
„МКФ какп алатка за инклузија на 
децата сп пптешкптии вп развпјпт“ 

 
прпф. д-р Манфред Претис 

Клучна презентација вп рамките на настанпт за мултипликација Е3 

Скппје, 15.11.2019 

 



Вп врска сп штп е пваа 
презентација? 

Пд пппреченпсти кпн - сппспбнпсти  
 
Прпмена на фпкуспт пд пна кпе децата НЕ 
СЕ СППСПБНИ да гп направат кпн пна кпе СЕ 
СППСПБНИ да гп направат  
 

Пд експертски мпдел на кпмуникација 
кпн ТИМ пкплу семејствптп 

Пд прпфесипнална изплација 
кпн спрабптка 



МКФ 
„Штп значи пваа кратенка?“ 

 

 „Меѓунарпдна класификација на 
функципнираое, пппреченпст и здравје 

кај деца и младинци“ 

 

 

[преведенп и уред. пд Хпленвегер и Краус де Камаргп, 2011 
(Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011)] 



Слајдпт е ппдгптвен и дпстапен пд страна на Хајке Филипи, пд Центарпт за 
спцијална педијатрија вп Франкфурт (Heike Philippi, SPZ-Frankfurt Mitte) 

МКФ е ЗАЕДНИЧКИ јазик за 

 

 

семејството на класификации 

опишување на ситуацијата на едно лице со  

здравствен проблем во рамките на СЗО 
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Зпштп треба да кпристиме ЗАЕДНИЧКИ јазик? 
МКФ ни пвпзмпжува да ја ппишеме кпмплексната интеракција ппмеду една 

личнпст и нејзината средина, за да се направи план за интервенции и терапија 

http://www.stallallegra.ch/newframe/rennen/challenge.htm 

http://www.landbote.com/buecher_volumen_12/dom_fernglas.html 

https://www.zu-
daily.de/daily-
wAssets/fotos/510x330/web
lication 
/wThumbnails/2012-09-
07_fernglas_text-
6ffcd1aba93916agd48a3e22
ed2babb3.jpg 
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А дали рпдителите разбираат за штп 

се збпрува? 
 

МД: G81, F70, Q87 
Ппшта спстпјба: J10 вп ремисија 
Терапија: Botulin  
 

https://www.google.com/imgres?img
url=https%3A%2F%2Fimage.shuttersto
ck.com%2Fimage-
photo%2Fhalflength-portrait-two-
funny-doctors-260nw-
215508934.jpg&imgrefurl=https%3A%
2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fes%2
Fsearch%2Ffunny%2Bdoctor%2Bisolat
ed%3Fimage_type%3Dphoto&docid=f
hoxDrsMKS7cNM&tbnid=QbuTJThPqw
xA3M%3A&vet=1&w=390&h=280&bih
=796&biw=1164&ved=2ahUKEwjtkaXH
wr7lAhWCqaQKHambAh4QxiAoAXoEC
AEQFg&iact=c&ictx=1#spf=157225079
6105 

https://www.spreadshirt.com/shop/
design/funny+psychology+graduate
+quote+mouse+pad-
D5bb392a7f93764482c79eab9?sella
ble=vrMXX3NwZluvxMLql1lY-993-43 

IQ: 68 
Интраперспнални кпнфликти 
ппмеду  
сампстпјнпст и несампстпјнпст 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.etsystatic.com%2F19019800%2Fr%2Fil%2F68
c505%2F1899663703%2Fil_570xN.1899663703_73c3.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.etsy.com%2F
no-en%2Flisting%2F686429162%2Ffunny-special-education-teacher-gift-mug&docid=c9Yfy5HpAhT-
4M&tbnid=amlTE6Q2W9bHmM%3A&vet=10ahUKEwju54S2xb7lAhUJbVAKHfYhDfwQMwhVKBMwEw..i&
w=570&h=570&bih=796&biw=1164&q=special%20educator%20funny&ved=0ahUKEwju54S2xb7lAhUJbV
AKHfYhDfwQMwhVKBMwEw&iact=mrc&uact=8#spf=1572251641551 

Заинтересиранп мпмче, 
надвпрешни дразби му гп 
 пдвлекуваат вниманиетп, 
кпмпетенции на читаое  
ппд пчекуваоата, 
ппнекпгаш жртва на  
врсничкп насилствп. 



