на меѓусебните различности,

» Надминувањето на стереотипите и 
предрасудите кај децата поврзани со нивното 
етничко, верско и културно потекло,

» Оспособување на учениците за 
конструктивно решавање на конфликтните 
ситуации во групата,

» Развивање на позитивна емоционална 
клима во групата со хетерогена етничка структура 
со цел оддржување на висок индекс на групна 
кохезија,

» Проширување на активниот речник кај 
учениците со поимите и културно-социјалните 
фрази од немајчиниот јазик,

» Зајакнување на интеракцијата, соработката 
и довербата помеѓу наставниците и родителите 
од двете етнички заедници,

» Развивање на детските таленти и 
способности во согласност со нивните 
индивидуални потенцијали,

» Поддржување на детската љубопитност, 
оригиналност како и на нивните творечки 
потенцијали,

» Развивање на логичното, флексибилното, 
дивергентното и критичкото мислење кај децата. 

Овој образовен модел носи повеќе обележја, 
но и новини за македонскиот образовен систем 
коишто претставуваат еден важен исчекор кон 
промовирањето на современите образовни 
тенденции.

ОДБеЛеЖЈА НА НАНСеН МОДеЛОТ
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Согласно со актуелниот Закон за основно 
образование (2008 година) воспитно-образовната 
работа во училиштето се изведува и остварува на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо, но 
и на јазикот и писмото на албанската, односно 
турската заедница. Токму затоа редовниот 

воспитно-образовен 
процес се изведува 
на ниво на секоја 
паралелка, на еден 
јазик, т.е. на мајчиниот 
јазик на учениците. 
За разлика од задол-
жителниот наставен 
процес, воннаставните 
активности имаат 
неформален карактер, а 

нивна главна придобивка е двојазичен пристап. 
Овие активности се изведуваат според годишните 
програми коишто ги креира тимот за едукација, 
обука и развој при Нансен Дијалог Центар, Скопје, 
а во соработка со Биро за развој на образование, 
Тетово.
Со цел надминување на евентуален расчекор 
помеѓу редовниот и воннаставниот воспитно-
образовен процес, програмите за интегрираните 
воннаставни активности се креирани во 
корелација со содржините на наставните 
програми од националниот курикулум за основно 
образование, т.е. извршено е интегрирање 
на формалниот и неформалниот воспитно-
образовен процес, што е една од посебностите 
на проектот.
Воннаставните активности се од различен 
карактер, за истите се подготвени повеќе 
годишни програми. Како пример, подолу се 
наведени неколку програми за воннаставни 
активности за основно и средно образование 
организирани во неколку секции. 

Нансен модел на интегрирано
образование покрај задолжителната  
реализацијата на редовниот воспитно-
образовен процес на македонски и 
албански (од учебната 2010/2011 и на 
турски јазик), промовира и секојдневно 
реализирање на воннаставни двојазични 
активности (од неформален карактер).
Редовниот наставен процес се изведува 
целосно во согласност со националниот 
курикулум за деветгодишно основно 
образование, т.е. според наставните 
планови и програми од прво до девето 
одделение подготвени и одобрени од 
страна на Биро за развој на образование 
на Р. Македонија.

НАСТАвеН ПРОЦеС
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ПРОгРАМИ ПЛАНИРАНИ ЗА ПРВО ОДД.
•	 Уметничка секција
•	 Драмска секција
•	 Еко секција
•	 Етно секција
•	 Програма за образование за мир и 

толеранција.

ПРОгРАМА ЗА ВТОРО ОДД. предвидува 
реализирање на следниве секции:
•	 Уметничка секција
•	 Драмска секција
•	 Математичка секција
•	 Сообраќајна секција
•	 Секција мали истражувачи

ВО ТРЕТО ОДД. се остваруваат воннаставните 
содржни организирани во секциите: 
•	 Математичка секција
•	 Секција мали истражувачи
•	 Еко секција
•	 Уметничка секција
•	 Програма за образование за мир и 

толеранција, 

а пак во ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕ СЕ:
•	 Секција мали конструктори
•	 Уметничка секција, како и
•	 Етно секција

Во првото интегрирано средно училиште, 
според Програмата за воннаставни активности 
е предвидено три пати неделно да се изведуваат 
воннаставните активности преку следниве 
секции: драмска, уметничка секција, како и 
програма за образование за мир и толеранција 
(во прва година), односно Нансен спортски клуб, 
етно секција и секција: јас и другите (во втора 
година). 

