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Драги ученици и наставници,

Оваа публикација содржи описи на 14 примери на успешни ученички иницијативи реализирани во 15

училишта низ државата во текот на учебната 2020/2021 година.

Учебната година беше специфична поради пандемијата на Ковид-19 и работата на далечина од

поголемиот број училишта. Сепак, и покрај сите предизвици кои ги донесе новиот начин на работа,

посветениот наставен кадар и мотивираните ученици од над 200 училишта успеаја да испланираат и

да реализираат разновидни ученички иницијативи и да ги претстават на „Отворен ден за граѓанско

образование“. Дел од училиштата работеа целосно на далечина, дел комбинирано, додека, пак, дел

работеа со физичко присуство и почитување на протоколите за заштита од Ковид-19. Се користеше

синхрона и асинхрона комуникација, различни дигитални алатки беа ставени во функција на

испитување на ставовите и мислењата на учениците, комуникација со различни институции и

претставување на постигнувањата пред јавноста. Комбинацијата на активности овозможи да се

слушне гласот на учениците, да се одговори на нивните грижи и потреби и да се спроведат

активности кои се иницирани од учениците и придонесуваат кон позитивна промена во заедницата. 

Активностите беа менторирани и надгледувани од страна на советниците на Бирото за развој на

образованието и истовремено поддржани од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на

младите во образованието.

Иако во текот на годината имаше бројни примери на успешно спроведени активности, изборот на

примери во публикацијата е направен имајќи ја предвид регионалната застапеност на училиштата,

како и разновидноста во поглед на видот/темите на иницијативите.

Се надеваме дека користењето на оваа публикација ќе ја поттикне вашата креативност, по што

самоиницијативно ќе креирате ученички иницијативи за решавање на проблемите/потребите со кои

се соочувате во секојдневниот живот во вашето училиште и локалната заедница. Дополнително, се

надеваме дека ќе се стремите кон тоа ученичкото учество да биде на што повисоко ниво на Скалата

на младинско учество, со цел охрабрување и осамостојување на учениците за активно ангажирање

во заедницата.

Поздрав,  

Тимот на МЦГО 

ПРЕДГОВОР

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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ШТО СОДРЖИ ОВАА ПУБЛИКАЦИЈА?

На почетокот на секој пример дадени се основните информации за иницијативата и учесниците во

нејзиното реализирање:

Име на училиште и општина во која се наоѓа

Вид на активност

Краток опис на активноста

Број на вклучени ученици

Број на вклучен училиштен кадар

Начин на спроведување на активноста

За една ученичка иницијатива да биде успешна, потребно е да помине низ шест чекори кои заемно се

надополнуваат. Секој од избраните примери го објаснува начинот на спроведување на чекорите

направени во рамките на училиштата во кои се спроведени иницијативите. Подолу во текстот е даден

детален опис на принципите зад секој од чекорите.

Примери на добри практики за ученички иницијативи



Примери на добри практики за ученички иницијативи

Со какви проблеми/потреби се соочуваат учениците во нивното секојдневие?

Во овој чекор беше поттикнувано креативното размислување на учесниците и наставниците.

Ниту една идеја не беше потценувана, туку сите имаа можност да ги изложат своите мислења

и ставови. Во примерите што ќе ги прочитате, овој чекор беше спроведен на различни начини:

Ч
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

Наставниците ги водеа учениците од собраните информации да изберат еден проблем во чие

решавање би сакале да се ангажираат. Во сите примери, изборот беше направен на

демократски начин, мислењата на сите ученици беа земени предвид, а учениците беа

поттикнати да размислуваат критички и да ги аргументираат своите ставови. Процедурата за

избор во опишаните примери се разликуваше (на пр. анонимно гласање, јавно гласање и сл.),

но во сите случаи пред финалниот избор претходеше групна дискусија во која секој имаше

можност да го искаже својот став. Како главна карактеристика на овој чекор се издвојува тоа

што на крајот на процесот беше потребно сите ученици да се согласат со избраниот проблем

и да не чувствуваат дека тој им е наметнат од возрасните.

Ч
Е
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За успешно решавање на проблемите, учениците, помогнати од наставниците, направија

планови на активности кои треба да ги преземат. Плановите содржеа одговори на следните

прашања:

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?

Каква активност ќе правиме?

Кој ќе ни помогне?

Кога ќе ја направиме активноста?

Каде ќе ја направиме активноста?

Кого ќе вклучиме во активноста?

Колку средства ни се потребни? 

Ч
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Во овој чекор, учениците, заедно со нивните наставници, организираа младинска акција,

односно ученичка иницијатива за решавање на проблемот којшто учениците го

идентификувале во изминатите три чекора. Организираните акции најчесто се случуваа во

рамките на самото училиште, а често беа вклучени и членови на локалната заедница. 

Во сите примери, учениците преземаа конкретни активности со цел да го решат лоцираниот

проблем. Притоа, се поттикнуваше автономија на учениците во делувањето, слободно и

активно делување и третирање на младите како еднакви на возрасните. Во училиштата каде

што учениците учат на различни наставни јазици, тие заеднички беа вклучени во сите чекори

од процесот. 

Во зависност од можностите и условите на работа во училиштето, училиштата имаа можност

сите активности да ги спроведат на далечина, да комбинираат активности на далечина и со

физичко присуство или да ги спроведат целосно со физичко присуство.   

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?

4

Преку „бура на идеи“ за потребите/проблемите на учениците, систематски водена од 

страна на наставникот; 

Преку разговор со членови на заедницата за нивните потреби;

Спроведување анкета за мислења и ставови во врска со одреден проблем/состојба. 

Честопати, овој чекор се спроведуваше преку дигитални алатки за меѓусебна комуникација и

алатки за онлајн анкетирање. Ваквите алатки овозможија брза комуникација помеѓу учениците

и училишниот кадар, како и едноставен начин на прибирање и обработка на податоците

собрани преку анкетите.



5
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Примери на добри практики за ученички иницијативи

Во текот на реализирањето на планираните активности, учениците и нивните наставници

најчесто беа поддржани од страна на раководството на училиштето, претставниците на

стручната служба, како и родителите на учениците, претставници од локалната заедница и

бизнис-секторот.

Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?

Ч
Е
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О
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Резултатите од опишаните добри примери на ученички иницијативи беа разновидни и многу на

број. Тие вклучуваа:

Какви резултати постигнаа учениците?

Физичка промена во средината (уредување, засадување, чистење).

Подобрување на состојбата на ранливите категории во општеството (лица во социјален

ризик, лица со посебни потреби итн.).

Подигнување на свеста за одредено прашање (преку: кампања, марш, перформанс,

работилница итн.).

Покренување одредено прашање на повисоко ниво (на пр.: застапување за

продолжување на времетраењето на големиот одмор пред училишното раководство,

онлајн петиција и застапување пред локалните надлежни органи за решавање проблем

со диви депонии). 

Ч
Е
К
О
Р

 6

Што научија учениците? Кои вештини ги стекнаа?

На крајот од ученичките иницијативи, учениците и наставниците беа поттикнати да одвојат

време за поврзување на спроведените активности (процеси и резултати) со знаењата и

вештините што ги стекнаа во текот на реализирањето на активностите. Најчесто, наставниците

ги водеа учениците низ процесот на рефлексија, преку поттикнувачки прашања:

Што научив(ме)/стекнав(ме)?

Како се чувствував(ме)?

Што беше успешно?

Што може да се подобри? 



Секој од издвоените примери исто така беше оценет и за нивото на вклученост на младите според Скалата

на учество на Роџер Харт, која е прикажана на слика 1. Примерите во оваа публикација, според

карактеристиките, се наоѓаат на нивоата од 6 до 8, што означува вистинско и автентично младинско учество.

Слика 1: Скала на младинско учество (Роџер Харт)

6

1

2

3

4

5

6

7

8

Младите и
возрасните
заеднички

донесуваат одлуки

Младите
иницираат и
управуваатВозрасните

иницираат,
одлуките ги
носат заедно
со младите

Возрасните се
консултираат со
младите и ги
информираат

Младите се
назначени, но и
информирани

Токенизам

Декоризам

Манипулација

Младите
даваат идеи,

подготвуваат
активности и
ги канат
возрасните
да им се
приклучат.

Младите
имаат идеи и
одлучуваат
како ќе се
спроведе
проектот.
Возрасните
се достапни,

даваат
поддршка и
веруваат во

младите луѓе и
во нивното
водење на

активностите.

Возрасните ја
даваат идејата,

но младите се
вклучени во
одлучувањето,

планирањето и
спроведувањето
на проектот.

Возрасните го
осмислуваат и
го спроведуваат
проектот, а
мислењата на
младите се
прифатени во
текот на

спроведувањето. 

Младите
добиваат
повратна

информација за
нивните
мислења.

Возрасните
одлучуваат за
проектот, а
младите го
разбираат
проектот и

возрасните ги
почитуваат
нивните
мислења.

Младите
добиваат
некакви
улоги во

активностите,

но немаат
избор за тоа
што го прават
или како

учествуваат.

Младите
добиваат
улога, но во
ограничено
својство и
немаат
улога во
одлуките.

Возрасните
имаат целосен
авторитет и
можат да ја
злоупотребат
моќта. Ги
користат
идеите и

гласовите на
младите за
своја корист.



Со графити и мурали против говор на омраза,

со петиции за уредена околина

Примери на добри практики за ученички иницијативи

ОУ „Гоце Делчев“ - Демир Хисар

Застапување за решавање локални проблеми и акција за разубавување на

околината со графити и мурали

Учениците спроведоа работилница за улична уметност, каде што изработија

стенсили и нацрти за мурали со кои подоцна ги покрија написите со говор на

омраза видливи низ населеното место. Дополнително, составија и споделија

со жителите на општината три онлајн петиции за решавање локални

проблеми, за чие решавање подоцна се застапуваа пред надлежните органи.

33 ученици од шесто до деветто одделение (13 ученици како иницијатори на

активностите и 20 ученици како учесници)

Тројца наставници како носители на активноста, со поддршка од пет колеги

7

Пример 1:

Kомбиниран приод (активности со физичко присуство и преку дигитални алатки)



Примери на добри практики за ученички иницијативи

Со какви проблеми/потреби се соочуваат учениците во нивното секојдневие?
Ч
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 2

Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

Учениците, критички ги анализираа собраните информации во првиот чекор и избраа неколку

проблеми при чие решавање би сакале да се ангажираат. За дел од проблемите (написите со

говор на омраза) решија да спроведат конкретна акција за решавање на проблемот, додека за

преостанатите, кои подразбираа подолготрајни активности и ангажирање од општината се

решија да ги актуелизираат проблемите и да ги застапуваат своите решенија пред надлежните

институции. Изборот на предизвици и начини за решавање беше направен на демократски

начин, а мислењата на сите ученици беа земени предвид.

Ч
Е
К
О
Р
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Под водство на наставникот и земајќи ги предвид интересите на учениците, формирани беа два

тима за изработка на муралите и по еден тим за двете петиции. Третата петиција, за игралиштето

во Вардино беше самоиницијативно покрената од еден ученик во осмо одделение, инспириран од

иницијативите на неговите повозрасни другари. Учениците формираа групи за полесна

комуникација преку дигитални алатки, каде што тие самостојно споделуваа и избраа идеи за

мурали. Потоа, на договорени онлајн средби на MS Teams беше објаснета постапката и чекорите

за покренување петиција на работилница со пробна петиција.  

За тимот задолжен за муралите беше организирана онлајн средба со ликовен уметник од Битола

кој на учениците им ја објасни техниката на изработка на стенсили што беше многу полезно за

планираните активности. Дополнително, беа испратени официјални барања за цртање мурали од

училиштето до претпријатијата и институциите - сопственици на зградите каде што беа мапирани

написите со говор на омраза. Учениците цртаа на двете згради од кои добија одговор и дозвола

за цртање (локалното комунално претпријатие и Домот на култура). 

