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Основната идеја на проектот DEAL – Развој на писменоста и учење на 
јазикот за млади ученици во неповолна положба е да им помогне на 
учениците кои се во јазично и културно неповолна ситуација да ги користат 
сите свои искуства за учење, развој на писменоста и стекнување јазик 
без оглед на можностите, контекстите или темите. Затоа, како главни 
резултати од проектот се создадени активности за стекнување јазик и за 
развој на писменоста, како и визуелни и аудитивни стимулации за нивно 
спроведување – обединети и достапни за јавноста преку База на податоци 
за активности и поттици за нивна реализација.
Целта на овој прирачник е двојна: да им помогнеме на сите оние што 
ја користат Базата на податоци за полесно користње и спроведување 
активности, без оглед на нивната формална обука на изведување на 
јазичното образование, и да се обезбедат основни информации за 
теоретските основи врз кои се темелат изработените активности.

Вовед

Накратко за проектот

Проектот DEAL – Развој на писменоста и учење на јазикот за млади 
ученици во неповолна положба се реализира од октомври 2018 до 
септември 2020 година како проект Еразмус + Клучна активност 2, во кој 
учествуваа четири партнери:

Учителскиот факултет при Универзитетот во Загреб, Хрватска (носител на 
проектот)
Основното училиште „Иван Гундулиќ“ од Загреб, Хрватска
Педагошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 
Северна Македонија
Универзитетот во Марибор, Словенија

1

2
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Проектот е создаден поради согледаната социјална потреба во земјите 
партнери, но и пошироко, според која поради зголемената мобилност и 
миграцијата на населението од европски и неевропски земји, нивните 
општества и образовни системи стануваат сè повеќе мултикултурни и 
повеќејазични. Сепак, некои групи доаѓаат до јазична, културна и социјално 
неповолна состојба во земјата во која се наоѓаат. Децата на мигрантите, 
барателите на азил, па дури и некои национални малцинства може да 
бидат во неповолна положба ако не можат да се образоваат на својот 
мајчин јазик.
Современиот систем на образование компетентно мора да одговори на 
два предизвици: да им овозможи на децата што не се образоваат на 
својот мајчин јазик да го совладаат јазикот на образованието што е можно 
поскоро, а во исто време да им овозможат да го зачуваат мајчиниот јазик. 
Имено, недоволното познавање на јазикот на образованието ја доведува во 
прашање достапноста на образованието за сите деца и повлекува бројни 
негативни последици: од намалени можности за развој на сите потенцијали 
на учениците, па сè  до рано напуштање на училиштето.
Во повеќето образовни системи овие предизвици, главно, се соодветно 
решени на ниво на јавни политики и законодавство, но не се секогаш 
ефикасно спроведувани во секојдневната училишна практика. Затоа, за 
да се создадат услови за поефикасно образование на оваа група ученици, 
потребно е да се обезбедат поголеми можности за учење, а сите оние што 
ги едуцираат (воспитувачи, наставници, стручни соработници, директори, 
волонтери) да се стекнат со дополнителни знаења и вештини.

Проектот ДЕАЛ го започнавме со цел да се развијат можности за развој 
на писменоста и за владеење на јазикот во сите видови учење, не само 
во формалното учење на училиште, туку и во неформални и информални 
ситуации. За време на двегодишната работа врз проектот, планираните 
резултати се постигнати преку соработка на сите партнери во проектот. 
Напишана и објавена е публикацијата Збирка на примери на добра практика 
за развој на писменоста и учење јазици, во која се претставени постојните 
добри примери за примена на учењето на јазикот за  учениците во неповолна 
положба во сите земји што учествуваат во проектот. Во исто време, врз 
основа на интервјуата при реализацијата на овој процес, беа утврдени 
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разни предизвици со кои се соочуваат реализаторите, како и елементите 
на процесот што треба да се подобрат. Најголемиот дел од работата врз 
проектот се состоеше во развој на интердисциплинарни активности за 
развој на писменоста и учење на јазикот. Развиени се вкупно 80 активности, 
со придружни стимуланси за активностите и други материјали потребни 
за нивна реализација. Сеопфатниот опис на активностите и на поттиците, 
како и другите материјали потребни за нивно реализирање, се обединети 
во Компјутерска база на податоци. Компјутерската база на податоци може 
да се пребарува, таа е бесплатна и јавно достапна. Структурата на Базата 
на податоци и начинот на пребарување, покрај во овој прирачник, се 
прикажани и со кратко видео.

Сите наведени резултати од проектот се изработени на четири јазици: 
хрватски, англиски, словенечки и македонски јазик и се достапни на веб-
страницата на проектот – https://project-deal.eu

Активностите и сликите за стимулации се направени од сите членови на 
проектот.
Цртежите за стимулации ги изработија: Маја Рауник Кирков, Кристина 
Хорват-Блажиновиќ, Хајналка Драганиќ и Иван Игиќ.
Базата на податоци е креирана од Предраг Орешки.

Членови на проектот од Учителскиот факултет при Универзитетот во 
Загреб, Хрватска, се:
Катарина Аладровиќ Словачек
Лидија Цвикиќ
Кристина Хорват-Блажиновиќ
Предраг Орешки
Тамара Турза-Богдан 
Владимира Велички
Јелена Вињејевиќ

https://project-deal.eu
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Членови на проектот од Основното училиште „Иван Гундулиќ“ од 
Загреб, Хрватска, се:
Хајналка Драганиќ
Иван Игиќ
Марија Карага
Искра Османчевиќ
Ана Срзиќ Славишек

Членови на проектот од Универзитетот во Марибор, Словенија, се:
Jожица Чех Стегер
Драгица Харамија
Симона Пулко
Мелита Земљак Јонтес

Членови на проектот од Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Северна 
Македонија, се:
Љуљзим Адеми
Елизабета Бандиловска
Билјана Камчевска
Весна Макашевска
Маја Рауник Кирков
Емиљ Сулејмани
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Теоретски основи 

Важна цел на проектот DEAL е да се промовираат позитивните аспекти 
на  усвојувањето на јазикот. Крајната цел е социјалната инклузија на 
децата во неповолна положба како резултат на културните разлики и на 
непознавањето на јазикот на образованието. За да се постигне целта 
на проектот, ги наведуваме основните принципи и почетни точки на кои 
го засновавме дизајнирањето на активностите: развој на писменоста, 
поврзување области за учење (трансдисциплинарност), повеќејазичност 
и јазична свест, интеркултурна компетентност, сеопфатност на различни 
форми на учење и иновации, креативност и разиграност.

3. 1. Писменост

Писменоста се смета за една од осумте клучни компетенции за доживотно 
учење. Документите на Советот на Европската Унија ја дефинираат 
писменоста како „можност за препознавање, разбирање, изразување, 
создавање и интерпретирање на поими, чувства, факти и мислења усно и 
писмено, со употреба на визуелни, звучни/аудио и дигитални материјали, 
во различни дисциплини и контексти“ (Службен весник на Европската 
Унија, 2018, C189: 8). Писменоста, според тоа, не е само знаење за 
пишување, односно познавање писмо и писмено изразување, како што 
честопати се подразбира. Таа е општа способност на поединецот да 
разбере, да толкува и да преобликува информации добиени од визуелни, 
аудио и дигитални извори на говорен или на пишан јазик. Ова значи дека 
развојот на писменоста бара владеење на јазикот, односно определен 
степен на јазична комуникациска компетентност. Имено, со оглед на тоа 
што терминот писменост подразбира толкување и трансформација на 
информациите, неопходно е јазикот на кој се развива писменоста да може 
да се користи самостојно и креативно од страна на секој поединец. Затоа 
е неопходно да се развие писменост на јазикот на кој поединецот зборува 
најдобро, а кај повеќејазични индивидуи и на повеќе јазици.
Кај децата кои се запишани на јазик различен од нивниот мајчин јазик, 

