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Зошто?!

Затоа што.......



„Сѐ што навистина треба да 
знам,   научив во градинка“

Robert Fulgham



2. Целта на воспитанието и образованието е 
развивање на оптимумот на секое дете, подготовка 
за живот во времето во кое живее и цивилизацијата 
во која се движи. А цивилизацијата во XXI век е 
цивилизација која учи и која бара подготвени 
личности за учење, личности кои перманентно ќе 
учат и ќе располагаат со функционално знаење. 



3. Проблемите на денешницата се комплексни и интегрирани, и 
се препознаваат во нашето опкружување.

Таквите проблеми бараат и интегрирани решенија кои се 
темелат на релевантност, практичност и одржливост.

На тие начела се темели и интегративната дидактика која го 
преферира и наметнува интегрираното учење односно 
промовира модел на интегриран пристап во воспитно-

образовната работа развивајќи нова парадигма на учење која 
се фокусира на три различни видови резултати на учењето: да 

се знае, да се умее/работи и да се биде .



4. Образованието за 21 век интенционално е насочено 
кон четири главни подрачја: 

 образование - да се биде

 образование за знаење

 образование за акција/делување

 образование за заеднички живот

(UNESCO,Delors,1998). 



Како ????.....



„Без да размислуваме за она што работиме, 

како работиме и зошто работиме токму така, 

не можеме да ја унапредиме сопствената практика“

Џон Дјуи



Една тема може да се 
обработи како единство 

од различни 
перспективи 

( музичка, ликовна, 
литературна).

Доколку соединувањето 
на перспективите е врз 

основа на една 
заедничка цел, тогаш се 

говори за интегриран 
пристап.

Интегриран пристап 
во работата со деца 
од предучилишна 

возраст подразбира

Интегрираниот пристап подразбира:
Активност на детето

Ширина на контекстот,
промена на перспективата

- Трансфер и функционалност на знаењата
(примена на знаењата од една во друга 

област)



Интегриран пристап 
во работата со деца од 
предучилишна возраст 

овозможува

Поголема 
можност за 

воочување на 
поврзаност и 
решавање на 

проблеми

Целосен, 
потполн 

контекст на 
учење

Интегрирано 
учење

Согледување 
на 

различните 
димензии на 

еден 
проблем



Интегриран пристап 
во работата со деца од 
предучилишна возраст 

е модел на работа 

Соединување во 
функционална 

целина

Интеграција на 
содржини

Интеграција 
на облици и 
начини на 

работа

Интеграција на 
ресурси 

(материјални / 
работен и 

дидактички 
материјал/ и 

човечки/ 
воспитувачи и 

деца)

Соединување  
на различни 
вештини и 
облици на 

комуникација



Интегриран пристап 
во работата со деца од 
предучилишна возраст 

е во контекст на 

Принцип на активно учење и 
поттикнување на различни

начини на изразување
Принцип на целосност и интегритет

(холистичкиот пристап во развојот на 
стандардите е основа за нивно

подготвување, со оглед на тоа дека детето го
осознава светот како целина).  





















За крај.....

Не грижете се ако децата не Ве слушаат, но 

грижете се затоа што секогаш Ве гледаат!



„Сите ние, возрасните бевме ДЕЦА;

но понекогаш или малку од нас се сеќаваат“

Antoine de Saint-Exupery



БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО!


