
 
   

 

       

            Министерство за   

     oбразозование и наука   

 
 

 

 

 

Центар за стручно образование и обука 

 

Проект за мултиетничко образование 

Projekti për arsim multietnik 

Multi Ethnic Education Project 

                                            

     

 

 

 

 

 

  

Амбасада на Кралството 

  Норвешка 

 
 
 
 

 
 
 

 

Водич 
 

за изготвување на програми за слободни часови на  
училиштето во интегрираното образование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје, 2012 година 
 
 



Вовед  
 

Република Македонија е мултикултурна и мултиетничка земја која долго 
време ги чувствува последиците од транзициските процеси што влијаат 
врз сите сегменти на општественото живеење, а особено во сферата на 
човековите вредности. Се добива впечаток дека преовладува 
непочитување на претходно изградените позитивни цивилизациски 
вредности и придобивки, како што се оние кои се однесуваат на со-
животот, толеранцијата, меѓусебното почитување и соработката. 
Истовремено се забележува и наплив на деструктивни појави кај 
младата генерација, која е значајна алка од синџирот во градењето на 
меѓуетничките  односи и мирот, како во заедницата, така и во целата 
земја.  

Постоење на слаба меѓусебна комуникација и немање заеднички прос-
тор за запознавањe, среќавањe и дружењe меѓу припадниците на 
различните етнички заедници се причините за создавање, одржување 
и/или продлабочување на етничките и религиските предрасуди и 
стереотипи меѓу младите од различна етничка, верска и културна 
припадност. Нудењето можности за меѓуетничка и меѓукултурна 
интеракција треба да придонесе за да се надминат постојните 
предрасуди и стереотипи, да се развие почитување на различностите и 
да се негува толеранција меѓу младите од различни култури, религии и 
етникуми.  

Во воспитно-образовниот систем, можности за меѓуетничка и меѓукултур-
на интеграција понуди Министерството за образование и наука кое,  во 
соработка со  Високиот комесаријат за национални малцинства на ОБСЕ, 
го подготви и потпиша документот “Чекори кон интегрирано образование 
во образовниот систем на Република Македонија”, кој претставува 
сеопфатна Владина стратегија кон интегриран образовен систем. 
Основната цел на овој документ е да придонесе за внесување јасни и 
значителни промени во општиот пристап во образовниот систем, чија 
задача е да ги подготви младите за живот во мултиетничката реалност, 
како чекор кон остварувањето на стратешките цели на земјата, за која 
стабилноста и внатрешната кохезија се клучни колку и добрите 
меѓуетнички односи. 

Мерките кои произлегуваат од овој документ, се поделени во пет 
тематски групи и тоа: 

• промовирање на интеграција преку заеднички наставни и воннас-
тавни активности, 

• интеграција преку изучување на јазик, 
• подобрување на основата за интеграција преку зајакнување на 

содржините во наставните програми и учебници, 
• подобрување на квалификацијата на наставниците и стручните 

соработници во поглед на интеграција и  
• раководење со училиштето во контекст на децентрализацијата. 

 
  За поуспешна реализација на планираните чекори од владината 
стратегија,  Министерството за образование и наука во соработка со 



Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на 
припадниците на заедниците, Бирото за развој на образованието и 
Центарот за стручно образование и обука, поддржани од амбасадата на 
Кралството Норвешка, подготвија заеднички Проект за мултиетничко 
образование.  

Во рамките на овој проект, Центарот за стручно образование и обука го 
разви потпроектот “Учиме заедно“, кој средните стручни училишта треба 
да ги подготви да ги користат слободните часови што се предвидени во 
наставните планови за четиригодишно стручно образование, за 
реализирање наставни содржини преку кои ќе се промовира 
мултикултурност/мултиетничност. Преку планирање, организација и 
реализација на ваквите содржини/активности за време на слободните 
часови во училиштето, се очекува да се остварат предвидените цели од 
потпроектот “Учиме заедно”, а тоа се: 

• прифаќање на мултикултурализмот и поттикнување на младите - 
припадници на различните етнички заедници на меѓусебно 
запознавање и дружење; 

• запознавање на младите со различните култури, со меѓусебните 
сличности и интереси и со потребата од меѓусебно прифаќање, 
комуницирање и учење на јазикот на припадниците на другите 
етнички заедници; 

• зајакнување на врската меѓу образованието и пазарот на трудот; 
• зголемување на вклученоста на родителите и локалната заедница 

во животот на училиштето и подобрување на соработката на 
училиштето со нив; и 

• почитување на постоечките различности. 

Овој потпроект треба да придонесе за прифаќање на мултикултурната и 
мултиетничката реалност, како и за почитување на меѓусебните разлики 
кои произлегуваат од етничката и/или културната припадност. На тој 
начин ќе се промовира меѓуетничкиот соживот во државава, кој 
претставува заеднички предизвик и интерес на сите граѓани и ќе се 
придонесе за изградба на праведно демократско општество, во кое сите 
граѓани ќе уживаат исти права и ќе имаат еднакви можности за личен и 
професионален развој.  

Овој Водич, кој го подготви Центарот за стручно образование и обука, е 
со цел, да им се помогне на наставниците во програмирањето, 
организирањето, реализирањето и евидентирањето на слободните 
часови во училиштето. Со него ќе се поттикне реализирањето на 
програмата за унапредување на нашето општество во заедница во која 
културните, етничките, јазичните и другите различност ќе се сметаат за 
вредности, на начин што ќе ги им помогне на учесниците во образовниот 
процес да се стекнат со интеркултурни компетенции. Наменет е за 
наставниците, учениците, стручните соработници, родителите и сите 
оние кои се одговорни за образованието и се учесници во него. Сепак, 
при пишувањето на Водичот, фокусот беше на наставниците кои се 
подготвени да ја зголемат својата осетливост и компетенции во областа 
на интеркултурата и сакаат да ја унапредат својата воспитно-образовна 
пракса. Се очекува овој водич да го користат не само училиштата со 



мултиетнички состав и со повеќе наставни јазици, туку и оние во кои 
доминира една мнозинска заедница, со оглед на тоа што сите заедници 
и култури се дел од современиот свет во кој ,,изолацијата” не само што е 
невозможна, туку е и непосакувана. Водичот може да послужи како еден 
од основите за развој на образовната политика на училиштата и да 
придонесе за подготовката на развојните планови на училиштето, сè со 
цел да се обезбеди квалитетно образование за сите, без разлика на 
етничката, верската, возрасната и родовата припадност и/или 
припадноста на некоја маргинализирана група. 