3
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односно не зборуваат на ниво на нивниот мајчин јазик или штотуку почнуваат 
да го учат јазикот со пристапување во образовниот систем, не постои 
доволно цврста јазична основа за развој на писменоста. Затоа, задачата 
на образовниот систем е двојна: да им се даде можност на децата да го 
совладаат јазикот, обезбедувајќи им истовремено и услови за развој на 
писменоста.
При обликувањето на активностите создадени во проектот, целта 
беше во текот на реализацијата на активностите со јасно дефиниран 
јазичнокомуникациски ефект, истовремено да се поттикне и да се создаде 
основа за развој на писменоста. Затоа, активностите се насочени кон 
вербално изразување, преобликување или толкување на определена 
содржина заснована врз визуелна, аудитивна или дигитална стимулација. 
На пример, во активноста А-28 „Секојдневно користам“ еден дел од 
учесниците треба да ја опишат функцијата на предметот што го гледаат 
на сликата, додека другиот дел од учесниците врз основа на тој опис 
треба да идентификуваат дали станува збор за предмет што се користи во 
определена професија.
Покрај поттикнување на писменоста во поширока смисла, активностите 
исто така го поттикнуваат развојот на писменоста во потесна смисла т.е. 
совладувањето на вештините за пишување на јазиците на проектот. Бидејќи 
целната група корисници на проектот се деца на рана возраст, активностите 
што го поттикнуваат развојот на писменоста во потесна смисла, главно, 
се насочени кон развој на предвештини за читање и за пишување и кон 
развој на почетната писменост: говорна анализа и синтеза, препознавање 
слог, препознавање букви и воспоставување врска меѓу глас и збор. На 
пример, во активноста А-8 „Волшебни скали“, децата треба да подредат 
зборови на нацртаните скали во зависност од бројот на слоговите – зборот 
со најмалку слогови на најниската скала, зборот со најмногу слогови на 
највисоката.
Покрај општата писменост која, како што споменавме порано, не е 
ограничена со тематика, дисциплина или контекст, владеењето на јазикот 
е неопходен предуслов за развој на оние видови писменост што се 
поврзани со определени дисциплини – како што се: математичка, научна 
или компјутерска писменост. Затоа, важно беше да се поттикне нивниот 
развој преку определени активности.

A 28

A 8
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3. 2.  Поврзување на подрачјата на учење – 
        трансдисциплинарност

Покрај (општата) надлежност за писменост, клучните компетенции за 
доживотно учење вклучуваат развој на компетенции за одделни дисциплини, 
како што се: математички компетенции, научни компетенции или дигитални 
компетенции (Службен весник на Европската Унија, 2018, C189). За 
развој на овие компетенции е потребно не само да се знаат фактите 
за определени научни дисциплини туку и можноста и подготвеноста да 
се користи знаење за определеното поле за да се објаснат, на пример, 
(природни) феномени, да се решат (математички) проблеми, да се создадат 
(дигитални) содржини и сл. Иако се насочени кон одделни дисциплини, тие 
имаат и заеднички карактеристики – вклучуваат развој на способноста 
за логично, рационално, систематско и креативно размислување, 
како и познавање на терминологијата и на јазичните форми во кои се 
изразени. Во образовните системи на земјите партнери во проектот, 
овие компетенции традиционално се развиваат во различни области 
или  наставни предмети. Но за нивниот целосен развој е потребно да се 
надминат нивоата на монодисциплинарност. На пример, потттикнувањето 
на логичното размислување во математиката сигурно ќе придонесе за 
логично размислување во разбирањето на некои природни појави.

Особено е важно учениците што не учат на својот мајчин јазик да ги усвојат 
речникот и јазичните обрасци што ги користи секое подрачје. Покрај 
разбирањето на термините на одделните области, општото ниво на јазични 
и на комуникациски вештини на учениците, исто така, е важно за развој на 
математичката и на научната писменост. На пример, во реченицата „Ако 
имате девет бонбони, а некој ви земе или некому дадете две, колку бонбони 
ќе ви останат?“ – учениците мора да разберат дека трите различни глаголи 
во една реченица значат дека е применета аритметичката операција за 
одземање за да се добие точниот одговор. На учениците кои се вклучени 
во образованието на јазик различен од нивниот мајчин јазик, треба да им 
се овозможи да развијат јазични комуникациски вештини за да може да 
развиваат и други компетенции.
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Затоа, при обликувањето на активностите создадени во проектот, една 
од целите беше да се поттикне или да се создаде основа за развој на 
други видови писменост за време на реализирањето на активностите со 
јасно дефиниран лингвистички и комуникациски исход. Ова е овозможено 
преку интеграција на различни области на учење, т.е. преку дизајнирање 
активности така што нивната тема или цел е јасно фокусирана на различни 
научни и уметнички дисциплини. На пример, во активноста А-52 „Колку…?“ 
освен совладување на речникот поврзан со именување домашни и диви 
животни, децата развиваат и математичка писменост.
На овој начин е направен  исчекор од монодисциплинарноста (насоченост 
исклучиво кон јазичните цели) кон трансдисциплинарноста. Ова се 
манифестира преку активностите во корелација со други предметни 
области (физичка и здравствена култура, природа и општество, музичка и 
ликовна уметност) и во насоченоста на активностите за развој на различни 
видови писменост (читачка, математичка, научна, медиумска, дигитална, 
повеќејазична и мултикултурна писменост).
За време на работата врз проектот беше постигната трансдисциплинарност 
како на хоризонтално, така и на вертикално ниво. Хоризонталната 
трансдисциплинарност подразбира соработка на членовите на проектниот 
тим кои се експерти во различни научни, уметнички и стручни области. 
Активностите што тие заеднички ги осмислуваа вклучуваат елементи 
кои припаѓаат на различни области – јазичното поле секогаш е почетна 
точка за интеракција со литературата, уметноста, компјутерските науки, 
математиката, општествените и природните науки.
Вертикалната трансдисциплинарност се постигнува преку активно учество 
на членовите на проектниот тим од различни институции и образовни 
контексти (основно училиште и факултети кои образоваат наставници 
за одделенска и за предметна настава во основното и во средното 
образование), што се рефлектира во активностите прилагодени за деца 
од различни возрасти.

A 52
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При дизајнирањето на активностите е земен предвид фактот дека 
околината на децата за кои активностите се наменети е повеќејазична и 
мултикултурна. Децата во семејството користат еден или неколку јазици, 
различни од јазикот на образовниот систем. Една од важните задачи на 
образовниот систем е да ја поддржи повеќејазичноста на своите учесници 
и да обезбеди можност за нејзин развој. Важно е да му се овозможи на 
детето да ги користи сите јазици што ги знае на соодветен и ефикасен 
начин во комуникацијата. Документите на Советот на Европската Унија 
наведуваат дека компетенцијата на повеќејазичноста е тесно поврзана со 
компетенцијата за писменоста. Повеќејазичната компетентност се однесува 
на можноста да се разберат, да се изразуваат и да се интерпретираат 
мислите, идеите, фактите и чувствата на различни јазици (Службен весник 
на Европската Унија, 2018, C189: 9), без оглед на нивното ниво на знаење, 
како и без оглед дали тие се јазици што лицето спонтано ги владее или ги 
учи како странски јазици.
За да се постигне насочена повеќејазичност, говорниците, меѓу другото, 
треба да ја развијат јазична свест. Во поширока смисла, терминот се 
однесува на подигнување на свеста за постоење различни јазици ( јазична 
разновидност) и на тој начин сузбивање на јазичните предрасуди и 
поттикнување интерес за други јазици. Но поимот лингвистичка свест 
понекогаш се изедначува со еден од неговите типови – метајазична 
освестеност. Метајазичната освестеност се однесува на свеста за јазикот 
како систем – елементи од кои се состои (гласови и зборови) и правилата 
со кои овие елементи се внесуваат во корелација ( јазични форми и 
нивните функции). Со развојот на металингвистичката свест, децата ги 
забележуваат карактеристиките на јазичната структура на различни јазици, 
што ја зголемува ефикасноста во нивната употреба.
При обликувањето на активностите создадени во проектот DEAL, посебно 
внимание се посвети на нивната соодветност за развој на повеќејазичноста, 
како и на нивната ефикасност за развој на јазичната свест. Сите 
активности, главно, се насочени кон поттикнување на учењето на јазикот 
на официјалните земји кои учествуваат во проектот (хрватски, македонски 
и словенечки). Сепак, повеќето активности може да се користат и за да 

3. 3. Повеќејазичност и јазична освестеност 
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се охрабрат учениците да го совладаат својот мајчин јазик, како и да 
го совладаат јазикот на животната средина и да учат странски јазици 
(сите активности, исто така, се достапни на англиски јазик). Покрај тоа, 
англискиот јазик на активноста може да биде помош во пренесувањето 
на значењето со оглед на тоа што реализаторот најчесто не го познава 
мајчиниот јазик на детето. Активностите, обично, се исти на сите четири 
јазици. Мал дел од активностите имаат јазична специфичност, на пример, 
активноста A-10 „Поврзи ги буквите“, која се темели на специфичната 
азбука на определен јазик. Но оваа активност е лесно прилагодлива и за 
другите јазици.
Во јазично хетерогени групи на деца, истата активност може да биде 
насочена кон различни јазици (мајчиниот јазик на учениците и јазикот 
на образованието или јазикот на образованието и странскиот јазик што 
децата го учат на училиште...) со цел да се развие јазична свест кај сите 
ученици.