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?

8

По подготвителната фаза, учениците работеа во тимови на планираните задачи. Напишаните

текстови за петициите беа испратени на проверка и уредување од наставникот, а потоа објавени и

раширени преку повеќе канали на социјалните мрежи, вклучително и официјалниот профил на

училиштето. При споделувањето на петициите, учениците беа поддржани и од соученици кои не

беа директно вклучени во иницијативите.  

Тимовите кои изработуваа мурали ги планираа потребните средства (на пр. спрејови во разни

бои, хамери, четки, поликолор, ракавици, селотејп итн.), кои потоа ги набавуваа во две соодветни

продавници каде што имаа отворени сметки. Учениците ги избраа термините за цртање во

согласност со временските прилики, а наставникот во целиот процес даваше логистичка

поддршка.  

Учениците, преку „бура на идеи“ водена од наставникот по Граѓанско образование, разговараа за

потребите на нивното училиште и локалната заедница, анализираа и дискутираа за области кои

треба да се подобрат. Учениците споделија дека во своето секојдневие се соочуваат со различни

проблеми. Еден од нив е (1) лошата состојба со фудбалското игралиште на неколку метри од

училиштето во с. Вардино и детското игралиште во новата населба во Демир Хисар.

Фудбалското игралиште не е оградено, а се потребни и нови стативи. Од друга страна, (2)

детското игралиште е изградено во 2006 година, но оттогаш наваму тоа е на висок степен на

запуштеност. Постојните реквизити се неупотребливи, скршени и небезбедни за користење од

страна на учениците. Исто така, учениците го посочија и проблемот со (3) дивите депонии во

Вардино што ја загадуваат животната средина, како и (4) написите со говор на омраза кои се

видливи на повеќе места во локалната заедница.

Слики 1 и 2. Онлајн петиции за решавање на проблемот со дивите депонии и за уредување на

игралиштето во Вардино

https://www.ipetitions.com/petition/zhivot-bez-ubre
https://www.ipetitions.com/petition/za-uredno-i-bezbedno
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Учениците спроведоа повеќе активности:

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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Ученичките активности резултираа во физичка промена на просторот во локалната заедница

преку покривање на графитите со говор на омраза со уметнички мурали со позитивни пораки.

Исто така, преку онлајн петициите со кои собираа потписи од своите сограѓани учениците ја

подигнаа јавната свест за дивите депониии и одржувањето на игралиштата.  

По застапувањето на учениците во општината, месната заедница на село Вардино, поттикнати од

ученичката петиција, имаа средба со градоначалникот на која разговараа за проблемот со

депониите. Исто така градоначалникот, заедно со неколкумина соработници беше на увид во

игралиштето во новата населба. Иако конкретните посочени проблеми сè уште не се решени,

овие активности покажуваат дека тие се актуелизирани и локалната јавност е активирана.

Учениците се надеваат на нивно решавање од општината во следниот период. 

Какви резултати постигнаа учениците?
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Што научија учениците? Кои вештини ги стекнаа?

Рефлексијата беше спроведена низ разговор со учениците. Тие активно работеа на обележување

на градот, што придонесе да го чувствуваат како своја територија и понатаму да се застапуваат

во негова заштита, чувањето и одржувањето.

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 7: Младите имаат

идеи и одлучуваат како ќе се спроведе проектот. Возрасните се достапни, даваат поддршка и веруваат

во младите луѓе и во нивното водење на активностите.

Работилница за улична уметност, каде што

изработија стенсили и нацрти за мурали;

Акција за покривање на графитите со говор на

омраза со стенсили и мурали изработени од

учениците;

Подготовка и споделување три онлајн петиции

за локални проблеми;

Онлајн петиција за решавање на проблемот со

фрлање на сметот и дивите депонии во

Вардино;

Онлајн петиција за уредување на фудбалското

игралиште во Вардино; 

Во текот на спроведувањето на активностите,

учениците добија директна поддршка од училишниот

кадар и нивните родители преку споделување

информации на социјалните мрежи за онлајн

петициите. Исто така, градоначалникот на Општина

Демир Хисар на средбата за застапување на

учениците од деветто одделение им изрази поддршка

за иницијативите.

Онлајн петиција за обновување и опремување

на детските игралишта во новата населба во

Демир Хисар;

Доставување на петициите и собраните

потписи до градоначалникот на Општина

Демир Хисар и Советот на општината. 

Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?

Слика 3. Изработка на улични мурали

Слика 4. Средба со градоначалникот

за доставување на петициите и

собраните потписи



Подобрување на менталното здравје и справување
со врсничкото насилство во време на пандемија

Примери на добри практики за ученички иницијативи

ОУ „Ѓорѓија Пулевски“ - Аеродром, Скопје

Активности за едукација и подигнување на свеста

Учениците, со поддршка на училишниот кадар, спроведоа различни

активности за подигнување на информираноста на соучениците,

наставниците и родителите за важноста на менталното здравје во време на

пандемија, како и спречувањето на меѓуврсничкото (сајбер) насилство.

350 активни и 550 пасивни учесници

40 наставници и претставници на стручната служба
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Пример 2:

Kомбиниран приод (активности со физичко присуство и преку дигитални

алатки)



Примери на добри практики за ученички иницијативи

Со какви проблеми/потреби се соочуваат учениците во нивното секојдневие?

На еден од состаноците на Ученичкиот парламент (кој се одржа во октомври), учениците

поттикнаа иницијатива за одредување на проблем или предизвик за кој сметаат дека се

најважни во училиштето и би сакале да ги обработат. Како клучно прашање, учениците

дискутираа околу тоа која е промената што сакаат да ја постигнат со нивната иницијатива. На

состанокот учествуваа и педагогот и одговорниот наставник за да ги поддржат во реализацијата

на нивната идеја. На следниот состанок, учениците дискутираа за очекуваните резултати од

иницијативата, водени од прашањето какви придобивки ќе произлезат од реализираните

активности. По спроведените дискусии, како клучни предизвици беа детектирани сајбер

насилството и менталното здравје во време на пандемија.
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

По првите состаноци на Ученичкиот парламент на

почетокот на учебната година, беше изработена

електронска анкета за прибирање податоци од страна на

учениците со прашања за тоа како учениците ги

разбираат поимите меѓуврсничко насилство, сајбер

насилство и ментално здравје, какви искуства имаат во

своето секојдневие итн. Наодите помогнаа да се

испланираат различни видови активности кои ќе

помогнат во подобро разбирање на предизвиците со кои

секојдневно се соочуваат учениците и нивно

надминување.
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Учениците изработија временска рамка за спроведување на иницијативата до крајот на првото

полугодие и ги поделија активностите по одделенија (и помали групи во нив). Вака поделени,

учениците се договорија да соработуваат на далечина и преку MS Teams да се координираат за

реализацијата на задачите. Овој процес го следеше и го поддржуваше наставничката по

Граѓанско образование.  

Во процесот на подготовка и реализација на активностите, учениците дискутираа и околу тоа кој

би можел да им помогне во планираните активности. Поради наставата од далечина во услови

на пандемија, учениците побараа поддршка од своите родители, стручната служба и

наставниците.  

Во текот на активностите, учениците разговараа и за потенцијалните проблеми на кои би можеле

да наидат и планираните начини на кои би ги надминале нив. Една од тешкотиите се

однесуваше на малиот број релевантни податоци за дефинираните проблеми во нашата држава,

поради што се потпреа на веќе објавени истражувања од граѓанските организации, но и

самостојно изработија креативни видеа, инспирирани од одговорите добиени на интерната

анкета.  

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?
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Слика 5. Прашања од електронската

анкета помеѓу учениците



Примери на добри практики за ученички иницијативи
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Во текот на првото полугодие, во рамките на ученичките тимови беа спроведени насочени

дискусии на тема ментално здравје и сајбер насилство, каде што учениците разговараа за

зададени примери - постапки кои ги осудуваат или одобруваат. Потоа, во текот на јануари

учениците ги истражуваа детектираните проблеми на интернет и работеа на различни задачи,

координирани од одговорните наставници по граѓанско образование, етика, информатика,

музичко образование, ликовно образование, странски јазици и техничко образование. 

Учениците, со поддршка на наставничката по граѓанско образование, стручната служба и

одделенските раководители, во текот на периодот октомври - март редовно се консултираа за

напредокот и си даваа поддршка за реализација на филмовите и подготовка на презентациите на

тема ментално здравје и меѓуврсничко насилство.

На ниво на целото училиште, спроведени беа повеќе активности:  

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?

Изработка на цртежи, песнички, игри и работилници со физичко присуство на тема

„Другарство“ која учениците од второ до четврто одделение ја дефинираа како најважна за

нив и нивната возраст;

Изработка на ликовни творби на тема ментално здравје („Што ме прави среќен?“) од

учениците од шесто и седмо одделение;

Обработка на резултатите од интерната анкета и изработка на драматизација, едукативни

презентации и видеа на тема ментално здравје и меѓуврсничко насилство во Северна

Македонија и во светот, поткрепени со податоци од истражувањето на интернет - во оваа

активност учествуваа учениците од осмите одделенија;

Изработка на кратки авторски филмови за влијанието на пандемијата врз нивното ментално

здравје, во кои учениците од деветтите одделенија ги изразија своите чувства на тага и

страв со кои се соочуваат во тековната пандемија (видео 1, видео 2, видео 3, видео 4).
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Во текот на спроведувањето на активностите, родителите на учениците активно учествуваа

давајќи им техничко-стручна и советодавна помош.  

Претставниците од општината ги поддржаа ученичките активности преку споделување

информации за нивната реализација на комуникациските канали на општината.  

Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?

Слики 6 и 7. Работилница на тема „Другарство“

https://www.facebook.com/111658040266052/videos/260501922474342
https://www.facebook.com/111658040266052/videos/1199185347191702
https://www.facebook.com/111658040266052/videos/962644651157715
https://www.facebook.com/watch/?v=468757747690955


Примери на добри практики за ученички иницијативи
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Преку своите активности, учениците ја подигнаа јавната свест за важноста на менталното здравје

во време на пандемија, како и за потребата за превенција и решавање на проблемите со

меѓуврсничко и сајбер насилство. Зајакнато беше и ученичкото организирање во рамките на

училиштето, при што учениците добија можност да учествуваат во донесувањето одлуки за

предвидените активности и самите да бидат одговорни за нивното спроведување.

Какви резултати постигнаа учениците?
Ч
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Што научија учениците? Кои вештини ги стекнаа?

По спроведените активности, учениците направија самоевалуација на сработеното и рефлексија

за целиот процес. Притоа, тие споделија дека се стекнаа со поголема свесност за поимите

меѓуврсничко насилство и ментално здравје, по што ги промовираа овие важни теми во своите

одделенија и на ниво на целото училиште. Барајќи начини како да ги прикажат поимите на кои

работеа, учениците подобро ги разбраа истите, развија вештини за нивно детектирање и

предлагање начини за надминување на сите форми насилство кои произлегуваат од учењето на

далечина, а влијаат врз менталното здравје на младите. Учениците, исто така, ја увидоа и

важноста на меѓусебното другарување и почитување.

Графикон 1. Резултати од прашалник за проценка на постигнатото

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 7: Младите имаат

идеи и одлучуваат како ќе се спроведе проектот. Возрасните се достапни, даваат поддршка и веруваат

во младите луѓе и во нивното водење на активностите.

Да (89.7%) Не (10.3%)

Дали преку активностите кои ги реализиравме

успеавме да ја подигнеме свеста за

спречување на сајбер насилството?