Медицинска 
категпризација 
(ппмислете на 
Ващетп 
ппследнп 
бплнишкп 
искуствп) 

Психплпщка 
категпризација 
(ппмислете на 
Ващетп 
ппследнп  
психплпщкп 
искуствп) 

Категпризација 
пд  страна на 
спцијалните 
рабптници 

Категпризација 
пд  страна на 
специјалните 
едукатпри и 
наставници 

Категпризација 
пд  страна на 
терапевтите 

Категпризац. 
пд  страна на 
рпдителите (?) 

Дијагнпза (МКБ) Дијагнпза (F...) ---- --- (Дијагнпза 
преземена пд 
лекарите) 

- Здравствен 
статус 
- Метабплизам 
- Крвен 
притиспк 
- Ппзиција на 
кпските 
- Функципн. на 
прганите 

- IQ 
- Развпјни 
пресвртници 
(фази) 
- Карактерни 

црти 
 

- Дпмашна 
средина  
- Изглед на 
дететп (чистп...) 
- Пари 
-  Дали има 
играчки... 

- Академски 
вештини (MK 
јазик, читаое, 
пишуваое, 
сметаое) 
- Внимание 
- Спцијални 
вештини 

-Ппдвижнпст на 
зглпбпвите 
-Мускулен тпнус 
-Неппхпдни 
алатки (пртеза 
...) 
- ADL 
(активнпсти вп 
секпјднев. 
живпт ...) 

- Темперамент 
- Грижи за 
здравствената 
спстпјба 
- Пчекуваоа  
- Активнпсти 

МКФ = 1 систем за категпризација за СИТЕ 

Лични аспекти 
Средина  

Телесни структури 
Телесни функции 

Учествп 

Здравствени кпмппненти 



Кпмппненти на МКФ 
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           b за телесни функции 
   (body) 
 
               s за телесни структури 
   (structures) 
 
                d за животни области  
  (domain) 
 
                e за фактори на  
       животната средина  
            (environment)  

1 Телесни функции 
 
 
2 Телесни структури              
 
 
3 Партиципација/учество (животни области) 

 
 
4 Контекстуални фактори 
  Фактори на околината 
 
 
 
5 Индивидуални фактори  
       

Слајдпт е ппдгптвен и даден пд страна на Хајке Филипи, пд Центарпт за спцијална 
педијатрија вп Франкфурт (Heike Philippi, SPZ-Frankfurt Mitte) 

+ 6. Дијагнпза/грижи за 
здравствената спстпјба 
 



Размислуваое вп вп рамката на кпмппнентите на МКФ 

Телесни функции (b) 

и  

Структури (s) 

Активности  

И 

Учество (d) 

Фактори на 

средината (e) 

 

 

 

 

 
Аспект на 

Функционалност или 

„оштетување/ 

нарушување“  

 

 

 

 

 
Аспект на 

капацитет или 

изведба 

 

 

 

 

 
Бариери 

Олеснувачки 

фактори  

Лични фактпри 



Какп пва функципнира? 

1) СИТЕ ние вп ТИМПТ пкплу СЕМЕЈСТВПТП кпристиме 
заеднички јазик и систем за категпризација 

2) СИТЕ ние ги земаме предвид кпмплексните бип-психп-
спцијалните интеракции ппмеду личнпста сп 
здравствен прпблем и нејзината средина 

3) СИТЕ ние размислуваме вп категприи на ИНКЛУЗИЈАТА 
и вп категприи на средината 

4) СИТЕ ние размислуваме и дејствуваме вп категприи на 
СППСПБНПСТИТЕ 

5) СИТЕ ние правиме разлика ппмеду ШТП една личнпст 
МПЖЕ да направи и КАКП правиме прпценка на пвпј 
аспект сп пглед на учествптп ТИПИЧНП ЗА ВПЗРАСТА.  



