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1. ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 

 
ReGap Упатството претставува водич за употреба на ReGap курсевите. ReGap 
курсевите се најважниот резултат од проектот ReGap – двегодишен Еразмус + проект.  Целта е 
да се олесни процесот на учење, стекнување знаења, капацитети и вештини за мигрантите, 
бегалците и барателите на азил, со цел за нивна социјална и лична вклученост во земјите 
домаќини.  
Овој документ е наменет за едукатори за да им помогне да ги користат ReGap ресурсите за 
учење на ефикасен и ефективен начин. 
Упатството се состои од неколку делови кои се независни меѓусебе нудејќи преглед на проектот 
– општо, целите на проектот, партнерите и проектните резултати. 
Има секција која ги објаснува онлајн и комбинираниот начин на учење, како и придобивките од 
двата начини.  Со оглед на тоа што е-ресурсите на ReGap можат да се користат на двата начина, 
наставниците и обучувачите ќе можат да одлучат кој метод е најсоодветен во согласност со 
карактеристиките на целната група, техничките опции и нивото на јазични и ИКТ вештини што 
ги поседуваат студентите . 
Седумте курсеви развиени во рамките на проектот ReGap се достапни преку платформата 
Moodle. Функционалностите на платформата Moodle, пристапот и начинот на навигација низ 
курсевите се претставени на наставниците и обучувачите во овој документ. 
Културната и родовата чувствителност се прашања што имаат легитимно место 
на сите курсеви ReGap, особено ако се земе во предвид дека тоа се прашања многу важни за 
мигрантите, бегалците и барателите на азил кои можеби се соочуваат со јазична, културна, 
(не)еднаквост и други бариери во земјите домаќини. Важноста на социјалното вклучување и 
културната припадност за мигрантите и бегалците е претставена во посебен дел од упатството. 
Упатството има дел со неколку корисни совети на тема „Како да извлечеме максимум од 
курсевите?“ 
На почетокот, наставниците и обучувачите веќе треба да поседуваат одредено знаење и 
искуство за темата што ја презентираат, вклучително и разбирање за важноста на културните, 
родовите и историските карактеристики на нивните студенти за нивно социјално вклучување. 
Од нив исто така се очекува да управуваат со процесот на учење на грижлив и ефективен начин. 
Ние ве охрабруваме да ги користите материјалите за учење ReGap, имајќи ги во предвид 
крајните корисници и дополнувајќи ги со сите материјали што ќе ги мотивираат да ги користат 
своите вештини и да имаат успешна социјална вклученост во земјите домаќини. 
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2. ВОВЕД 
 

Европа во последните неколку години беше сведок на масовен прилив на бегалци од 
безбедносни причини и мигранти под влијание на комбинација од економски, општествени, 
политички и социјални фактори. 
 
Образованието е во центарот на предизвиците за земјите домаќини. Обезбедувањето пристап 
до образование, интеграција и стекнување на вештини за мигрантите и бегалците, во услови на 
формално или неформално и доживотно образование - станува клучно за долгорочни решенија 
за мигрантите и бегалците (УНХЦР, 2016 година). 
 
Обезбедувањето на инклузивно образование за бегалци и мигранти е јасна одговорност 
за членките на ОН според меѓународните договори  (UNHCR, 2017).  
 
Обично, недостатокот на комуникациски вештини и знаење за граѓански, како и практични 
секојдневни прашања кај мигрантите, не е само бариера за вработување, туку е и хендикеп за 
нивното вклучување во општеството домаќин што води кон нивна маргинализација и социјална 
сегрегација. 
 
Во една Европасо с повеќе различности, важно е е тие образовни ресурси да бидат 
културно и родово чувствителни. 
 
Потенцијалното користење на бесплатно онлајн учење за развој на вештини потребни за 
мигрантите и бегалците во земјите домаќини, стана предмет на голем интерес. 
 
Развојот на вештини и компетенции на бегалците, особено за оние со ниско ниво на 
образование, станува еден од најзначајните фактори за зголемување на вработувањето и 
социјалното вклучување. 
 

3. ВАЖНОСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ИНКЛУЗИЈА ЗА БЕГАЛЦИ, МИГРАНТИ И БАРАТЕЛИ 
НА АЗИЛ 

 
Социјална инклузија е основно човеково право и е блиско поврзано со правото за престој во 
една земја. За бегалците и мигрантите тоа се однесува на повеќе нови нивоа како што 
дигиталните искуства засилено го опфаќаат секој дел од нашето постоење. 
Социјалното вклучување е повеќе од едноставно чувство дека припаѓате и имате пристап до 
работа, образование, социјална сигурност, здравствени услуги и права и правда. Во денешниот 
дигитален свет, тоа значи и дигитално вклучување, така што мигрантите и бегалците ќе можат 
безбедно и безбедно да пристапуваат до сите дигитални аспекти на овие институции. 
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На пример, да знаете како да доставите дигитална апликација и дигитално CV за слободно 
работно место. Едноставно кажано, станува збор за дигитално вклучување вткаено и 
интегрирано со повеќе традиционални форми на вклучување во аспектите на работа, 
образование, училиште, социјална сигурност и права каде се бара физичко присуство и 
учество. 
 
Сите теми и цели на курсевите се усогласени во сеопфатна, хомогена, но исто така фокусирана 
рамка на специфичните рамки на земјите. 
 