Да (17.2%) Не (82.8%)

Дали имаше делови кои не беа добро

објаснети и не ги разбрав?



Учениците во акција за почиста и поубава околина

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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ООУ „Кочо Рацин“ - с. Блатец, Виница

Активности за чистење на околината, подигнување на свеста за заштита и

застапување на предлозите пред локалната заедница

Учениците спроведоа истражување и идентификуваа еколошки проблеми

преку анкета со поддршка на наставниците. По презентирањето на

резултатите од анкетата, учениците организираа повеќе еколошки

активности за заштита на животната средина.

Сите ученици во централното училиште (вкупно 59)

Педагог, наставник по биологија и наставник по македонски јазик, со

поддршка од останатите 17 наставници за реализација на планираните

активности

Пример 3:

Kомбиниран приод (активности со физичко присуство и комуникација преку

дигитални алатки)



Примери на добри практики за ученички иницијативи

Со какви проблеми/потреби се соочуваат учениците во нивното секојдневие?

За време на редовните состаноци на Ученичкиот

парламент, од учениците беше покренато

прашањето за еколошките проблеми со кои се

соочува местото во коешто живеат. Со поддршка

на училишниот педагог и наставникот по

биологија, членовите на ученичкиот парламент

спроведоа анкета помеѓу своите соученици од

седмо до деветто одделение, со цел да се

определат најголемите еколошки проблеми во

училиштето и во локалната заедница. Откако

учениците ги идентификуваа еколошките

проблеми и преку анкетата имаа можност да

дадат свои предлози за нивното решавање,

беше организиран состанок на Ученичкиот

парламент каде што се дискутираа прибраните

податоци од анкетата.

Ч
Е
К
О
Р

 1
Ч
Е
К
О
Р

 2

Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

На состанок на ученичкиот парламент, членовите разговараа за предложените еколошки

активности што учениците од целото училиште би можеле да ги реализираат со поддршка на

училиштето и локалната заедница. Потоа, преку гласање беа дефинирани активностите кои ќе

се реализираат во следниот период.
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За успешно решавање на идентификуваните проблеми, учениците со поддршка од училишниот

педагог, изготвија план со еколошки активности што треба да се спроведат во март со вклучени

учесници, потребни ресурси и соработници, како и конкретен датум за спроведување на

активноста. Во акциониот план се предвидоа конкретните еколошки активности и акции

(екомарш, екоакција за расчистување на дивите депонии, хортикултурно уредување на

споменикот на паднатите борци, поставување екопораки, уредување на просторот во училишниот

двор), предавања од поголемите за помалите ученици, изготвување писмени барања до

директорот на локалното комунално претпријатие и комуналниот инспектор на Општина Виница,

како и онлајн средба каде што преку Power Point презентација изготвена од учениците ќе бидат

презентирани резултатите од истражувањето за лоцирани еколошки проблеми и учениците ќе се

застапуваат пред надлежните органи.  

Носители на активностите беа учениците од деветто одделение кои воедно се и основачи на

ученичкото еколошко здружение „За чисто Блатец“.  

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?
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Слика 8. Прашања од електронската

анкета помеѓу учениците

Слика 9. Состанок на ученичкиот парламент
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Во текот на март 2021 година, учениците спроведоа повеќе еколошки активности: 

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?

Примери на добри практики за ученички иницијативи

16

Еколошки марш во кој учествуваа сите ученици

од училиштето и нивните наставници – Пред

еколошкиот марш учениците од деветто

одделение, со спонзорство од бизнис-секторот,

набавија картони потребни за изготвување

транспаренти, а учениците од одделенската

настава подготвија транспаренти и цртежи со

екопораки за зачувување на животната средина.

Се маршираше во центарот и низ повеќе главни

патишта во селото.

Еколошка акција за расчистување на дивите

депонии – Акцијата беше најавена на социјалните

мрежи од страна на учениците и на официјалната

Фејсбук-страница на училиштето, а беа подготвени

и печатени материјали со цел помасовно

вклучување во акцијата. Учесниците во

еколошката акција собраа 30 вреќи отпад кои беа

однесени до депонијата од страна на јавното

комунално претпријатие. 

Едукативните активности за најмалите ученици ги реализираа ученичкиот правобранител

и претседателот на ученичкиот парламент. Претходно од нив беше изготвена презентација во 

која беа застапени темите екологија и рециклирање, по што се реализираше предавање за

секое одделение одделно,  преку  вклучување на најмалите ученици во дискусија за

екологијата и справувањето со отпадот.

Застапување за ученичките барања од страна на ученичкиот правобранител и

претседателот на ученичкиот парламент пред претставниците кои се надлежни за лоцираните

еколошки проблеми – На две средби за застапување, учениците со поддршка од наставникот

по предметот Македонски јазик доставија писмени барања до директорот на локалното

комунално претпријатие и комуналниот инспектор на Општина Виница, во кои ја потенцираа

потребата од зголемување канти за отпадоци, контејнери за ѓубре и контејнер за хартија за

потребните акции во училиштето, како и потребата од помош за расчистување на дивите

депонии во Блатец и околу него. Потоа на онлајн средбата со комуналниот инспектор на

платформата Zoom, учениците ги презентираа и најголемите еколошки проблеми во селото и

побараа дополнителни насоки за нивно решавање (на пр. недостаток на корпи за отпадоци,

начините на кои може да се спречи повторното појавување на дивите депонии, начините на

пријавување и казнување лица кои ја загадуваат животната средина).

Хортикултурно уредување на центарот на населеното место кај споменикот на паднатите

борци. Пред реализација на активноста беа обезбедени околу 60 садници цвеќиња од страна

на јавното комунално претпријатие, како и ракавици и вреќи за отпадок од страна на

училиштето. Секој ученик имаше задача од дома да донесе соодветни алатки кои ќе бидат

потребни за успешно спроведување на активноста.

Поставување еколошки пораки и чистење на училишниот двор и детскиот парк. Ученици

од деветто одделение, со финансиска поддршка од училиштето, изготвија екопораки кои ги

поставија во училишниот двор на одредени места (канти за отпадоци, зелени површини,

цвеќиња). Ученици од одделенска настава спроведоа акција за чистење на училишниот двор

и детското паркче заедно со нивните класни раководители и вработените во училиштето.

Уредување на просторот во училишниот двор. Пред да се реализира активноста од

училиштето беа обезбедени потребните материјали за работа (бои, лакови, четки, гуми,

цвеќиња и др.). Секој од учениците имаше распоред на што да работи за време на

уредувањето на училишниот двор. За време на реализацијата на активностите учениците

имаа поддршка од наставникот по Ликовно образование, а во активностите се вклучија и

други двајца наставници и техничкиот персонал. 

По спроведените активности, беше организиран и Отворен ден за граѓанско образование каде

што сите ученички активности беа презентирани пред наставниците, родителите, директорот на

локалното комунално претпријатие и претставниците од локалните медиуми. Настанот беше

медиумски покриен и од локалните медиуми, а информации беа споделени и на Фејсбук-

страниците на училиштето и на ученичкото здружение „За чисто Блатец“.

Слика 10. Еколошка акција за

расчистување на дивите депонии



Во спроведувањето на активностите беа вклучени сите ученици од училиштето, со поддршка од

наставниот кадар и раководството на училиштето. Дополнително, родителите на учениците

учествуваа во самите активности и ги споделија клучните информации со останатите

заинтересирани членови на локалната заедница. 

Претставниците од Општина Виница ги споделуваа повиците за активности од страна на

учениците и информираа за реализираните активности на социјалните мрежи. Комуналниот

инспектор на Општина Виница учествуваше на онлајн средба за застапување со учениците од

деветто одделение, каде што изрази поддршка за нивните барања. 

Активностите на учениците беа поддржани и од претставници на локалните комунални

претпријатија и бизнис-секторот во локалната заедница, со споделување информации за

активностите на учениците и донации на цветни садници и картони за изработка на транспаренти

за потребите на еколошкиот марш, како и маички со логото на еколошкото друштво на учениците

од деветто одделение „За чисто Блатец“. Во текот на спроведувањето на активностите, локалното

комунално претпријатие ги поддржа учениците и со обезбедување на потребната механизација за

расчистување на просторот.

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?
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Резултатите од спроведените активности се повеќекратни:

Какви резултати постигнаа учениците?

Ч
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Што научија учениците? Кои вештини ги стекнаа?

По спроведените активности, учениците и наставниците направија рефлексија на целиот процес.

За учениците, најважно беше чувството дека можат да поттикнат позитивна промена во својата

околина, дека знаат како и дека граѓанското општество нуди еднакви можности за придонес од

сите. Исто така, учениците искуствено научија и дека застапувањето за одреден проблем во

заедницата не е едноставно и потребни се добра организација, голема упорност и многу трпение

за реализацијата на активностите.  

Во текот на процесот, учениците изградија вештини за заедничка работа на проблеми од општ

интерес и увидоа дека единството помага за нивното успешно решавање. Со работата на теми од

нивен интерес, учениците се стекнаа со компетенции за преземање демократска акција,

соочување со секојдневните предизвици во општеството и поттикнување позитивни промени во

училиштето и пошироката заедница.

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 8: Учениците и

возрасните заеднички донесуваат одлуки. Младите даваат идеи, подготвуваат активности и ги канат

возрасните да им се приклучат.

Физичка промена во училиштето и локалната

заедница;

Подигнување на свеста за заштитата на

животната средина;

Мапирање на еколошките проблеми од учениците

и застапување за нивно решавање;

Зајакнување на соработката со повеќе чинители

во локалната заедница (претставници на

надлежните институции, бизнис-секторот, жители

на Блатец).

Слика 11. Еколошки марш



Училишен гласник за подобра информираност
за училишните активности

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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ООУ „Гоце Делчев“ - Ресен

Активности за подигнување на јавната свест и зајакнување на чувството на

припадност во училишната заедница кај учениците

Учениците започнаа нова традиција во училиштето со изработка на првиот

број од училишниот весник кој опфати повеќе теми важни за секојдневното

функционирање на училишната заедница и нејзините успеси.

10 ученици - иницијатори од осмо одделение и 44 ученици од шесто до

деветто одделение како учесници во активностите

4 наставници - носители на активностите, со поддршка на останатите 28

наставници во училиштето

Пример 4:

Oд далечина, преку дигитални алатки за комуникација и соработка



Примери на добри практики за ученички иницијативи

Со какви проблеми/потреби се соочуваат учениците во нивното секојдневие?
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

За време на редовните часови по Граѓанско образование, учениците често разговараа околу

влијанието што пандемијата го има врз нивниот секојдневен живот. Како најголем проблем го

издвоија посетувањето настава од далечина, при што немаат социјален контакт со своите

соученици и врсници. Дополнително, учениците споделија и дека самото чувство на припадност

кон училишната заедница и информираноста за нејзиното функционирање се на пониско ниво

поради пандемијата. По спроведувањето на неколку онлајн дискусии на кои сите ученици ги

споделија своите идеи за надминување на предизвиците кои ги предизвика пандемијата, тие

одлучија да изработат училишен весник, како активност која може да се спроведува целосно од

далечина, а притоа би помогнала во зајакнувањето на нивната врска со училиштето и

соучениците.
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Учениците организираа повеќе онлајн средби на кои се разговараше за планираните активности.

На првата средба, учениците разговараа за повеќе теми, како што се: името на весникот, колку

редовно да се објавува, кои одделенија да учествуваат во неговата изработка, форматот на

објавување и темите кои ќе се обработуваат. По дискусијата, учениците гласаа преку Microsoft

Forms и одлучија весникот да излегува еднаш во текот на учебната година во електронска

верзија, да опфаќа теми од интерен карактер и интерес на учениците, а во изработката да се

вклучат ученици од сите одделенија доколку постои таква можност.  