Дел од активностите е конкретно насочен кон развој на металингвистичката 
свест. Тоа се активности во кои, преку игра и спонтано, вниманието на 
децата е насочено кон структурните елементи на определениот јазик. 
Активностите имаат цел да забележат одделни структури, да ја илустрираат 
нивната функција и да ја поттикнат нивната правилна употреба, што како 
крајна цел ги има спонтаното усвојување на јазикот и неговата соодветна 
употреба. На пример, активноста А-2 „Обој ги зборовите“ е насочена 
кон определување на граматичкиот род кај именките и кај придавките и 
нивно усогласување во однос на родот, додека активноста А-80 „Броевите 
бараат зборови“ е насочена кон препознавање граматички различни 
форми на зборовите што изразуваат време. Иако сите три целни јазици се 
јужнословенски јазици, сепак тие се разликуваат во нивната граматичка 
структура, елементи и правила. Затоа, активностите насочени кон развој 
на металингвистичката свест не може да бидат преведени, па мораше да 
се прилагодат за секој поединечен јазик.

A 10

A 2

A 80
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Децата за кои се насочени активностите создадени во рамките на проектот 
DEAL, покрај јазикот, многу често имаат културно потекло различно од 
другите деца во образовниот систем во кој се вклучени. На овие деца е 
потребно да им се обезбедат што повеќе можности за учење и за средби со 
други култури и учесници во воспитно-образовниот систем, како и размена 
на културни искуства и знаења. Затоа, важна цел на воспитно-образовните 
активности треба да биде развојот на интеркултурните компетенции – 
можноста за соодветно комуницирање со припадници на друга култура. 
Меѓукултурната компетентност не се однесува само на воочувањето на 
сличностите и на разликите меѓу културите т.е. знаењата за различните 
култури, туку и на развојот на позитивни ставови кон различните култури, 
вештината на културно соодветна комуникација и свесноста за себе 
и за другите. Меѓукултурната компетентност е важна компонента во 
обликувањето на идентитетот на повеќејазичните индивидуи и во личниот 
развој на поединецот. Затоа, нејзиниот развој треба да биде составен дел 
од секое насочено учење на определен јазик.

3. 4. Меѓукултурни компетенции

3. 5. Различни форми на учење

Факт е дека децата не го учат јазикот само во училиштата и со формално 
учење. Постојните активности за стекнување јазик и развој на писменоста 
честопати се прилагодуваат само на формалното, учењето во училиштата, 
а премалку внимание се посветува на другите форми на учење. Затоа, 
еден од основните принципи во обликувањето на активностите е нивната 
можност за реализација во сите ситуации. Водени од фактот дека престојот 
на децата во простор, игра и дружење е можност за   учење на јазикот, 
посебно внимание се посветува на владеењето со јазикот и на развојот на 
писменоста во неформални и информални активности за учење. Важноста 
за користење на секоја ситуација за учење и за развој на јазичните вештини 
за комуникација, исто така, е нагласена во документите на Советот на ЕУ во 
кои се вели дека поединците „треба да учат јазици формално, неформално 
и информално во текот на животот“ (Службен весник на Европската Унија, 
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2018, C189: 9).
Меѓународната организација за економска соработка и развој (ОЕЦД) ги 
дефинира овие три типа учење на следниов начин (OECD, n.d.; Werquin, 
2007., Faure, Learning to be, UNESCO Repor t, 1972):
а) Формалното учење претпоставува институционално образование со 
јасно дефиниран и определен систем на образование. Тој е секогаш 
правно дефиниран, а крајниот резултат е стекнување определени знаења 
и вештини.
б) Неформалното учење како форма на учење што вклучува 
вонинституционални образовни активности преку кои се стекнуваат 
определени знаења, исто така, е пропишано со определена програма, а 
учеството во таквите активности е доброволно.
в) Информалното учење подразбира различни форми на стекнување 
знаења и вештини кои вклучуваат самоиницијативни или спонтани форми 
на образование, т.е. спонтани форми на трансфер на знаења, ставови, 
вештини.

Пример за формално учење е системот за основно и за средно образование, 
пример за неформално учење се разни организирани курсеви, а пример 
за информално учење е играта на деца со врсници и со возрасни.
Важно е да се потенцира дека сите три форми на учење може да се 
реализираат во рамките на формалното училишно образование: формално 
– во училницата со наставник, неформалното – на патување, посета на 
театар или настан и информалното – на одмор, ужина и во сите форми на 
дружење.
Активностите создадени во рамките на проектот се осмислени за да го 
поттикнат стекнувањето јазик во различни ситуации на учење. Дел од 
активностите може да се реализираат во сите три форми на учење (на 
пример, активноста А-79 „Возбудлива трка“), додека за помал дел од 
активностите целниот контекст е формално учење затоа што нивната 
примена вклучува специфични компетенции на воспитувачите или на 
наставниците (на пример, активноста А-21 „Лингвистичка игра на скокање“).

A 79

A 21
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3. 6. Иновативност, креативност и игривост

Основна почетна точка за дизајнирање на активностите беше дека тие 
мора да бидат привлечни и интересни за децата, за да може за време 
на нивната реализација децата да бидат активни и ангажирани и да го 
совладаат јазикот преку игра и забава. Покрај тоа, активностите требаше 
да го исполнат критериумот за креативност – не само според начинот 
на формирање, туку пред сè во поттикнувањето на децата кон јазичната 
креативност. Покрај тоа, фокусот на јазичната креативност кон децата, 
како и кон елементот на игривост, овозможува истата активност да се 
спроведува повеќе од еднаш без да се направи предвидлива или здодевна 
за децата. Дел од активностите содржат и натпреварувачки елементи (на 
пример, А-79 „Возбудлива трка“) така што се очекува децата со задоволство 
да ги реализираат.
Со оглед на тоа што детето наидува на јазикот на образованието како јазик 
на наставата во вертикалата на образовниот систем по сите предмети, 
за усвојување на  јазикот и за развојот на писменоста е важно да се 
пристапи на таков начин што тој ќе се поврзе со сите области. Така, во една 
активност јазикот многу често е вербално поврзан со ликовноуметничкото, 
музичкото, физичкото или научното подрачје.
Овие почетни точки во синергичното поврзување придонесоа за иновации 
и за лесно реализирање на осмислените активности. Во прилог на 
синергијата на иновативноста и на едноставноста е фактот дека во некои 
активности на веќе познати детски или социјални игри им се дава нов, 
различен начин на реализација со јазична содржина (на пример, А-79 
„Возбудлива трка“ или А-27 „Садови и капаци“).

A 79

A 79
A 27



2018-1-HR01-KA201-047499
19

Структура за опис на активностите

Во рамките на проектот се развиени вкупно 80 активности. Во Базата на 
податоци тие се означени со број и со име:

4

А-1 Волшебни картички
А-2 Обој ги зборовите
А-3 Мууу или aв-aв
A-4 Нашиот свет, нашата мапа
А-5 Зборови од кутија
А-6 Покривка од зборови
А-7 Ловец на букви
А-8 Волшебни скали
А-9 Шарени чорапи
А-10 Поврзи ги буквите
A-11 Приказни од волшебната капа
А-12 Лов на зборот
А-13 Запознај ги животните
А-14 Каков звук слушам?
А-15 Градиме град
А-16 Кога, како, што?
А-17 Ајде да нацртаме чудовиште
А-18 Ова сум јас, ова си ти
А-19  Одење на пазар
А-20 Колку зборови има во реченицата?
А-21 Лингвистичка игра на скокање 
А-22 Зајко-зајко
А-23 Зуење и свиркање
А-24 Еко-еко
А-25 Пријателство
А-26 Куќа од зборови
А-27 Садови и капаци
А-28 Секојдневно користам
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А-29 Парови
А-30 Чиј миленик е гладен?
А-31 Ајде!
А-32 Гнездо
A-33 Направи број
А-34 Стоп полиција!
А-35 Чајанка
A-36 Што има во собата?
А-37 Зошто? Кога? Каде?
А-38 Фрли коцка
А-39 Шах-мат
A-40 Најди го и препознај го својот пријател
A-41 Во тенџере, во сад
А-42 Одглуми и кажи
А-43 Ајде да подготвиме ручек
А-44 Нашето мени за појадок
A-45 Создаваме мени за ресторан
А-46 Во моето опкружување можам да видам
А-47 Ајде да одиме на лекар
А-48 Славење роденден
А-49 Покана за роденденска забава
А-50 Ајде да подготвиме вечера
А-51 На излет
А-52 Колку…?
А-53 Птиците играат
A-54 Јас ви раскажувам приказна
A-55 Броиме во круг
А-56 Удри ме
А-57 Разиграна азбука
А-58 Како папагал
А-59 Обоена ајкула
А-60 Автомобил и семафор
А-61 Знамиња и земји
А-62  Игра „Статуа“
А-63 Скокни долу
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А-64 Лево-десно
A-65 Што правам јас – повторувај по 
мене
А-66 Откриј ја збунувачката слика
A-67 Играј на подот!
А-68 Кажи БУМ!
А-69 Еден, два, три –дејствувај сега!
А-70 Трка со зборови
А-71 Практиката прави... реченица
А-72 Месеците минуваат
А-73 Што гледаш?
A-74 Фати го ритамот
А-75 Почнуваме со пишување
А-76 Ајде да го запознаеме театарот
А-77 Кукли
А-78 Граматички Х - О
А-79 Возбудлива трка
А-80 Броевите бараат зборови