Фондот на задолжителни наставни часови во 
средното училиште е многу поголем од тој во 
одделенската настава во основни училишта, 
поради што е намален бројот на воннаставните 
активности.

Секако, дека секоја учебна година се подготвуваат 
нови програми за двојазични воннаставни 
активности, содржински усогласени со возраста 
и интересите на учениците, како и со наставните 
програми за соодветно одделение (или година)  
кои ги посетуваат учениците.

Сите содржини од воннаставен карактер се 
тесно поврзани со задолжителните наставни 
содржини, а токму поради тоа и го овозможуваат 
проширувањето, надополнувањето, надграду-
вањето и усовршувањето на знаења и вештини 
кај учениците.

НАСТАвеН ПРОЦеС
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ВОННАСТАВНИТЕ 
АКТИВНОСТИ
се мост преку кој децата, 
учениците од две етнички 
заедници имаат можност 
и простор за меѓусебни, 
секојдневни средби, спонтана, 
слободна комуникација, 
соработка, помагање, меѓу-
себно учење, дружење. 
При осмислувањето на 
воннаставните активности 
неопходно беше постојано 
да се водиме по прашањата: 
Кои и какви активности би 
сакале децата секојдневно да 
ги посетуваат? Како треба да 
се организираат активностите 
за да го задржиме вниманието 
и мотивацијата кај децата? 
Кои области, подрачја 
предизвикуваат интерес и 
љубопитност кај учениците?
Знаејќи дека во редовниот 
наставен процес секогаш 
недостасува простор за 
игровни, истражувачки 
активности и проекти, а во 
насока на надминувањето 

на оваа состојба во нашите 
училници, воннаставните 
активности веднаш се покажаа 
како одличен избор и форма 
за организирање на богати, 
мотивирачки, креативни 
игровни активности преку 
коишто лесно ќе може да се 
придобијат сите ученици, но и 
континуирано ќе се потхранува 
нивната мотивација за истите. 
Токму затоа разновидни 
игровни ситуации се основа 
преку кои лесно може да дојде 
до непосредна соработка, 
зближување и поврзување на 
учениците од различно етничко 
потекло.
За да се добие на динамичност, 
разновидност на активностите 
предвидено е секој ден да се 
оддржува по една активност 
во рамките на една секција 
(бидејќи секоја учебна година 
се изработуваат програми 
за пет секции, во текот на 
една работна недела се 
реализираат активности од 
сите пет секции, од прво до 

трето одделение, додека пак 
од четврто одделение овие 
активности се реализираат три 
пати неделно заради зголемен 
фонд на часови во рамките на 
редовниот наставен процес). 
Нивниот распоред го утврдуваат 
одговорните наставници, 
но важно е да се напомне 
дека истиот е максимално 
флексибилен и дека секогаш 
треба да се излезе во пресрет 
на актуелните училишни 
случувања или поважни настани 
на локално, општинско ниво; 
така на пример родендените 
на децата секогаш заеднички 
се обележуваат и прославуваат 
во рамките на воннаставните 
активности, како и државните и 
поголемите верски празници).
Воннаставните активности 
треба да бидат во функција на 
развојот на детските таленти, 
вештини, способности, како 
и во насока на зајакнувањето 
на нивната самодоверба, 
позитивна слика за себе, но 
и позитивен однос и слика за 
училиштето.

вОННАСТАвНИ АкТИвНОСТИ
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Непосредната реализација на интегрираните 
воннаставни содржини, јасно упатува на 
заклучок дека секојдневно планираните 
содржини (во рамките на сите предвидени 
секции) се градени и презентирани на различини 
нивоа на сложеност; сé со цел сите ученици да 
можат самостојно да дојдат до посакуваниот 
финален продукт, резултат. Обврска на 
наставниците е да препознаат со која брзина и 
темпо секој од учениците ќе може да ја оствари 
зацртаната цел, а приота да не биде обесхрабрен 
или демотивиран поради сложеноста на 
тековните активности-токму затоа умешен 
наставник ќе знае како да го насочи патот на 
ученикот за да може сам или како активен член на 
тимот да придонесе во остварувањето на целта.