 

 
 
 
 
Културната и родовата чувствителност се прашања кои имаат легитимно место во сите ReGap 
ресурси за е-учење. 
Културна чувствителност значи да се функционира во други култури, да се покаже интерес за 
други култури, да се забележат различни културни начини и форми на изразување, и да се има 
воља да се модифицира однесувањето како индикација за признавање и почит кон другите луѓе 
и нивните култури. Накусо, не е едноставно учење за луѓето од земјата домаќин и нивните 
култури, исто така е споделување на сопствената култура и начини со земјата домаќин. Станува 
збор за овозможување да дознаат и научат за мигрантите и бегалците и за богатството на 
нивните култури.  
Родовата чувствителност, значи да се биде свесен и да се препознае како родовите односи се 
во интеракција со културните и социо-политичките фактори и може да се однесуваат како 
пречка или унапредувач на образованието, платите и еднаквоста. Затоа родот може да биде 
индикатор или знак за права, здравје, правда, образование или улоги на пазар на труд, дома или 
во заедницата. На родовите теми мора да им се пристапи внимателно и со голема 
чувствителност, бидејќи и мажите и жените понекогаш се отпорни на промени во однос на 
родовите релации и начинот на кој тие се навикнати да живеат. Овие прашања се третирани во 
сите курсеви преку примери и ситуации од реалниот живот.  
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Нешто за размислување.. 
“Образованието има смисол затоа што жените и мажите научуваат дека преку учење 
тие можат да се оформат и ре-оформат себеси, бидејќи тие се способни да преземат 

одговорност за себе знаејќи  дека знаат и знаејќи дека не знаат.” 
[P. Freire, (2004). Pedagogy of Indignation. Boulder: Colorado, Paradigm. p. 15] 

 
 
Чувството на припаѓање во курсевите ReGap се однесува на начинот на кој социјалното 
вклучување води кон чувство на благосостојба. Пошироко разбрано, се изразува и се чувствува 
како чувство на социјална припадност. Тоа значи: искуството да се биде ценет, потребен или 
важен за другите луѓе, групи или околини, да се чувствувате како дел од нешто, да се 
чувствувате интегрирано, да се вклопувате во други луѓе, групи или околини и да споделувате 
карактеристики без да треба да се откажувате од целата своја култура и начини на постоење. 
 
Размислувања како овие одиграа клучна улога во развивањето и дизајнирањето на курсевите со 
придонес од мигранти и бегалци. Беше обезбедено дека ќе ги исполнат потребите на целните 
групи мигранти и бегалци и, исто така на земјите домаќини. Секој партнер собра специфични 
информации за овие теми според споделени упатства и примери.   
Учеството на курсевите за учење промовира социјална инклузија и припаѓање, бидејќи 
учесниците се чувствуваат ценети и како дел од ‘нешто’. Како такви, курсевите во онлајн или 
комбиниран модел можат да бидат добра можност за социјална инклузија на ReGap целната 
група. 
 
Културни и родови информации, промовирање на чувство на припадност, исто така, се теми, 
трансверзални на сите курсеви, покажувајќи им на мигрантите / бегалците дека треба да се 
почитува секоја култура и нејзиниот начин на постоење, со цел сите да можат да живеат заедно 
и да учат едни од други. 
- Почитувањето кон другите е основна појдовна точка за можноста за учење едни од други и 

навлегување во дикусии за учење во рамките на овие ReGap онлајн ресурси. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJECT REF. NO: 2017 - 1 - NO01 - KA204 - 034 - 182 – REGAP 
ОВОЈ ПРОЕКТ Е ФИНАНСИРАН СО ПОДДРШКА ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА. ОВОЈ ДОКУМЕНТ ГИ ОДРАЗУВА САМО СТАВОВИТЕ НА 
АВТОРОТ И КОМИСИЈАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ СМЕТА ЗА ОДГОВОРНА ЗА БИЛО КАКВА УПОТРЕБА КОЈНА ИНФОРМАЦИИТЕ СОДРЖАНИ ВО 
НЕГО.  
 

 

ReGap / Booklet for Educators | 7  

 

 
 
3.1 ГРАДЕЊЕ СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА ПРЕКУ ДИГИТАЛНИ ПРИКАЗНИ  
 
Дигитално раскажување е процес на раскажување на приказна преку дигитални средства. 
Исто така, тоа е најлесен начин да се интегрира технологијата во училница. Едукаторите можат 
да користат дигитално раскажување на речиси секоја тема и дури можат да ја "превртат" 
нивната училница со користење на мобилни апликации. 
 

Дигиталните приказни обично содржат некоја комбинација на 
компјутер-базирани слики, текст, снимено аудио раскажување, видео 
клипови, и/или музика. Дигиталните приказни можат да варираат во 
должина, меѓутоа повеќето од приказните користени во 
образованието типично траат меѓу 2 и 10 минути. Темите користени во 
дигиталното раскажување се движат од лични приказни до 
раскажување на историски приказни, од истражување на животот во 
сопствената заедница до потрага по живот во други места во 

универзумот, и буквално, се помеѓу. 
Денеска употребата на дигитално раскажување се практикува во одредени центри на 
заедницата, училишта, библиотеки и бизниси, од страна на почетници во технологијата до оние 
со напредни вештини. Во областа на образование, наставниците и нивните ученици, од 
училници од рано детство преку постдипломски студии, користат дигитално раскажување во 
различни содржински области и на различни нивоа. 
 
Дигитални приказни во ReGap: 
Секое човечко суштество има единствена лична историја базирана на неговото искуство, мисли 
и чувства. Уметноста на дигитално раскажување е важен дел од социјалните интеракции уште од 
самото раѓање на човештвото. Дигиталното раскажување е концепт кој комбинира два клучни 
аспекти – моќта на креирање лични приказни и нашата модерна потреба за "дигитализација".  
 