Имињата на активностите беа избрани да бидат лесно запаметени, 
карактеристични, да укажуваат на целта или на содржината на активноста, 
но и да бидат интересни и привлечни за крајниот корисник – детето. Името 
е определено од една од следниве одредници: тема (на пример, A-60 
„Автомобил и семафор“; A-76 „Да го запознаеме театарот“; А-47 „Ајде да 
одиме на лекар“), активности или вештини што преовладуваат во неа (A-54 
„Јас ви раскажувам приказна“; А-55 „Броиме во круг“; А-75 „Почнуваме со 
пишување“), а често содржат и елементи на забава и на игра (на пример, 
А-59 „Обоена ајкула“; А-80 „Броевите бараат зборови“).
Целта на ваквото именување беше, веќе со самото име, да се стимулираат 
интересот и љубопитноста на детето да открива и да учествува во 
активноста – играта.

Секоја активност е опишана на ист начин, т.е. описот на секоја активност 
содржи елементи кои служат како упатство за реализаторите за нивно 
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4. 1. Корисници на активностите 

Дете – Имајќи предвид дека активностите се наменети за реализација 
со деца од рана и од предучилишна возраст, како и со ученици од 
основно училиште, терминот дете или деца се користи во описите на сите 
активности. Покрај тоа, повеќето активности може да се реализираат 
во сите три форми на учење: формално, неформално и информално, и 
како што зборот ученик се однесува на учесник во формалниот процес 
на учење, ова е дополнителна причина зошто зборот дете се користи во 
описите на активностите.

Соодветната возраст е означена како возрасна група на деца за кои 
првенствено е наменета активноста. Возрасните групи во описот на 
активностите се определуваат според развојниот период на детето: 
3-5, 6-8, 9-11, 12-14 години и служат како упатство за реализаторот 
при планирањето и при изборот на активностите. Означувањето на 
возрасната група е информација за реализаторот која ги покажува нивото 
на вонјазично (или нелингвистичко) и јазично знаење и способностите 
на детето за спроведувањето на определена активност. На пример, ако 
активноста бара детето да може да чита и да пишува, без оглед на нивото 
на нелингвистичкото знаење што се очекува, соодветната возраст не може 
да се обележи со 3-5 години.

избирање и спроведување. Тоа се: име на активноста, цел на активноста, 
соодветна возраст, тема, контекст на учење, материјал потребен за 
спроведување на активноста, корелација,  предвидено времетраење, 
прилагодливост на времето, употреба на технологија, форма, фокусирање 
на писменоста, тек на активноста, материјал од Базата на податоци.
Определени елементи, исто така, се поставени како критериуми за 
пребарување во Базата на податоци (види Поглавје 2).
Сите овие елементи во описот на активностите се избрани за да обезбедат 
што посеопфатни и попрецизни информации за корисникот на активноста, 
целта на активноста, условите и начините за реализација. Секој од нив ќе 
го објасниме подетално.
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A 37
A 39
A 24

Определувањето на соодветната возраст се врши според мислењето на 
проектниот тим, односно за која возраст опишаната активност ќе биде 
најсоодветна за детето. Се разбира, оваа определба не секогаш се 
покажува точна во практиката. Честопати во групи, децата се со различна 
возраст, различни јазични вештини и културно потекло. Реализаторот 
имајќи ги предвид овие околности, интересите и можностите на децата, 
може да  реализира определена активност без оглед на предложената 
возраст.
Затоа, во некои активности се наведени неколку возрасни групи (на пример, 
А-37 „Зошто? Кога? Каде?“; А-39 „Шах-мат“; А-24 „Еко-еко“). За групата 
на помала возраст е наменета основната примена на активностите, а со 
групата на поголема возраст е можно да се продолжи со активностите 
како што е предложено во описот или на начин на кој реализаторот смета 
дека е соодветно за децата со кои работи.

4. 2. Намена на активностите

Целта на активноста е определена според јазичната и тематската 
ориентација. Јазичната цел се однесува на зголемување на нивото на 
јазичната свесност (на пример, бележење на гласовната структура на 
зборовите, бележење на граматичките карактеристики), развојот на јазични 
активности (слушање, читање, пишување и зборување) и поттикнување на 
јазичното изразување (на пример, опишување, раскажување, зборување, 
драматизирање и сл.). Тематското определување на целта на активноста 
се однесува на основните области на материјалниот и на нематеријалниот 
свет.

Темата ја определува најмалата содржинска целина на активноста.
Сите поединечни содржинско-тематски единици на активностите може да 
се поделат според 10 клучни тематски поими:

• јазични поими (теми): граматика, слогови и зборови, глас/буква, азбука

• јазична креативност (теми): пишување, зборување, читање, говорење

• математички поими (теми): броеви, броење, геометриски форми
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• храна (теми): овошје, зеленчук, садови, менија

• слободно време (теми): играчки, спорт, книги/сликовници

• материјална околина (теми): куќа и домување, предмети, згради, 
институции, пари, облека, бои

• природна околина (теми): природа, звуци, сезони, месеци

• растенија, животни и храна (теми): животни, овошје, зеленчук

• човечки и меѓучовечки односи (теми): чувства, пријателство, луѓе и 
професии, делови од телото

• простор и движење низ просторот (теми): сообраќај, просторна 
ориентација, движење

Според овие 10 тематски термини може да се бараат активности во Базата 
на податоци. Методот за пребарување е опишан во последниот дел од овој 
прирачник.

Корелацијата се користи како термин што ја дефинира поврзаноста 
на јазикот со другите дисциплини или предметни области во рамките 
на опишаната активност: физичка и здравствена култура, природа и 
општество, музичка и ликовна уметност. На пример, активностите што 
содржат движење или танц се означени како корелација со физичката 
и здравствената култура, доколку нивната содржина е поврзана со 
природни или со социјални настани и феномени, се наведува корелација со 
природата и општеството, а ако содржат музичко или ликовно изразување, 
во корелацијата се наведуваат ликовната и музичката уметност.
На пример, активноста А-15 „Градиме град“ подразбира корелација меѓу 
физичката и здравствената култура, ликовната уметност, природата 
и општеството. Движење низ имагинарен град, од една до друга точка 
(библиотеки, училишта, маркети и сл.) со зборување и со цртање 
подразбира поврзување на горенаведените области. Активноста А-33 
„Направи број“ е поврзана со математиката и со физичкото образование 
затоа што содржи вежбање, движење, броеви и геометриски форми како 
математички концепти.

A 15

A 33
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Фокусот на писменоста покажува кои видови писменост се развиваат со 
определена активност: читачка писменост, математичка писменост, научна 
писменост, медиумска писменост, дигитална писменост, повеќејазична и 
мултикултурна писменост.

Резултатите ги наведуваат ефектите што децата ги постигнуваат со 
реализацијата на  активностите. Резултатите помагаат во планирањето 
на активностите. Реализаторот треба да избере определена активност 
врз основа на тоа што сака да постигне со децата (на пример, може да 
именуваат домашни животни, може да го делат зборот на слогови, може 
да ја опишат просторијата во која се наоѓаат). Резултатите претставуваат 
усвојување на содржини, факти и способности што децата ќе ги развиваат 
при реализацијата на активноста. Според тоа, резултатите се фокусирани 
на стекнување предвештини за читање и за пишување, за почетно читање 
и пишување, за владеење со одделни граматички структури, за јазични 
активности (пишување, читање, слушање и  говорење) и за јазично творење. 
Важно е да се потенцира дека неколку различни активности имаат исти 
резултати, т.е. дека често се очекува една активност да постигне повеќе 
од еден резултат.

