
ООУ „Кочо Рацин“ 
Еразмус+ (2020-2021)

“DEALING WITH CHALLENGING 
BEHAVIOR”



„Справување со предизвикувачко однесување“

Времетраење на 
проект:

•01.06.2020 – 30.11.2021 (Со 
можност за продолжување)

Цели на проектот:

•Подготовка на наставниот 
кадар за работа во целосно 
инклузивна средина

•Учење на конкретни методи и 
техники за работа со деца со 
посебни образовни потреби

•Унапредување на вештините 
на наставниот кадар 

•Намалување на 
меѓуврсничкото насилство



Стекнување на знаења за европските 
образовни системи

Подобрување на мотивацијата кај 
наставниците и учениците

Вклучување во интернационални проекти 
преку користење на платформите 

eTwinning и Erasmus

Подобрување на учењето преку 
критичко размислување и  намалување 

на традиционалното учење.

Подобро справување со конфликти и 
меѓуврсничко насилство

Стекнување со повеќе 
вештини, методи и алатки 

за успешна инклузија

Европски план за равој



Обврски на 
проектниот 

тим

• Изготвување на Learning Agreement и Quality 
Commitment, потпишани од страна на 
училиштето, учесникот и организацијата која 
ја организира мобилноста.

• Логистичка поддршка.

• Организирање на авио билети, сместување, 
трансфери, осигурување (во соработка со 
учесникот).

• Организирање на состаноци со учесниците.

• Комуникација со организацијата домаќин 
(пред, за време и по мобилноста)

• ПОСТОЈАНА ДОСТАПНОСТ на учесниците за 
време на мобилноста

• Административни обврски 

• Следење на извештаи, комуникација со НА



МОБИЛНОСТИ

•3 мобилности:
•Шпанија (Барселона)
•Шпанија (Севиља)
•Италија (Фиренца)

•8 учесници



ОБУКИ

1. „Conflict Management, Emotional 
Intelligence and Bullying 
Prevention“ – 6 дена

2. „All Children Are Special“ – 5 дена

3. „Autism Spectrum Disorder (ASD) 
and/or Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD): 
Supporting Participation and 
Achievement of Students with ASD 
or ADHD in every Classroom“ – 6 
дена



Критериуми и 
пријавување

Europass Curriculum 
Vitae 

Мотивациско писмо на 
англиски јазик со 

наведен наслов на 
обука за која 
аплицирате

Професионално 
портфолио

(Копии од сертификати 
и потврди)

Познавање на англиски 
јазик B2 (ќе се утврди 

преку тест или потврда)

Искуство во работа со 
деца со посебни 

образовни потреби

Искуство во подготовка 
на ИОП

Искуство во справување 
со меѓуврсничко 

насилство и конфликти

Сертификати се 
предност

Основно познавање на 
ИКТ

Учество во проекти, 
дисеминација на 

претходни обуки и 
афирмација на 

училиштето

Интервју со кандидатот со цел да се 
потврди нивната мотивација, 

самодоверба и подготвеност за 
учество во ваков проект. 

Рок за пријавување: 5 работни дена од денот 
на објавување на критериумите

•Апликациите ќе бидат ревидирани од страна на проектниот 
тим, стручната служба и директорот на училиштето.

•Апликациите да се заверат кај секретарот



Избрани 
кандидати:

Потпишување на договор 
помеѓу училиштето и 

учесникот за правата и 
обрските пред, за време на и 

по мобилноста.

Подготовка на програма која ќе 
содржи професионални и 
лични цели за време на 

мобилноста

За време на 
мобилноста, на 

дневна основа, се 
пишува дневник и 

се испраќа извештај 
до проектниот тим.

Приклучување на 
платформите eTwinning и 
School Education Gateway

Одговарање на прашалници 
испратени од страна на 

проектниот тим или 
провајдерот

Евалуација на 
стекнатите вештини 
по завршување на 

курсот

Пишување на завршен 
извештај до Националната 

Агенција



По 
мобилноста

Обврска да се изврши 
дисеминација на наставниот 
кадар во училиштето преку 

работилници, отворени 
часови и презентации.

Соработка со училиштата од 
општина Центар и 

одржување на работилници, 
со цел дисеминација на 

проектот.

Организирање на недела на 
инклузија во училиштето

30 до 60 дена по мобилноста 
ќе се изврши евалуација на 

наученото од страна на 
проектниот тим.

На крајот на проектот е 
предвидено да се изврши 

евалуација на наставниците, 
учениците и родителите, со 

цел да се оценат резултатите 
од проектот.



НАПОМЕНА:

• Поради пандемијата со COVID-19, постои 
можност, доколку не се нормализира состојбата 
обуките да се одржат on-line.



БЛАГОДАРАМ 
НА 

ВНИМАНИЕТО