Дигиталните приказни се моќна педагошка алатка за креирање социјална припадност и 
благосостојба во ReGap курсевите.  Тие се испреплетени во ресурсите за учење и активностите 
преку видеа, текстови, слики и интерактивни активности - презентирање лични приказни. 
 
ReGap курсевите вклучуваат дигитален видео вовед во кој мигранти и бегалци споделуваат 
накратко нивни приказни. Учесниците/студентите ќе бидат во можност да се поистоветуваат со 
овие луѓе и да имаат чувствуваат на благосостојба: тие не се сами во нивните грижи или 
вознемиреност и не се сами при користењето на овие ресурси, иако не секогаш гледаат дека 
други работаат на оваа тема.  
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Бегалци и мигранти од Европа раскажуваат нивни приказни во 4‐минутно видео. 
 
Идеата зад видеата со приказни во ReGap курсевите е да се направат курсевите релевантни 
преку покажување приказни слични на оние на учесниците на обуките. 
Дигиталното раскажување во ReGap проектот исто така се користи за дисеминација на ReGap 
курсевите. Обезбедува ефикасен начин да се претстават на пошироката јавност проектните 
резултати и продукти.  
 
 

4. ПРОЕКТ REGAP  
 
Намалување на образовниот јаз за мигранти и бегалци во ЕУ земјите со високо релевантни е-
ресурси понудувајќи можност да се изгради силно чувство на социјална инклузија и припаѓање. 

 
2017-2019 
Нмаалување на Образовниот Јаз 
– за мигранти и бегалци 
– во ЕУ земји 
– со високо релевантни е-ресурси 
– понудувајќи силно социјално припаѓање 
 
 

 
Проектот ReGap има за цел да ги прошири високо квалитетните, културно чувствителни ресурси 
за учење со отворен пристап на возрасни мигранти и бегалци од двата пола во ЕУ земјите. 
Проектот ја промовира целта на Еразмус + за еднаквост и инклузија преку адресирање на 



PROJECT REF. NO: 2017 - 1 - NO01 - KA204 - 034 - 182 – REGAP 
ОВОЈ ПРОЕКТ Е ФИНАНСИРАН СО ПОДДРШКА ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА. ОВОЈ ДОКУМЕНТ ГИ ОДРАЗУВА САМО СТАВОВИТЕ НА 
АВТОРОТ И КОМИСИЈАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ СМЕТА ЗА ОДГОВОРНА ЗА БИЛО КАКВА УПОТРЕБА КОЈНА ИНФОРМАЦИИТЕ СОДРЖАНИ ВО 
НЕГО.  
 

 

ReGap / Booklet for Educators | 9  

 

потребата за чувство на социјално припаѓање и за стекнување знаење и вештини потребни за 
учество во вработување, здравство, социјална заштита и школување на еднаква основа с 
граѓаните на ЕУ. Ова бара активности за е-учење кои се културно и родово чувствителни и кои 
во исто време понудуваат можност да бидат испорачани не само целосно онлајн, туку и лице в 
лице во комбиниран режим за оние кои имат пониски ИКТ вештини.  
Проектот цели кон редуцирање на образовниот јаз за мигранти и бегалци во Европските земји 
преку обезбедување можности за вработување и социјална припадност поддржани од 
специфични и ажурирани знаења за работа, здравство, социјална заштита, образование и 
системи на правда и прописи во врска со државјанство и еднаквост. 
 
4.1 ЗОШТО REGAP? 
Важноста на Проектот ReGap лежи во неговиот фокус на возрасни ученици мигранти и бегалци 
со нови и иновативни ресурси за е-учење насочени кон потребите на двата пола на културно 
чувствителен начин.  
Овие ресурси со отворен пристап се меѓу-културно потврдени за да ги исполнат потребите на 
возрасните ученици мигранти и бегалци од двата пола во ЕУ. Во согласност со Упатството на 
Меѓународната комисија за тестови за преведување и прилагодување на тестови (2010), ова не 
значи отстранување на културните и родовите разлики, туку тие мора да бидат признаени и 
прилагодени. Ова е клучна цел во проектот ReGap. Друга клучна компонента е активното 
вклучување на „гласот“ на целна група возрасни мигранти и бегалци во сите фази на проектот, 
од дизајнирање, создавање на ресурси до нивното споделување. 

Писменост за Бегалци 
Писменост се однесува на можноста да се користи пишан јазик, подеднакво во во печатени и 
дигитални текстови, да се извршуваат секојдневни задачи, пристап до ресурси и услуги, 
вклучувајчи формално и неформално образование, и комуникација во социјални активности  

(CoE, 2019) 
 
 
5. REGAP КУРСЕВИ 
 
ReGap курсевите се најважниот резултат од проектот ReGap. 
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Резултатите и содржината на курсевите се внимателно избрани врз основа на клучните потреби 
за целната група (бегалци, мигранти, баратели на азил), во однос на знаењата и вештините за 
успешна интеграција во земјите домаќини. 
Достапни Regap курсеви се: 
• Воведен курс  
• Вработување 
• Здравје 
• Образование 
• Пол 
• Социјална заштита и благосостојба 
• Правда и државјанство 
 
Сите курсеви имаат унивезална/генеречка и специфична за земјата содржина, подоцна 
прилагодена на условите во почитуваните земји кои учествуваат во проектот за да бидат високо 
релевантни за целната група (мигранти и бегалци).  
REGAP курсевите ги содржат следните клучни аспекти: 
● Културната и родовата чувствителност се трансверзални за сите активности на курсевите. 
● Генерички вовед за промовирање на чувства на социјално припаѓање и помош на 
учесниците да се чувствуваат добредојдено во глобални средини за учење. 
● Курсевите се достапни на 5 јазици (АНГЛИСКИ, Италијански, Македонски, Норвешки и 
Португалски).  
● Мултимедијални визуелни елементи се вклучени во комбинација со пишани јазични 
елементи 
● Лице в лице активностите вклучуваат: работа во групи (парови), дискусии во групи, 
играње улоги, активности на отворено (посета на место, итн.). 
● Во онлајн и лице-в-лице активностите, се посочува кога активностите се водени од 
студентот или наставникот. Во оваа смисла, интеграцијата меѓу курсевите со комбинирано 
учење и Лице-в-лице активностите се централен елемент во ReGap курсевите.  
 