4. 3. Услови за реализирање на активностите

Контекстот на учење е определен од тоа дали активноста е погодна за  
реализација во формално, неформално или информално учење.
За секоја активност секогаш се дава основен контекст на учење. Бидејќи 
фокусот беше ставен на сите форми на учење, покрај формалното, 
преовладуваат активности што може да се спроведат во неформални и во 
информални услови. Сепак, реализаторите кои се наставници, исто така, 
може да воведат вакви активности како дел од лекцијата во формалното 
(училишно) учење. Бидејќи неформалното и информалното учење немаат 
цврсти граници, и двете активности ги наведуваат обете можности и 
зависи од реализаторот како и кога ќе ги користат.
На пример, во активноста А-17 „Нацртај чудовиште“, контекстот за 
учење е дефиниран како неформален бидејќи овој вид цртање со опис и 
елементи на игра и натпревар многу добро се вклопува во програмите за 

A 17
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реализација надвор од училиштето. Но активноста, исто така, е изводлива 
и во формален контекст. На пример, во текот на училишниот час по 
Македонски јазик може да се спроведе во рамките на наставната единица 
за опишување, на часот по Природа и општество може да се вклопи во 
учењето за човечкото тело, а може да се поврзе и со математиката при 
усвојувањето на концептите за броеви, додавање и одземање.

Формата на активноста се однесува на начинот на организациската 
работа – дали  активноста се спроведува со деца во групи, индивидуално 
или во парови. Некои активности може да се спроведат во неколку форми. 
Понекогаш тоа ќе зависи од утврдените цели, возраста на децата или 
нивниот број, така што реализаторот може да утврди во која форма ќе ја 
изведе активноста.

Предвиденото времетраење укажува на оптималното времетраење на 
активноста. Значаен дел од активностите се со кратко траење од 5-10 
минути, така што во формален контекст е можно да се извршат во различни 
фази на наставниот час.

Прилагодливоста на времето се однесува на можната промена на 
содржината на активностите со цел да се скрати или да се продолжи 
времето на реализација. Доколку активноста е прилагодлива на времето, 
реализаторот сам ќе процени колку време ќе помине со децата со одделна 
активност, дали ќе ја спроведе во скратена верзија, ако е можно, или 
дали ќе продолжи да ја надоградува. Активноста може да се прошири така 
што основната активност ќе биде проследена со продолжение, онака како 
што е содржано во дадениот опис или на начин осмислен од страна на 
реализаторот.

Употребата на технологијата определува дали технологијата е неопходна 
за некоја активност. Бидејќи многу активности се наменети за неформално 
и за информално  реализирање, се води грижа за нивното осмислување 
така што тие може да се спроведат без употреба на технологија. Сепак, 
секоја активност може да се изврши и со (достапна) технологија. На пример, 
цртежите, сликите и текстуалните картички од Базата на податоци може 
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да се отпечатат како картички. Но, ако постои технологија (компјутер, 
проектор), а содржината го дозволува тоа, можно е да се извршат 
активности со технологија, слики и картички кои може да бидат прикажани 
на компјутер.

Материјалот потребен за извршување на активноста е она што 
реализаторот однапред треба да го подготви за да ја изврши активноста, 
на пример: ножици, лепак, обоена хартија итн. Примери на реченици, 
зборови, звуци, слики и слични стимули се наведени како материјали што 
се наоѓаат во Базата.

4. 4. Начин на спроведување на активностите

Текот на активноста е опис на спроведувањето на активностите и се 
состои од неколку делови:

Подготовка: Се наведува сè што реализаторот треба да подготви пред 
да ја изврши активноста: потребни предмети (на пример, ножици, лепак, 
хартија, креда) и содржина од Базата на податоци (на пример, слики, 
цртежи, текст-картички или текстови со упатства за реализаторот) што 
треба да се подготват пред спроведувањето на активноста. Во зависност 
од активноста, подготовката ги опишува просторните услови на примена и 
просторна распределба на децата и на материјалите.

Главен дел на активноста: Текот и начинот на спроведувањето на 
активноста се детално и прецизно опишани. Задачите и активностите на  
реализаторот, активностите и очекувањата од децата се јасно дефинирани.

Продолжение на активноста: Доколку постои можност да се продолжи, 
да се смени или да се дополни спроведувањето на активности, се 
дадени конкретни предлози за продолжување. Предлозите се насочени 
хоризонтално – проширување на содржината (на пример, да се направи 
истата активност со друг материјален и во друг просторен контекст) 
или вертикално – да се прошири активноста со посложени јазични или 
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просторни изведби (на пример, морфолошки и синтаксички промени – да 
се создадат реченици и текст по дадени зборови; посложено движење и 
прикажување).

Материјалот за Базата на податоци и поттици за спроведување на 
активностите му е достапен на давателот на услугата во Базата на податоци. 
Подготвените материјали може да бидат тестирани, репродуцирани и 
подготвени за употреба од страна на децата или може да бидат прикажани 
на компјутер, таблет или мобилен телефон, во зависност од активноста и 
од просторните и материјалните услови.

Во Базата на податоци се достапни различни видови поттици за 
спроведување на активностите:
Слики, цртежи, шаблони за игри – сите слики и сите цртежи т.е. 
графички материјали се изработени за потребите на проектот DEAL. Тие 
се дело на членови на проектниот тим и, покрај целта за која се создадени 
(спроведување јазични активности создадени во рамките на проектот 
DEAL), тие не смеат да се користат за други цели. Исто така, освен на 
начинот предвиден со описот на индивидуалната активност (на пример, 
цртежи за боење), тие не можат да бидат изменети или преработени. 
Доколку се користат во интегрална и во оригинална форма за спроведување 
други активности за учење, дизајнирани од реализаторот или како дел 
од наставните материјали за употреба во училницата, потребно е да се 
наведе нивниот извор. Графичките материјали создадени за проектот 
DEAL не може да се користат како илустрации или како дел од печатени 
материјали од автори или од уредници што не учествуваат во проектот 
DEAL.
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Текст-картички – содржат букви, зборови 
или реченици кои се наменети за децата 
како поттик за  реализација на активноста. 
Сите тие се унифицирани графички и 
визуелно и се направени специјално 
за секоја индивидуална активност. Тие, 
исто како и цртежите и сликите, треба 
да се отпечатат при извршувањето на 
активностите, без никакво прилагодување.

Шаблони со текст за реализаторот 
– содржат примери на текстови што 
реализаторот ги изговара за време 
на активноста за да ја постигне целта 
(реченици, прашања, одговори; примери 
на песни и приказни кои се почетна точка 
за активноста, разни други извори за 
дополнување на активноста). Тие може да 
бидат отпечатени или да се користат на 
компјутер, таблет или на мобилен телефон.
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                  A 02 Обој ги зборовите

Цел на активностa:
• учење именки и придавки
• категоризација на зборови
• активно слушање

Соодветна возраст: 7-9, 10-14 години (во зависност од познавањето на 
јазикот)
Тема: не е одредена
Контекст на учење: неформален
Потребен материјал за спроведување на активноста: моливи во боја 
(дрвени боици), флеш-картички со текст (од Базата на податоци).
Корелација: наука и социјални студии, визуелни уметности
Предвидено траење: 20-30 минути
Прилагодливост на траењето: да
Употреба на технологија: не
Форма на активноста: групна работа, работа во парови

Примери на опишаните активности 5

A 02

Со цел јасно да се покаже на конкретен пример начинот на формирање на 
описот на активностите и начинот на кој во нив се претставени наведените 
теоретски принципи, во продолжение даваме пример за две активности.

Активноста „Обој ги зборовите“ содржински е определена од следниве 
клучни зборови: јазични термини, материјално опкружување, растенија, 
животни и храна.
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Резултати:
• детето осознава дека именките имаат карактеристика на родот што го 
претставуваат
• детето може да го препознае родот на именката
• детето може да поврзува придавки и именки според родот
Фокус на писменоста: читачка писменост, природонаучна писменост

Тек на активноста:
Подготовка: Реализаторот ги подготвува картичките со именки од машки, 
женски и среден род. Именките се напишани во различни бои во зависност 
од родот, на пример, машки род во сина, женски род во црвена и среден 
род во жолта боја. Подготвените картички се прикачени на таблата или на 
ѕидот, а реализаторот бара од децата да допрат одреден збор. Откако ќе 
го земе зборот, детето може да се обиде да го прочита. Ако некои зборови 
сè уште им се тешки за читање на децата, реализаторот треба да им 
помогне во читањето. Тој треба да провери дали сите деца го разбираат 
значењето на сите именки.