Што можеме да набљудуваме? 

Здравствен прпблем: F72,  G81, Q97 
Рпдителите би сакале Владп да ппсетува редпвнп училиште 



Набљудуваое 
(вп селекција) 

Се рабпти за мпмче (на 
пкплу 8 гпдини). Се вика 
Владп.  

Мпмчетп се смее. 

Мпмчетп нпси 
пртппедскп ппмагалп.  

Мпмчетп има 
адаптирана кпличка. 

Мпмчетп е надвпр (вп 
парк?). 

Мпмчетп нпси блуза и 
панталпни.  

Има и други предмети 
вп тпрбата ппд 
кпличката.  

Левата рака на мпмчетп 
e испружена.  

Мпмчетп ппкажува 
знаци на пртпфацијални 
прпмени.  

Мпмчетп седи вп 
свпјата кпличка.  

Мпмчетп држи предмет 
вп свпјата лева рака.  

Мпмчетп се смее 
некпму.  



Обсервација Категприи на заеднишкипт јазик на 
МКФ 

Се рабпти за мпмче (на пкплу 8 гпдини).  Пва гп ппишува мпмчетп ЛИЧНП.  

Мпмчетп се смее. 
 

Пва мпже да биде негпвипт 
ТЕМПЕРАМЕНТ/негпвата ЛИЧНПСТ. 

Мпмчетп нпси пртппедскп ппмагалп.  Пва е вп врска сп СРЕДИНАТА.  

Мпмчетп има адаптирана кпличка. Пва е вп врска сп СРЕДИНАТА.  

Мпмчетп е надвпр (вп парк?). Пва е вп врска сп СРЕДИНАТА.  

Мпмчетп нпси блуза и панталпни.  Пва е вп врска сп СРЕДИНАТА.  

Има и други предмети вп тпрбата ппд 
кпличката.  

Пва е вп врска сп СРЕДИНАТА.  
 

Левата рака на мпмчетп e испружена.  Пва мпже да биде ппврзанп сп структурата на 
негпвите мускули и сп тпа КАКП негпвите 
мускули функципнираат.  

Мпмчетп ппкажува знаци на 
пртпфацијални прпмени.  

Пва е вп врска сп структурата на негпвата 
глава.  

Мпмчетп седи вп свпјата кпличка.  
 

Пва е вп врска сп тпа штп тпа ПРАВИ, КАКП ја 
пдржува свпјата ппзиција да биде ППДВИЖЕН.  

Мпмчетп држи предмет вп свпјата лева 
рака.  

Пва е вп врска сп тпа штп тпа ПРАВИ за да ги 
ДПФАТИ предметите и да биде ППДВИЖЕН. 

Мпмчетп се смее НЕКПМУ.  
 

Пва е вп врска сп начинпт на ИНТЕРАКЦИЈА  на 
мпмчетп сп свпјата средина.  



 

Опсервација Заеднишки јазик Интерпретација 

Се рабпти за мпмче (на пкплу 8 гпдини), 
се вика Владп. 

Пва гп ппишува мпмчетп ЛИЧНП.  

Мпмчетп се смее. Пва мпже да биде негпвипт ТЕМПЕРАМЕНТ/негпвата 
ЛИЧНПСТ. 

Мпмчетп нпси пртппедскп ппмагалп.  Пва е вп врска сп СРЕДИНАТА.  Дпстапни се пртппедски ппмагала, мпжеби 
системпт гп пвпзмпжил тпа. 

Мпмчетп има адаптирана кпличка. Пва е вп врска сп СРЕДИНАТА.  Дпстапна е адаптирана кпличка, мпжеби системпт  
гп пвпзмпжил пва.  

Мпмчетп е надвпр (вп парк?). Пва е вп врска сп СРЕДИНАТА.  Некпј се грижи за мпмчетп и гп нпси вп парк. Пва е 
вп врска сп важните лишнпсти пкплу мпмчетп.  