 
5.1 ПРЕГЛЕД НА КУРСЕВИТЕ 
 
Онлајн-учењето ја формира основата на проектот ReGap. Ова е заедничко за сите земји-
партнери во проектот (Норвешка, Португалија, Македонија и Италија) како и во сите Европски 
земји кои еднакво ќе имаат придобивки од ресурсите. Секој онлајн курс постои на јазикот на 
една од земјите партнери и на Англиски. Во курсевите има детали специфични за одредена 
земја и генеричка содржина применлива низ цела Европа. За други земји, освен земјите 
партнери онлајн ресурсите треба да бидат преведени од страна на таа земја и да бидат 
додадени специфични детали за земјата. Пристап до шаблоните на онлајн курсевите можат да се 
добијат со контактирање на проектните партнери.  
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Подолу, ќе најдете краток опис на ReGap курсевитеs. За да пристапите на онлајн курсевите, Ве 
молиме одете на:  Advenus-ReGap website.  
 
 

1. Воведен курс 
 
 
 
 
 

Целта на Воведниот курс е да се даде преглед на шесте курсеви во ReGap курс пакетот, и да се 
обезбеди информација за да бегалците и мигрантите можат да имаат најголеми можни 
придобивки од курсевите. Курсевите се високо релевантни и прилагодени кон целната група, со 
вработување и социјална инклузија како општа цел.  
 
 
  
Курсот е составен од четири секции: 
 
 
 

1. Презентација на курсевите 
2. Како да се користат курсевите 
3. За едукатори 
4. За ReGap  

 
 
 
 
 

2. Вработување 

 
 

 
Целта на курсот за Вработување е:  

• презентирање на различни типови на договори,  
• стекнување на лексика поврзана за различни типови на работа, 
• објаснување на секции и клучни зборови на CV/реклама за работа, 

Видео со интерјуа 
Споделување искуства 

Видео – дигитална приказна 
Образовен пристап 

Цели на Regap проектот 
 

Неколку лекции од 
курсот: 
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Различни типови на работни 
договори 

Стекнување на лексика релевантна 
за темата 

Како да напишете CV 
Права на луѓето на работа 

Како да одите на работа? Користење 
на јавен превоз 

Возачка дозвола – разбирање на 
нормите 

• презентирање на правата на луѓето на работно место, 
• објаснување каде да се бара работа (центри за работа/агенции), 
• покажување како да се користи јавен превоз/коли за да се оди на работа,  
• стекнување лексика/комуникативно изразување за да се побара информација на 
улица  
• разбирање на нормите за возачка дозвола. 

 
 
 
 
Курсот е составен од 6 секции: 

1. Воведно видео за вработување 
2. Барање работа 
3. Различни типови на договори за 

вработување 
4. Губење на работа 
5. Одење на работа 
6. Дали запомнивте? 

 
 
 
 
 
 
Пример: 

Само-вработување 
Пабло и Синтија се самовработени и немаат работодавач. За да бидеш 
самовработен, ти требаат пари за инвестирање за да започнеш 
бизнис. Овие пари можат да бидат твојата заштеда или може да 
побарате заем. Понекогаш, во некои региони има средства за 
финансирање за започнување нови активности, наменети за 

специфични групи на луѓе: на пример, средства за млади луѓе, средства за жени, итн. Бизнисите 
кои обезбедуваат самовработување можат да се здружат и да формираат мрежа во Стопанска 
Комора. 
 
 

3. Здравје од лулка до гроб 
 
 
 
 

Неколку лекции од курсот: 
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Што е здравје? 
Одржување на здравје 

Добивање помош во земјата 
на престој 

Ментално здравје, Исхрана…. 
Активности, социјална 

благосостојба.. 
 

 
 

Општата цел на курсот здравје е да ги натера учесниците да размислуваат за темата здравје. Што 
е здравје, и како можеме да влијаеме на него. Што правите кога здравјето ќе ве издаде? Курсот 
овозможува запознавање со различни типови на можности каде можат да добијат помош во 
земјата во која престојуваат. Одење во болница, општ лекар, ургентен центар итн. 
Постојат упатувања на национални програми за здравствена заштита, семејно здравје, 
вакцинации. Различни начини на кои можат да го одржат своето здравје и да спречат болести. 
Вклучени се менталното здравје, исхраната, активности и социјална благосостојба. 
Пристапувајќи на темата здравје на холистички начин.  
 
 
 
 
 
 
Курсот се состои од пет секции: 
 

1. Вовед 
2. Каде да побарате помош 
3. Семејно здравје 
4. Бидете здрави 
5. Дали запомнивте? 

 
 
 
Пример:                             

Бременост и раѓање 
Селамавит го родила своето прво дете во Еритреја. Кога забремени со 
своето второ дете во нејзината нова матична земја, таа беше љубопитна за 
тоа како би било да се има дете во друга земја. Инга го роди своето прво 
дете во нова држава. Со различно потекло, двете се чувствуваа добро 

згрижени и безбедни во земјите каде престојуваат. 
 