Главен дел на активноста: Реализаторот ги подготвува картичките со 
придавки. Сите придавки се во различен род и сите се отпечатени за да 
бидат лесни за препознавање. Детето одбира една придавка и ја чита, 
обидувајќи се да ја прилагоди кон именката. Придавката и именката треба 
да се совпаѓаат според родот. Ако правилно го направи тоа, детето ја 
обојува придавката со иста боја како именката (сина за машки, црвена за 
женски и жолта за среден род).

Забелешка: една придавка може да одговара на повеќе од една именка.
Продолжение на активноста: Детето може да направи реченици со обоена 
именка и придавка или да ги менува придавките во зависност од именката.

Основен материјал:
• картички (испечатени во боја) со различни именки
Именки од машки род: автомобил, балон, воз, гулаб, ѕид, коњ, лав, нос, 
слон, трактор, цвет, џеб
Именки од женски род: жаба, зебра, ѕвезда, игла, книга, линија, маса, 
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мачка, рака, риба, срна, флејта
Именки од среден род: бебе, дрво, јаболко, куче, млеко, море, небо, око, 
пиле, село, сонце, стакло
• картички со напишани придавки:
голем, шарен, мирислив, видлив, длабок, зелен, остар, тврд, нов, сребрен, 
мал, сочен, ладен, мек, сив, страшен, виолетов, смешен, убав, син, добар, 
црвен, долг, брз, жолт, празен

„Обој ги зборовите“ е пример за граматичка активност што е во 
корелација со областите: природа, општество и ликовна уметност и е 
насочена кон читачка и научна писменост. Наменета е за постари деца и 
за деца со повисоко ниво на познавање на јазикот. Нејзина основна цел е 
усвојување именки и придавки и подигнување на свеста за граматичката 
врска меѓу нив според која тие се согласуваат (на пример, црвен фустан, 
а не црвено фустан), односно за согласувањето меѓу овие зборови 
според граматичките категории: род, број и определеност. Вежбањето 
и повторувањето честопати се непопуларни активности во формалното 
учење доколку тие секогаш се изведуваат на ист начин. Затоа активноста 
дизајнирана на овој начин може да биде предизвик и во наставата. Ова 
е еден од можните начини и се нудат различни опции за прилагодување. 
Потребна е подготовка на материјали од Базата.
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Активноста „Секојдневно користам“ содржински е определена со клучните 
зборови: материјална околина, човек и меѓучовечки односи.

A 28 Секојдневно користам  

Цел на активноста:
• учење зборови и категоризација
• именување професии (во машки и во женски род) и специфични предмети 
за нив
• создавање нови зборови за професии

Соодветна возраст: 3-5, 6-8, 9-11 години
Тема: дневни активности, инструменти за професии
Контекст на учење: неформален
Потребен материјал за спроведување на активноста: картички со слики 
од Базата на податоци.
Корелација: природни науки и социјални студии, визуелни уметности
Предвидено траење: 20 минути
Прилагодливост на траењето: не
Употреба на технологија: не
Форма на активноста: работа во парови, групна работа

Резултати:
• детето го разбира принципот (на употреба) според кој некои зборови 
може да се поврзат во пар или во група (категоризација)
• детето станува свесно за разликите и за сличностите меѓу полот и 
граматичкиот род
• детето може да објасни како се користат определени предмети
• детето може да именува машки и женски форми за професии
Фокус на писменоста: природонаучна писменост, мултикултурна и 
повеќејазична писменост

A 28
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Тек на активноста:
Подготовка: Реализаторот подготвува слики од Базата на податоци. 
Принципот на подготовка на една слика може да содржи занимања/
професии и предмети што ги користат луѓето во нив.

Главен дел на активноста: Децата треба да бидат поделени во две групи 
или во парови. Едната група добива слики од занимања/професии, а 
другата група добива слики од предмети што се користат во тие занимања. 
Едно дете го опишува предметот на сликата, а она дете што има слика на 
професијата во која се користи тој предмет, треба да го препознае и да 
го пријави. На пример, едно дете вели: Имам предмет со кој можам да 
ја чешлам косата. Друго дете одговара: Тоа е она што ми треба, јас сум 
фризер.

Продолжение на активноста: На едно дете може да му се дадат неколку 
случајно одбрани слики со предмети, а другите деца добиваат слика на 
едно занимање. Од сите слики со предмети, детето треба да ги избере 
оние што може да се користат за неговото занимање и мора да знае 
да објасни како се користат. Победникот е оној што ги собира повеќето 
предмети и може да објасни како се користат.

Забелешка: Начинот на препознавање зависи од возраста на децата. На 
пример, помалите деца може само да именуваат: фризер. Реализаторот 
може да додаде и слики.

Основен материјал:
• картички со слики/цртежи
наставник – училишна табла
доктор – стетоскоп
готвач – тенџере и дрвена лажица
сликар – четка и палета
чистач – метла
цвеќар – букет цвеќиња
возач – автобус
продавач – каса
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пожарникар – противпожарен камион/црево
полицаец – знакот СТОП
библиотекар – книга

„Секојдневно користам“ е пример за посложена активност што е 
во корелација со областите: ликовна уметност, природа и општество и 
се фокусира на природонаучната, повеќејазичната и мултикултурната 
писменост. Погодна е за повеќе различни возрасни групи бидејќи може 
да се изврши многу лесно, во основната верзија има и повеќе можности 
за дополнување: од именување зборови, користење визуелен материјал, 
составување реченици, па сè до текст. Се очекува реализаторот да 
биде слободен и креативен за да направи своја сопствена адаптација на 
опишаните активности. И овде, треба да се потенцира дека, во случај на 
неразбирање, треба да се користи мајчиниот јазик на детето и англискиот 
јазик како медијаторски јазик. Ликовната уметност овде, исто така, е 
универзален пренесувач на непознатото значење на зборовите.
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Методички насоки за реализација на 
активностите 

6

Главната цел на сите активности е усвојувањето на јазикот и развојот 
на писменоста. Наведената цел се постигнува со дидактичка игра која е 
присутна во суштината на сите активности. Детето секогаш игра активна 
улога во спроведувањето на активноста. Затоа реализаторот мора да знае 
како да го охрабри детето активно да учествува во неа. 

Спроведувачи на активностите

Една од почетните точки во обликувањето на активностите беше фактот 
дека во сите ситуации на учење јазик, децата не се наоѓаат исклучиво 
со луѓе што се формално образовани да го изучуваат јазикот. Ова е 
така само во формалниот образовен систем, во училницата. Децата се 
учесници во разни работилници и организирани дневни центри каде 
што се дружат, учат и играат. Тие често се во контакт со поединци што 
немаат формално јазично образование. Тоа се личности што децата ги 
среќаваат во прифатни центри, азили, засолништа и работилници за 
деца: волонтери, помагачи, социјални работници и сл. Во училишниот 
систем, тие може да бидат професионалци што се занимаваат со деца 
надвор од реализирањето на наставата (педагози, психолози, социјални 
педагози и сл.).  Затоа, активностите се дизајнирани така што може да  
ги реализираат сите потенцијални применувачи во институционални и во 
вонинституционални  контакти со деца во неповолна положба, без оглед 
на нивното формално образование.

Реализаторот  ја води активноста и често (како што е наведено и во 
активностите) по некое време им ја препушта својата улога на водач на 
децата. Реализаторот однапред мора да планира и да се запознае со 
активноста што ќе ја спроведе за да биде флексибилен во препуштањето на 
својата улога на децата, но и за да може да биде креативен во евентуалното 
натамошно осмислување на активноста. Исто така, реализаторот мора да 
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знае да направи проценка за учеството на децата во активностите. Ова 
значи дека мора да го препознае моментот за промена на определен дел 
од активноста, со цел да се задржи интересот на децата, или моментот 
кога да престане со активноста.