На следните средби, учениците одлучија првиот број на весникот да биде посветен на

запознавање со училиштето - неговите органи, досегашните успеси, работата на Ученичкиот

парламент и правобранителот. Учениците се поделија во тимови за извршување на договорените

задачи. Исто така, тие одлучија да се спроведе и истражување за искуствата на учениците во

текот на наставата од далечина, за што помош и поддршка побараа од стручната служба и

наставникот по Граѓанско образование.  

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?
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20

Ч
Е
К
О
Р

 4

Учениците ја имаа главната улога во изработката на училишниот весник, а поддршка добија од

наставникот по Граѓанско образование и стручната служба. Во својата работа за првиот број на

училишниот весник, учениците опфатија повеќе теми: 

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?
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А

Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?

Прибирање информации и фотографии за

претставување на биографијата, визијата и

мисијата на училиштето;

Интервју со директорот на училиштето за

спроведените активности во изминатиот период;

Прибирање информации за функционирањето на

Училишниот парламент и правобранител, преку

интервјуа со одговорниот наставник, претсе-

дателот на парламентот и правобранителот;

Интервју со раководителот на спортскиот клуб и

претставување на неговите успеси;

Претставување податоци од истражувањето за

искуствата на учениците во периодот на настава

од далечина;

Избор на најдобар наставник во периодот на

настава од далечина и интервју за негово

подетално претставување пред сите читатели на

училишниот весник. 

Освен изработката на училишниот весник, учениците спроведоа и неколку дополнителни

активности: 

Онлајн дискусија на тема „Заштита на населението од интернет-злоупотреба“ каде што

учествуваа ученици, родители, претставници на стручната служба, директорот на

училиштето и претставници од локалната заедница;

Средба на филмскиот клуб на која се гледаше филмот „What Tomorrow Brings“ и се

дискутираше за човековите права, локалната заедница и начините на кои учениците можат

да се подобрат себеси и средината во која живеат;

Организирање Отворен ден по граѓанско образование, каде што беше промовиран

весникот „Училишен гласник“ и останатите ученички активности. 

Во текот на активностите, учениците беа поддржани од страна на своите наставници, училишното

раководство, претставници на стручната служба, родителите и останати членови на локалната

заедница. Дополнително, традиционалните медиуми известуваа за активностите на учениците. 

Слика 12. Првиот број од

изработениот училишен весник

https://ougocedelcev.com/2021/05/05/uchilishen-glasnik


Примери на добри практики за ученички иницијативи
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Што научија учениците? Кои вештини ги стекнаа?

Во текот на активностите, учениците научија како да се справуваат со предизвиците кои се

појавуваа во текот на нивната работа и како да ја искористат меѓусебната соработка и

споделувањето идеи за да ги постигнат заедничките цели. Работејќи на училишниот весник,

учесниците се стекнаа со вештини за изработка на медиумски текстови, спроведување интервјуа

со повеќе соговорници и спроведување и анализа на податоци од истражувања.  

Овие искуства ги поттикнаа учениците да планираат и следни изданија на училишниот весник за

следната учебна година, како една нова ученичка традиција која ќе информира за училишните

настани, активности и успеси на секое поле.  

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 7: Младите имаат

идеи и одлучуваат како ќе се спроведе проектот. Возрасните се достапни, даваат поддршка и веруваат

во младите луѓе и во нивното водење на активностите.
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Преку содржините обработени во училишниот весник,

учениците ја подигнаа јавната свест за важноста на

ученичкото организирање и ученичките права, а

споделија и информации за успесите на училиштето.

Исто така, преку останатите активности, учениците ја

зголемија информираноста и ја подигнаа јавната свест

на повеќе теми: заштита на населението од злоупотреба

на интернетот, важноста на човековите права и

активното учество во локалната заедница, како и

ученичките искуства во текот на наставата на далечина.

Какви резултати постигнаа учениците?

Слика 13. Презентација на

содржините од училишниот весник



Совесно однесување за зачувување на
детското игралиште

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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ОУ „Аврам Писевски“ - Карпош, Скопје

Подигнување на свеста за заштита на околината

По идентификувањето на проблемот за несовесна употреба на локалното

детско училиште, учениците спроведуваат акција каде што преку летоци

визуелизираат како би сакале да изгледа училиштето и испраќаат пораки за

зачувување на реквизитите на игралиштето.

26 ученици од осмо и деветто одделение (8 ученици - иницијатори на

активностите и 18 ученици кои учествуваа во активностите)

1 наставник како носител на активноста, со поддршка од 14 наставници

Пример 5:

Kомбиниран приод (активности со физичко присуство и комуникација преку

дигитални алатки)



Примери на добри практики за ученички иницијативи

Со какви проблеми/потреби се соочуваат учениците во нивното секојдневие?

На редовните часови по Граѓанско образование, учениците имаа можност да ги изразат своите

мислења и да дадат предлози за потенцијални активности. Како едни од главните предизвици се

издвоија: проблемите со паркирањето покрај улиците (загрозувањето на безбедноста на

пешаците и велосипедистите во сообраќајот), санкционирање на несовесните граѓани кои ги

оставаат своите дворови несредени, потребата за дополнително уредување на левиот брег на

реката Вардар и проблемот со постојаното уништување на детското игралиште. Како централен

проблем поврзан директно со играта и секојдневието на децата, најголем дел од учениците ја

издвоија состојбата со детското игралиште и неговото постојано уништување.
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

Во рамките на Клубот за граѓанско образование и Ученичкиот парламент, учениците одржаа

неколку дискусии и дебати преку дигитални алатки каде што разговараа за проблеми кои

секојдневно се случуваат во нивната локална средина и потенцијални предлози за нивно

решавање. По дискусиите и дебатите, учениците одлучија да направат иницијатива за

подигнување на јавната свест во локалната заедница за посовесно користење на игралиштето,

како и да спроведат активности за обезбедување помош од училишното раководство и Советот

на родители.
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За успешното спроведување на иницијативата, учениците одржуваа редовни неделни состаноци

за изразување на сопствените искуства и идеи за одбраната тема. Во неколку групи, тие работеа

на различни активности:

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?

23

Изработка на постери и летоци;

Обезбедување информации и фотографии од

уништеното игралиште во локалната средина;

Застапување пред училишното раководство,

Советот на родители и бизнис-секторот со цел

обезбедување помош за планираната

иницијатива;

Организација на Отворениот ден за граѓанско

образование.

Слика 14. Бура на идеи за предизвиците со кои се соочуваат учениците

Слика 15. Изработка на постери и

летоци
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Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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А

Во рамките на ученичката иницијатива, учениците спроведоа повеќе активности со комбиниран

приод (онлајн средби преку MS Teams и активности со физичко присуство на отворено, при што

беа почитувани мерките и протоколите за заштита од Ковид-19):

Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?
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Со своите активности, учениците го зајакнаа ученичкото организирање и се застапуваа за

потребите на иницијативата пред училишното раководство и претставниците на бизнис-

заедницата. Дополнително, со изработените летоци, постери и презентација учениците ја

подигнаа јавната свест за важноста на совесната употреба на детското игралиште и неговото

чување за идните генерации.  

Какви резултати постигнаа учениците?
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Што научија учениците? Кои вештини ги стекнаа?

По спроведениот Отворен ден за граѓанско образование, учениците низ дискусија ги утврдија

постигнатите резултати, научените лекции и просторот за подобрување на сработеното, но и

направија заедничка анализа како сето ова би можеле да го искористат во иднина во

секојдневниот живот. Како една од клучните придобивки од иницијативата, учениците го издвоија

сознанието дека и покрај тоа што се деца, самите можат да придонесат кон позитивни промени

во средината и така да ги поттикнат останатите околу нив, вклучително и помалите ученици. Во

текот на активностите, учениците се чувствуваа слободно да го споделат своето мислење и идеи

за проблемот кој ги засега сите како група. Изработката на летоци и постери, и потоа нивната

дистрибуција низ селото, предизвика чувство на гордост и задоволство кај учениците, поради тоа

што нивниот придонес кон локалната заедница допре до повеќемина. Преку тимска работа и

квалитетно поминато време заедно со своите соученици, учениците научија дека не треба да

очекуваат од други да преземат нешто за проблемите со кои се соочуваат, туку дека и самите

можат да совладаат некои од предизвиците. За учениците, разбудената свест за посовесна

употреба и зачувување на игралиштето е најважниот резултат од сите спроведени активности,

што дополнително ги поттикна да се вклучуваат во идни иницијативи.

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 8: Учениците и

возрасните заеднички донесуваат одлуки. Младите даваат идеи, подготвуваат активности и ги канат

возрасните да им се приклучат.

Средба за застапување пред училишното

раководство каде што претставници на учениците

добија поддршка од директорката на училиштето;

Изработка на примероци за постери и летоци со

цртежи на посакуваниот изглед на игралиштето и

пораки за одржување на реквизитите, кои подоцна

беа копирани во повеќе примероци;

Дистрибуција на летоците и постерите на видни и

често посетувани места во локалната заедница:

пред училницата каде што е курсот по странски

јазици, на плоштадот  во с.  Бардовци  близу до

игралиштето, пред повеќе маркети низ селото (каде

што беа и оставени  летоците) и пред месната

заедница;

Организација на Отворен ден за граѓанско

образование каде што учениците ги презентираа

сите свои активности пред гостите преку онлајн

настан на алатката MS Teams.

Во текот на реализираните активности, учениците беа поддржани од страна на училишното

раководство, членовите на Советот на родители и претставници од бизнис-секторот во локалната

заедница (за печатење на потребните материјали).

Слика 16. Постер за важноста на

зачувувањето на игралиштето



Поголема свесност за човековите права и
стереотипите за толерантни и емпатични граѓани

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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ООУ „Кочо Рацин“ - Куманово

Подигнување на свеста кај учениците преку интерактивни работилници

Учениците, со поддршка од предметните наставници и училишниот педагог,

спроведоа две интерактивни работилници од далечина, посветени на

борбата против стереотипите и предрасудите и важноста на човековите

права за еднаквост помеѓу луѓето.

54 ученици од осмо и деветто одделение

Седум наставници и претставници на стручна служба

Пример 6:

Од далечина, преку употреба на дигитални алатки



Примери на добри практики за ученички иницијативи

Со какви проблеми/потреби се соочуваат учениците во нивното секојдневие?

Во текот на онлајн состаноците со учениците од осмо и деветто одделение, наменети за

испитување на нивните интереси и потреби, учениците посочија дека се соочуваат со повеќе

проблеми во своето секојдневие: намалена социјална интеракција поради пандемијата,

стереотипи и предрасуди во секојдневниот живот, намален број на часови и настава од далечина

каде што потешко се истакнуваат човековите особини и квалитети.Ч
Е
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

Учениците од осмо одделение преку дискусија во која сите имаа можност да го споделат своето

мислење одлучија да се фокусираат на стереотипите и предрасудите како главна тема на

нивните активности. Според учениците, има голема разлика помеѓу учењето наставна единица

за одреден поим и разменувањето на нивните ставови, мислења и искуства преку симулација и

дискусија. Тие одлучија дека би сакале преку практични примери да ги обработуваат

стереотипите и предрасудите како значаен општествен проблем - како се појавуваат, како да се

препознаат, какво влијание имаат врз интеракцијата меѓу луѓето, како да се реагира соодветно

итн. 

На сличен начин, учениците од деветто одделение одлучија да се фокусираат на човековите

права и историски важните личности кои се бореле за еднаквост меѓу луѓето. Па така, учениците

од деветто одделение испланираа интерактивна работилница за сумирање на напорите на

човештвото за еднаквост помеѓу луѓето по основ на човековите права.  
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 3 За работилницата за осмо одделение, учениците разговараа со педагогот, наставникот по

историја и наставникот по Граѓанско образование околу избраната тема и начинот на работа. Се

договорија работилницата да се фокусира на студија на случај и симулација на улоги, како и

работа во групи и конструктивна дискусија.  