Водичот се состои од два дела. Првиот дел дава насоки за 
програмирање, организирање, реализирање и евидентирање на 
слободните часови во средните стручни училиштата во 
мултиетничка/мултикултурна средина. Вториот дел содржи прилози за 
структура на програмата за слободни часови, пример за тоа како да се 
планираат и евидентираат слободните часови, пример за портфолио за 
ученикот, како и за евидентен лист во кој наставникот ќе ги евидентира 
учениците.       

            Со овој проект се опфатени 11 пилот средни стручни училишта со 
настава на македонски и на албански јазик, од општините: Скопје, 
Куманово, Гостивар и Тетово. 

 

1.  Поими 
 

Стереотипи  се упростени и ригидни сфаќања за карактеристиките на 
одделни социјални групи. Луѓето што се оптоварени со стереотипи, на 
сите припадници на одделна група им припишуваат исти карактеристики, 
наместо да ги согледуваат како поединци, со свои индивидуални 
особини. Може да бидат: расни, етнички, полови, религиски, за 
професии, за возрасни групи итн.  

Предрасудите се логички неосновани ставови кон одредени објекти и 
појави, кои се социјално деструктивни кога се негативни и упатени кон 
определени социјални групи. Може да бидат расни, етнички, полови, 
религски. Освен сознајна компонента (која „кажува“ какви се 
припадниците на определена социјална група), предрасудите имаат и 
емотивна компонента (предизвикуваат определени чувства кон 
припадниците на таа група), која ги „тера“ луѓето оптоварени со 
предрасуди на определено однесување, што е најчесто поинакво од 
однесувањето кон другите што не се припадници на таа група.  

Мултикултурноста е термин кој се користи за да се означат социјални 
средини (општества, општини, училишта, итн.) кои ги сочинуваат повеќе 
култури заради што се одликуваат со културна разновидност. 
Истовремено, мултикултурноста се користи и како термин со кој се 
опишуваат средини кои промовираат почитување на културните разлики, 
што вклучува толеранција на јазични, верски, религиски, родови и други 
културни разлики. 



Мултиетничност  е термин кој означува потесна или поширока 
општествена заедница која вклучува повеќе етнички групи кои 
егзистираат заедно, споделувајќи ист простор. Во најново време, 
мултиетничноста се промовира како концепт на современите граѓански 
општества од кои се бара да промовираат меѓуетнички соживот, 
рамноправен статус и заемна почит на етничките групи кои опстојуваат 
во една држава. 

Интегрирано образование е таков модел на образование, чија цел е, да 
ги оспособува децата и младината од сите етнички заедници на 
заедничко и компетентно живеење и делување во мултиетничко 
општество. 
 

 

2. Концептот на интегрираното образование 
 

Интегрираното образование претставува пример за образование на сите 
етнички заедници во мултиетнички/мултикултурни средини и насока на 
современиот воспитно-образовен систем во Република Македонија. 

Принципот на интеграција на учениците од различни етнички, јазични и 
културни групи во современите воспитно-образовни институции, треба 
да биде насочен кон воспоставување конструктивна соработка и дијалог 
меѓу учениците, наставниците, стручните соработници и родителите, кои 
претставуваат добар модел за учениците и за пошироката општествена 
заедница, а воедно и една од најважните алки во комплексниот 
воспитно-образовен процес. 

Интенција на интегрираното образование е градење на современ, 
успешен и ефективен воспитно-образовен систем кој промовира 
мултиетнички/ мултикултурни вредности. Визијата на интегрираното 
средно образование е да се создаде современ и квалитетен интегриран 
образовен модел, кој ќе ги негува и поттикнува 
мултиетничките/мултикултурни вредности на тој начин, што ќе 
промовира и ќе поддржува интеракција, соработка и доверба помеѓу 
учениците, наставниците и родителите од различните етнички заедници, 
ќе развива позитивна емоционална клима во училиштата, ќе влијае врз 
надминување на негативните стереотипи и предрасуди и ќе поттикнува 
вклучување на  заедницата, базирано на почитување на разликите. 

 

3. Цели и функција на слободните часови кои 
промовираат мултикултурност/мултиетничност 

 

Целта на слободните часови на училиштето е да им овозможи на 
учениците да истражуваат и напредуваат во одредени подрачја, области 
и теми, со што  ќе се  задоволуваат образовните и останатите потреби 
на учениците кои сакаат и можат да изучуваат и реализираат други 
активности надвор од задолжителните  предмети. Кога ќе се стават во 



функција да промовираат мултиетничност /мултикултурност, слободните 
часови теба да овозможат: 

• проширување и продлабочување на знаењата, умеењата и 
вештините на     учениците не само од соодветната област, туку и од 
областа на почитувањето на културните/етничките разлики, 

- задоволување на индивидуални образовни и останати потреби на 
учениците од различните етнички/јазични заедници, кои работат 
заеднички на совладување на соодветната област, 

- соработка со локалната заедница на мултикултурен/мултиетнички 
принцип; 

- соработка со социјалните партнери од соодветната дејност на 
мултикултурен/мултиетнички принцип, 

• стекнување менаџерски и водечки активности во функција на 
подобрување   на компетенциите како во стручната област, така и во 
мултиетничкото опкружување, 

- стекнување нови знаења и вештини за комуникација на јазикот на 
другите етнички заедници, 

- зголемување на довербата меѓу учениците и наставниците кои 
припаѓаат на различните етнички/културни заедници, 

- намалување на негативните предрасуди и стереотипи за другите 
етнички заедници, како и на насилството на етничка основа и 

- подобрување на меѓуетничката комуникација и интеракција воопшто. 
 