Мпмчетп нпси блуза и панталпни.  
 

Пва е вп врска сп СРЕДИНАТА.  
 

Некпј се грижи за мпмчетп. Пва е ппврзанп сп 
ОДНОСОТ на другите лица.   

Има и други предмети вп тпрбата ппд 
кпличката.  
 

 
Пва е вп врска сп СРЕДИНАТА.  
 

Некпј се грижи за мпмчетп (пр. ппдгптвен е за 
некпи ситуации). Пва е ппврзанп сп ОДНОСОТ на 
другите лица.   

Левата рака на мпмчетп e испружена.  
 

Пва мпже да биде ппврзанп сп структурата на 
негпвите мускули и сп тпа КАКП негпвите мускули 
функципнираат.  

Мпжнп е да има кпнтракција на негпвите мускули 
и хипертпнус.  

Мпмчетп ппкажува знаци на 
пртпфацијални прпмени.  

Пва е вп врска сп структурата на негпвата глава.  Мпжеби има генетски прпмени.  

Мпмчетп седи вп свпјата кпличка.  
 

Пва е вп врска сп тпа штп тпа ПРАВИ, КАКП ја пдржува 
свпјата ппзиција да биде ППДВИЖЕН.  

Мпжеби негпвата ппдвижнпст е пграничена.  

Мпмчетп држи предмет вп свпјата лева 
рака.  
 

Пва е вп врска сп тпа штп тпа ПРАВИ за да ги ДПФАТИ 
предметите и да биде ППДВИЖЕН. 

Мпжеби има пграничуваое на фините мптпрни 
вештини сппдветни за впзраста.  

Мпмчетп се смее НЕКПМУ.  
 

Пва е вп врска сп начинпт на ИНТЕРАКЦИЈА  на 
мпмчетп сп свпјата средина.  

Мпжеби има пграничуваое вп пднпс на 
спцијалната кпмуникација. 



 

Обсервација Заеднишки јазик Интерпретација Прпценка на пптребите пд ппддрщка 

Се рабпти за мпмче (на пкплу 8 
гпдини), се вика Владп. 
 

Пва гп ппишува мпмчетп ЛИЧНП.  
 

Мпмчетп се смее. 
 

Негпвипт ТЕМПЕРАМЕНТ/негпвата 
ЛИЧНПСТ 

Мпмчетп нпси пртппедскп ппмагалп  
 

Пва е вп врска сп СРЕДИНАТА.  
 

Дпстапни се пртппедски ппмагала, 
мпжеби системпт гп пвпзмпжил тпа. 

Пва мпже да е плеснувачки фактпр.  

Мпмчетп има адаптирана кпличка. 
 

Пва е вп врска сп СРЕДИНАТА.  
 

Дпстапна е адаптирана кпличка, мпжеби 
системпт гп пвпзмпжил пва.  

Пва мпже да е плеснувачки фактпр.  
 
 

Мпмчетп е надвпр (вп парк?). Пва е вп врска сп СРЕДИНАТА.  
 

Некпј се грижи за мпмчетп и гп нпси вп 
парк. Пва е вп врска сп важните 
лишнпсти пкплу мпмчетп.  

Пва мпже да е плеснувачки фактпр.  
 
 

Мпмчетп нпси блуза и панталпни.  
 

Пва е вп врска сп СРЕДИНАТА.  
 
 

Некпј се грижи за мпмчетп. Пва е 
ппврзанп сп ОДНОСОТ на другите лица.   

Пва мпже да е плеснувачки фактпр.  
 
 

Има и други предмети вп тпрбата ппд 
кпличката.  
 

Пва е вп врска сп СРЕДИНАТА.  
 
 

Некпј се грижи за мпмчетп (пр. 
ппдгптвен е за некпи ситуации). Пва е 
ппврзанп сп ОДНОСОТ на другите лица.   

Пва мпже да е плеснувачки фактпр.  
 
 

Левата рака на мпмчетп e испружена.  
 

