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За инклузија потребно е наставникот да верува дека сите ученици имаат да понудат нешто важно
воучилницата и дека навистина е подобро заедно да учиме. 
Со оваа е-книга се надеваме дека ќе постигнеме :
1. Усвојување на искуствата на учениците во дигиталниот свет.
2. Подобрување на практиките за инклузија и промовирање на дигитална инклузија во партнерските
училишта
3. Промовирање на правичност и инклузија во образованието, овозможувајќи квалитетно учење за сите
Е-книгата е креативен начин на учење, комбинирање на ИКТ вештини и создавање нешто ново.

 За време на креирањето на оваа е-книга, студентите од Романија, Полска, Турција, Португалија и Н.
Македонија, беа во можност да го прошират своето искуство, да ја искористат својата имагинација, да ги
прифатат разликите меѓу нив и да соработуваат во развивање на интеркултурни, социјални и
комуникациски вештини.Тие научија дека е во ред да се биде различен, секој заслужува еднакви можности
да научи, да игра, да живее. Тие имаа шанса да создадат нешто ново, да им покажат на другите дека
ЗАЕДНО можат да успеат и да создадат ПОДОБАР свет за секого.
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Изјава од еден ученик од ПОУ
„Д-р Златан Сремец“ - Скопје
„Како учесник во проектните

активности можам да кажам дека
опкружен со сите деца, учесници

во проектот, се чувствував
слободен да бидам  јас, се

чувствував прифатено и среќно“.



Во  сите  активности  и  работилници ,беа  вклучени  деца  со  и  без
попреченост .

Нивната  заедничка  работа ,  соработка ,  ни  покажа  дека
инклузи�ата  е  важна  за  човечкиот  раст ,  прави  новo  место ,

подобро  за  секого ,за  сите .

Можеме  да  бидеме  поинклузивни  и  да  почнеме  од  нас .
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ПРИЈАТЕЛСТВО БЕЗ ПРЕДРАСУДИ

„Навистина сакам да сум со други деца, да работиме
заедно, да играме, да се забавуваме. -рече Денис, ученик
во второ одделение во Училишниот центар за инклузивно

образование-Тргу-Џиу,Романија.
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"На�доброто  нешто  е  сите
деца  да  се  насмеани .  Јас
навистина  уживав  да

цртам  насмеани  деца  од
целиот  свет " ,  рече  Ана ,

ученичка  од  училишниот
центар  за  инклузивно
образование  Тргу-џиу .
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Учениците   имаа  ново
искуство ,  научи�а  и
разви�а  при�ателство  без
предрасуди ,  ги  подобри�а
своите  дигитални  вештини
и  разговараа  за  соци�ална
инклузи�а .

Ова  се  из�авите  од
учениците  од  Zespół  Szkół

Mechanicznych  in

Namysłów  (Полска )  .

Во  февруари  2020  година
отпатувавме  за
Македони�а  да
учествуваме  на  состанокот
со  ученици  од
партнерските  училишта .

Беше  одлична  можност  да
се  интегрираме ,  да
откриеме  што  значи
физички  инвалидитет ,  

да  дознаеме  со  какви  потешкотии  се  справуваат
хендикепираните   лица  и  што  можеме  да  

направиме  за  да  им  го  олесниме  животот .  

Тоа  беше  многу  важна  лекци�а  за  нас  “ .



„Секо�а  година  организираме   Ден  на
странски  �азици  во  нашето  училиште .

Учениците  подготвуваат  �адења  од
различни  европски  зем�и ,  постери  и

видео  презентации .      

 Потоа  се  одржува  и  натпревар  по
�азик .  Само  на  англиски  или

германски  �азик  може  да  се  зборува
на  училиште  то�  ден .  Одлично  се

забавуваме !  „
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„Секо�а  година  пред
Божиќ  учениците  да  се
сретнат  на  училиште ,

подготвуваат  божиќни
�адења ,  добиваат  и

подаруваат ,  заедно  пеат
божиќни  песни  и  �а

подготвуваат  претставата
за  Христовото  раѓање .

На�важно  е  дека  можеме
да  поминеме  одлично

време  заедно  “ .



Учениците  со  посебни  образовни  потреби  често  се
чувствуваат  соци�ално  изолирани  и  имаат  потешкотии  да  се
дружат  со  врсници .  Со  развивање  на  клучните  соци�ални

вештини ,  овие  деца  можат  да  стекнат  исто  толку  при�атели
како  и  нивните  типични  соученици .