 

4. Програмирање на слободните часови кои промовираат 
мултикултурност/мултиетничност 

       

Во рамките на проектот “Учиме заедно”, наставниците од пилот 
училиштата, користејќи ги наставните планови за четиригодишното 
стручно образование како основа, треба да планираат и да реализираат 
такви содржини и/или активности за слободните часови кои што 
промовираат мултикултурност/ мултиетничност. Тоа значи дека треба да 
подготват наставна програма која ќе се реализира во заеднички 
слободни часови со ученици од различните наставни јазици што се 
застапени во нивното училиште, односно во струката и образовниот 
профил во кои наставниците изведуваат настава.  

Програмите за слободните часови во рамките на овој проект, ги 
изготвуваат наставници од училиштата кои реализираат програми по 
стручни предмети во иста струка на најмалку два различни наставни 
јазици. Притоа, можат да изберат меѓу два различни приоди: 

� Прв приод: стручните содржини што се специфични и значајни за 
струката/образовниот профил се совладуваат на тој начин што се 
ставаат во мултиетнички/мултикултурен контекст;  

� Втор приод: учениците се ставаат непосредно во ситуација да 
совладуваат мултиетнички/мултикултурни содржини кои 
промовираат двојазичност, почитување на разликите и меѓусебна 
соработка. 



Наставниците што ќе се одлучат да го користат првиот приод при 
изготвување на програмата за слободни часови, треба да имаат предвид 
дека: 

• целите на програмата треба да бидат во функција на струката, 
односно профилот; 

• содржините треба да соодветствуваат на возраста на учениците за 
кои е наменета програмата; 

• треба да бидат исполнети сите техничко-материјални, просторни и 
кадровски услови за реализација на ваквиот тип слободни часови 
на училиштето. 

Програмите за примена на првиот приод, кој се базира на совладување 
на стручни содржини, се очекува заеднички да ги креираат и 
реализираат наставниците по стручните предмети од различните 
наставни јазици застапени во училиштето.  

 

ПРИМЕР: Планирање и креирање содржини и активности за 
продлабочување и проширување на знаењата во текстилно-кожарска 
струка. 

Назив на програмата: “Примена на орнаменти во народните носии во 
Република Македонија”. Учениците треба да истражуваат за носиите од 
две етнички заедници кои ќе ги определат - за видот на материјалот од 
кој се изработени, како и за орнаментите, боите, украсите и другите 
детали што се користени при нивната изработка. Исто така, треба да 
дознаат и каква е нивната улога и значење за таа конкретна носија, во 
кој временски период се користени, за кој крај и за која етничка заедница 
се препознатливи. Како краен производ може да се направи една збирка 
од народни носии и да се организира „модна ревија“, како начин на 
презентација. 

Наставниците, истовремено со содржините, треба да планираат и 
соодветни методи и техники за реализација на секоја активност  за 
целосно остварување на поставените цели. Така, на пример, учениците 
заеднички може да истражуваат, да изработуваат план, да дизајнираат 
краен производ (флаер, постер, модел, макета, нов технолошки процес, 
воспоставен систем, брошура), да обработуваат и графички да 
прикажуваат податоци, да пишуваат извештаи, да прават пресметки на 
чинење, да подготвуваат презентации, да пребаруваат на интернет за 
дизајн на нов производ, итн. 

При изготвување на програмата за слободни часови, според вториот 
приод, потребно е да се има предвид следното: 

• целите на програмата да бидат во функција на развивање и 
почитување на разликите, подобрување на меѓусебната 
комуникација и градење односи на меѓуетничка соработка и 

• содржините на програмата треба да бидат доволно атрактивни за 
учениците на соодветната возраст. 

Доколку наставниците се определат за овој приод, базиран на 
воведување мултиетнички/мултикултурни содржини, во планирањето и 
реализацијата на програмата, покрај нив можат да се вклучат и 



стручните соработници, ученици и родители - припадници на различните 
етнички/јазични заедници застапени во училиштето.  

ПРИМЕР: Истражување на свадбени обичаи од два ентитета. 

Учениците од мултиетничката и мултикултурната група истражуваат за 
свадбените обичаи едни за други. Се анализира времетраењето на 
свадбата (подготовките пред свадбата, за време на свадбата и после 
свадбата), церемонии, гости, музика, обичаи, облека, внсување на 
невестата во куќата и друго. Истражувањето се врши на терен преку 
разговори со различни генерации од различни региони и од различни 
социални статуси. Добиените резултати од истражувачката работа може 
да бидат во вид на: драматизација, брошура, sиден весник, албум, 
постер и слично. 

Во подготовка на програмата за слободни часови, при користење на 
вториот приод, неопходно е наставниците да ги планираат и предвидат 
сите потребни ресурси неопходни за реализација на содржини-
те/активностите. На пример, доколку се предвидуваат активности надвор 
од училиштето, како заеднички посети на музеи, верски објекти, културни 
знаменитости или институции,  наставниците треба да ги обезбедат 
потребните информации за оддалеченоста на местото, доколку 
учениците мора да користат превоз и заедно со родителите да го 
испланираат и организираат патувањето.  

