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Јануари 2019

                                                   
                                                                                      www. ibe-goet t i ngen.de

Предговор

Почитувани читатели,

Како главни и одговорни координатори на проектот Математика за 
најмалите (Maths For Minis – MfM), среќни сме да го споделиме со 
Вас првиот број билтен за проектот.   

Проектот Математика за најмалите започна во
октомври 2018 и ќе трае до септември 2020.

Наша цел е да размениме примери за добри
образовни и тренинг методи помеѓу земјите - учеснички и да ја 
поддржиме секојдневната работа на воспитувачите во градинките, 
инструкторите и наставниците. Особено сме заинтересирани за 
нови методи со кои ќе го разбудиме интересот за математички 
прашања уште од раното детство, а во исто време да ги подобриме 
шансите за интеграција за обесправените деца поради нивниот пол 
или нивното потекло.  

Проектот е промовиран од 6 партнери на регионално и локално 
ниво, кои доаѓаат од четири различни земји-членки на ЕУ. Главен 
партнер е Институтот за образование и воспитание - Institut fuer 
Bildung und Erziehung - IBE (Германија). 

Соработката е ко-финансирана од Програмата Erasmus+ на 
Европската унија. 

Слика: 
Миниматематикум



Mора да се спомене дека овој проект немаше
да се реализира без поддршката од проф. 
Beutelspacher  (Универзитет во Гисен) и
колегите на "Миниматематикум"
(www.mathematikum.de/en/), на кого ние ги
должиме изложбените реквизити.

Се надеваме дека проектот „Математика за
најмалите“ ќе ве интересира и ќе ја следите нашата работа.

За повеќе информации, Ве молиме посетете ја нашата веб страна 
(www.MathsForMinis.eu).

Дали имате некои предлози за нас, како примери од Вашата 
педагошка практика? Дали имате предлози за подобрување или 
сакате да дискутирате со нас? Ве молиме не двоумете се да не 
контактирате, а ние веднаш ќе Ви одговориме.

Се надеваме дека ќе уживате во читањето на нашиот билтен и ќе 
бидете активно вклучени во нашите активности.

Наредниот број на билтен ќе биде објавен во март 2019 година каде
што ќе биде содржано интервју со професорот Beutelspacher, во 
кое ќе биде прикажана научната позадина на неговиот 
„Миниматематикум“. 

Со почит,

    Ulrich Geisler Diethard Heindorf
           (Шеф на IBE)     (Проектен менаџер)

   Ulrich.  G  eisler@ibe-goettingen.de     TansNationalProjects@gmail.com     
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Опис на проектот

Математика за најмалите (Maths for Minis – MfM)

Позадината и работниот контекст на проектот е фактот дека 
просперитетот на Европа се заснова на економскиот и техничкиот 
иновативен капацитет на своите граѓани.

Со цел да се обезбеди доволно квалификувана специјализирана 
база за математика и природни науки како предуслов за идна 
економска конкурентност во Европа, можностите за образование и 
ресурси за младите за таканаречената МИНТ област (математика, 
информатика, природни науки и технологија) мора конечно таа база 
да се подобри и отпочне порано да се користи.

Во речиси сите Европски земји, има само неколку успешни обиди за 
мотивирање на индивидуални целни групи од областа на 
математиката и науката. Поради тоа неопходно е да се обезбедат 
поефективни наставни материјали и методи кои се соодветни за да 
се вклучат што е можно повеќе целни групи во МИНТ областа (на 
пр. девојки, одредени имиграциски групи, деца со посебни потреби и
други социјално загрозени групи). 

Целта на ова стратешко партнерство е јакнење на фокусот за 
математика кај децата од најрана возраст. The aim of this 
strategic partnership is to strengthen the focus on mathematics in 
the area of early childhood care, education and development of 
young people throughout Europe.  

Прокетот ќе се реализира преку патувачка изложба -  егзибиција 
насловена „Миниматематикум“. Во меѓувреме ваквиот концепт на 
„Миниматематикум“ е испробан и тестиран многу години. 
Патувачката изложба од Математикум во Гисен докажа во пракса 
дека им дава можност на децата на возраст од четири до осум 
години, со голем ентузијазам да истражуваат математички 
феномени. Исто така, изложбата се заснова како основа за 
дискусија во насока за преориентација на образованието по 
математика.