За  децата  од  двете  страни  на  овие  односи ,  учењето  како  да
прифатат  туѓа  перспектива ,  е  вредна  животна  вештина  што  ќе

�а  носат  со  себе  во  зрелоста .
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РАЗВИВАЊЕ  НА   ДИГИТАЛНИ  ГРАЃАНИ

          "    Мо�от  другар  е  во  инвалидска  количка    Негов
при�ател  е  комп�утерот .  Сакав  да  го  нацртам ! "  ,  рече

Б�анка ,  ученичка  од  Инклузивното  училиште  за
образование  Тргу-Џиу  .
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„Сакам  многу  да  разговарам  со  моите  при�атели  и  затоа  го  сакам
Фе�сбук “ ,  рече  Јонела ,  ученичка  од  Училишниот  центар  за

инклузивно  образование-Тргу-Џиу .
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"Уживав  да  цртам  со  мо�от
нов  при�ател ,  кого  го
запознав  денес  на

училиште .  Се  забавувавме
и  нашиот  цртеж  е  на�убав " ,

рече  Михаи ,  студент  на
Училишниот  центар  за

инклузивно  образование-

Тргу-Џиу .

ИНКЛУЗИВНИ  РАБОТИЛНИЦИ

"Навистина  сакам
фудбал  и  би  сакал  да
играм  со  сите  деца  во

соседството .

Понекогаш  ме  сакаат
во  тимот  и  �ас  сум

многу  среќен ,  друг  пат
тие  не  ме  сакаат  и  �ас
сум  многу  тажен " ,  рече

Андре� ,  ученик  од
Училишниот  центар  за

инклузивно
образование  Тргу-Џиу .
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Соци�ална  инклузи�а  YILDIZ  ENTEGRE  MESLEKİ  VE
TEKNİK  ANADOLU  LİSESİ

Како  дел  од  кампањите  со
соци�ална  инклузи�а  во

нашето  училиште ,

организиравме
роденденска  забава  за  80-

годишна  дама  во  нашето
соседство .

 Betül  ŞATIR  12-E

Заедно  со  родителите
и  учениците  кои
потекнуваат  од

семе�ства  со  ниски
примања ,   гледавме
театарска  претстава ,

како  дел  од  нашата
кампања  за  соци�ална

инклузи�а .  Simge
ŞAHİN  12-F  
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ПРИЈАТЕЛСТВО
YILDIZ  ENTEGRE

MESLEKİ  VE
TEKNİK  ANADOLU

LİSESİ

„Животот  е
подобар  со

при�атели .  Имавме
навистина  добри

при�атели  за
време  на  нашиот
проект  “ .Seher
OSKAN  12-E
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“Секогаш  е  добро
да  си  со

при�ателите . ”  

 Bilal  SANAT  9-B



При�ателството  е  голем  збор .  Многу  луѓе  се  сакаат ,  но  не  се
при�атели .  Многу  луѓе  се  роднини  и  не  се  при�атели .

 Многу  луѓе  работат  заедно ,  но  не  се  при�атели .

 Можете  да  цените  или  да  му  се  восхитувате  на  некого ,  но  тоа
не  го  прави  при�ател .
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ДИГИТАЛНИ  ВЕШТИНИ
„Како  ученици  на  ТВ-радио
�а  доживуваме  секо�а  фаза
на  производство  на  ТВ
програма ,  тоа  ни  дава
храброст  да  направиме
повеќе  во  реалниот
живот “Mert  ÖZEN  11-B

Ние  гласаме  за  ученички
претставник  со  помош

на  дигитални
платформи .

Јарен  ТОМАКИН  од  11-Ф
вели  „Со  ово�  метод
веднаш  ги  добиваме
резултатите  и  е  толку

возбудливо ! “
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“Во  нашето  ТВ-  студио
самите  ние  ги

подготвуваме  своите
програми .  “  

Yusuf  POLAT   11-B  

Имаме  смарт  табли
во  секо�а  училница
кои  се  поврзани  на

Интернет .

 „Некои  часови  се
попри�атни  со

паметните  табли  и  со
нив  �а  развиваме
нашата  дигитална

компетентност . ” -Сала
Демирел  9-Б
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  Сликите  во  оваа  е-книга  се
создадени  од  учесниците  за

време  на  нашите  активности  на
проектот .

Можеме  да  научиме  многу  од
боички ;  некои  се  остри ,  некои  се
убави ,  некои  се  досадни ,  додека
други  светли ,  некои  имаат  чудни
имиња ,  но  сите  научиле  да  живеат

заедно  во  иста  кути�а .