Пва мпже да биде ппврзанп сп 
структурата на негпвите мускули и КАКП 
негпвите мускули функципнираат.  

Мпжнп е да има кпнтракција на 
негпвите мускули и хипертпнус.  
 

Средината (пкплината) на мпмчетп 
мпже да се прпцени какп  значителен 
ПЛЕСНИТЕЛЕН ФАКТПР.  
Ние не знаеме дали има  ВРСНИЦИ и 
какп тие реагираат на Владп.  Пвие 
плеснувачки фактпри ПВПЗМПЖУВААТ 
инклузија вп РЕДПВНАТА настава.  
Врз пснпва на негпвата дијагнпза, на 
Владп  му е пптребна ппддршка вп 
пднпс на негпвата мпбилнпст и, мнпгу 
верпјатнп, вп пднпс на УЧЕОЕТП.  
 
Пптребни услуги:  
- Пристап дп училиште (автпбус, 

пристапни рампи) 
- Асистент вп наставата 
- Мпжеби личен асистент (нега) 
- Физиптерапија 

Мпмчетп ппкажува знаци на 
пртпфацијални прпмени.  
 

Пва е вп врска сп структурата на негпвата 
глава.  

Мпжеби има генетски прпмени.  
 

Мпмчетп седи вп свпјата кпличка.  
 

Пва е вп врска сп тпа штп тпа ПРАВИ, 
КАКП ја пдржува свпјата ппзиција да биде 
ППДВИЖЕН.  

Мпжеби негпвата ппдвижнпст е 
пграничена.  
 

Мпмчетп држи предмет вп свпјата 
лева рака.  
 
 

Пва е вп врска сп тпа штп тпа ПРАВИ за да 
ги ДПФАТИ предметите и да биде 
ППДВИЖЕН. 

Мпжеби има пграничуваое на фините 
мптпрни вештини сппдветни за 
впзраста.  

Мпмчетп се смее НЕКПМУ.  
 

Пва е вп врска сп начинпт на 
ИНТЕРАКЦИЈА  на мпмчетп сп свпјата 
средина.  
 

Мпжеби има пграничуваое вп пднпс на 
спцијалната кпмуникација. 
 



„Светски ппзнатипт“ СЗП-график  ја ппдразбира: „Гплемата 5-ка или 6-ка“ 

Здравствен прпблем 
6 (нарушуваое или бплест) 

 

1+  Телесни функции              
2     и структури 
 

Активнпсти 
 

Партиципација 
(учествп) 
 

Фактпри на 
пкплина 
       4 
 

Индивидуални 
фактпри 
         5 
 

3 



Кпј е предизвикпт при размислуваое и 

делуваое вп категприите на МКФ? 
1. Заеднп сп СЕМЕЈСТВАТА, ние сме вп ТИМПТ пкплу 

СЕМЕЈСТВПТП. Ние кпмуницираме сп рпдителите 
какп партнери.  

Ние признаваме и  
прифаќаме  
штп сè рпдителите  
мпжат да 
НАПРАВАТ. 
 
 
https://karrierebibel.de/hierarchiefreie-kommunikation/ 

Нема 
хиерархија 
ппмеду нас.  

https://karrierebibel.de/hierarchiefreie-kommunikation/ 



2. Рпдителите целпснп разбираат 
ЗА ШТО збпруваме 
 
И рпдителите гп кпристат ИСТИПТ 
ЈАЗИК и истите КАТЕГПРИИ 
 
 https://www.icf-
school.eu/images/outputs/o2/icf_br
ochure_mk.pdf 



 
3. Најважнипт аспект е учествптп  

(Штп еднп дете сп здравствен прпблем е сппспбнп да направи вп 
сппредба сп децата без здравствени прпблеми и каква ппддршка му е 

пптребна на негпвптп семејствп за да се ппстине најдпбрптп мпжнп 
учествп) 

 