Интеракција и поддршка при реализацијата на активностите

Децата треба да се заинтересираат за активноста, најчесто за тоа би било 
доволно прикажувањето на подготвениот материјал, кажувајќи го името на 
активноста или давањето насоки за изведбата. Целта е децата да можат 
активно да учествуваат во активностите преку сите форми на изразување 
што ги охрабруваат: говорење, пишување, читање, броење, прикажување, 
движење, драматизација, цртање, танцување, музика и пеење. Во многу 
активности сето ова е поврзано и се проникнува меѓусебно. Кога 
реализаторот ќе почувствува дека децата се заситени од активноста, 
препорачуваме да ја прекине. Нема смисла да се принудуваат децата 
на натамошно учество во активноста. Исто така, ако детето не сака да 
учествува во активноста, може да се вклучи во нешто друго по сопствен 
избор. Реализаторот треба да му даде простор во самата група каде 
што тоа ќе биде можно, без детето да се чувствува одбиено. Ако детето 
покажува интерес, треба да му се дозволи да учествува во активноста во 
кое било време. Исто така е неопходно да се има предвид фактот дека 
некои деца може да бидат среќни да учествуваат во активноста, но нема 
да зборуваат за време на активноста. Во овој случај, исто така, децата не 
треба да се присилуваат да комуницираат, туку треба да им се овозможи 
да зборуваат кога и колку сакаат.
Реализаторот е јазичен и говорен модел за детето. Пожелно е да користи 
едноставен, пријателски расположен јазик за комуникација, да зборува 
јасно и разбирливо, на литературен јазик, честопати да ги повторува 
зборовите кои сака да ги усвои детето и да му даде можност на детето 
да се изрази вербално. На поправање на говорот на детето да работи 
индиректно, со повторување на точната форма, особено во помала 
возраст. Поради постигнување спонтаност во изразот на детето, понекогаш 
не е можно ниту е добро постојано да се поправаат децата. Не треба 
да се бара од детето цело време да повторува нешто правилно затоа 



2018-1-HR01-KA201-047499
38

што честопати резултатот ќе доведе до тоа детето да се затвори и да не 
сака да комуницира повеќе. Важно е да се биде свесен за фактот дека 
спонтаната комуникација и владеењето со јазикот е покорисно отколку да 
се поправа и да се инсистира на граматичка точност во реализацијата на 
активностите. Со ова се  прекинува спонтаноста, активноста престанува 
да личи на природниот начин на комуникација и усвојување на јазикот и се 
постигнува непожелниот ефект на „училификација“. Активностите мора да 
бидат и да останат игриви, спонтани, природни и едноставни, особено оние 
што се реализираат во неформални и во информални ситуации на учење. 
Добро е да се повика на помош личното чувство кое и реализаторот би го 
имал (и како возрасен) ако некој постојано го поправа на непознат јазик. 
Сигурно повеќето би изгубиле интерес за учење на јазикот. Пофалбата, 
исто така, е многу важна. Секој забележителен чекор на детето треба да 
се искористи за да се пофали напредокот на неговиот јазик. За детето 
е пофалба кога ќе му се каже: „Добро го кажа тоа“, „Браво, продолжи“, 
„Вака е во ред “, „Стануваш сè подобар“.

Пожелно е реализаторот, во зависност од тоа колку детето го познава 
новиот јазик, секогаш кога е можно да започне од познатиот, мајчин јазик 
на детето. Доколку е потребно, можно е да се започне од англискиот јазик 
како јазик посредник. Без оглед на тоа што реализаторот може да не го 
знае мајчиниот јазик на детето, со тоа ќе покаже почит и ќе гради однос 
на доверба со детето. Исто така, тоа може да биде можност за весели и 
опуштени игри во кои ќе се менува улогата на учениците и на наставниците, 
во кои децата со задоволство ќе учествуваат. Веќе е наведено дека многу 
активности го поттикнуваат развојот на интеркултурната компетентност. 
Особено кога се тргнува од обичаите и навиките што постојат во различни 
култури од кои доаѓаат децата. Сите активности се дизајнирани така што 
тоа е тема што ќе ги поврзе децата преку присвојување и разбирање 
на различностите. Реализирањето на ваквите активности е можност за 
запознавање, дружење и заемно прифаќање – социјална инклузија.
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Структура на Базата на податоци и на 
методот на пребарување

Целта на Базата на податоци на проектот DEAL е да овозможи лесно 
пребарување и прегледување, зачувување и печатење на содржината 
на мултимедијалните датотеки. Мултимедијалните датотеки се оние што 
содржат описи на активностите за стекнување јазик и се  претставени како 
текст и како различни придружни датотеки што содржат текст, илустрации, 
слики, аудио и видео. Базата на податоци е јавно достапна преку интернет, 
а пребарувањето се врши со користење веб-прелистувач. Таа ја користи 
најсовремената и бесплатна, широко позната и често користена услуга 
Google Disk.

7

7.1. Структура на Базата на податоци

Базата на податоци се состои од табели и од неколку меѓусебно поврзани 
мултимедијални датотеки. Датотеките се поврзани како целина со 
помош на Google-табелите (Spreadsheets) кои, покрај основниот опис на 
активностите, содржат и линкови до папки и до датотеки што заедно ги 
сочинуваат активностите за преземање на одделните јазици.
Во Базата на податоци се наоѓаат 80 активности за стекнување јазик. 
Активностите се опишани со помош на главните табели и со вкупно 1 697 
папки и датотеки што зафаќаат 1,5 GB-мемориски простор.
Базата на податоци се состои од главна табела што содржи почетен опис 
на секоја од активностите за пребарување и на придружните папки и 
медија-датотеки (Слика 1).
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Слика 1.  Структура на Базата на податоци за проектот ДЕАЛ

Главна табела 
*посебна за англиски, хрватски, 

македонски и словенечки јазик

Датотека со 
главен текстуален 

опис на 
активностите 

*посебна за англиски, 

хрватски, македонски и 

словенечки јазик

Главна мапа со 
активности и со 

текстуални датотеки 
пр. картички со 

текст 
*посебна за англиски, 

хрватски, македонски и 

словенечки јазик

Мапа со 
дополнителни 

мултимедиумски 
датотеки 

(илустрации, слики, 
звуци и видео)
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Главната табела (специјална за англиски, хрватски, македонски и словенечки 
јазик) содржи описи на 80 активности за стекнување јазик што се опишани 
со следниве атрибути, односно ги има следниве колони:

• реден број на активноста

• име на активноста

• клучни зборови

• возраст на учесниците

• контекст на учење

• корелација

• предвидено времетраење

• содржи слики (Да или Не)

• содржи звуци (Да или Не)

• содржи видеа (Да или Не)

• врска до текстуалната датотека од главниот опис на активноста

• врска до главната папка за активности

• врска до папката за датотеки со медиуми

Структурата и дел од содржината на главната табела се прикажани на 
Слика 2.
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Слика 2.  Структура и дел од содржината на главната табела во Базата 
на податоци ДЕАЛ



2018-1-HR01-KA201-047499
43



2018-1-HR01-KA201-047499
44

7. 2. Програмски алатки користени за изработка на Базата 

Стандардната, многу добро позната, широко прифатена и бесплатна онлајн 
услуга Google Drive се користеше за дизајнирање, внесување податоци 
и пребарување низ Базата на податоци за услуги. Покрај можноста за 
испраќање и чување разни типови датотеки преку интернет (текстови, 
цртежи, слики, звуци, видеа…) со помош на сродни апликации на Google, во 
соработка со други корисници може да се креираат текстуални датотеки, 
табеларни пресметки, презентации, анкетни прашалници или тестови, 
цртежи и многу повеќе. Не е неопходно да се инсталираат специјални 
програми за оваа намена на персонален компјутер бидејќи сè е направено 
со помош на програми за веб-прелистувач (Chrome, Mozi l la Firefox, Opera, 
Edge итн.).
Датотеките поставени или создадени на овој начин може да се споделат 
со други корисници за заедничко уредување или само за читање или 
пребарување.
Податоците на Google Drive се заштитени од вируси и од загуби. 
Податоците може да се копираат во секое време и да се чуваат на вашиот 
личен компјутер или на други медиуми за чување (USB-мемориски стап, 
надворешен магнетски или SSD (солид-диск)…).
Пребарувањето на податоците внесени со апликации на Google Drive може 
да се изврши на речиси сите компјутерски платформи и под различни 
оперативни системи. Застапени се лични работни компјутери и лаптопи 
со оперативните системи Windows, GNU / Linux и Mac OS, како и мобилни 
компјутери, како што се паметни телефони и таблети со оперативни системи 
Android и iOS. Мобилните апликации, исто така, може да инсталираат 
специјални апликации за создавање и за уредување датотеки зачувани 
во Google Drive (како што се: форматирање текст, табеларни пресметки, 
презентации и форми).
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7. 3. Пребарување низ Базата на податоци

Главната табела во Базата на податоци за DEAL може да се пребарува на 
два основни начина: поедноставно со CTRL + F и посложено со филтри.
Двата начина на пребарување не се специфични за Google Drive, туку се  
стандардни и најчесто користени можности за пребарување и во други 
апликации. На пример, пребарувањата CTRL + F се вршат во програма 
за пишување текст, табеларни пресметки, презентации, веб-прелистувачи 
и други програми, додека посложените пребарувања со филтри се 
изведуваат во различни апликации кои работат со податоци за табеларни 
пресметки (Microsoft Excel, Libre Off ice Calc, Google Sheets…).