За работилницата со деветто одделение учениците си ги поделија улогите - еден ученик да биде

модератор, а останатите осум да подготват кратки презентации за борци за човекови права.

Испланиран беше и краток квиз за повторување на најзначајните информации, подготвен од

страна на педагогот.  

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?
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Откако беа одбрани темите на работилниците, беа спроведени две работилници од далечина: 

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?
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А

Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?

Интерактивна работилница на тема „Стереотипи и предрасуди“ за учениците од осмо

одделение, спроведена од страна на претставниците на стручната служба - работилницата

вклучуваше студија на случај, симулација на ситуација со играње улоги, работа во групи и

дискусија;

Работилница со ученички презентации на тема „Човекови права“ за учениците од

деветто одделение и интерактивен квиз за важни историски личности, при што учениците

ги повторија најважните научени информации преку игра.

Во текот на двете работилници, се користеа онлајн алатки (Mentimeter, Kahoot и Breakout rooms

на Microsoft Teams), а учениците преку работа во групи, презентации, играње улоги и насочени

дискусии ги проширија своите знаења на двете теми.

Ученичките активности беа поддржани од страна на наставниците, стручната служба и

училишното раководство.



Примери на добри практики за ученички иницијативи
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Спроведените активности ја зголемија свеста кај учениците за штетното влијание на

стереотипите и предрасудите во нашето општество, како и за важноста на човековите права и

нивната заштита. Исто така, учениците научија како да ја зголемат својата толеранција кон

другите, да ги совладаат своите предрасуди и стереотипи и да бидат активни во гарантирањето

на човековите права. Истовремено, имаа можност повеќе да се зближат со своите соученици

преку тимска работа и споделување на своите ставови, како и со своите наставници.

На крајот на дискусијата за рефлексија, учениците споделија и конструктивни предлози и идеи за

намалување на појавата на стереотипите и предрасудите во училиштето.

Графикон 2. Резултати од анкета на Mentimeter

Какви резултати постигнаа учениците?
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Што научија учениците? Кои вештини ги стекнаа?

На крајот од работилниците, учениците дискутираа за своите ставови и направија рефлексија за

наученото. Споделија дека се стекнаа со нови информации околу тоа како треба да постапат

доколку се сведоци на стереотипизирање и предрасуди, а споделија и лични примери и искуства

од секојдневието. Учениците од деветто одделение наведоа дека ги зајакнале своите вештини за

истражување на интернет, критичка анализа на достапните информации и изработка на

информативни презентации. Работата во групи беше издвоена како особено важен елемент од

искуството, како и играњето онлајн игра за утврдување на наученото.

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 7: Младите имаат

идеи и одлучуваат како ќе се спроведе проектот. Возрасните се достапни, даваат поддршка и веруваат

во младите луѓе и во нивното водење на активностите.

маж жена маж или жена
0

10

Кој треба да биде Претседател на државата?



Учениците во акција за безбедност во сообраќајот

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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Пример 7:

О.У. „Ашим Агуши“ - с. Радолишта, Струга

Физичка промена во околината со цел зголемена безбедност во сообраќајот

Учениците, во соработка со училиштето и општината, нацртаа пешачки

премини на влезовите на училиштето.

20 ученици

Еден наставник

Комбиниран приод (активности со физичко присуство и комуникација преку

дигитални алатки)



Примери на добри практики за ученички иницијативи

Со какви проблеми/потреби се соочуваат учениците во нивното секојдневие?

Во текот на часовите по Граѓанско образование, учениците редовно дискутираат за проблемите

и потребите со кои се соочуваат на училиште и во локалната заедница. Проблемот со

безбедност во сообраќајот, особено безбедното преминување на улицата за влез во училиштето

честопати се појавува како тема. Учениците сметаа дека на улицата пребрзо се вози и

недоволно се почитуваат ограничувањата за брзина на возење, што ги става учениците во ризик

од повреди. Оттаму произлезе идејата за иницијатива за намалување на ризикот при

преминување на улицата пред училишната зграда.  

Дополнителен проблем кој беше идентификуван од учениците на часовите на кои се зборуваше

за човековите права е дискриминацијата со која повремено се соочуваат во нивната околина и

недоволната свест кај дел од нивните врсници за почитување и прифаќање на меѓусебните

разлики. 

Учениците решија да работат на двата проблема во текот на учебната година и да спроведат две

издвоени ученички иницијативи. 
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?
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 3 Во моментот кога беше даден предлогот од страна на учениците, предлогот се презентираше

пред претставници од општината, кои веднаш ја прифатија идејата и понудија помошен работник

од општината.  

Исто така, наставничката по предметот Граѓанско образование и училишното раководство

презедоа обврска за поддржување на реализацијата на предложената ученичка иницијатива,

преку логистичка и финансиска помош за обезбедување на потребните материјали. 

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?
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На почетокот, учениците поставија импровизиран

пешачки премин, од стиропор, како начин да се

поттикне општината понатаму да го одбележи

преминот. Но, поради бавните административни

процедури, учениците сфаќајќи дека не сакаат повеќе

да се доведуваат во ризик, со поддршка на Директорот

на училиштето решија самите да го означат преминот.  

Општината, во меѓувреме назначи работник за

надгледување и помош во процесот. Учениците

нацртаа пешачки премини пред влезовите во

училиштето, каде што од двете страни на улицата

автомобилите обично возат со несоодветна брзина.

Дополнително,    со    цел   да     ја    подигнат    свеста

за   предрасудите    и    дискриминацијата,    учениците

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?

изработија видео за подигнување на јавната свест на тема „Дискриминација врз основа на етничка

припадност, социјален статус, надворешен изглед и сл.“ и го презентираа пред врсниците.

Учениците се снимаа како искажуваат пораки, додека наставничката ги монтираше поединечните

видеа во едно, кое има за цел да пренесе пораки за разбирање, толеранција и недискриминација.

Слика 17. Означување на пешачкиот

премин пред училиштето



Примери на добри практики за ученички иницијативи
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Средствата како стиропор и боја за пешачкиот премин беа обезбедени од наставничката на

предметот, додека директорот на училиштето донесе дополнителна боја за поефикасно цртање

на пешачкиот премин.  

Општината обезбеди еден работник кој беше компетентен за обележување сообраќајна

сигнализација и придонесе со инструкции и надгледување на учениците.  

Локалните жители покажаа солидарност преку носење храна и пијалаци на учениците, што им ја

олесни физичката работа.  

Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?
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Учениците со своите активности направија физичка

промена во средината (цртање пешачки премини пред

влезовите во училиштето), со што ја зголемија

сопствената и општата сообраќајна безбедност во

околината на училиштето.  

Дополнително, ја подигнаа свеста кај соучениците за

различните видови предрасуди и дискриминација кои

се случуваат во околината и претставуваат

прекршување на основните човекови права. 

Какви резултати постигнаа учениците?

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 7: Младите имаат

идеи и одлучуваат како ќе се спроведе проектот. Возрасните се достапни, даваат поддршка и веруваат

во младите луѓе и во нивното водење на активностите.
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Што научија учениците? Кои вештини ги стекнаа?

Учениците преку оваа иницијатива покажаа грижа кон помалите ученици, нивните другари и

другарки, за да бидат побезбедни кога ќе ја поминуваат улицата за пристап до нивното училиште.

Покажаа колку е важна меѓусебната грижа и солидарност.  

Во дискусија по реализација на активностите, учениците нагласија дека се чувствуваат

мотивирани и среќни со постигнатото. Тие се чувствуваат подготвени да преземат работи, кои

иако не претставуваат директно нивна обврска, се заедничка одговорност на сите членови во

заедницата.  

Слика 18. Промоција на сообраќајна

безбедност



Настава на далечина по мерка на учениците

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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Пример 8:

ООУ „Гоце Делчев“ - с. Љубанци, Општина Бутел

Хуманитарна акција и активности за зајакнување на ученичкото учество во

одлучувачките процеси во училиштето

Учениците спроведоа анкета и онлајн дискусии за предностите и

недостатоците на наставата од далечина, по што се застапуваа пред

училишниот кадар и раководството за постапување по барањата на

учениците. Покрај тоа, учениците спроведоа и хуманитарна акција за

прибирање финансиски средства за помош на нивни соученици од социјално

ранливи семејства.

8 ученици од четврто до деветто одделение како носители на активностите

Двајца наставници и училишниот психолог

Kомбиниран приод (активности со физичко присуство и преку дигитални

алатки)



Примери на добри практики за ученички иницијативи

Со какви проблеми/потреби се соочуваат учениците во нивното секојдневие?

За време на состанок на Ученичкиот парламент, учениците изразија загриженост за квалитетот

на онлајн наставата уште по првиот месец на учебната 2020/2021 година. Посочија дека сите

учесници (наставници, родители и самите ученици) се соочуваат со различни предизвици за кои

им е потребна поддршка и помош (на пр. воспоставување работна атмосфера во виртуелна

средина, нестабилна интернет-врска, нарушен кодекс на однесување, прилагодување на

домашните услови за настава од далечина, објективно следење на постигнувањата итн.). За

издвоените проблеми учениците одлучија дека е добро детално да се истражат преку анкета, по

што ќе може да се развијат предлози за нивно надминување.  
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

На одделенски час на почетокот на второто полугодие,

претседателите на одделенијата им го поставија

следното прашање на своите соученици: „Кои се

предностите и недостатоците на онлајн наставата?“.

Целта беше да се испита мислењето на учениците и да

се утврди за кои од нивните размислувања може да се

направи промена во училиштето. Потоа, беше

побарано да понудат неколку решенија со кои може да

се надминат негативните последици од наставата на

далечина и учениците да добијат поквалитетна

настава.

Анкетата беше спроведена помеѓу учениците од

четврто до деветто одделение (вкупно 82 ученици).

Претседателите на одделенијата ги собраа

информациите од своите соученици, по што ги сумираа

одговорите.

По   сумирањето   на   податоците,   на   состанок   на
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Откако одлучија на кои активности ќе работат, учениците направија временска рамка за процесот

преку која ги испланираа главните цели и времето потребно за нивно остварување. Учениците се

договорија дека ќе се состануваат редовно за да дискутираат за активностите и да ги поделат

обврските за следните чекори. На ваков начин, учениците активно комуницираа за секој дел од

ученичката иницијатива и заедно и самостојно ги носеа одлуките за нејзиното спроведување.

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?

32

Ученичкиот парламент се дискутираше за недостатоците на наставата од далечина. Посочените

недостатоци беа поделени на два вида проблеми: оние на кои може да се влијае и училиштето да

направи промена, и оние на кои училиштето не би можело да влијае. Претседателите ги

продолжија овие дискусии на следниот одделенски час, каде што ги поттикнаа своите соученици

заедно да понудат решенија за надминување на недостатоците на наставата од далечина.

Понудените решенија беа сумирани, по што се осмислија активности за нивно презентирање

пред наставниците и училишното раководство.

Слика 19. Сумирани податоци од

спроведената анкета за подобрување

на онлајн наставата



Примери на добри практики за ученички иницијативи
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 5 Со своите активности, учениците ја подобрија состојбата на социјално-ранливите соученици на

кои им донираа хигиенско-санитарни средства, по што се зголеми мотивацијата за учество во

наставата од далечина на учениците од интернатот кои потекнуваат од различни места од Скопје.

Исто така, зајакнато беше и ученичкото организирање во училиштето и застапувањето за

предлог-начини за справување со предизвиците кои ги поставува учењето од далечина пред

директорот на училиштето. 