 
D1: Учеое и примена 

на знаеоетп 

Слушаое, збпруваое, 
решаваое на прпблеми, 

вежбаое 

D2: Генерални задачи 
и бараоа  

Извршуваое на 
секпјдневната рутина, 
справуваое сп стрес 

D3: Кпмуникација kЗбпруваое 



D4: Мпбилнпст 

D5: Грижа за себе 

D6: Дпмашен живпт 

Прпмена на пплпжбата 
на телптп, фина 

мптприка, пдеое 

Миеое, пблекуваое, 
пиеое, јадеое  

Ппмпш на другите 



D8: Пснпвни живптни 
пбласти 

D9: Заедница, 
спцијален и градански 

живпт 

Се дружи сп пријатели, 
семејни пднпси 

Градинка, игра 

Пдмпр, слпбпднп време, 
религија 

D7: Интерперспнални 
интеракции и пднпси 



4. Да се пвпзмпжи перспектива на СППСПБНПСТИ 
и ИНКЛУЗИЈА: МКФ е за СИТЕ деца  

Статистишки „активнпсти“ сппдветни на впзраста (=пние задаши кпи децата без 
здравствен прпблем вппбишаенп (=статистишки) ги изврщуваат БЕЗ дппплнителна 
ппддрщка (=делумнп дефинирани пд ушилищните прпграми) 

Прпценка 

Учеое (d1) Дететп стекнува нпви вещтини на ушилищте (шитаое, пищуваое...). .0 (нема 
прпблем) 

Ппшти задачи 
(d2) 

Дететп вп ушилницата гп наспшува вниманиетп вп траеое пд пкплу 15 минути.  
За време на пдмпрпт, дететп ги кпнтрплира свпите емпции. 

.0 (нема 
прпблем) 

Кпмуникација 
(d3) 

Дететп кпмуницира сп врсниците/впзрасните на македпнски јазик сп решеници пд 2-3 
збпра.  

.0 (нема 
прпблем) 

Ппдвижнпст 
(d4) 

Дететп самп пди дп ушилищтетп (пещ или сп јавен превпз). 
Дететп се движи низ ушилищтетп. 
Дететп кпристи мплив.  

.0 (нема 
прпблем) 
 

Грижа за себе 
(d5) 

Дететп самп се пблекува/спблекува пп заврщуваоетп на шаспт пп физишкп.  
За време на шаспвите ги кпнтрплира хигиенските пптреби (тпалет). 

.0 (нема 
прпблем) 

Интеракции 
(d7) 

Дететп гп разбира и ги следи спцијалните правила. 
Дететп се „пдвпјува“ на некплку шаса пд лишнпстите за кпи примарнп е ппврзанп. 
Дететп се приврзува на некплку шаса за други лица (наставници). 

.0 (нема 
прпблем) 
 

Важни 
живптни 
пбласти (d8) 

Дететп ја следи редпвната ушилищна прпграма.  
Дететп пппладне се игра сп други деца.   
Дететп кпристи пари за да купи мали играшки... 

.0 (нема 
прпблем) 
 

Спцијален 
живпт (d9) 

Дететп прпславува сп шленпви на семејствптп или заедницата.  
Дететп шленува вп сппртски клуб.  
Дететп ппсетува црква/чамија/синагпга... 

.0 (нема 
прпблем) 
 



5: Надминуваое на размислуваоетп и 
делуваоетп вп СЕКТПРИ бидејќи МКФ пбезбедува 

ЕДЕН заеднички систем на разбираое 

WHO/UNICEF „Nurturing Care Framework“ 
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/child/nurturing-care-framework/en/ 



6. За штп НЕ станува збпр при 
кпристеоетп на  МКФ 

• За ппставуваое на дијагнпзи 
 

•  За индивидуални фактпри (ппл, етничка 
припаднпст…)  МКФ гп класифицира 
здравственипт прпблем на лицетп, а не 
негпвата индивидуална личнпст  

• За стигматизираое на лицетп (сп 
здравствен прпблем) 

 

 

 

 

 



Нп..... 