1 - Едноставно пребарување користејќи CTRL + F

На главната табела во Базата на податоци може да се пристапи од насловната 
страница на веб-страницата на проектот DEAL со избирање на опцијата 
Резултати во главното мени, а потоа избирање на врската до Базата на 
податоци лоцирана во една од прикажаните можности. Постојат посебни 
табели за англиски, хрватски, македонски и словенечки јазик.
Главната табела во Базата на податоци DEAL може да се пребарува според 
содржината на сите  атрибути, т.е. текст во сите колони, освен во колоните 
што содржат врски.
По отворањето на главната табела во Базата на податоци DEAL, може да 
се започне со едноставно пребарување: на тастатурата е потребно да 
ја притиснете комбинацијата на копчињата CTRL + F (притиснете го и 
задржете го копчето CTRL и во исто време повторно притиснете го копчето 
F кратко).
Потоа, на горниот десен дел од екранот на главната табела во Базата на 
податоци DEAL, може да го внесете текстот што се бара во табелата (Слика 
3).
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Слика 3. Изглед на горниот десен дел од екранот при едноставно 
пребарување користејќи CTRL + F („Барај во список“)

По внесувањето на потребниот текст во полето „Барај во список“, веднаш 
се добиваат информации за тоа колку пати се појавува потребниот текст во 
главната табела, а секоe појавување на тој текст во табелата е обележано 
со различна боја во заднината во која се наоѓа текстот (тука е прикажано 
во светлозелена боја на заднината) и со тоа може да се утврди во кои 
активности за стекнување јазик се јавува.
Пример: Барате активности што го содржат зборот „животни“ во нивните 
клучни позиции. Откако ќе се внесе зборот во полето „Барај во список“, 
сите јавувања на тој збор во табелата веднаш се означуваат во неа – во 
овој пример тоа е во колоната 3, клучни зборови (Слика 4) во активностите 
1, 2, 3, 13 итн. Со лизгачот на десниот раб на табелата или со тркалото 
на глувчето може да ја движете табличката кон дното и да ги видите сите 
јавувања на текстот во табелата.
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Слика 4. Пример за пребарување користејќи CTRL + F: пребарување на 
активности чии клучни зборови го споменуваат зборот „животни“

Потоа, во посакуваниот ред во кој се појавува пребаруваниот збор 
„животни“, може да се изберат врските во колоните: 11. Опис на активноста, 
12. Главна мапа на активностите и 13. Папка со слики за активностите.
Ако е избрана врска во првиот ред на табелата и во колоната 11. Опис на 
активноста, тогаш се добива содржината на главниот текст на описот на 
активностите (Слика 5). Во горниот десен агол на прозорецот за преглед 
на овој текст, може да видите сликичка на печатачот со помош на која овој 
текст може да се отпечати на печатачот и сликичка што покажува дека 
текстот е зачуван на вашиот компјутер или мобилен уред.
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Слика 5. Содржина на главниот текст на описот на активноста
под наслов „Волшебни картички“

1.

2.
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Ако врската во истата прва линија е избрана во колоната 12. Главна папка 
за активности, тогаш  се прикажуваат содржините на папката каде што се 
наоѓа текстот на описот на главната активност, а за некои други активности 
може да најдете дополнителни текстуални или pdf-датотеки со  картички 
и сл.
Ако во истата прва линија се одбере колоната 13. Папка со слики 
за активностите се добива визуелен приказ на сите мултимедијални 
дополнителни датотеки што може да содржат илустрации, слики, звуци 
или видеа (Слика 6).

Слика 6. Содржина на  мапа со цртежи од активноста со наслов „Волшебни 
картички“
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При посложеното пребарување со помош на филтри, може да се постават 
посложени услови и да се прикажат само оние активности во главната 
табела што исполнуваат определени услови т.е. критериуми.
Главните опции за филтрирање записи во табелата се вклучени во чекорите 
1 и 2, прикажани на горниот лев агол на Слика 7.

Слика 7. Чекори за да се овозможи филтрирање на записот во главната 
табела на активности

2 - Посложено пребарување со помош на филтри

1.

2.

По овозможувањето на опцијата за филтрирање на записите во главната 
табела на активности, нови опции се добиваат во насловите на колоните во 
табелите (Слика 8) каде што може да се постават услови за прикажување 
записи кои исполнуваат определени критериуми. Прво, мора да се 
избере колона (чекор 1) и потоа да се расчисти понудениот избор на 
сите вредности содржани во критериумот за прикажување на вредноста 
(чекор 2). Наместо сите вредности претставени во таа колона, може да се 
избере (да се штиклира) само за оние вредности што треба да  ги содржат 
записите во пребарувањето, на пример, возраста на учесниците треба да 
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Во такви посложени пребарувања може да се наведат повеќе од еден услов, 
за што се користи логичкиот оператор 1 (анг: AND). Потоа се прикажуваат 
само оние записи што ги исполнуваат сите поставени критериуми за 
пребарување.
На пример, покажете ги записите за активностите што ги исполнуваат 
следниве услови: возраста на учесниците – да биде 3-5 години и 
контекстот на учење – да биде неформален и содржи слики – да.

Слика 8. Избирање колона за филтрирање и подготовка за поставување на 
критериумите за прикажување на записот

1.

2.

биде само 3-5 години.
Ваквите услови за пребарување (филтрирање) може да се дефинираат за 
сите колони од главната табела на активности освен, се разбира, колоните 
што содржат врски бидејќи нема смисла да се поставуваат услови за 
прикажување индивидуални записи.
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Слика 9. Резултати од едно главно пребарување низ табелата на 
активности

Слика 10. Исклучување на опцијата за филтрирање со помош на ознаката 
X за повторно прегледување на сите записи во табелата за да започнете 
ново пребарување

Резултатите од таквото пребарување се привремени и се прикажани на 
Слика 9. При прикажувањето на резултатите од пребарувањето, секогаш е 
добро да се позиционирате на горниот дел од табелата, на првиот рекорд, 
да ги видите сите записи (со тркалото на глувчето или со помош на лизгачот 
на десниот раб на табелата).

Списокот на активности во главната табела може да се сортира во растечки 
и во паѓачки вредности и во секоја колона со избирање на опциите 
„Подреди А ->Ш“ или „Подреди Ш -> А“ при дефинирање на условите за 
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видеозаписот 

Слика 11. Насловната страница на видеозаписот кој ги објаснува начините 
на пребарување низ Базата на податоци на ДЕАЛ

пребарување (Слика 8).
По прегледувањето на резултатите од пребарувањето (со прегледување на 
папките и на датотеките, користејќи ги врските во колоните 11, 12 или 13), 
може да се започне ново пребарување, односно сите записи повторно 
може да се прикажат со избирање на ознаката X во горниот десен дел од 
табелата (Слика 10, означено со бр. 1).
Откако повторно ќе се прикажат сите записи на овој начин, потребно 
е да се позиционирате на првиот запис на табелата (со тркалото на 
глувчето или со лизгачот). Потоа може да се започне ново пребарување, 
како што е прикажано на Слика 7.
Во секое време, содржината на главната табела на активности може да се 
зачува на вашиот компјутер, користејќи ги опциите во менито „Датотека“ 
– „Преземи“ и со избирање формат на датотека за преземање (примери 
XLSX или PDF итн.).
Содржината на табелата може да се отпечати на печатачот, користејќи ги 
опциите во менито во „Датотека“ – „Печати“.
Опишаните методи за пребарување, исто така, се прикажани во видеото 
(Слика 11). (https://bit. ly/304pSkH )

https://drive.google.com/file/d/1Lcpj_BhMPaKcFL33psMXGzALnFa_HDXf/view
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Се надеваме дека активностите создадени во рамките на проектот DEAL ќе 
бидат корисни, интересни и дека ќе бидете среќни додека ги спроведувате 
и вие и децата на кои им помагате да го совладаат македонскиот јазик. 
Ве покануваме да ги споделите со нас вашите искуства од нивното 
спроведување. Би биле особено задоволни со предлозите за нивно 
подобрување и напредок. Може да ни пишете на:

На крај8

 info@project-deal.eu