Наставниците што го преферираат вториот приод за реализација на 
слободните часови, може да изберат да ја спроведуваат програмата 
„Мултикултурни работилници за средни училишта“1 за која што е 
подготвен и прирачник достапен на македонски, на албански и на турски 
јазик. Прирачникот нуди повеќе од 25 работилници кои се детално 
опишани и освен активностите што ги содржат, ги посочуваат и целите 
кои во целост ги вклучуваат целите на проектот ,,Учиме заедно”. Освен 
тоа, прирачникот дава добри насоки за тоа, како треба да се пристапи за 
да се подготват активности што ќе бидат привлечни за учениците и што 
ќе им овозможат да научат повеќе едни за други преку интерактивен 
пристап базиран на искуствено учење.  

При подготовката на програмата за слободните часови, наставниците 
треба да го имаат предвид: 

• времето за реализација – содржините/активностите може да се 
реализираат и за време на викенд; 

• местото на реализација – содржините/активностите може да се 
реализираат во училиште, а по потреба и во домовите, во музеи, 
библиотеки, невладини организации и други институции; 

                                                 
1 Мултикултурните работилници за средни училишта се креирани и пилотирани од страна на 
Центарот за човекови права и разрешување конфликти, во рамки на заедничката програма на 
Обединетите Нации за Унапредување на меѓуетничкиот дијалог и комуникација, во делот во кој 
УНИЦЕФ ги поддржува Министерството за образование и наука и  Бирото за развој на 
образованието во зајакнувањето на мултикултурализмот во училиштата. Прирачникот за 
реализација на мултикултурните работилници е издаден од УНИЦЕФ во соработка со Бирото за 
развој на образованието, во рамки на проектот Училиште по мерка на детето. 



• правата, должностите и одговорностите на учениците во 
програмата – пред почетокот на реализацијата на програмата 
учениците треба заеднички да ги утврдат нивните права, должности 
и  одговорности поврзани со нивното учеството, кои треба доследно 
да се почитуваат. 

Програмирањето на слободните часови се врши според структурата 
одредена со програмата за слободни часови на училиштето што е 
дадена во Прилог бр.1. Вкупниот број часови предвидени за реализација 
на програма се движи од минимум 36, до максимум 72 часа за прва, 
втора и трета година, односно 66 часа за четврта година. 

Програмата за слободни часови се подготвува во училиштето и треба да 
биде предложена од наставничкиот совет до Центарот за стручно обра-
зование и обука, кој треба да даде стручно мислење за програмата пред 
нејзината реализација. 

    

 

5.  Организација на слободнитете часови кои промовираат 
мултикултурност/мултиетничност 

 
Слободните часови се реализираат врз основа на претходно изготвена 
програма од страна на училиштето што е одобрена од страна на 
Центарот за стручно образование и обука. Училиштето треба да ја 
достави програмата до Центарот за стручно образование и обука за 
стручно мислење најдоцна до 25.09. во тековната учебна година. 
Предвидено е со реализација на програмата да се започне од 01.11. во 
тековната учебна година. 

За да можат да формираат етнички/јазично хетерогена група ученици за 
реализација на програмата за слободните часови, наставниците прво 
треба да ја презентираат програмата на часот на класната заедница 
пред учениците. Потоа, секој класен раководител на родителска средба 
треба да ја презентира програмата на родителите, со цел да ги запознае 
со нејзините цели, функцијата и содржината/активностите. Наставниците 
кои ќе ја реализираат програмата за слободни часови што промовираат 
мултиетничност/мултикултурност треба да им понудат формулар за 
пријавување на учениците за учество (на наставните јазици на кои ќе се 
реализира), со цел и да ги утврдат мотивите за учество на учениците 
(Прилог бр.7). 

Училиштето формира група ученици кои претходно пројавиле интерес за 
учество преку пополнување на формуларот за пријавување. Групата за 
реализација на оваа  програма во рамките на проектот,,Учиме заедно”  
треба да брои минимум 16, а максимум 20 ученици. 

Доколку програмата за слободните часови го користи првиот приод, 
односно се заснова на продлабочување и проширување на знаењата од 
струката или образовниот профил, тогаш двајцата наставници (од двата 
наставни јазика) треба да планираат структурирани и водени 



работилници или активности во кои подеднакво учествуваат ученици со 
различна јазична/етничка/културна припадност. Пожелно е во 
организацијата на активностите да учествуваат, родителите и локалната 
заедница. Целта е учениците да ги продлабочат знаењата и вештините 
за струката/занимањето, истовремено стекнувајќи  компетенции за 
интеретничка комуникација и соработка и развивајќи меѓусебна доверба 
и почитување на разликите.  

Доколку групите имаат за цел за време на слободните часови да 
изработат нов производ (на пример, план, сценарио, проект, флаер, 
модел, макета, нов технолошки процес), тогаш мора заеднички да се 
предвиди секој чекор и да се утврди редоследот на извршување на 
активностите, континуирано да се следат и поттикнуваат учениците и да 
им се даваат повратни информации. Притоа, треба да се има предвид 
дека треба да се осмислат нови покреативни содржини, дека треба да се 
направи и пресметка на потребните материјали, да се изработат 
инструменти за собирање на податоци, да се уредат содржините (фотог-
рафии, статии, табели, извештаи), да се дизајнира и финализира 
производот, да се подготви негова презентација, итн. 

Исто така, ако некоја група испланира да реализира некоја активност 
преку играње улоги, тогаш треба да се уреди просторот и да се 
поделат улогите, да се подготват сценаријата и да се испланираат 
потребните средства. Ако групата спроведува некое теренско 
истражување,  тогаш треба однапред да се предвидат сите активности, 
меѓу кои да се утврдат институциите за посета, да се дефинираат целите 
на посетата, да се определат начините и лицата за контактирање со 
институциите, да се подготват инструментите за собирање на 
податоците, да се определат постапките за средување на собраните 
податоци, да се изработи извештај и презентација на резултатите итн.   