 
4. Социјална Заштита и Благосостојба 

 
 
 
 
 

Неколку лекции од курсот: 
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Значење на Социјална заштита 
и благосостојба 

Програма за благосостојба 
Кој е бегалец? Кој е мигрант? 

Кој е барател на азил? 

 
Целта на курсот е да развие, консолидира и обезбеди знаење во областа социјална заштита и 
благосостојба, основна за социјална инклузија на бегалци, мигранти и баратели на азил во 
општеството. Курсот ќе го развие и зголеми знаењето и вештините кај мигрантите, бегалците и 
барателите на азил во областа социјална заштита и благосостојба. Користењето на  визуелни 
медиуми и примери во ресурсите и при испораката ќе ја наруши јазичната бариера при 
стекнувањето знаење преку е-учење. Резултатот и содржината се внимателно избрани врз 
основа на клучните потреби на целната група во однос на знаењето и вештините за успешна 
интеграција во земјите домаќини.  

 
 
 
  
 
Курсот е составен од пет секции : 

1. Вовед 
2. Што е Социјална заштита и 

благосостојба 
3. Разлики меѓу бегалци, мигранти и 

баратели на азил 
4. Социјална заштита и благосостојба 

за бегалци, мигранти и баратели на 
азил 

5. Дали запомнивте? 
 
 
 

Пример: 
                                           Програма за благосостојба 
 

Џонатан живее во Берлин. Низ годините тој заработувал како 
продавач во почитувана компанија. Тој ги исполнил условите 
за пензија  и сега користи придобивки од програмата 
старосна пензија. 

 
 

 
 

5. Образование 
 

 

Неколку лекции од курсот: 
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Образование за социјална 
инклузија 

Структура на образовните 
системи 

Образованието е човеково 
право 

Признавање на квалификации 
Важност на доживотното учење 

 
 
 

Овој курс презентира информации и активности за образовните системи во Европските земји: 
Норвешка, Италија, Македонија и Португалија, во врска со формални и неформални можности 
за учење. По завршувањето, учесниците би требало: да можат да ја препознаат важноста на 
образованието за социјална инклузија во земјата домаќин (Норвешка, Италија, Македонија и 
Португалија) и во Европа; да ја разберат структурата на образовниот систем; да бидат во тек со 
можностите за формално и неформално образование и да: ја разберат важноста на 
доживотното учење. 
 
 
 
 
Во курсот Образование има вкупно 5 секции: 
 
 
 

1. Вовед 
2. Учење јазик за социјална инклузија  
3. Пристап до образование и обука 
4. Социјално учество и активности за учење 
5. Дали запомнивте? 

               
 
Пример: 
                      

Како може да ги процените вашите јазични 
вештини? 
Селда сака да добие државјанство во Европска земја каде отишла да живее. Таа 
мора да помине тест за јазик за да добие дозвола за престој.  

 
 
 
 

6. Пол 
 

 
 
 
 

Неколку лекции од курсот: 
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Овој курс презентира информации и активности за родова еднаквост поврзани со образование, 
работа, родово и полово базирано насилство. По завршувањето на курсот Пол, учесниците би 
требало да можат да го разберат значењето и влијанието на родовата еднаквост, да ги 
идентификуваат разликите меѓу пол и род, да ги препознаваат родовите права како граѓански 
права, да ги идентификуваат родовите нееднаквости и стереотипи. 

 
 
Курсот Пол има седум секции: 

1. Вовед 
2. Перспективи за родова еднаквост 
3. Пол наспроти род 
4. Родова сегрегација во образованието 
5. Род и работно место 
6. Родово и полово насилство 
7. Дали запомнивте? 

 
Пример: 

Пол наспроти Род 
Бебе е родено женско или машко. Ова е пол. Пол е универзална 
карактеристика која ги одредува физичките и биолошките разлики меѓу машки 
и женски. 
Бебе расте и учи како да се однесува како женско или машко. Ова е род. Род е 

она што не учат општеството и културата како да се однесуваме врз основа на нашиот пол. 
 
7. Правда и Државјанство 

 
 
 
 
 

Курсот опфаќа релевантни теми поврзани со правда и државјанство. Учесниците ќе стекнат 
знаења во врска со темите за ефикасна социјална инклузија во земјата домаќин. По 
завршувањето на овој курс, учесниците ќе можат да го разберат значењето и важноста на 
правда и државјанство. Курсот обезбедува знаење за форми на државјанство, човекови права и 
како да се добие државјанство. 

 

 

 

Родова еднаквост во образование, 
на работа 

Родови права како граѓански права 
Идентификување на нееднаквости и 

стереотипи 
Сексуална ориентација 

Трговија со луѓе 
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Курсот се состои од пет секции: 
 

1. Вовед 
2. Што е правда и државјанство?  
3. Форми на државјанство  
4. Човекови права  
5. Дали запомнивте? 

 
Example:  
 

Државјанство по раѓање 
Мирела е мигрант и ја родила својата ќерка во земја каде таа е 
регистрирана како мигрант. Нејзиното дете е граѓанин на таа земја 

бидејќи е родено таму. Нејзиното прво дете родено во Сирија може да добие 
државјанство во сегашната земја преку друга форма на стекнување државјанство.  