Не  треба  да  е  важно  колку  полека  

 децата  учат  сè  додека  ги
охрабруваме  да  не  запираат .  Без
оглед  на  тоа  колку  работиме

инклузивно  да  бидеме ,  секогаш
можеме  да  направиме  повеќе .

Секогаш  можеме  подобро .
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Инклузи�ата  е
можност  да  се  здружиме  наместо  да  се

оддалечиме .

Една  од  на�основните
човечки  потреби  е  да  го
имаме  тоа  чувство  на

припадност .

Сите  ние  сакаме  да
бидеме

вклучени ,  сакани  и
почитувани .  Сите  сакаме

да  имаме  при�атели .

И  сите  ние  сакаме  да  се
чувствуваме

како  нашите  придонеси  да
се  важни .
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И  сите  имаме  во  нас  моќ  да  го  дадеме  сво�от  дел  во
исполнувањето  на  таа  потреба  ка�  оние  околу  нас .

Кога  се  трудиме  да  научиме  за  гледиштата  на
другите ,  да  ги  вклучиме  и  поздравиме  другите  кои
се  различни  од  нас  самите ,  сите  сме  подобри  за

тоа .
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Кога  инклузивното
образование  е  целосно

прифатено ,  ние  се
откажуваме  од  иде�ата
дека  децата  треба  да

бидат  „нормални “  за  да
придонесат  кон  светот .

Почнуваме  да  гледаме
подалеку  од  типичните

начини  да  станеме  ценети
членови  на  заедницата ,  и
со  тоа ,  почнуваме  да  �а
реализираме  остварлива
цел  да  им  се  обезбеди  на
сите  деца  автентична
смисла  на  припадност .

Сите  сме  различни ,  но  сите  сме  единствени .  Животот  би  бил
здодевен  без  разновидност .  Размислете  колку  е  забавно  и
интересно  да  одите  да  истражувате  други  делови  од  светот .

Да  научат  за  другите  култури  и  да  бидат  сведоци  на
убавината  во  различните  бои  на  кожата  и  цртите  на  лицето .

Повеќето  луѓе  сакаат  разновидност  во  другите  делови  од
нивниот  живот ,  како  нивната  храна ,  облека ,  хоби  и

интереси ,  но  сепак ,  очекуваат  и  човештвото  да  биде  исто .

Но ,  не  работи  така .  Дури  и  животните  и  инсектите  доаѓаат
во  низа  од  различни  видови ,  тоа  е  само  начинот  на  работа .
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Ние  сакаме  култура  ко�а  е
инклузивна  за  секого  и
каде  што  секо�  што  ќе  се
приклучи  чувствува  дека

има  можности  да  се  успее  и
да  расте .

Треба  да  си  дадеме
едни  на  други  простор
да  растеме ,  да  бидеме

самите  себе ,  да  �а
искористиме  сво�ата
разновидност .  Треба
да  си  дадеме  простор
едни  на  други  за  да

можеме  и  да  даваме  и
да  примаме  такви
убави  работи  како
идеи ,  отвореност ,

достоинство ,  радост  и
вклученост .
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Разновидноста  е  да  седнеме  на  маса
Вклучувањето  е  да  се  има  глас  и
Припадност  е  да  се  чуе  то�  глас !

Ad text
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Херо�  е  секо�а  личност ,индивидуа  ко�а
наоѓа  сила  да  истрае  и  да  издржи  и

покра�  огромните  препреки .

Вистинскиот  херо�  не  се  мери  според  големината  на  неговата
сила ,  туку  според  силата  на  неговото  срце .

Некои  луѓе  не  веруваат
во  суперхерои ,  но  тие
не  �а  запознале  ма�ка

ми .

Јас  ќе  зборувам  за  вас ,

ќе  се  борам  за  вас ,  ќе
ве  поддржувам ,  ќе  се
залагам  за  вас ,  така

што  еден  ден  ќе  можете
да  го  сторите  тоа

самите  за  себе .  -  Мама

Почнете  од  себе  и
ќе  направите

разлика .  Многупати
таа  нема  да  биде
голема ,ниту  пак  ќе
може  да  се  види .Но
сепак  ќе  е  знача�на .
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На  кра�от  сите  се  согласивме
„Само  заедно  можеме  да  го  направиме  светот
подобро  место  што  ќе  нè  вклучува  сите  нас  во

него . “

ЗАЕДНО  ЗА  ПОДОБРО

Март  2020