УЛОгАТА НА РОДИТЕЛИТЕ
Родителите се важна алка во секојдневното 
непречено функционирање на интегрираните 
воннаставни активности, без нивната 
поддршка, заложба и позитивна енергија 
нашите училишта, паралелки немаше да 
ги имаат досегашните резултати. Со цел 
промовирање на нивната улога и активно 
учество во обликувањето на училишните 
активности, секоја година се подготвува 
Програма за соработка со родители, којашто 
предвидува различни форми на активности 
со цел конструктивна соработка на релација: 
родители - училиште  - стручен тим - 
менаџмент на училиштето, но и отворена и 
флексибилна комуникација во текот на целата 
учебна година. 

главни цели на програмата се:

•	 	 	 Унапредување	 на	 соработката	 и	
довербата на родителите кон училиштето 
и наставничкиот тим;

•	 Промовирање	 на	 активна	 улога	
на родителите во осмислувањето, 
изведувањето и евалуирањето како на 
наставните, така и на воннаставните 
активности;

•	 	 	 Зајакнување	 на	 соработничките	 односи	
помеѓу родителите со различно етничко, 
верско, културно потекло;

•	 	 	 Продлабочување	 на	животните	 вештини	
кај родителите како и формирање на навики 
кај нив за континуирано самообразование;

•	 	 	 Поттикнување	 на	 самодовербата	 кај	
родителите како и на позитивен однос кон 
другите членови на групата

РОДИТеЛИучеНИЦИ                   

УЛОгАТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Учениците и родителите се главни најважни 
партнери, поддржувачи на Нансен моделот на 

интегрирано образование. 
Особено се внимава на 
односот кон учениците 
како рамноправен 
субјект во обликувањето 
и креирањето како на 
редовниот наставен 
процес, така и на 
воннаставните содржини. 

При осмислувањето на воннаставните содржини, 
неопходно е да се почитуваат предзнаењата, 
желбите, интересите, способностите на 
учениците. Токму од овие причини, низ 
воннаставните содржини треба континуирано 
да се промовира индивидуализираниот 
пристап, каде што сложеноста на задачите 
ќе соодветствува со развојните можности на 
учениците, но истовремено ќе ја поседуваат и 
една мала “доза” на содржини коишто ќе бидат во 
функција на поттикнувањето на развојот, т.е. ќе 
бидат во зона на идниот развој. 
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ПРОгРАМАТА ЗА СОРАбОТКА 
СО РОДИТЕЛИ
предвидува спроведување на 
повеќе едукативно - креативни 
работилници коишто ќе го 
овозможат активното учество 
на родителите во внимателното 
следење на севкупниот детски 
развој и сите негови фази, 
стадиуми и особености. 
Покрај едукативните 
работилници, предивдени се и 
голем број на други активности 
со родителите, како: креативни 
работилници, отворени денови, 
семејни прослави на родендени 
во училиштето, обележување 
на верските празници во 
рамките на семејството на 

некој од учениците, заедничко 
изведување на екскурзии, 
излети, организирање на 
приредби по повод Нова година, 
8. март, 17. мај - Конститутивниот 
ден на Кралството Норвешка, 
како и на крајот на секоја 
учебна година. На овој начин 
родителите стануваат партнери 
на училиштето при изборот и 
обликувањето на содржините и 
активностите.
Во средините каде што има 
услови и интерес, за родителите 
се организираат разни видови 
на обуки, како поддршка за 
доживотно образование, 
како на пример курсеви за 

усовршување на компјутерските 
вештини, курсеви за изучување 
на македонски, албански и 
англиски јазик и сл.
Значаен придонес родителите 
континуирано пружаат и преку 
волонтерското вклучување 
во различни активности, како 
уредување на училишниот 
двор, менување на покривот 
на училиштето и сл., со што 
се добива јасна потврда 
дека инегрирани училишта 
се важен дел на локалната 
заедница, односно дека истите 
се двигатели на позитивни 
примери и настани во рамките 
на општината.

уЛОГАТА НА РОДИТеЛИТе
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ИНТЕгРИРАНИ ВОННАСТАВНИ 
АКТИВНОСТИ СЕ ОДЛИКУВААТ СО:
•	  отвореност за соработка со родителите, 

локалната заедница и релевантните 
образовни институции,

•	 индивидуализиран пристап кон секој 
ученик, согласно со неговите предзнаења, 
можности, способности, интереси,

•	 богатство на разновидни дидактички 
средства и материјали со кои редовниот 
наставниот процес станува ефективен и 
ефикасен, 

•	 флексибилни и инвентивни воннаставни 
активности креирани според интересите 
на учениците,

•	 стручен и обучен наставен кадар, кој е во 
постојан процес на стручно усовршување и 
надрадување,

•	 мултифункционални училници, современо 
дизајниран училишен простор.