Пред реализација на активностите, наставниците треба да ги 
испланираат и изработат инструментите за следење и вреднување на 
постигнувањата и учеството на учениците на слободните часови и тоа 
одделно за наставниците и одделно за самите ученици (во вид на 
инструменти за самоевалуација). За секоја активност, како на пример 
подготовка на сценарија, играње улоги, изработка на нов производ, ист-
ражување, презентација, треба да се предвиди што ќе се вреднува, кој ќе 
вреднува и како. 

Доколу се предвиди, активностите да ги вреднуваат и наставниците и 
учениците, може на крајот од активностите да се презентираат добиени-
те резултати. Целта на ваквата презентација е да се направи споредба 
на резултатите од вреднувањето добиени од наставниците и од 
учениците за да им се овозможи на учениците да го сфатат значењето 
на своето учество во активностите, а истовремено да се оспособат што 
пообјективно да се вреднуваат и себе и другите и да ги утврдуваат 
силните и слабите страни. 

Доколку пак, наставниците од училиштето се договорат да планираат 
содржини/активности врз основа на вториот приод кој бара вклучување 
мултиетнички/ мултикултурни содржини/активности кои промовираат 
двојазичност, почитување на разликите и меѓусебна соработка, тогаш е 



пожелно да се вклучат и стручните соработници, родителите и учениците 
и тие да предложат одредени содржини и активности кои сакаат 
заеднички да ги реализираат. Со ова се отвора можност, родителите да 
бидат вклучени и во реализација на програмата.  

Вклучувањето на родителите има за цел воспоставување и унапре-
дување на нивната соработка со наставниците и со училиштето. На тој 
начин родителите ќе се поттикнат на активна и волонтерска 
партиципација, ќе се зајакне соработката меѓу родителите со различна 
етничка/верска/јазична припадност и ќе се развие чувството на 
припадност на мултикултурната/ мултиетничката заедница.  

Како примери на содржини со мултикултурен/мултиетнички карактер, кои 
можат да бидат предмет на реализација, но и да поттикнат креирање 
нови содржини за остварување на поставените цели со проектот,,Учиме 
заедно”, може да послужат следните: споредби меѓу обичаите (прослави 
на верски и семејни празници), традицијата (храна, музика), историското 
наследство (симболи, херои)  и слично.             

 

 

6. Реализација на слободните часови кои промовираат 
мултикултурност/мултиетничност 

 
6.1. Начин на реализација  

Планираната програма за слободни часови ја реализираат истовремено 
(работејќи во пар) двајца наставници од различните наставни јазици. 
Програмата се реализира билингвално, на двата наставни јазици и сè 
што се зборува и креира за време на работилницата мора да биде 
кажано и/или напишано (парафразирано или преведено) на двата 
наставни јазици. При тоа треба особено да се внимава двата јазика да се 
користат наизменично и едниот јазик да не служи само за превод, 
односно едниот наставник да не биде ставен исклучиво во улога на 
преведувач на она што го кажува другиот.  

Од особена важност при реализацијата на слободните часови е 
обезбедувањето рамноправен третман, не само на јазиците што се 
говорат, туку и на учениците кои доаѓаат од различните наставни јазици. 
За да се постигне тоа, наставниците - реализатори треба да внимаваат 
во ниту еден момент од реализацијата на активностите да не ги 
фаворизираат учениците од едниот наставен јазик. Тоа подразбира дека 
реализаторите внимаваат, учениците од двата наставни јазика да 
добиваат исти задачи и во текот на реализацијата да им се обраќаат на 
сите ученици, а не само на оние од „својот“ наставен јазик.   

Наставниците користат најразлични партиципативни методи и техники на 
работа за да им помагаат на учениците во совладување на планираните 
содржини и остварување на предвидените активности. Во тој процес, 
секогаш кога има потреба да се формираат мали работни групи, групите 
треба да бидат „мешани“ – да ги сочинуваат ученици од двата застапени 



наставни јазици, кои во текот на групната работа ќе бидат поттикнувани 
на меѓусебна соработка, независно од нивната етничка/јазична 
припадност. Доколку е неопходно да се внесе извесна доза на 
компетитивност во текот на реализацијата на активностите, тоа не смее 
да биде меѓу учениците од различните наставни јазици, туку само меѓу 
претходно формираните „мешани“ групи ученици. 

За време на реализација на планираните активности, наставниците мора 
да  им даваат на учениците јасни, прецизни и навремени инструкции за 
начинот на спроведување на активностите и временската рамка за нивно 
спроведување. Тоа значи дека учениците треба точно да ги знаат 
работните задачи што ги очекуваат, чекорите што треба да ги преземат, 
правилата што треба да ги почитуваат, критериумите по кои ќе биде 
вреднувана нивната работа итн. 

 

6.2.  Место и време на реализација на слободните часови 

Слободните часови може да се реализираат во: 
− училници, работилници и/или лаборатории во училиштето 
− училишна компанија; 
− кариерни центри; 
− информатички кабинети; 
− институции, организации и компании од локалната заедница;    
− други училишта вклучени во интегрираното образование. 

Слободните часови кои треба да се динамични и поттикнувачки се 
реализираат надвор од неделниот распоред на часови на училиштето. 
Одговорните наставници однапред се договараат со учениците за 
времето и местото на реализација на слободните часови, зависно од 
предвидените активности. Часовите можат да се реализираат по 
редовната настава, или во сабота, распоредени и со време на траење 
определено при планирање на програмата. 

Наставниците кои ја реализираат програмата за слободните часови се 
должни, распоредот на часовите, термините и местото за реализација на 
активностите, како и термините за часовите за консултациии, да ги 
истакнат на видно место што ќе го определи училиштето за таа намена 
(прилог  бр.3). 