 
 

5.2 ОНЛАЈН И КОМБИНИРАН МОДЕЛ НА УЧЕЊЕ  
 

Сите ReGap курсеви можат да се користат онлајн или со комбиниран начин на учење. Оваа 
секција на упатството ги обезбедува едукаторите најважните знаења во однос на онлајн и 
комбиниран модел на учење, така да тие можат да бидат ефективни во нивниот трансфер на 
знаења како и да се олесни процесот на фацилитирање на учењето. Исто така, накратко се 
претставени конкретните – ReGap онлајн и комбиниран модел на учење. 
 
Онлајн модел на учење 
 
Онлајн учење значи кога курсевите се поминуваат онлајн наместо во физичка училница. Тоа 
заштедува време затоа што студентот не треба да патува до местото за обука.  
 
Добијте го образованието што го сакате, од каде било во светот, на свој распоред. 
 

За разлика од традиционалниот метод на учење, е-Учењето 
е-Учењето е начин да се обезбеди брза достава на лекции, 
тоа е многу брз начин на учење!  
На содржината може да и се пристапи неограничен број 
пати.  

Правда и државјанство 
Различни типови на 

државјанство 
Како да се добие државјанство? 
Универзална Декларација за 

Човекови права 
Бегалци, мигранти според 

Меѓународно право 

Неколку лекции од курсот: 
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Учениците можат да ја дефинираат сопствената брзина на учење наместо да ја следат брзината 
на целата група. Можете да учите од удобноста на вашето место.  
 
Студентите можат да изберат да учат специфични и релевантни области на материјалот за 

учење без да се фокусираат на секоја област. На пример, тие можат да прескокнат 
одредени области што не сакаат да ги научат. 

 
е-Учењето е економично во споредба со традиционалните форми на учење. Причината за ова 
намалување на трошок е затоа што учењето преку овој модел се одвива брзо и лесно. Многу 
време за обука се намалува во однос на тренери, патување, материјали за курсот и сместување. 
Исто така, кога учите во своето место, ослободени сте од плаќање на патни трошоци (на пр. 
сместување) кога обуката се одвива во друг град/држава.  
е-Учењето е нај еко-пријателско учење.  
 
Комбиниран модел на учење  
 

Гарисон и Канука (како и други академици) го проучувале комбинираното учење. Нивното 
истражување заклучува дека „мешаното учење… има докажан потенцијал да ја подобри 

ефективноста и ефикасноста на значајните искуства за учење“. 
 

Комбинираното учење комбинира учење во училница со онлајн учење, во кое студентите можат 
делумно да го контролираат времето, темпото и местото на нивното учење. Комбинираното 
учење поттикнува соработка еден-на-еден и интервенции во мали групи. 
Комбинираното учење е ефективно затоа што им дозволува на студентите да учат со свое темпо 
и на свое ниво на способност. Со вклучување на виртуелна средина, учењето не е ограничено 
на физичка училница. 
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Комбинираниот модел на учење претставен и користен во проектот REGAP е Моделот на 
Ротација: 
● Нивоа на комбинирање во курсот: постојат различни активности за комбинирани и 
лице-в-лице моменти во текот на курсот. 
Курсевите се составени од активности водени од студентот и водени од едукатор. Активности 
предводени од студент значат дека студентите можат сами да ја вршат активноста лице-в-лице 
или од далечина. Активностите водени од едукатор наставник значат дека овие активности ќе 
имаат специфични индикации за наставникот во однос на наставни стратегии, методи и 
вештини: 
● Наставна стратегија: општ пристап, како што се директна, индиректна, експериментална, 
колаборативна, индивидуална студија.  
● Наставен метод: значи специфичен пристап како предвање, извештај за мали групи, 
дебата итн.  
● Наставни вештини: специфично однесување на наставниците, на пример: демонстрација, 
поставување прашања, давање насоки, итн. 
Интеграцијата меѓу курсевите со комбинирано учење и лице-в-лице активностите е централен 
елемент на ReGap курсевите.  

 
Комбиниран модел на учење 

 

 
 
 
Протокол за Лице-в-Лице активности е обезбеден на следните линкови: 
ReGap веб страна: http://www.regap-edu.net/regap-courses/  
ReGap Moodle платформа:  https://edu.advenus.net/course/index.php 
 
Опис на Лице-в-Лице протокол: 
1. ReGap веб страната содржи секција со опис на креираните курсеви. После краткиот опис, понуден е 
специфичен линк за лице‐в‐лице протокол. Овој линк ги води Наставниците / едукаторите до активност 
која би требало да ја користат во комбинираниот модел на учење.  

2. ReGap Moodle платформата содржи секција која обезбедува протоколи за Лице‐в‐Лице за секој курс. 

3. Протоколот е читлив директно на веб страната или moodle платформата. Тој содржи: 
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a. Вовед за целите на активностите за учење 

b. Времетраење – траење на лице‐в‐лице сесиите  

c. Структура на комбинираниот курс (лице‐в‐лице + Moodle активности) 

d. Кратко упатство за секоја активност,  со упатства и практични примери. Целта е да му се дозволи на 
наставникот да ги користи ресурсите автономно  

4.  Лице‐в‐Лице  активност  од  2  часа  се  состои  од  најмалку  1  активност  (максимум  2  за  целиот  курс) 
воведена и збогатена со: игри, играње улоги, материјали специфични за државата 

5. На овој начин наставникот навигира низ веб страната, ги презема ресурсите и ги користи директно со 
бегалци, мигранти и баратели на азил.  

 
Со внимателно комбинирање на настава и технологија, стратегиите за комбинирано учење се 
одличен начин за подобрување на резултатите од учењето. 
 