Придобивките  за вас и 
вашето дете со вклучување 
во интегрирани 
воннаставни активности
Вклучувањето на Вашето дете во интегрирани 
воннаставни активности е најдобрата 
инвестиција во неговата иднина, бидејќи 
учениците балгодарение на истите стануваат 
личности збогатени со вештини, знаење 
и желба да допринесат во градењето на 
вистинските вредности во општеството 
како што се: почитување на разликите, 
отворена комуникација, дијалог, толеранција, 
конструктивност при справувањето со 
конфликтите и надминување на стереотипите и 
предрасудите.

Учениците коишто се вклучени во интегрирани 
воннаставни активности стекнуваат мноштво 
животни вештини, способности, квалитети 
трајни знаења, позитивна слика за себе и 
силна самодоверба, но и развиена емпатија 
со цел успешно функционирање во голема 
етнички хетеоргена група.

Вие, како родители, ќе имате активна улога во 
целокупното училишно живеење и делување, 
односно Нансен модел на интегрирано 
образование во Вас гледа важен партнер 
и соработник при донесување на сите 
важни одлуки кои го засегаат непреченото 
функционирање на училиштето, но пред сé 
кои ја засегаат инднината на Вашите деца!

ПРИДОБИвкИ
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Почитувани родители,

во прилог Ви нудиме повеќе корисни совети, информации, сугестии и предлози како да им помогнете 
на Вашите деца во совладувањето на една важна вештина - самостојно и успешно учење, како 
основна претпоставка за стекнување на квалитетно и трајно знаење.

Се надеваме дека истите ќе Ви помогнат во разрешувањето на мноштво дилеми како да им 
помогнете на сопствените деца во развивањето на навиката за редовно, самоиницијативно и 
самостојно учење, односно како истата да ја поддржите и продлабочите.

ПРИЛОГ
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Денес не постои поважна човечка активност од успешно учење. Ефективното учење е основа за стекнување 
на знаења, вештини и навики, односно успехот и постигнувањата во животот.

Учењето е една од многуте  комплексни  активности, која што може да се совлада со планирани и организирани 
активности во училиште и дома, на формален или неформален начин. Вештините за успешно учење се учат 
во училиште, од врсници но и во семејството, односно родителскиот дом. Со правилно вклучување на сите 
неопходни фактори: наставници, ученици и родители се создадаваат поволни услови за успешно учење кај 
учениците. Само дел на учењето се одвива во училиштето, а поголемиот дел надовор од него. Затоа е сосем 
потребно и природно во процесот на учење да се вклучат и родителите.

За правилно и ефикасно вклучување на родителите во процесот на успешно учење не е доволно само убава 
намера и желба за успех, туку е потребно и специфично знаење, однесување и подршка. 

Во овој дел ќе се разработат најчестите прашања кои родителите сами себе си ги поставуваат:

•	 Треба	ли	да	му	помогнам	на	детето	во	пишувањето	на	домашните	задачи?
•	 Треба	ли	да	учам	со	детето	и	до	кое	одделение?
•	 Зошто	моето	дете	има	малку	или	многу	домашни	задачи?
•	 Дали	моето	дете	треба	да	учи	со	другарчињата	или	сам?
•	 Што	јас	треба	да	правам	подобро	за	да	му	помогнам	на	мето	дете	да	биде	поуспешен?

Одговорите на овие и многу други прашања ке се најдат испреплетени низ страниците резервирани за 
родителите.

Сепак треба да знаеме дека ни најдобрите наставници, ниту најсовремените наставни средства не се 
доволни за учењето да биде успешно. За успешно учење централото место е резервирано за самиот ученик, 
односно неговиот ангажман. 

Ова подразбира желба за учење и знаење како да се учи. Поттикнувачката околина е исто така силен и битен 
фактор.