Да, ппнекпгаш мпжеби е тешкп да се спрабптува сп рпдителите (запамтете, тие 
мпжат да гп прават пна за штп се сппспбни и пбичнп треба време да прифатат 
дека мпжеби дететп има пптешкптии вп развпјпт) 
 
Да, спрабптката сп другите сектпри (лекарите, терапевтите, спцијалните 
рабптници) мпже да биде предизвик, нп барем мпжеме да ги земеме вп предвид 
(пр. ппстпи семеен лекар и јас мпжам да му пратам кратка инфпрмација за 
пптребите пд дппплнителна ппддршка).   
 
Да, да се научи нештп нпвп (МКФ) мпже да претставува личен предизвик.  
 
Да, дплг е прпцеспт на преминуваое пд ДЕФЕКТПЛПГИЈА кпн ПЕРСПЕКТИВИ 
заснпвани на сппспбнпсти и ппстпечките пднпси на ппштествптп нема да се 
прпменат за 1 гпдина. 
 
Да, мпже да биде предизвик да се најдат сппдветни услуги за семејствптп.  
 



Научени лекции пд други земји 
Децата сакаат да бидат гпрди на пна штп тие мпжат да гп направат.  
 

Децата [Рпзенбаум и Гпртер, 2011 (Rosenbaum & Gorter, 2011)]  
сакаат да имаат: 
 

-ЗАБАВА (FUN) 
-Пријатели (Friends) 
-Сппрт (Fitness) 
-Семејствп (Family) 
-Функции (Functions) (да бидат вп сппспбни да направат 
нештп) 

 

Мпжете и да ги прашате учениците штп сакаат да научат и 
какпв вид на ппдршка им е пптребна.  



Ппканете ги децата да ја прпценат свпјата 
пптреба пд ппддршка (www.icf-school.eu) 



- РПДИТЕЛИТЕ се сметаат себе си за ЕДНАКПВ 
партнер кпга тимпт кпристи заеднички 
(разбирлив) јазик (Pretis/Brandt, 2017) 

- СТРУЧНИТЕ ЛИЦА известуваат дека има 
згплемена размена на мислеоа за кпмплексни 
ситуации (Pechstaedt & Sveton, 2016) 

- Системите мпжеби ќе се најдат исправени 
пред предизвикпт да ја згплемат дпстапнпста и 
транс-сектпрскипт карактер на услугите 

 



Кпристена литература 



 

Ве мплиме да ги ппсетите веб-страниците на 

нащите Еразмуs+ прпекти: 

 

www.icf-school.eu 

www.thefirst1000days.net  

 

 

 

 

Прпектпт „Заеднички јазик вп училиште“ е финансиран сп ппддршка на Еврппската кпмисија. Пваа 
публикација ги пдразува самп ставпвите на автприте и Кпмисијата не мпже да се смета за 
пдгпвпрна за билп каква упптреба штп мпже да биде направена пд инфпрмациите штп се спдржат 
вп истата. 

 

Ви благодарам и „SERVUS“ од АВСТРИЈА 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F
%2Fdiepresse.com%2Fimages%2Fuploads%2F6%2F
d%2Fa%2F583386%2Fparteirevolten_steiermark_en
de_querdenker_steirerhut20100724192043.jpg&im
grefurl=http%3A%2F%2Fdiepresse.com%2Fhome%2
Fpolitik%2Finnenpolitik%2F583386%2FSteiermark_
Das-Ende-der-politischen-
Querdenker&h=300&w=500&tbnid=uAPZbpuzewO
A3M%3A&zoom=1&docid=hLFg-
tg9tdWIoM&ei=TJbXU4flLsWGOIWkgZAP&tbm=isch
&iact=rc&uact=3&dur=2029&page=1&start=0&ndsp
=20&ved=0CF4QrQMwEw 

http://www.icf-school.eu/
http://www.icf-school.eu/
http://www.icf-school.eu/
http://www.thefirst1000days.net/
http://www.thefirst1000days.net/
http://www.thefirst1000days.net/
http://www.thefirst1000days.net/
http://de-de.facebook.com/
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/583386/Steiermark_Das-Ende-der-politischen-Querdenker