 

6.3. Фактори кои придонесуваат за успешна реализација на 
програмата 

Успехот во реализација на слободните часови кои промовираат 
мултиетничност /мултикултурност е условена од неколку фактори кои 
придонесуваат за градење позитивна клима меѓу учениците и меѓу 
учениците и наставниците од различните наставни јазици. Меѓу нив, 
посебно треба да се исткнат компетенциите на наставниците-
реализатори и поддршката од страна на менаџментот и наставниците, од 
страна на родителите и од страна на локалната заедница. 

• Компетенции на наставниците што ја реализираат програмата 



За да бидат успешни во реализацијата на слободните часови кои 
промовираат мултикултурност/мултиетничност, наставниците треба 
да ги почитуваат етничките/културните разлики меѓу учениците и 
колегите, да се воздржуваат од вреднување (одобрување или 
неодобрување) на културните вредности, обичаи и практики на 
другите и активно да работат на сопствените предрасуди кон 
другите. Отвореноста на наставниците кон другите култури и 
подготвеноста да дознаат повеќе за нив, најдобро се манифестира 
преку способноста за гледање на работите и низ перспективата на 
другите, која е предуслов за креирање безбедна средина во која 
учениците ќе можат слободно да ги изразуваат сопствените културни 
вредности и потреби и да учат за културните вредности и потреби на 
другите. 

• Поддршка од  менаџментот на училиштето и наставниците 

За  реализација на  слободните часови неопходно е да се обезбедат 
просторни услови во самото училиште, нагледни средства и 
помагала, како и одреден фонд на материјални средства за 
потребите на учениците (материјали за работа, влезници и др.). 
Менаџментот на училиштето треба да ги обезбеди потребните 
финансиски средства за реализација, како и да го контролира 
задолжувањето, ракувањето, употребата и одржувањето на 
инвентарот. Поддршката на менаџментот опфаќа и овозможување 
стручно усовршување на наставниците вклучени во реализација на 
слободните часови.  

Важна улога во реализацијата на слободните часови игра 
посветеноста на наставниците. Посветенста зависи од 
мотивираноста за работа во мултиетничка/мултикултурна средина, 
од потребата да се придонесе за интеграција на учениците во 
мултиетничкото/мултикултурното опкружување и од личната 
подготвеност за почитување на разликите и интеретничка соработка. 

• Поддршка од родителите 

Родителите претставуваат важна алка во воспитно-образовниот 
процес.  Тие придонесуваат за воспитување на децата и 
пренесување и негување на семејните вредности во духот на 
мултикултурно/мултиетничко живеење.  Од таа причина, неопходна е 
нивната поддршка во градење на доверба и создавање клима на 
почитување на различностите. Со потпишувањето на формуларот за 
апликација, родителите даваат согласност за учество на неговото 
дете во слободните часови кои промовираат мултикултурност/ 
мултиетничност. Исто така, родителите може активно да бидат 
вклучени во  планирање, организација и реализација на програмите 
за слободни часови (на пример, во двојазични креативни 
работилници со учениците, во заеднички посети на други училишта, 
при размена на искуства и др.).  

• Поддршка од локалната заедница 

Партнерствата меѓу училиштата и заедницата се неопходни за 
постигнување на целите на проектот „Учиме заедно“. Се очекува 



комуникацијата со локалната заедница за потребите на 
реализацијата на предвидената програма за слободни часови, да ја 
воспостават одговорните наставници-реализатори. Активни партнери 
во реализацијата на програмата можат да бидат: бизнис секторот, 
локалната самоуправа, медиумите, невладините организации и други 
културни, уметнички и спортски организации и/или институции.  

Бизнис секторот е важен сегмент во продлабочување и 
проширување на знаењата од струката или образовниот профил. 
Двајцата наставници, во соработка со менторот од компаниите, 
треба да изработат план за заедничко вклучување на учениците од 
различните наставни јазици на реално работно место. На тој начин 
ќе им се овозможи на учениците вклучени во процесот на 
производство истовремено да стекнуваат и знаења и вештини за 
компетентно учество во животот во своето мултикултурно/ 
мултиетничко опкружување.  

Локалната самоуправа е круцијален поддржувач на сите активности, 
заради ингеренциите и релациите со институциите. Поддршката би 
се остварила преку средби со претставници од локалната 
самоуправа, како и преку директна комуникација со граѓаните и 
обезбедување материјални средства и наменски подготвен простор, 
кој ќе послужи за презентација на готовите производи од 
активностите на учениците. Некои од производите може да се 
понудат за продажба, а собраните средства можат да се искористат 
во училиштата за корисна намена. Локалната самоуправа може да се 
понуди и како „Општина домаќин“, која ќе обезбеди услови за 
реализација на летен камп за ученици од различни општини и со 
различна етничка/верска припадност.  

Театри, културно-уметнички друштва и спортски клубови. 
Поддршката од институциите и другите установи кои се занимаваат 
со унапредување на културните придобивки, може да даде голем 
придонес преку организирање заеднички настани на кои учениците 
ќе настапат со мултиетнички театарски претстави, музички точки, 
рецитали, скечови, мултимедијални претстави и сл. И спортските 
клубови може многу да предонесат преку организирање натпревари 
во групни спортови на тимови од мешан етнички состав. 

Верски објекти. Посетата на верските објекти придонесува за 
осознавање на сличностите и разликите на религиите што постојат 
во Република Македонија и вредностите што ги промовираат.  

Невладин сектор. Поддршата од НВО опфаќа вклучување на 
учениците во нивни проекти со мултиетнички/мултикултурен 
карактер.  

Медиуми. Преку следење и промоција на резултатите од проектните 
активности, медиумите можат да придонесат кон подигнување на 
свеста за вземно почитување на припадниците на различните 
етнички/културни заедници и да ги поттикнат другите училишта и тие 
да реализираат слични активности во нивната средина. 