ПОМОШ ПРИ учеЊе
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ПРОСТОР ЗА УЧЕЊЕ

Стручњаците препорачуваат:
Учениците секогаш да учат и да ги пишуваат своите домашни задачи на исто место. 
Самото седење на местото на кое детето стекнало навика да учи придонесува за психолошка подготвеност 
за учење.
При ова, просторот, односно местото за пишување на домашните задачи и за учење не мора да биде 
посебно уредено, но сепак постојат општи препораки кои би требало да се испочитуваат:

•	 Учениците да учат на голема работна површина на која ке има доволно светлина. 

•	 Светлината нека допира од левата страна кај децата кои пишуваат со десна рака и обратно од 
десната страна кај леваците.

•	 Простор за пишување на задачи нека биде и простор на кој Вашето дете ќе ги чува своите книги, 
прибор за пишување и останатиот училишен прибор (лепак, спајалици, шестар, боички..). Ова 
всушност ќе му помогне на детето се она што му треба за на училиште го најде на исто место и биде во 
негов видик да го понесе за на училиште.

•	 Нека биде мир и тишина во просторијата во која се учи. За децата со помала календарска возраст 
(пр. првооделенците) просторот за пишување на домашни задачи и учење може да биде уреден и во 
просторија која ја користат и останатите во семејството, но во тој случај, додека детето учи треба да му 
се обезбеди мир и тишина. 

•	 Работната маса да се стави во детска соба. За повозрасните деца работниот стол е идеално да се 
наога во собата на детето. Со самото пишување на домашните задачи и учење на посебно место тој 
почнува да се осамостојува.Оваа детска особина ќе биде многу важна кога тоа ке стане средношколец 
или средношколка.

•	 Нека има организатор или календар на работната маса на ученикот. На работниот стол пожелно е 
да се најде и календар, како детето би можело поуспешно да го организира времето за учење кое му е 
на располагање.

•	 Ставете и потсетник на ѕидот. На ѕидот може да стои и мемо табла на кое детето ќе може да прикачува 
разни ливчиња –потсетници.

НЕКОЛКУ ФОРМУЛИ ЗА УСПЕшНО УЧЕЊЕ

•	 Очекување 
Објаснете му на Вашето дете што точно очекуватае од него што се однесува на учењето. Нека Вашите 
очекувања бидат доволно високи, но реални со оглед на детските способности. 
(Пример: Очекувам од тебе редовно да ги пишуваш домашните задачи.)

•	 Зашто да учи
Објаснете му зошто е важно и корисно учењето. Децата како и возрасните подобро и со голем елан работат 
кога во тоа што го работат ја гледаат и целта и смислата.

•	 Учењето како навика 
Како и при пишувањето на домашните задачи така и при учењето потребна е дневна рутина, всушност 
детето треба да учи секогаш отприлика во исто време на денот (после ручек, после одмор и сл.) Така 
учењето станува навика која овозможува и полесно помнење на материјалот.

ПОМОШ ПРИ учеЊе
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•	 Потсетете се за работата на училиште  и организирирајте го денот/ направете план за учењето
Помогнете му на детето да научи квалитетно да го организира учењето. Секојдневно со него прегледајте ги 
училишните тетратки со што ќе добиете увид во она што го работел на училиште. Потоа заедно направете 
план за решавање на домашните задачи. Детето кое учествува во планирањето на своите дневните 
активности подготвено е и да ги реализира:
На пример: денес ќе:
 - ручам 
 - напишам домашни задачи
 - учам историја
 - ќе гледам филм од видеотека
 - ќе повторам лекции од физика

•	 Учење како да се учи
 - Многу е битно да го научите детето како да учи. Формула која се покажала како ефикасна и 
најприменлива гласи:
 - Прочитај првично површно (поголемите деца можат да го прочитаат само воведот и резимето на 
текстот, со што веќе би имале увид за основната идеја на текстот)
 - Прашај (детето поставува прашања за зборови или целини кои не му се јасни)
 - Прочитај повторно, но сега внимателно (сега се има идеја за што се работи во текстот и може да се 
обрне внимание на различни сегменти)
 - Процени што е важно
 - Прераскажи
 - Повтори го наученото

•	 Немојте да работите наместо детето 
Никогаш немојте да ја читате лекцијата наместо детето, да ја прераскажете во писмена форма и да му 
дадете тоа да го научи. Најзначаен дел од процесот на учење е разбирањето на содржината и одвојување 
на важното од неважното. Ако детето учи по резимеата кои Вие му ги подготвите, тој ќе учи механички, 
наученото лесно ќе го заборави, а кога наставникот ќе му постави прашања формулирани на поинаков 
начин од Вашиот нема да го знае одговорот. 

