
ПРИЛОГ 
БР.3 

ПРЕДМЕТНА ПРОГРАМА ОД ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Инклузивно образование 

2. Код 4FO104417 

3. Студиска програма Математика – наставна насока 

4. Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 
Катедра за математика и статистика 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / 
семестар 

4/7 7. Број на ЕКТС 
кредити 

4 

8. Наставник Проф. Д-р Соња Петровска 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

Согласно правилник за студирање 

10
. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на основни знаења и разбирање на поимовниот апарат на 
инклузивното образование. Разбирање на значењето на инклузивното 
образование за градење на инклузивно општество. Формирање на позитивни 
ставови кај воспитно-образовниот кадар кон инклузивниот модел на образование. 
Стекнување на основни знаења и развивање на способности за препознавање на 
децата со посебни образовни потреби. Развивање на вештини за советодавна 
работа со родителите и соработка со локалната и пошироката општествена 
средина. 

11
. 

Содржина на предметната програма: 
1. Основни поими и принципи на концепцијата/моделот на инклузивно 
образование.2. Теориски поставки на инклузивното образование. 3. Предрасуди, 
стереотипи и репресија - бариери за остварување на инклузијата во 
образованието.4./5. Деца со посебни образовни потреби - Кои се тие и како можеме 
да ги препознаеме? 6./7 Модели на воспитно-образовна работа со деца со посебни 
образовни потреби. 8. Организациски карактеристики на инклузивни училишта 
(домашни и светски искуства). 9./10 Инклузивен образовен план - Како се 
изготвува, кои се целите и содржините? 11./12 Форми на организирана 
општествена поддршка на моделот на инклузивно образование. Соработка со 
родителите и семејството на децата со посебни образовни потреби (значење, 
принципи, форми и содржини) 

12
. 

Методи на учење: Предавање, дискусија, дебата, техники на кооперативно учење,  

13
. 

Вкупен расположлив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120часа 

14
. 

Распределба на расположливото време 30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1) 

15
. 

Форми на 
наставни 
активности 

15.1 Предавања – теоретска 
настава 
(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часови 

 
15.2 

Вежби (лабораториски - 
училишна пракса, 

15 часови 
 



аудиториски), семинари, 
тимска работа 
(15 недели х 1 часа = 15 часа) 

16
. 

Други форми на 
активности 

16.1 Проектни задачи 15 часови 

16.2 Самостојни задачи 30 часови 

16.3 Домашно учење 30 часови 

17
. 

Начин на 
оценување 

 

 17.1 Тестови  20 + 20  поени тековно + 30 поени завршен испит 

17.2 Индивидуална 
работа/проект 
(презентација: 
писмена и усна) 

10 поени 

17.3 Активност и 
учество 

 10+10 поени 

18
. 

Критериум за оценување 
(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

oд 51 до 60 6 (шест) (Е) 

oд 61 до 70 7 (седум) (D) 

oд 71 до 80 8 (осум) (C) 

oд 81 до 90 9 (девет) (B) 

oд 91 до 100 10 (десет) (A) 

19
. 

Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

Според правилник за студирање – минимум  42 
поени 

20
. 

Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21
.  

Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Континуирана: рефлексија и вреднување од 
студентите.  
Етапно: самоевалуација, внатрешна и 
надворешна евалуација 

22
. 

Литература  
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Задолжителна литература 

Ре
д.б
р. 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. Nenad Suzic 
(избрани делови) 

Uvod u inkluziju Banja Luka: 
XBS. 

2008 

2. Mile Ilic 
(избрани делови) 

Inkluzivna nastava Filozofski 
fakultet – 
Istocno 

Sarajevo 

2009 

3. E.d. Keith 
Topping&Sheelagh 
Maloney (избрани 
поглавја) 

Inclusive Education Routledge 
Falmer, Taylor 

& Francis 

2004 
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Дополнителна литература  

  Ре
д.б
р. 

Автор Наслов Издавач Година 



1. Petrovska, Sonja Co-operative learning as a 
humanistic approach to 
the educational process 

 

УГД, 2012 

2. Petrovska, Sonja Through cooperative 
learning and humanization 
of the education to 
multiculturalism 

Macedonian 
Civic 
Education 
Centre et all. 

2015 

 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/12997/
http://eprints.ugd.edu.mk/12997/
http://eprints.ugd.edu.mk/12997/