 



7.  Евидентирање и документирање на слободните 
часови кои промовираат 
мултикултурност/мултиетничност 

Реализацијата на програмата за слободни часови на училиштето се 
евидентира во посебни  двојазични документи за евиденција. 

Планирањето на воспитно-образовната работа за реализација на 
слободните часови, наставниците  ги водат  во посебен двојазичен 
документ (прилог бр. 4).  

Ученикот своите активности ги бележи во своето портфолио на својот 
наставен јазик. Структурата на ученичкото портфолио е дадена во 
(прилог бр.5).  

Напредувањето на ученикот кој реализира слободни часови, 
наставниците  ги евидентираат  во посебен евидентен лист (прилог бр. 
6). 

Реализираните слободни часови, наставниците ги евидентираат во 
дневникот на паралелката, главната книга и сведителството. 

Доколку ученикот, преку своите активности, успешно ги реализирал 
слободните часови, наставникот во сведителството, главната книга и 
дневникот на паралелката го пишува следниот исказ:  

 

 

 

 

Слободни часови:       

Реализирал активности од областа на ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прилог/Shtojca: 1 
 

Училиште/ Shkolla   ____________________________________________________ 
 
 

ПРОГРАМА/ PROGRAMI 
За слободни часови на училиштето 

 Për orët e lira t ë shkoll ës 
                        
 
 Назив на програмата_______________________ 
 Titulli i programit  ________________________________ 

 
 

Година на изучување/ Viti i realizimit  ______________ 
 

Струка/ Drejtimi __________________________________ 
 

Профил/ Profili ________________________________ 
 
 

2012 Година/viti 



Прилог/Shtojca: 2    
 
Структура  на програмата за реализација на слободни часови на училиштето 
Struktura  e programit për realizimin e orëve të lira të shkollës. 

 
 
 
1.ИДЕНТИФИКАЦИСКИ ПОДАТОЦИ/ TE DHENAT IDENTIFIKUESE 
1.1. Струка во која се реализира програмата:________________ 
1.1. Drejtimi në të cilin realizohet programi  _________________ 
 
1.2.Образовен профил во кој се реализира програмата_______ 
1.2. Profili arsimor në të cilin realizohet programi_____________ 
 
1.3. Година во која се реализира програмата:________________ 
1.3. Viti në të cilin realizohet programi_______________________ 
 
1.4. Назив на програмата: _________________________________ 
1.4. Titulli i  programit ______________________________________ 
 
1.5. Област (подрачје) ___________________________________ 
1.5. Lëmia (sfera)________________________________________ 
 
1.6. Број на часови _______________________________________ 
1.6. Numri i orëve ________________________________________ 
 
 
 



2.  
Цели на програмата Qëllimet e programit 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
3. Теми и активности / Temat dhe aktivitetet 

Теми / Tema 
 

Цели / Qëllimet Активности на наставникот / 
Aktivitetet e mësimdhënësit 

Бр. на 
часови / 
 Nr. i orëve 

1. 1. Ученикот да: Nxënësi të: - -  
 

2.  2. - -    
 

 
 

4.  
Организација и реализација 
 

Organizimi dhe realizimi 

  
 

 
 
 
 



 
 
 

5.  
Норматив за наставен кадар* 

 
Normativi për kuadrin arsimor*  

  
 
*    Доколку програмата е изготвена според првиот принцип ја реализираат наставици со завршени студии VII/1 
      степен или 240 кредити според ЕКТС од соодветната струка – со педагошко, психолошка и методска подготовка. 

      *    Nëse programi është përpiluar sipas parimit  të parë, ai realizohet nga mësimdhënës që kanë kryer studime  përkatëse 
           për drejtimin e shkallës VII/1 ose 240 kredi sipas EKTS– me përgatitje pedagogjike, psikologjike dhe metodike. 

*   Доколку програмата е изготвна според вториот принцип ја реализираат наставници со завршени студии VII/1 
           степен или 240 кредити според ЕКТС – со педагошко, психолошка и методска подготовка. 
      *    Nëse programi është përpiluar sipas parimit të dytë, ai realizohet nga mësimdhënës që kanë kryer studimet e shkallës 
           VII/1 ose 240 kredi sipas EKTS - me përgatitje pedagogjike, psikologjike dhe metodike. 

 
 

6.  
Услови за реализација на програмата 
 

Kushtet për realizimin e programit  

  
 
 
 
 
 
 

 



7. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ  НА ИЗРАБОТКА НА ПРОГРАМАТА 
7.  DATA E PËRPILIMIT DHE PËRPILUESIT E PROGRAMIT 
 
7.1 Датум на изработка/ Data e përpilimit ____________________________ 
7.2 Состав на работната група/ Përbërja e grupit punues:_________________ 
1. 
2. 
 
8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА ПРОГРАМАТА/ FILLIMI I ZBATIMIT TE PROGRAMIT 
8.1.  Датум на започнување со реализација / Data e fillimit të zbatimit  ____________________ 
 

 
 
9. СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ ОД ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА/ 
      MENDIM PROFESIONAL NGA QENDRA PER ARSIM PROFESIONAL DHE TRAJNIM 
 
Центарот за стручно образование и обука даде позитивно стручно мислење за програмата ______________________за 
слободни часови бр.______од__________год. 
Qendra për arsim profesional dhe trajnim dha mendim pozitiv profesional për programin____________________për orë të lira 
nr.____ nga viti_______. 

 
 
 
 
 
 

 
 



Прилог/Shtojca: 2 
Распоред за реализација на програмата по слободни часови   

              Orari për realizimin e programit të o rëve të lira   
Назив на програмата_______________________________________________ 
Titulli i programit        ________________________ _______________________________ 
 
 
Ред.бр/ 
Nr. 
rendor  

Опфатени 
паралелки/ 

Paralelet e 
përfshira 

Год./паралелк
а 

Viti/paralelja 

Теми/ Temat  Место на реализација/ 
Vendi i realizimit  

Време на 
реализација/ 

Koha e 
realizimit 

 (дата/месец) 
 (data/muaji)  

Број на 
часови/ 
Numri i orëve  

1.  
 