Какви резултати постигнаа учениците?
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Во периодот декември 2020 г. - март 2021 г., учениците ги спроведоа следните активности:

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?

Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?

Презентирање на впечатоците на учениците за

наставата од далечина од страна на

претседателот на Ученичкиот парламент на

состанок на Наставничкиот совет, со цел

вклучување на наставниците во осмислувањето

конкретни чекори за подобрување на наставата

од далечина;

Хуманитарна акција за социјално ранливи

семејства на учениците кои се сместени во

интернатот кој работи во рамките на училиштето,

при што беа собрани и доставени хигиенско-

санитарни средства;

Застапување пред директорот на училиштето,

каде што беа претставени податоците прибрани

од електронската анкета за предизвици со

наставата од далечина и понудени предлози од

страна на учениците. 

Некои од предлозите на учениците за подобрување на квалитетот на наставата од далечина

вклучија:

Поголема слобода за учениците да можат да ги споделат работите кои им пречат и

предизвиците со кои се соочуваат;

Поголемо трпение и разбирање од наставниците во случај на технички проблеми;

Почести презентации и интерактивни содржини за време на часовите од далечина;

Повеќе можности за додатни и дополнителни часови за учениците. 

При спроведувањето на активностите, учениците беа поддржани од страна на наставникот по

предметот Граѓанско образование, психологот и наставникот од одделенската настава кој

учествува во работата на Ученичкиот парламент.
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Што научија учениците? Кои вештини ги стекнаа?

По спроведените активности, учениците спроведоа рефлексија за целиот процес и совладаните

вештини. Тие споделија дека се помотивирани да се залагаат не само за аспекти од воспитно-

образовната работа кои ги засегаат лично туку и за проблеми кои засегаат нивни соученици за

кои сакаат да иницираат промена. Зголемена беше и свесноста на учениците за важноста на

меѓусебната соработка и размената на различни мислења, како и придобивките од дискусијата со

повеќе засегнати страни (на пр. претставниците од училиштето понудија поинаков увид во

состојбата, со што учениците се стекнаа со нови информации). Учениците беа особено

задоволни од укажаната можност за директно застапување пред училишното раководство и

третманот кој го искусија, како еднакви на возрасните.

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 7: Младите имаат

идеи и одлучуваат како ќе се спроведе проектот. Возрасните се достапни, даваат поддршка и веруваат

во младите луѓе и во нивното водење на активностите.

Слика 20. Хуманитарна акција за

собирање хигиенско-санитарни

средства



Со точни информации и правилни навики до
заштита од Ковид-19

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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Пример 9:

ОУ „Ибрахим Темо“ - Желино

Подигнување на јавната свест за борбата против Ковид-19

Учениците изработија заштитни маски кои ги споделија со своите соученици

од прво до трето одделение, а спроведоа и информативни презентации за

важноста на почитувањето на протоколите за заштита од Ковид-19 во сите

одделенија.

14 ученици

6 наставници

Kомбиниран приод (активности со физичко присуство и преку дигитални

алатки)



Примери на добри практики за ученички иницијативи

Со какви проблеми/потреби се соочуваат учениците во нивното секојдневие?

За време на часовите по Граѓанско образование од далечина, учениците често разговараа за

своите искуства со предизвиците кои ги донесе пандемијата во нивното секојдневие: настава од

далечина за поголемиот број ученици, настава со физичко присуство за соучениците до трето

одделение, почитување протоколи за заштита од Ковид-19, редовно носење маски на правилен

начин итн. Учениците го потенцираа и финансискиот товар кој произлегува од носењето маски, за

помалите соученици и нивните семејства. Преку демократска дискусија, учениците одлучија да

им помогнат на своите соученици преку изработка на маски за повеќекратна употреба.
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?
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Откако одлучија кои активности ќе ги спроведуваат, учениците направија временска рамка и план

во кој детално ги испланираа сите неопходни активности: избор на тренер за изработка на

маските, избор и набавка на материјал, организирање работилница за изработка на маски,

шиење, делење на маските и презентација пред помалите ученици како правилно се носат

маските и кој е нивниот ефект за заштита од Ковид-19. Пред да започнат со спроведувањето на

активностите, учениците се поделија во повеќе тимови со различни обврски.

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?
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 4 Учениците спроведоа повеќе активности за подигнување на јавната свест и заштита на помалите

соученици од Ковид-19:

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?
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Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?

Работилница со член на локалната заедница

за шиење маски од учениците, која се

одржуваше два пати неделно. Најпрво учениците

научија како да го кројат материјалот за маските,

потоа како да го исечат и да го сошијат во форма

на маска;

Дистрибуција на маски во пониските

одделенија, за учениците кои посетуваат

настава со физичко присуство;

Одржување информативни презентации на

тема „Како да се заштитиме од Ковид-19?“ за

сите одделенија, со теми: правилно поставување

     на маските, дезинфекција на рацете, важноста на

     почитувањето на мерките за заштита од Ковид-19

      и сл.

Организирање Отворен ден за граѓанско образование каде што спроведените активности

беа презентирани пред членови на локалната заедница.

Слика 21. Мисловна мапа за влијанието на Ковид-19 врз секојдневието на учениците

Слика 22. Информативна презентација

на тема „Како да се заштитиме од

Ковид-19?“

Учениците добија поддршка од раководството на училиштето, неколку предметни наставници и

шивачката - член на локалната заедница која ги обучи учениците за целиот процес за изработката

на маските.



Примери на добри практики за ученички иницијативи
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Учениците изработија заштитни маски кои потоа ги

поделија со своите соученици, како нивен придонес

во борбата против Ковид-19. Дополнително, ја

подигнаа и јавната свест кај соучениците околу

важноста на почитувањето на заштитните мерки и

протоколите за однесување во период на пандемија.

Какви резултати постигнаа учениците?

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 6: Возрасните ја

даваат идејата, но младите се вклучени во одлучувањето, планирањето и спроведувањето на

проектот.
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Што научија учениците? Кои вештини ги стекнаа?

Учениците, водени од наставниците, направија рефлексија за спроведените активности, а

нивните искуства ги споделија и за време на Отворениот ден за граѓанско образование. Како

најважни искуства ги издвоија практичната работа на изработката на заштитните маски,

покажувањето на младинската солидарност и грижата за помладите соученици на дело, како и

волонтирањето за овозможување побезбедна средина во училиштето. Учениците беа многу

задоволни од целиот процес и изразија подготвеност за повторно учество во слични иницијативи

во иднина.

Слика 23. Шиење заштитни маски



Емоциите како универзален код за меѓусебно
разбирање

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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Пример 10:

ОУ „Ѓорче Петров“ - Долнени и ОУ „Исмаил Ќемали“ - Долнени

Едукативни активности и активности за зголемување на свеста

Двете партнерски училишта кои реализираат настава на различни наставни

јазици се обединија за да се запознаат со начините на изразување на

емоциите и да дискутираат за нивната универзалност, т.е. дали емоциите

познаваат пол, етничка и религиозна припадност, култура; како и да научат

соодветно да ги препознаат и да ги изразат сопствените емоции, но да ја

почитуваат туѓата експресија и доживувања.

15 ученици иницијатори на активностите во кои учествуваа сите ученици од

училиштето, како и ученици од партнер-училиштето

3 наставници и психологот

Kомбиниран приод (активности со физичко присуство и комуникација преку

дигитални алатки)



Примери на добри практики за ученички иницијативи

Со какви проблеми/потреби се соочуваат учениците во нивното секојдневие?

Учениците, најпрво, учествуваа на трибина со наслов „Ученички иницијативи“ каде што

дискутираа за проблемите со кои се соочуваат. Некои од наведените потреби од страна на

учениците беа: спортска сала, спортски игралишта, поголем библиотечен фонд, полица за секое

дете, зголемување на свеста за менталното здравје. 

Дополнително, беше реализирана и работилница на психологот со учениците од подрачното

училиште од с. Секирци на тема „Преземање акција во училиштето“, каде што се дискутираше за

различните начини на кои учениците можат да се вклучат во активности за позитивна промена во

својата околина. 
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

Поради состојбата со пандемија, која значително ги

погодува учениците, сите се согласија дека најактуелни

се темите поврзани со менталното здравје. Низ

дискусија за конкретизирање на темата, учениците

изразија интерес за прашањата поврзани со

изразување емоции, како и културолошките разлики

при експресијата на емоциите. Се појави желба и

потреба да ги зголемат своите познавања за начините

на изразување на емоциите во различни ситуации, од

страна на различните култури, родовите разлики и

слично.  

Бидејќи учениците беа заинтересирани и за културните  
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Откако се одреди темата на која учениците ќе се фокусираат, тие, поддржани од психологот,

изработија презентација, а беше договорено и да се изготват фотографии од учениците кои

одразуваа различни емоции.  

Се реализираа повеќе состаноци помеѓу тимовите на наставници и психологот од двете

партнерски училишта (со физичко присуство и на далечина), како и помеѓу самите ученици

(целосно на далечина). Покрај учеството на ученици од осмите и деветтите одделенија од двете

училишта, во дел од активностите се вклучија и учениците од трето одделение кои имаа настава

со физичко присуство. 

Учениците меѓусебно ги распределија улогите и договорија тимови за: (1) презентација на темата,

(2) учество во дебата, (3) соработка со помалите ученици. Секој тим посветено работеше на

своите задолженија. 

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?
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разлики, донесоа одлука да ги поканат нивните врсници

од партнерското училиште „Исмаил Ќемали“ за

заеднички да работат на темата. 

Слика 24. Дискусија за предизвиците

со кои се соочуваат учениците
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Неколкунеделните подготовки за настанот за промовирање на иницијативата завршија со

спроведување на Отворен ден за граѓанско образование на кој се одржаа:

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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 5 Учениците го подобрија своето разбирање за универзалноста при изразувањето на емоциите, ја

зголемија свеста за меѓусебните сличности без оглед на разликите по етничка припадност, пол,

религиска припадност, јазик на кој се говори и сл. Дополнително, се зајакна соработката помеѓу

учениците од двете училишта, а учениците ги подобрија своите вештини за водство и

организација.

Какви резултати постигнаа учениците?

Интерактивна онлајн работилница со учениците

од осмо и деветто одделение, каде што тие

самите ги презентираа наодите од нивните

истражувања за изразување на емоциите. Под

наслов „Емоциите како универзален код на

сегашноста“, учениците од двете партнерски

училишта подготвија презентација, по што

следуваше дискусија.

Дебата „За емоциите“ за начините на влијание на

општеството врз изразувањето емоции, разлики

од аспект на култури, родови улоги и очекувања и

сл., како и потребата за поголемо разбирање на

начините на изразување на различните емоции,

без осуда и критика.

Креативна работилница на учениците од трето

одделение     за     различните     емоции,    преку 

Додека се одвиваше настанот на MS Teams, учениците од трето одделение ја спроведуваа

активноста со физичко присуство, но со снимка се вклучија на Отворениот ден.
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А

Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?

Училишното раководство од двете училишта даде целосна поддршка за активностите, а најмногу

вклучени во активностите беа психологот, наставничката по Граѓанско образование, наставникот

по Географија и одделенски наставник од ООУ „ Ѓорче Петров “ с. Ропотово, како и наставникот по

Граѓанско образование од партнерското училиште.
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Што научија учениците? Кои вештини ги стекнаа?

Учениците преку одговарање онлајн прашалници рефлектираа што добиле со спроведување и

учество во активностите. Нивните впечатоци се многу позитивни, задоволни се од автономијата

која им беше дадена при планирање и реализација на различните чекори, активното учество на

сите соученици и поддршката која ја добиле од училишниот кадар за постигнување на нивната

цел.