•	 Овозможете учење надвор од дома
Овозможете му на детето да учи и надвор од домот. Вклучете го во библиотека, на слободни активности, на 
ликовни работилници и др.

•	 Мотивирање и поттикнување
Пофалете го секој успех на детето, а посебно вложениот труд-напорите  и постигнатиот напредок. Поважно 
е детето да е подготвено да вложи труд и напор за решавање на задачите, а со тоа и да напредува отколку 
оценката која ќе ја добие. Оценката најмногу зависи од начинот на учење, но малку зависи и од среќата, 
тежината на материјалот, критериумот и расположението на учителот како и многу други бројни фактори 
над кои детето нема контрола. Дали детето ќе ги напише домашните задачи или не, и како тоа ќе го направи 
зависи од него, а Вие сте тука да ги поттикнете на тоа и да ги научите како тоа треба.

•	 Децата ги имитираат родителите и наставниците
Запомнете дека децата учат преку имитација на важни луѓе, претежно родители. Набљудувајќи ги своите 
родители и наставници, детето учи што да  цени, како да се однесува во различни ситуации и што да прави. 
Затоа, ако родителите читаат, играат едукативни игри, дискутираат по различни идеи, се договараат и го 
вреднуваат и прошируваат своето знаење и детето  ќе го стори истото. Затоа е важно возрасните да бидат 
позитивен пример за децата. 

ПОМОШ ПРИ учеЊе
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НЕКОЛКУ ТЕхНИКИ, КОИ ПОМАгААТ ВО УЧЕЊЕТО

•	 Подвлекување
Подвлекување на важни факти, информации или идеи им помага на децата да научат да ги разликуваат 
ирелевантни факти од суштинските,  и дека е едно особено важно средство за лесно помнење.

•	 Прашања и одговори
Кога детето ќе научи да поставува прашања за содржините кои ги учи и да одговори на истите, учењето 
ќе стане позабавно и активно и детето ќе го разликува битното од небитното

•	 Резиме или осврт
Детето ги забележува само важните моменти- делови од содржината

•	 белешки  за прераскажување
Водење на белешки  и прераскажување на содржината со свои зборови овозможува разбирање на 
содржината

ПОМОш ВО ПИшУВАЊЕ НА ДОМАшНИ ЗАДАЧИ

Пишувањето  на домашна задача е честа причина за несогласување меѓу родителите и децата. На децата 
често оваа активност не им се допаѓа и сакаат да ја избегнат. Затоа од особена важност е кај децата да се 
формира навика за пишување на домашни задачи уште од самиот почеток на училиштето. Тоа треба да 
стане нивна обврска и мора редовно и добро да ги извршуваат, дури и тогаш кога несакаат.
На детето му е потребна помош. Таа помош нека биде во форма и начин да му се објасни она што не му 
е јасно, да се укаже на грешките и поттикне како да се исправи. Никако немојте да пишувате наместо 
детето. Така му испраќате порака дека тој тоа не може самостојно да го изработи и го навикнувате дека 
некој друг може да го изработи наместо него.
Не е неопходно, ниту добро постојано да бидете покрај детето додека учи или пишува домашни задачи. 
Важно е детето да знае дека сте му на располагање  и дека може да Ви се обрати за помош.
Не се наметнувајте во оние задачи во кои тоа не е неопходно. За децата некогаш е неопходно само 
да ги погледнете задачите кои тој ги решил. Така ќе им ја зголемите или потврдиле самодовербата  и 
сигурноста во себе за добро вршење на своите обврски.

Не заборавајте: кај детето треба да формирате став и чувство  дека тој самиот е одговорен за 
извршување на своите обврски, а ВИЕ сте одговорни во тоа да му помогнете, но не и да го правите тоа 
наместо него.

ЗОшТО ДОМАшНИ ЗАДАЧИ?

•	 домашната задача на детето  му овозможува да го повтори и извежба она што го учел на 
училиште

•	 да се подготви за следниот работен ден
•	 подетално да го разработи материјалот кој се изучувал во училиште
•	 знаењата од различни подрачја ги комбинира во една задача (при. состав или проект)
•	 да се оспособи за користење дополнителна литература
•	 да се оспособи за самостојност во работата
•	 да стекне самодисциплина и чуство на одговорност

ПОМОШ ПРИ учеЊе
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Преку домашните задачи родителите имаат увид во училишните активности.
Родителите се свесни за поголемиот дел од наведените нешта, проблемот е што децата не се!