 

       

2. 
 
 

       

3. 
 
 

       

                                                                                                                                                                                                                                             
Име и презиме на наставникот/менторот 
Emri dhe mbiemri i mësimdhënësit/mentorit 



Прилог/Shtojca: 3 
Училиште / Shkolla 
_______________________________ 
 
Место /  Vendi _____________________  
                    
Учебна година / Viti shkollor ______________  
 

ПЛАНИРАЊЕ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА НА 
НАСТАВНИКОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СЛОБОДНИТЕ 

ЧАСОВИ/  

PLANIFIKIMI I PUNËS EDUKATIVO-ARSIMORE TË 
MËSIMDHËNESIT PËR REALIZIMIN E ORËVE TË LIRA 

 
Назив на програмата______________________   

Titulli i programit ______________________________ 

                         
Струка/и ,_________________________________ 

Drejtimi/et _______________________________________ _  

 
Профил/и, ________________________________________ 

Profili/et _____________________________________ 

 
Година на изучување/паралелка___________________  

Viti i realizimit/paralelja  ______________________ ______ 

 
Број на часови/ Numri i orëve 
_____________________________________ 

 
Период на реализација на слободните часови/ (од – до ) 
___________________________ 

Periudha e realizimit t ë orëve të lira (prej-deri) 
________________________ 

                                                                 
Наставници/ Mësimdhënës 
___________________ 
___________________ 



 
1.Идентификациски податоци/ TE DHENA IDENTIFIKUESE  
 

1.1. Тема  број  
1.1. Tema numër   
1.2. Назив на темата  
1.2. Titulli i temës   
1.3. Број на часови за 
реализација 

 

1.3. Numri i orëve për realizim   
1.4. Време на реализација 
 

 

1.4. Koha e realizimit   
1.5. Место на реализација  
1.5. Vendi i realizimit   
1.6.  Потребни средства и 
помагала 

 

1.6. Mjetet dhe paisjet e 
nevojshme  
 

 

 
 
1. Активност број/ Aktiviteti numër 
 
Цел на активноста 
 

 

Qëllimi i aktivitetit  
 

 

Активност на наставникот 
 

 

Aktiviteti i mësimdhënësit  
 

 

Активност на ученикот  
Aktiviteti i nxënësit  
 

 

 
 

 
                                         
 
 
 
 
 



 
Прилог: 4 
 
Училиште________________________________________ 
Место ___________________________________________ 
Учебна година____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОРТФОЛИО 
НА УЧЕНИКОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СЛОБОДНИ ЧАСОВИ 

 
 
 
 
 
 

 
 
Име и презиме 
_____________________________________________Клас____ 
 
Назив на  
програмата___________________________________________ 
 
Струка/профил_______________________________________ 
 
Под менторство на ___________________________________ 
                                               (име и презиме на наставникот) 
 
Период на реализација на слободни часови 
од ________________ до ___________________ 
 
 
 
 



 
 
 
Тема бр:_______ 
 
Назив на темата 
____________________________________________________________ 
Активност бр:____ 
Дата _____________ 
Време од _______________ до____________________ 
Место на реализација___________________________ 
 
Цел на активноста Опис на активноста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Користени средства за 
реализација 
на активноста 

 
 
 
 
 

Резултати од активноста 
(презентација, извештај, постер, 
есеј, изработка на готов 
производ и друго) 
 
 
 

 

 
Потпис на наставникот 
 

 



Shtojca: 5 
 
Shkolla________________________________________ 
Vendi ___________________________________________ 
Viti shkollor____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PORTFOLIO 
E NXËNËSIT PËR REALIZIMIN E ORËVE TË LIRA 

 
 
 
 
 
 

 
Emri dhe mbiemri 
___________________________________________Klasa___ _ 
 
Titulli i 
programit__________________________________________ _ 
 
Drejtimi/profili___________________________________ ____ 
 
Nën mentorimin e   ___________________________________ 
                                               (emri dhe mbiemri i mësimdhënësit ) 
 
Periudha e realizimit të orëve të lira 
prej ________________ deri ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тema nr.:_______ 
 
Titulli i temës____________________________________ ______________ 
Aktiviteti nr.:____ 
Data _____________ 
Koha prej _______________ deri____________________ 
Vendi i realizimit_________________________________  
 
Qëllimi i aktivitetit  Përshkrimi i aktivitetit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mjetet e nevojshme për realizimin e 
aktivitetit 
 

 
 
 
 
 

Rezultatet nga aktiviteti 
(prezantimi, raporti, poster, ese, 
përpilimi i produktit final etj.) 
 
 
 
 

 

 
Nënshkrimi i mësimdhënësit 
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Прилог/Shtojca: 6 
Евидентен лист на наставникот/ Lista evidentuese e mësimdhënësit 

 
Ред. 
бр 

Име и презиме на 
ученикот 
Emri dhe mbiemri i 
nxënësit  

Дата на 
консултации 
Data e 
konsultimit  

Извршени консултации за:/ 
Konsultime të realizuara në 
lidhje me:  

Вреднување на активноста 
на ученикот 
Vlerësimi i aktivitetit të 
nxënësit  

Отсуства на 
ученикот/ 
Mungesat e 
nxënësit  

Македонски 
јазик 

Gjuhë shqipe  Македонски 
јазик 

Gjuhë shqipe  

1. 
 
 
 
 

 
 
 
Клас/Klasa_________ 
 

      

2.  
 
 
Клас/Klasa _________ 
 

      

3.  
 
 
Клас/Klasa _________ 
 

      

 
4. 

 
Клас/Klasa_______ 

      

 