Во двегодишната програма со Европските партнери, интензивно ќе 
работиме на Миниматематикум во секоја од земјите. За време на 
изложбата ќе се врши мониторинг на децата/учениците посетители, 
при што ќе се направи увид кои дополнителни услови мора да се 
креираат со цел зголемување на интересот за решавање 
математички задачи.

Секој од партнерските институции ќе се фокусира на опсервација на
конкретни прашања:

 Родови аспекти, 

 Деца со мигрантско потекло, 

 Деца од малцинските групи (Роми), 

 Деца со посебни потреби итн. 

Патувачката изложба создава дополнителен мотив за децата да се 
вклучат во невербална комуникација едни со други, а тоа 
едукаторите го користат како важна алатка за нивно интегрирање.  
Партнерската мрежа меѓусебно ќе ги разменат резултатите и 
впечатоците од изложбата, а потоа ќе ги дисеминираат на различни 
начини. 

Регионалните тренинг настани играат голема улога, бидејќи на овој 
начин, педагозите можат да бидат директно адресирани и 
употребата на резултатите може директно да се обезбеди. Particular 
importance is attached to the regional training events, because in this 
way pedagogical specialists can be addressed directly and the use of 
the results can be directly ensured. 

Интензивната поддршка обезбедена од IBE за краткорочни обуки за 
персоналот, исто така ја потенцира потребата за транснационална 
мрежа.  

Целокупните резултати ќе бидат презентирани и дисеминирани на 
меѓународниот конгрес во Германија.



Статус на проектот во декември 2018 година

Активности и планирање 

Прокетот започна со 
имплементација во октомври 
2018 година, а ќе заврши во 
септември 2020.

Првата прес конференција се 
одржа на 28-ми ноември 2018 
во Гoтинген, Германија.

Со цел да се подигне свеста во локалната заедница, секој од
партнерите ги презентираше активностите на локално ниво.

Главните резултати од состанокот се како
што следува.

Дистрибуција на задачи и распоред

Учесниците се согласија на предложената 
распределба на задачите и главните фокуси на 
обсервација. 

Cramars, Италија: Деца со 
мигрантско потекло

FDO, Шпанија:          Деца со посебни потреби
SUMNAL, Македонија: Деца од ромска националност
LLC, Македонија: Женски деца
BBS, Германија: Деца/Едукатори во Дневни центри

 



Распоредот беше ревидиран и 
правата изложба ќе се реализира
во Македонија, наместо во 
Италија.

Сите датуми и времиња за 
изложбите и транснационалните 
состаноци за 2019 година, беа 
утврдени.

Дополнително беше одлучено, 
►целиот локален персонал што 
ќе работи за време на изложбата 
и обсервацијата, да добие 
сертификат. 
Сертификатот треба да потврди 
дека основните педагошки 
вештини беа стекнати при 
изведбата на „Миниматематикум“.

► IBE ќе произведе брошура на англиски јазик со корпоративен 
дизајн до крајот на февруари (наскоро ќе можете да ја преземете од
интернет страната). 
► Секој транснационален состанок треба да се евалуира одделно. 
Прашалникот беше одобрен.
Покрај тоа, целокупниот тек на проектот, треба да се евалуира во 
долги интервали и до крај. Независно од тоа, за текот на изложбата 
мора да биде дискутирано на проектните состаноци.

Проектните партнери се согласија на предложениот начин за 
обсервација на изложбата, со неколку дополнувања (наскоро ќе 
можете да го преземете од интернет страната). 



Контакт

Проектен тим

Германија

https://www.bbs-rinteln.de/

Sinja Doberstein 
Doberstein@bbs-rinteln.de

Германија

https://www.ibe-goettingen.de/

Ulrich Geisler
Ulrich.Geisler@IBE-Goettingen.de

Diethard Heindorf
TransNationalProjects@gmail.com

Италија

https://www.coopcramars.it/en/home/

Sara Danelon - 
saradanelon@coopcramars.it

Македонија

http://www.lifelonglearning.mk

Biljana Mojsovska
contact@lifelonglearning.mk

Шпанија

http://www.doceteomnes.com/

Frasco Hurtado
frasco@doceteomnes.com

Македонија

https://sumnal.mk/en/

Marija Atanasova
maca.atanasova@gmail.com

sumnalb@yahoo.com

The Project Team
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