Колку треба да изнесува обемот за домашна работа?
Износот на домашна треба да зависи од возраста на детето и способноста.
Од  1.-3. одделение: 20 минути
Од 4.-6. одделение: 20 до 40 минути
Од 7-9. одделение: 2 часа
Не задавајте му дополнителни задачи, доволно им има зададено учителката или учителот. Детето мора 
да има време и за игра и забава.

Практични совети
За да се избегнат недоразбирањата со детето во однос на лошите оценки на почетокот на учебната 
година пожелно е да се постигне договор со него т.е да се воспостават правила кога ќе бидат напишани 
домашните задачи (по пристигнувањето од училиште, по ручекот, по слободните активности, по 
попладневниот одмор, итн.). Бидете упорни во спроведувањето на постигнатиот договор:
Пишувањето на домашните задачи и учењето пожелно е да се реализираат во исто време од денот, со што 
би се избегнало губење на време во подготовки за учење. Ова му овозможува на детето да има секогаш 
доволно време за пишување на домашна работа-задачи, но исто така и за игра и забава.

Советувајте го Вашето дете прво да ги решава потешките и пообемните задачи.
Набавето му на детето блокче на кое ќе ги запишува обврските за наредниот ден. Така, можете да го 
решите и проблемот на заборавот.

Добро е да се биде во контакт со други деца од одделението на детето и со нивните родители. Така можете 
повремено да се консултирате што детето има за домашна задача.
Исклучете го ТВ и радио додека детето работи на своите домашни задачи

Задоволно, одморено и сигурно дете ќе даде најдобри резултати.

За успех во учењето потребно е детето да се чувствува добро. Гладно, уморно, тажно и луто дете не може 
да се фокусира на учењето, вниманието му го привлекуваат „непријатните сигнали“ кои му ги исптраќа 
телото.
Ако детето е тажно или луто (добило слаба оценка, се искарало со другарчињата или сл.) прво 
поразговараје со него што го измачува, дозволете му половина час „да ги исфрли негативните“ емоции, а 
потоа инсистирајте да се зафати за работа.
По враќањето од училиште – дома, детето најпрво треба да се одмори, седењето во училиште неколку 
часа по 40 мин. за него е напор кој го прави уморен. Покрај тоа на училиште мора и да учат и решаваат 
различни задачи кои наложуваат и ментално ангажирање. Мозокот се заморува додека работи, а детското 
тело и тогаш кога мора подолго време да седи. Одморен мозок подобро разбира и памети, а уморното 
тело влијае на мозокот во неговата работа.

И после неко време поминато во решавање на проблеми и учење, секое дете има потреба од одмор.
Максималното време за пишување и учење зависи од возраста и од карактеристиките на детето.
Работното оптоварување зависи од возраста и карактеристиките – особините на детето. Внимавајте 
на однесувањето на детето додека пишува домашна работа или учи. Кога ќе забележите подинамично 
движење на детето (мрдање) од вобичаено, вртење на сите страни, презевање, нервоза, лутина и сл., тоа 
е најдобар знак дека треба да се одмори, бидејќи во спротивно учењето ќе биде тортура.

Во случај на психички – ментален замор, најдобар одмор е оној со лесна физичка активност.

ПОМОШ ПРИ учеЊе
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Успешен родител,

Тоа е родител кој:

•	 поминува	многу	време	со	своите	деца,

•	 умее	да	разговара	со	нив	кога	детето	има	потреба	за	тоа,	а	не	кога	родителот	има	потреба,

•	 има	топол	и	пријателски	однос	со	своето	дете,

•	 има	разбирање	за	проблемите	на	своето	дете,

•	 разменува	идеи	со	детето,

•	 не	очекува	од	училиштето	да	формира	работни,	културни	и	други	навики	кај	детето,	бидејќи	
знае дека тој е првиот и најважен учител за своето дете,

•	 	не	го	оптеретува	детето	со	обврски	кои	би	биле	доказ	за	успешено	дете,

•	 разумен	и	објективен	е	кога	се	во	прашање	потребите	на	детето,

•	 своето	дете	не	го	исмејува,	навредува	и	потценува,

•	 на	своето	дете	не	му	наредува,	не	пропагира	морални	норми.
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