 
5.3 ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА REGAP MOODLE ПЛАТФОРМАТА (како да се користи) 

 
На ReGap курсевите може да се пристапи преку веб страната на проектот ReGap и Moodle 
онлајн платформата со избирање на еден од следните линкови:  

http://www.regap-edu.net/ 
 
https://edu.advenus.net/course/index.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Кога сте внатре во онлајн платформата мора да се Најавите / идентификувате себеси во 
горниот десен агол (најавете се).  
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За да пристапите на Платформата, податоци кои се бараат се: Корисничко име или е-
маил адреса, како и лозинка. Наведете го вашето Корисничко име / е-маил и лозинка, и 
притиснете НАЈАВИ СЕ.  
Ако ова е вашиот прв пристап до ReGap платформата, мора да "Креирате нова 
корисничка сметка". 
Пополнете ги бараните податоците за да се регистрирате на нова сметка. 
  

Добредојдовте! 
Сега ќе можете слободно да пребарувате низ платформата и да ги поминете курсевите 

кои ве интересираат. 
  
Во секцијата “Курсеви” ќе ги најдете сите (седум) ReGap курсеви развиени од проектните 
партнери. 
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Сите ReGap курсеви се достапни на пет јазици: Англиски, Норвешки, Португалски, 
Италијански и Македонски јазик. 
 

 
 
 
Сите курсеви се состојат од секции и подсекции. Можете да ја започнете вашата 
активност од било која секција. 
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Навигацијата низ секциите на курсот може да биде со избор од следниве опции за навигација: 
 

 
 
 
Можете да скокнете на коа било секција, по избор. Секциите се меѓусебно независни. 
 

 
 
 
 
Курсевите содржат активности како што се квизови за проценка на стекнатото знаење преку 
секцијата: 
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Сите курсеви имаат секција „Дали запомни“, каде учесникот може да процени стекнато знаење 
во текот на целиот курс. 

 
 
 
 
 
 
 
По завршувањето на активноста за оценување, притиснете „Заврши го обидот“ за да ги 
доставите вашите одговори. 
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Кога ќе завршите со активистите за учење, проверете дали сте одјавени од платформата. 
 

 
 
 
 Многу храброст и среќа при користењето на ReGap едукативните ресурси! 
 
 
6. КАКО ДА ИЗВЛЕЧЕТЕ НАЈМНОГУ ОД REGAP КУРСЕВИТЕ? 
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 Курсевите може да се одвиваат целосно преку Интернет, или во комбиниран режим - 
комбинација на активности преку Интернет и лице в лице (со поддршка д едукатор. 
Претходното знаење на учесниците и соодветните јазични или ИКТ вештини се важни 
при изборот на вистинскиот модел на учење.  

 Учесниците можат да го поминат курсот онлајн со самостојна навигација низ курсот или 
со поддршка од едукатор. 

 Изберете го делот за кој најмногу ве интересира, наместо да завршувате активност по 
активност од почеток. Курсот може да се одвива со скокање помеѓу секциите, бидејќи 
тие се меѓусебно независни. 

 Комбинацијата на текст, примери и видеа е ефикасен начин за стекнување знаење. 
Поканети сте да научите повеќе за темите следејќи ги линковите што се обезбедени во 
рамките на курсевите. 

 Совет е следење на структурата на курсот, како што е предложено, затоа што дава 
целосен преглед на информациите што се најрелевантни. 

 Секој курс има „Дали запомнивте“секција, што е корисно за проценка на стекнатото 
знаење во текот на целиот курс. 

 Некои од курсевите имаат „Откријте повеќе“ секција - каде учесниците можат да најдат 
детални информации од препорачани организации или веб-страници. 

 За да им помогнат на корисниците, некои курсеви имаат речник за да го зголемат 
разбирањето. 

 Курсевите можат да се отпечатат. Отпечатете ги или запишете ги најкорисните зборови 
за да ги имате на дофат кога ви се потребни во ситуации во реалниот живот. 

 Мотивацијата во процесот на учење е од суштинско значење. Учесниците треба да бидат 
само-мотивирани додека се самостојно вклучени во курсевите и да бидат поддржани и 
мотивирани од едукаторите и обучувачите додека го користат комбинираниот модел на 
учење. 

 
7. ЗАБЕЛЕШКИ 
 
 
Образованието е многу важно за социјална инклузија на сите луѓе во секое општество. 
Пристапот до квалитетни образовни можности треба да започне во раното детство за да 
овозможи подобар личен развој, па се до младост и возрасни со гарантирање еднаков пристап 
до техничко/стручно, универзитетско образование и доживотно учење кое ќе им даде на луѓето 
знаење, вештини и обука која им е потребна за подобри можности за вработување и активно 
граѓанство.  
 
Мигрантите и бегалците имаат различни мотивации, последица на нивните можности за 
стекнување право на привремен престој во земјата домаќин или од движењето во друга ЕУ 
земја. Курсевите нудат можност за учење и стекнување знаење зависно или дури независно од 
нивната мотивација.  
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Курсевите опфаќаат повеќе можности за обука: вработување, државјанство, формално 
образование, јазици, ИКТ вештини, здравство, благосостојба, култура и историја на земјата 
домаќин. 
Користени образовни пристапи: онлајн, комбиниран со комбинирање од лице-в-лице и онлајн, 
и ова може да биде организирано во контекст од формално до информално или дури и 
неформално. 
ReGap курсевите се стремат за да се надмине јазичната бариера која може да појави од 
недоволно знаење на јазикот на земјата домаќин. За да помогнат во ова, онлајн курсевите се 
визуелно богати и се стремат да се избегне преголемо потпирање на текст.   
ИКТ вештините на учесниците варираат меѓу не-постоење до одлични. ReGap курсевите и 
можноста од комбиниран образовен модел, помагаат во надминување на ваквите бариери. 
 