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 7: Младите имаат

идеи и одлучуваат како ќе се спроведе проектот. Возрасните се достапни, даваат поддршка и веруваат

во младите луѓе и во нивното водење на активностите.

Слика 25. Изработка на плакат за

идентификување различни емоции

фотографии на ученици и запишување на различните емоции на македонски и на албански

јазик. Од активноста произлезе плакат кој стои во училницата.



„Заедно до подобро“ - Подигнување на
еколошката свест во општината

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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Пример 11:

ОУ „Дебрца“ - Општина Дебрца, Охрид

Активности за подигнување свест и разубавување на околината

Учениците реализираа поголем број активности во насока на подигнување на

свеста за зачувување на околината, преку комбинирање едукативни

работилници за подигнување на еколошката свест, работилници за

реупотреба на отпадни материјали и конкретни активности за разубавување

на просторот во и околу училиштето.

35 ученици од осмо и деветто одделение како иницијатори на активностите и

40 ученици од прво, трето, шесто и седмо одделение како учесници во

активностите

10 активно вклучени наставници во активностите, со поддршка од 7 колеги -

членови на наставниот кадар

Aктивностите се спроведоа со физичко присуство, а презентацијата на

настанот беше онлајн



Примери на добри практики за ученички иницијативи

Со какви проблеми/потреби се соочуваат учениците во нивното секојдневие?

Учениците од осмо и деветто одделение пополнија

анкета преку која се бараше да понудат сопствени

идеи за иницијатива во која ќе земат активно учество.

Најголемиот дел од учениците ја споменаа потребата

за подигнување на еколошката свест во средината во

која живеат, по што заеднички се донесе одлука

иницијативата да се фокусира на еколошки

активности.
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?
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Во текот на октомври и ноември 2021, со учениците се организираа три дискусии на кои тие ги

искажаа своите мислења и идеи како би се реализирала иницијативата. Сите чекори и активности

беа предложени од учениците и со гласање беа одобрени од соучениците. 

Се донесе одлука за реализација на пакет активности, чија заедничка цел е подигнување на

еколошката свест, но и конкретни активности за чистење и разубавување на животната средина.

Учениците работеа во неколку тимови, според сопствените интереси и преференции.  

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?
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Под мотото „Заедно до подобро“, учениците спроведоа повеќе активности за подигнување на

еколошката свест кај своите врсници и останатите членови на локалната заедница:

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?

Ликовен и литературен конкурс на тема

#ЗаедноДоПодобро (мото под кое активностите

се промовираа и на социјалните медиуми), со цел

подигнување на еколошката свест, во кој

учествуваа и ученици од прво, второ, трето,

шесто, седмо, осмо и деветто одделение по што

беа организирани изложби во училишните холови

и поетско читање на литературните творби;

Работилница за изработка на плакати со

цртежи, стрипови и пораки на англиски и на

француски јазик, кои потоа беа изложени во холот

на училиштето;

Слика 26. Дискусија за ученичките идеи

за подигнување на еколошката свест

Слика 27. Изработка на канти за

пластичен отпад од пластични шишиња

Работилница за рециклирање на која од стари пластични шишиња учениците изработија

канти за пластичен отпад кои се поставени во училишните холови, а пластичните капачиња

ги пренаменија како граничници за училишниот парк;

Фарбање и освежување на клупите и дрвената ограда во дворовите на училиштето;

Акција за чистење на дворовите и садење зимзелени дрвја;

Изведба на химна на иницијативата „Да го излечиме светот“ од страна на учениците

членови на училишниот хор и оркестар, а под водство на наставничката по музичко;

Изработка на фотокнига каде што беа собрани сите литературни творби и видео кое ги

сумира сите активности, кое потоа беше објавено на веб-страницата на училиштето и на

YouTube;

Изработка на еколошки постер кој беше отпечатен и поставен на видни места во

локалната заедница;

Организација на виртуелен Отворен ден за граѓанско образование. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%97%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%94%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=i6auBqfRpoI&t=410s
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А Освен од своите наставници, во текот на активностите, учениците беа поддржани и од:

Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?
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Со своите активности, учениците направија физичка промена за разубавување на својата околина

- го исчистија училишниот двор, ги освежија клупите и посадија зимзелени дрвја, а во училишните

холови ставија корпи за отпадоци рачно изработени од стари пластични шишиња. Исто така, ја

подигнаа и јавната свест за важноста на екологијата во својата околина. Останатите ученици од

училиштето се информираа за оваа тема преку поставените плакати и ликовни творби во

училишните холови, како и преку поетското читање на литературните творби пријавени на

конкурсот. Со поставувањето на еколошкиот постер на видни места, и споделувањето на

изработеното видео на веб-страницата на училиштето и официјалните информативни канали на

општината, учениците допреа и до останатите членови од локалната заедница.

Какви резултати постигнаа учениците?
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Што научија учениците? Кои вештини ги стекнаа?

Во текот на активностите, учениците добија можност сами да одлучуваат за чекорите кои ќе ги

преземаат, со што ја научија важноста на одговорноста за сопствените одлуки и дејствија.

Иницијативата беше реализирана со одлична комуникација и соработка помеѓу учениците и

наставниците, а спроведените активности ги надминаа очекувањата на учениците. Учениците

стекнаа подобар увид за сопствените потреби во училиштето, научија и да бидат одговорни и да

ги почитуваат поставените рокови.

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 7: Младите имаат

идеи и одлучуваат како ќе се спроведе проектот. Возрасните се достапни, даваат поддршка и веруваат

во младите луѓе и во нивното водење на активностите.

Претставници на Општина Дебрца кои споделија информации на официјалните канали за

информирање на локалната заедница;

Претставници на бизнис-секторот кои донираа бои за фарбање на клупите и дрвените

огради во училишниот двор;

Родителите на учениците кои присуствуваа на виртуелниот Отворен ден за граѓанско

образование каде што беа презентирани сите спроведени активности, како и други членови

од локалната заедница.

Слики 28 и 29. Постери за подигнување на еколошката свест во локалната заедница и садење

зимзелени дрвја
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Пример 12:

ООУ „Драга Стојановска“ - Сопиште

Хуманитарна акција, застапување пред училишното раководство и активност

за поддршка на соучениците во учењето на далечина

Учениците спроведоа онлајн анкета за проценка на предизвиците со кои се

соочуваат во текот на настава од далечина, по што спроведоа хуманитарна

акција за прибирање финансии за електронски уреди за нивни соученици, се

застапуваа пред училишното раководство и изработија Брошура за поддршка

при наставата од далечина.

30 ученици континуирано вклучени во сите активности

5 наставници

Комбиниран приод (активности со физичко присуство и комуникација преку

дигитални алатки)
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Со какви проблеми/потреби се соочуваат учениците во нивното секојдневие?

При разгледување на подготвеноста за настава на далечина во текот на 2020/21 година, како и

предизвиците за нејзино успешно спроведување, учениците дискутираа онлајн и детектираа три

полиња за работа:
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

Дискусијата за предизвиците кои произлегуваат од наставата на далечина од ученичките

заедници беше продолжена на состанок на Ученичкиот парламент од каде што произлезе

интерес и иницијатива да се направат конкретни активности за подобрување на состојбата.

Ученичкиот парламент и Клубот по граѓанско образование подготвија прашања и спроведоа

онлајн анкета за сите ученици кои посетуваат предметна настава. Целта на анкетата беше

учениците да ги согледаат потребите на своите соученици и нивните ставови поврзани со

секојдневните искуства со настава од далечина.

Графикон 3. Резултати од спроведена анкета

Ч
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Учениците направија временска рамка за предвидените активности и се поделија во тимови

според нивните лични приоритети и вештини. Учениците од Клубот по граѓанско образование беа

задолжени за дефинирање прашања за анкетата, а по нејзиното спроведување направија и

анализа на резултатите. Потоа претседателката на Ученичкиот парламент беше задолжена за

пишување молба до раководството на училиштето, со барање за зголемување на времетраењето

на големиот одмор заради потребите на учениците. Еден ученички тим работеше на Брошурата

за поддршка на нивните соученици при настава на далечина, додека други се погрижија за

визуелниот изглед на презентацијата за време на Отворениот ден по граѓанско образование и

Брошурата. 

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?
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Неколку соученици немаат електронски уред за следење настава од далечина;

Учениците се соочуваат со голем број новитети во поглед на наставата на далечина, за кои

им е потребна поголема поддршка од страна на училиштето;

Учениците чувствуваа потреба за промени во училишното функционирање кои ќе

овозможат подобро прилагодување кон наставата од далечина.

Не, не е доволен (65%)

Да, доволен е (35%)

Дали големиот одмор од 15 минути е доволен?

Не, доволен е 15 минути (25.88%)

Да, сметам дека треба да е 20 минути (41.18%)

Да, сметам дека треба да трае 25 минути (32.94%)

Дали сакате да се зголеми големиот одмор?
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Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?

Во рамките на иницијативата учениците спроведоа повеќе активности:

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?

Хуманитарна акција за прибирање финансиски

средства со кои беа купени 3 електронски

уреди (таблети) за потребите на учениците за

следење на наставата на далечина. Средствата

се собираа во централното училиште преку

соодветно поставена кутија за донации во холот

на училиштето. Во оваа активност учествуваа

учениците, родителите, наставниците и

раководството на училиштето. Родителите и

учениците најавено и организирано доаѓаа во

училиштето според протоколите за Ковид-19.

Кутијата за донации беше отворена за донирање

15 работни дена. Собраните средства беа

преброени од раководството во присуство на

наставници, според собраната сума беа

разгледани цени на уредите и бидејќи се

работеше за 3 ученици беше одлучено да се

купат таблет-уреди.

Дискусии и анкета за проценка на проблемите

и предизвиците со кои се соочуваат учениците

во периодот на настава на далечина. Анкетата

се спроведе онлајн, преку MS Forms, на ученици

од предметна настава. Мнозинството ученици

одговорија на анкетата, а податоците потоа беа

обработувани од учениците, членови во Клубот

по ГО заедно со претседателката на Ученички

парламент. По обработката на податоците се

увиде дека учениците сметаат дека големиот

одмор кој го имаат за време на наставата на

далечина е премногу краток. Со цел да се

адресира овој проблем, членовите на Ученичкиот

парламент, со поддршка од учениците од шесто

до деветто одделение, доставија иницијатива за

зголемување на големиот одмор (од 15 на 25

минути) до училишното раководство, кое го

одобри барањето на учениците;

Изработка на Брошура за поддршка на учениците, наставниците и родителите при

наставата од далечина од страна на членовите на Клубот по Граѓанско образование -

Брошурата содржи насоки за однесување на учениците, наставниците и родителите, како и

можности за понатамошна поддршка.

Во текот на сите активности, учениците добија поддршка од одговорните наставници, стручната

служба и училишното раководство, а во хуманитарната акција учествуваа и нивните родители.

По спроведените активности, беше организиран и Отворен ден по Граѓанско образование на тема

„Социјална одговорност“ кој се одржа преку алатката Microsoft Teams. На овој настан, учениците

ги презентираа реализираните активности и придобивките од нив, а изразија и подготвеност за

понатамошни иницијативи и активно учество во подигнувањето на демократската култура во

училиштето.

Слики 30, 31 и 32. Брошура за поддршка

на учениците, наставниците и

родителите при наставата од далечина
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Ученичките активности постигнаа позитивни резултати и промена во училишната средина:  

Какви резултати постигнаа учениците?

Ч
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Што научија учениците? Кои вештини ги стекнаа?

