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Почитувани, 

Срдечно Ве покануваме да учествувате на Професионалниот семинар на тема „Метакогнитивност и 
процесот на читање” од Факултетот за англиски јазик при Универзитетот Американ Колеџ 
Скопје. 

Семинарот ќе се одржи во петок, 30-ти октомври (12.00 – 14.30ч.) во просториите на 
Универзитетот Американ Колеџ Скопје.  

Во рамките на овој настан, предавачот Вера Сотировска, студент на последипломските студии на 
Факултетот за англиски јазик при УАКС и професор по англиски јазик во приватното училиште 
НОВА, ќе дискутира за различни тематски области кои што се од голем интерес за наставниците по 
странски јазици. Меѓу главните теми кои ќе бидат презентирани и интерактивно дискутирани се: 

Модератор на настанот е м-р Зоран Радически, кој ќе го започне настанот со предавање на тема 
„Мултилингвизмот како глобален феномен во наставата по англиски јазик:  моќен ресурс за 
глобалната иднина“ / „Multilinguism in the English classroom as global phenomennon: A powerful 
resource for a global future“, ќе дискутира за мултингвизмот во наставата по англиски јазик како 
растечки глобален феномен. Главните точки на неговото излагање ќе бидат: 

 Мултилингвизмот и мултикултуралната разноликост како значајни аспекти во современата 
настава по англиски јазик на глобално ниво 

  
 Предавачите како медиуми и помагачи на учениците/студентите во процесот на изучување на 

англискиот како странски јазик  
 

 Формирање на таканаречени фондови на знаење и вештини како значајни методи за идниот 

професионален (теоретски и практичен) развој на студентите во однос на англискиот јазик  
 

 Милтимодалност во инпут, можности и за интеракција и јасни цели  во наставата по англиски 
јазик 

Целта на предавачот ќе бидат да го претстави и да ги запознае учесниците со мултилингвизмот и 
мултикултурализмот како глобален феномен во современата настава по англиски како странски јазик, и 
да ги објасни предизвиците со кои што предавачите по англиски јазик секојдневно се соочуваат во 
мултулингвистичките средини. Меѓу другото ќе биде резимирана и улогата на предавачите при 

целокупниот лингивистички когнитивен процес на студентите од мултикултурна и мултилингвистчка 
позадина, следејќи ги соодветните предагошко-методски практики при изучување на англискиоит јазик 
во 21 век.    “.  

 
Семинарот е организиран во соработка со:  

ЕЛТАМ – Асоцијација на наставници по англиски јазик во РМ 

 

http://www.eltam.org.mk 

 

https://webmail.t-home.mk/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=t-home.mk&u=gordianag&url=http://www.eltam.org.mk&urlHash=8.404211402811768E219#_blank
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Регистрација: 
За да се регистрирате, на настанот ве молиме испратете ги вашите лични податоци (име, презиме, 
институција, контакт) на mailto:seminar@uacs.edu.mk најдоцна до 28.10.2015. 

 

Присуството е бесплатно и секој учесник ќе добие сертификат. 
Местата се ограничени и предност имаат апликантите кои се членови на 

ЕЛТАМ. 
За зачленување во ЕЛТАМ, ве молиме пополнете ја апликацијата тука. 

Информации за Универзитет Американ Колеџ Скопје 

Универзитет Американ Колеџ Скопје е високообразовна институција која ги комбинира најдобрите 
образовни методи и практики од Американскиот и Европскиот образовен систем. УАКС е основан под 
закрила на мотото дека сите луѓе се збогатени преку образованието. Основан во 2005тата година, како 

еден од неколкуте приватни и независни универзитети во Македонија, ја стекнува својата првобитна 
акредитација од страна на Одборот за Акредитација и решението за вршење високообразовна дејност од 
страна на Министерството за Образование и Наука на РМ. 
 
УАКС нуди Американска ефикасност преку внимателно креирана наставна програма која вклучува 
современа професионална литература и студии на случај од истакнати автори. УАКС се смета за 
Универзитет од Третата Генерација – универзитет кој е незавизен од владина поддршка, споредува 

настава воглавно на англиски јазик и функционира во рамки на регионален или глобален пазар . 
Работењето на УАКС се води според 3И принципи: 
 
o Интернационален наставен кадар; 

o Интернационален состав на студенти; 
o Интернационални наставни програми, учебници и наставни помагала. 
 

Ова е универзитет каде што се цени секој студент, каде што секој студент е сфатен сериозно, и каде што 
наставниот кадар ги знае студентите по име. Темелното внимание посветено на секој студент поединечно 
е карактеристика која го издвојува УАКС од останатите универзитети. И најважно од се, акцент е ставен 
на професионализамот и на холистичкиот образовен пристап кон студентскиот развој. 
 
Мисијата и визијата на УАКС се меѓународната компонента од која произлегува јачина и додадена 

вредност. 
Тие претставуваат насочница која води по патот на врвното образование, кадешто се создава и образува 
секој студент поединечно. Со цел да ја исполни својата мисија, УАКС е посветен на унапредувањето на 
образвоанието и споделувањето на нови знаења кои ќе го подобрат животот на жителите на Македонија. 

Катедрата за англиски јазик ги нуди следните програми на посдипломски студии: 

 Настава по англиски јазик 
 Деловна комуникација и превод на аглиски јазик 

 

mailto:seminar@uacs.edu.mk
http://www.eltam.org.mk/tabs/view/6c8b6c7a3a409aa529e7bf7cc870f9f2