Во сите ReGap курсеви постои просечно ниво за сите главни активности, нудејќи, ако е 
потребно, можност за продлабочување на знаењето.  
 
Од стекнатото искуство од предходните проекти, тимот на ReGap предвидува преваленца на 
ученици ориентирани кон Цел, следени од помала група – само во специфични услови – на 
ученици ориентирани кон активности. Сепак, можноста за интервенција на едукатори постои, на 
начин  при кој предложените избрани воспитни пристапи можат лесно да се воспостават без да 
се нарушат оригиналните цели на темите за учење и општо на курсот, и во исто време 
иницијативата да се прилагоди на реалните потреби на учесниците – зависно исто така од 
кохезијата на групата за учење; од нивното меѓусебно разбирање. 
 
Социјалното вклучување и припадност, заедно со културната и родовата чувствителност се теми 
кои се трансверзални на сите ReGap курсеви. Ова значи дека во рамките на сите курсеви 
бегалците и мигрантите треба да се чувствуваат добредојдени, како и да можат да ја споделат 
својата домашна култура и идентитет. 
 
Проектот ReGap ја поддржува и слави културната и родовата различност и желбата за еднакви 
права и можности. 
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9. ПРОЕКТНИ ПАРТНЕРИ: 
 
Универзитет за Применети Науки, Inland, Норвешка  
 
Универзитет за применети науки од Норвешка (Универзитет ИНН) има околу 13.000 студенти и 
950 членови на персоналот и работи на шест кампуси во југо-источна Норвешка. Универзитетот 
нуди 35 едногодишни студиски програми, 52 БА програми, 31 магистерски програми и 4 
докторски програми во прилог на едукација на наставници и голем број на програми за 
понатамошно образование. 
Центарот за доживотно учење (CLL) на Универзитетот ИНН е водечки актер од 1990 година во 
областа на понатамошно и континуирано образование. CLL обезбедува курсеви и студиски 
програми за да ги направат организациите и поединците да останат компетентни. Основната 
надлежност на CLL е развој и спроведување флексибилни курсеви и студиски програми. 
Центарот исто така презема врвни истражувања и евалуации во овие области. CLL произведува 
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видеа и мултимедијални ресурси прилагодени на професионалната позадина и преференците 
на ученикот. 
 
Соработници: 
Brit Svoen, Stephen Dobson, Yngve Nordkvelle, Linda Tangen Bjørge,  
 
 
УниверзитетLUMSA , Италија  
 
Универзитетот Лумса е основан во Рим во 1939 година и се 
карактеризира со отвореност кон идејата за универзално хумано граѓанство/ universal human 
citizenship. ЛУМСА е еден од најважните недржавни универзитети во централна Италија, со 
околу 9000 студенти и 800 наставници и професори; има три факултети лоцирани на локации во 
соседството и други филијали кои работат во Палермо и Таранто. Поточно, ЛУМСА се стреми да 
промовира севкупно образование на личноста и од оваа причина, универзитетот им посветува 
посебна грижа на своите студенти и нивното стручно и човечко образование преку 
вработување на постојани услуги за насочување и туторство и процедури дизајнирани да 
обезбедат целосна изразување на нивното право да бидат ангажирани во студии. Универзитетот 
ЛУМСА нуди четири главни предметни области на наставни и истражувачки активности: 
економија, хуманитарни науки, јазици и закон. 
 
Соработници: 
Gabriella Agrusti, Valeria Damiani, Elisa Muscillo, Vincenzo Schirripa 
 
 
Инстиитут за Развој на Заедницата, Македонија 
 
Институтот за развој на заедницата на Здружението (ИРЗ) е одржлива граѓанска организација 
која работи на градење демократско интегрирано и мултиетничко општество преку зајакнување 
на капацитетите на поединците, организациите и институциите. Искуството на ИРЗ се заснова на 
повеќе од дваесет и пет (25) години работа во заедницата за решавање на проблемите и 
потребите на граѓаните и помагање во надминување на предизвиците. Разновидноста на 
различни програми, проекти и активности што ИРЗ ги има спроведено во географска област од 
повеќе од четириесет (40) општини кои покриваат повеќе од половина од населението на 
Република Македонија, го позиционираа Институтот за развој на заедницата меѓу водечките 
граѓански организации на национално ниво.  
 
Соработници: 
Сретен Коцески, Благорордна Бишкоска, Дубравка Ѓилас, Синиша Стојчевски, Бурим Исмаили, 
Зоран Велковски 
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Универзитет од Порто, Португалија  
 
Универзитетот од Порто, основан во 1911 година, е втор по големина универзитет во 
Португалија и највисоко рангиран португалски универзитет во  академското рангирање на 
светски универзитети (QS World University Ranking 2015/2016), меѓу 150-те најдобри 
универзитети на Европа и 400-ти топ светски. Има околу 32.500 студенти на додипломски и 
постдипломски студии, 2.300 академски персонал и 1.500 административни вработени. UPORTO 
обезбедува исклучителен број курсеви, опфаќајќи го целиот спектар на дисциплини. Составен е 
од 14 факултети и бизнис училиште, заедно со 16 библиотеки и 14 музеи дистрибуирани на три 
кампуси. Интернационализацијата е исто така еден од стратешките столбови на U.PORTO, 
овозможувајќи развој на постојните соработки, како и воспоставување иновативни активности 
за соработка. 
 
Соработници: 
João Caramelo, Susana Coimbra, Elsa Teixeira, Ana Costa, Marta Pint 