По спроведените активности, учениците, под водство на наставникот, направија рефлексија преку

дискусии за конкретни прашања со кои се согледуваат нивните впечатоци и интересот за

понатамошни активности. Дел од прашањата за дискусија беа:

Низ процесот, учениците се здобија со позитивно искуство и активно учество во одлучувачките

процеси за функционирањето на училиштето. Адресирајќи проблем за кој изградија едногласен

став, учениците преку своите претставници во Ученичкиот парламент, успешно реализираа

ученичко барање и на тој начин покажаа дека се можни позитивни промени во училиштето и дека

учениците се значаен фактор во ова поле. Ваквите резултати им ги зголемија самодовербата и

интересот на учениците за понатамошни ангажмани.

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 7: Младите имаат

идеи и одлучуваат како ќе се спроведе проектот. Возрасните се достапни, даваат поддршка и веруваат

во младите луѓе и во нивното водење на активностите.

Преку хуманитарната акција, надминат беше недостатокот на електронски уреди за

следење на наставата од далечина, со што беше подобрена состојбата на социјално-

ранливите ученици;

Со помош на дискусии и анкета за проценка на ученичките ставови во однос на

предизвиците кои ги носи наставата од далечина, беше изграден едногласен став на

учениците и преку застапување пред училишното раководство, постигната беше промена во

училишното функционирање;

Изработената Брошура поттикна подигнување на свеста за предизвиците со кои се

соочуваат сите засегнати страни во текот на наставата од далечина, но понуди и поддршка

и насоки за справување со предизвиците.

„Како се чувствувавте на почетокот, а како по промовирањето на активностите?“

Одговорите беа во насока на страв, паника и неизвесност на почетокот и гордост,

мотивираност и успешност на крајот по промовирање на активностите;

„Дали повторно би учествувале во вакви активности кои покажуваат демократска култура и

учество на учениците?“ Учениците споделија дека би сакале повторно да учествуваат во

вакви активности. Одговорите укажаа и на зголемен интерес на учениците за учество во

Клубот по ГО.
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Пример 13:

ОУ „Асдрени“ - Теарце

Активности за физичка промена во училишната околина

Учениците, со поддршка на целото училиште спроведоа различни активности

за разубавување на училишниот двор и подобрување на сообраќајната

безбедност околу училиштето.

50 ученици од шесто до деветто одделение

10 наставници и претставници на стручната служба

Комбиниран приод (активности со физичко присуство и комуникација преку

дигитални алатки)
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Со какви проблеми/потреби се соочуваат учениците во нивното секојдневие?

На состаноците на Ученичкиот парламент, учениците, поттикнати од наставникот по Граѓанско

образование, разговараа за предизвиците со кои се соочуваат во своето секојдневие. Како клучни

области се издвоија нивото на сообраќајна безбедност во близина на училиштето и уреденоста

на училишниот двор. Учениците заклучија дека овие активности се од големо значење за

безбедноста на патот до училиштето и квалитетот на времето кое го поминуваат во училишниот

двор.Ч
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Р
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

По дискусиите во рамките на Ученичкиот парламент, учениците одлучија да спроведат анкета со

помош на стручната служба. Во анкетата учествуваа нивните соученици од училиштето кои имаа

можност да споделат какви промени сакаат да видат во својата околина. Преостанатите ученици,

преку одговорите во анкетата, ги потврдија првично избраните области идентификувани од

Ученичкиот парламент.  

Првичните идеи на учениците беа поддржани од наставниците и училишната администрација, а

финалната одлука околу тоа кои активности ќе се спроведат ја донесоа членовите на Ученичкиот

парламент по дискусија во која сите ги споделија своите ставови и идеи. 

Ч
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Учениците во своите одделенија ги испланираа следните чекори во спроведувањето на

иницијативата. Учениците од осмо и деветто одделение беа носители на активностите, а при

реализацијата, добија поддршка и од учениците од шесто и седмо одделение. 

При работата, беа поделени во тимови кои ги планираа конкретните активности преку состаноци

на далечина, со план да ги спроведат физички, во помали групи. 

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?
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Најпрво, учениците ги претставија планираните активности пред училишното раководство и

наставниот кадар, од кои добија логистичка поддршка во спроведувањето на акциите, но и

материјална поддршка во обезбедување материјали и реквизити за игралиштето. 

Учениците спроведоа различни активности за разубавување на училишниот двор и подобрување

на неговата функционалност: 

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?

Ч
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А

Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?

Боење на училишната чешма и поставување

корпи за отпадоци;

Садење борови садници;

Уредување на дворот со нови лулашки, обновена

лизгалка и клупи за седење;

Уредување на велосипедската патека каде што

учениците го поминуваат слободното време по

часовите.

Дополнително, учениците спроведоа и активности за

зголемување на безбедноста на учениците во околината

на училиштето:

Цртање пешачки премин;

Поставување лежечки полицаец;

Сигнализација на тротоар.

По спроведените активности, учениците организираа и Отворен ден за граѓанско образование

каде што преку дигитални алатки го презентираа направеното пред членови на локалната

заедница.

Слика 33. Боење на училишната чешма
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Преку активностите кои ги иницираа и спроведоа

членовите на Училишниот парламент, учениците го

зајакнаа своето учество во училишните процеси за

носење одлуки и подобрување на условите за работа

и престој во училиштето. Дополнително, направија и

физичка промена, со цел негово разубавување, но и

поголема безбедност. Преку Отворениот ден за

граѓанско образование, учениците ја подигнаа и

јавната свест за важноста на одржување на

училишниот двор и сообраќајната безбедност за сите

засегнати страни.

Какви резултати постигнаа учениците?

Ч
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Што научија учениците? Кои вештини ги стекнаа?

По спроведените активности, учениците, водени од наставникот, дискутираа за целиот процес. Во

текот на нивната рефлексија, учениците споделија дека стекнаа увид во важноста на тимската

работа и индивидуалната одговорност кон локалната заедница, особено при застапување и

активна работа за позитивни промени во општеството. Учениците споделија и дека се многу

задоволни од можноста сами да одлучуваат на што и како ќе работат, како и од директното

учество во процесите на одлучување во училиштето.

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 8: Учениците и

возрасните заеднички донесуваат одлуки. Младите даваат идеи, подготвуваат активности и ги канат

возрасните да им се приклучат.

Слика 34. Садење борови садници
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Пример 14:

ОУ „Денче Дејановски“ - Маврово Ростуше

Подигнување на јавната свест

Спроведување онлајн анкетно истражување на тема „Конфликти и

комуникација“, со цел да се испита на кој начин се разрешуваат конфликтите

во училиштето и општината. Апел преку изработени летоци со пораки за

јакнење на свеста кај сите за потребата од активна комуникација во

секојдневието.

3 ученички од деветто одделение како носители на иницијативата и 7 ученици

од шесто до осмо одделение

наставничката по Граѓанско образование како носител, со поддршка од 7

наставници

Комбиниран приод (активности со физичко присуство и комуникација преку

дигитални алатки)
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Со какви проблеми/потреби се соочуваат учениците во нивното секојдневие?

Училиштето се наоѓа во мултикултурна средина, во која живеат различни култури или етнички

групи, што понекогаш доведува до конфликти. Дополнително, поради периодот на адолесценција,

учениците се соочуваат со различни потреби и проблеми поврзани со откривање на нивниот

идентитет и идентитетот на другите, откривање на нивните способности и како тие да се

подобрат, како да станат подобри личности кои се корисни за општеството. Сето наведено,

всушност е одраз на различни надворешни и внатрешни конфликти кои се дел од секојдневието

на учениците.
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

Преку дискусија која се водеше на отворен и на конструктивен начин, ученците го истакнаа

проблемот на справување со конфликти (надворешни и внатрешни) како најважен проблем со кој

се соочува нашето општество и едногласно сакаа да истражуваат, да комуницираат и да

придонесат за да променат нешто во позитивна насока како одговорни личности.

Ч
Е
К
О
Р

 3

Во текот на јануари 2021 година, преку електронска комуникација на MS Teams, Viber и телефон

ученичките ја идентификуваа потребата за поефективно разрешување на конфликтите во

заедницата. Темата за разрешување конфликти од наставните материјали по Граѓанско

образование им помогна да разработат анкетни прашалници и понатаму - соодветни

комуникациски материјали.  

Во февруари 2021 година, планираа како ќе пристапат кон истражување на проблемот, додека во

март ја спроведуваа анкетата, ги сумираа резултатите, ја спроведоа кампањата и ги презентираа

наодите на Отворен ден на граѓанско образование .  

Улогите си ги поделија меѓусебе, според вештините кои секој ги поседува. Сите ученички

поседуваа одлични комуникациски вештини, но меѓусебно се коригираа и си даваа конструктивна

повратна информација.  

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?
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Ученичката иницијатива се одвиваше во повеќе чекори:

1) Истражување на тема „Конфликти и комуникации“

со ученици од шесто до осмо одделение, 10 вработени

во училиштето и 60 члена на локалната заедница.

Истражувањето беше спроведено преку двојазични

анкетни листови (на албански и на македонски јазик)

преку дигиталната алатка Microsoft Teams. Целта на

истражувањето беше да се испита како се разрешуваат

конфликтите во училиштето и пошироката заедница и

да се увиди дали решавањето е конструктивно, со

употреба на активната комуникација како најдобар стил

за справување со конфликти.

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?

2) Анализа на податоците од истражувањето, која

покажа   дека   во   училишната   средина   и   локалната
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Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?

Слика 35. Презентација на наодите од

истражувањето

3) Изработка на летоци со пораки за јакнење на свеста за важноста на активната комуникација

како клучен дел од секојдневието.

4) Делење летоци со физичко присуство низ населеното место и електронски преку социјалните

мрежи, за пораката да стигне до поголем број членови на локалната заедница.

Во текот на активностите, учениците добија најголема поддршка од своите наставници и

соученици. Во активностите беа вклучени и родителите на учениците кои учествуваа во

истражувањето и потоа ги поддржаа учениците при делењето на летоците. Исто така,

претставниците на општината учествуваа во истражувањето, а споделија и информации за

ученичката иницијатива со пошироката локална заедница преку своите официјални канали за

комуникација.

заедница  се  негуваат меѓусебни  позитивни  чувства,  а  конфликтите најчесто се разрешуваат на

конструктивен начин.
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Преку своите активности, учениците ја подигнаа јавната свест за важноста на активната

комуникација во секојдневниот живот и потребата за конструктивно решавање на конфликтите кај

нивните соученици, наставници и останати членови на локалната заедница (родители,

претставници на општината, жители на населеното место).

Какви резултати постигнаа учениците?
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Што научија учениците? Кои вештини ги стекнаа?

По целосно завршената активност, се одржа заедничка онлајн средба за рефлексија на

сработеното. Се дискутираше за целите и колку тие беа исполнети. Ученичките беа задоволни од

целокупната иницијатива и споделија дека и во иднина, во понатамошното нивно школување ќе

се вклучуваат во различни иницијативи со цел да придонесат со нешто подобро за сите во

нашето општество.

Ученичките научија како истражувачки да пристапат кон одредена тема од интерес, како успешно

да ги анкетираат испитаниците и како да ги сумираат и да ги анализираат податоците, кои потоа

ги споделија на социјалните мрежи. Тие ја осознаа важноста на отворената дискусија и активната

комуникација и во текот на самите активности, како важна алатка за тимски напредок кон

заедничката цел.

Исто така, научија како да се справат со трема и несигурност во повеќе ситуации и како со

активна и отворена комуникација да иницираат решавање на проблемите во својата околина. На

ваков начин, ученичките се стекнаа со идеи за тоа како научените содржини од училиште може

да се применат и во секојдневниот живот.

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 7: Младите имаат

идеи и одлучуваат како ќе се спроведе проектот. Возрасните се достапни, даваат поддршка и веруваат

во младите луѓе и во нивното водење на активностите.

Слика 36. Летоци од кампањата за подигнување на јавната свест




