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ВОВЕД ЗА ЦЕНТАРОТ ЗА ФУЗИЈА НА ИДЕИ

Центарот за фузија на идеи претставува младинска група во која ученици -
членови на ученичките парламенти во училиштата, учествуваат во
развивање и спроведување на уникатни и креативни идеи. Центарот за
фузија на идеи служи како уште една алатка која овозможува да се слушне
гласот на младите. Со почеток во јануари 2021 година, вкупно 22 ученици од
10 различни училишта заеднички соработуваа и имаа шанса да ги
реализираат своите идеи, со поддршка од Проектот на УСАИД за
меѓуетничка интеграција на младите во образованието и со помош на
назначени училишни координатори од нивните училишта (наставници или
претставници од стручната служба). Спроведените активности имаат за цел
да ги надградат капацитети на учениците кои се дел од ученичките
парламенти и да го зајакнат ученичкото организирање.

Во втората половина од годината, во активностите се вклучија уште тројца
ученици и заеднички работеа на развивање на заедничка идеја во рамки на
Центарот за фузија на идеи. 

      Кои се членовите на Центарот за фузија на идеи?

Центарот за фузија на идеи го сочинуваат мотивирани млади луѓе (на
возраст од 13 до 18 години) балансирани во однос на пол, возраст,
етничката припадност и наставен јазик, кои покажаа подготвеност за
креирање позитивни промени во своите училишта/заедници преку нивниот
активизам и меѓусебна соработка. 

Пред почетокот на активностите, учениците имаа шанса да аплицираат за
позиции во рамки на Центарот за фузија на идеи: координатор/ка на
Центарот за фузија на идеи (2)  и асистент/ка на Центарот за фузија на идеи
(2). Откако заврши процесот на селекција, координаторите Хана Буши и
Кирил Дамјаноски и асистентите Стефан Тодоровски и Мелиса Мулишева
учествуваа на состаноци со проектниот тим и беа вклучени во дискусии
поврзани со временски рамки за активности и комуникација со другите
членови. Тие обезбедуваа редовна и постојана поддршка за предвидените
активности. 
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Вклучени ученици

  1. Координаторка: Хана Буши од СУГС ,,Цветан Димов”, Скопје
  2. Координатор: Кирил Дамјаноски од СОУ ,,Орде Чопела”, Прилеп
  3. Асистентка: Мелиса Мулишева од ООУ ,,Страшо Пинџур”, с. Јосифово, Валандово
  4. Асистент: Стефан Тодоровски од ООУ ,,Кирил и Методиј”, с. Стајковци, Гази Баба

  5. Сара Исени од од ООУ ,,Кирил и Методиј”, с. Стајковци, Гази Баба
  6. Симеон Проданов од ООУ ,,Страшо Пинџур”, с. Јосифово, Валандово
  7. Вук Вукотиќ од ООУ ,,Живко Брајковски”, Скопје
  8. Исра Османи од ООУ ,,Живко Брајковски”, Скопје
  9. Андреа Шутиноска од ООУ ,,Браќа Миладиновци”, Струга
10. Бленди Таранеши од ООУ ,,Браќа Миладиновци”, Струга
11. Мевла Волина од ООУ ,,Браќа Миладиновци”, Струга
12. Белкиса Јонузоска од СУГС ,,Браќа Миладиновци”, Скопје
13. Тамара Младеновска од СУГС ,,Браќа Миладиновци”, Скопје
14. Љубина Божиноска од ООУ ,,Братство – Единство”, Охрид
15. Висар Усеини од ООУ ,,Братство – Единство”, Охрид
16. Џанер Арап од ООУ ,,Братство – Единство”, Охрид
17. Есер Миминовски од ООУ ,,Братство – Единство”, Охрид
18. Ирена Малчева од ООУ ,,Маршал Тито”, с. Муртино, Струмица
19. Шериф Халимов од ООУ ,,Маршал Тито”, с. Муртино, Струмица
20. Лина Христовска од ООУ ,,Гоце Делчев”, Битола
21. Енес Баталовски од ООУ ,,Гоце Делчев”, Битола
22. Ивана Спиркоска од СОУ ,,Орде Чопела”, Прилеп
23. Ардијана Сејдини од СУГС ,,Цветан Димов”, Скопје

Милена Ѓуроска и Ивана Богеска од СОУ ,,Кузман Јосифовски - Питу”, Прилеп се
вклучија во активностите за развивање на заедничка идеја која би имала позитивно
влијание врз младите на ниво на целата држава. Тие добија поддршка од училишниот
координатор Татјана Златеска од СОУ „Кузман Јосифовски - Питу”, Прилеп.

  1. Андријана Атанасовска ООУ ,,Живко Брајковски”, Скопје
  2. Ајла Биљали СУГС ,,Цветан Димов”, Скопје
  3. Ерен Малик ООУ ,,Братство – Единство”, Охрид
  4. Кристина Стојанова  ООУ ,,Гоце Делчев”, Битола
  5. Лорета Матоска ООУ ,,Браќа Миладиновци”, Струга
  6. Марина Димоска ООУ ,,Кирил и Методиј”, с. Стајковци, Гази Баба
  7. Мирјана Пеева ООУ ,,Страшо Пинџур”, с. Јосифово, Валандово
  8. Оливера Величковска СУГС ,,Браќа Миладиновци”, Скопје
  9. Сашка Василевска ООУ ,,Маршал Тито”, с. Муртино, Струмица
10. Тереза Златеска СОУ ,,Орде Чопела”, Прилеп

Вклучени училишни координатори
(наставници или претставници од стручната служба)
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СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ

редовни месечни средби (најмалку две средби месечно) за развивање и
споделување на идеи и размена на мислења;
подготовка на колумни за учењето на далечина;
панел дискусија по повод Денот на планетата Земја;
обука за поттикнување на креативно размислување; 
обука за младински активизам; 
две обуки за комуникациски вештини и јавно говорење; 
истражување за добри практики на ученичко организирање;
реализација на ученички иницијативи во рамки на 10 училишта;
развивање заедничка идеја во рамки на Центарот за фузија на идеи. 

Членовите на Центарот за фузија на идеи учествуваа во следните активности:
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https://mk.mcgo.org.mk/vesti/sto-mislat-ucenicite-od-centarot-za-fuzija-na-idei-za-ucenjeto-na-dalecina/
https://youtu.be/sm8Cpq9oya0
https://youtu.be/oUJQDYvLw88
https://youtu.be/sm8Cpq9oya0
https://youtu.be/oUJQDYvLw88
https://youtu.be/XzD0jAdF3p8
https://youtu.be/duPFWNxwXAI
https://youtu.be/XzD0jAdF3p8
https://youtu.be/duPFWNxwXAI


ВРЕМЕНСКА РАМКА НА АКТИВНОСТИ

28.01.
2021Промоција на Центарот за фузија на идеи

Обука за поттикнување на креативно
размислување

Средба и примена на методот бура на идеи

Дискусија за идеи

Панел дискусија по повод Денот на
планетата Земја 

Обука за младински активизам и развивање
на идеја за позитивна промена

Финализирано истражување за ученичко
организирање во САД со слична цел како

Центарот за фузија на идеи

Обука за комуникациски вештини и
јавно говорење 

Средба со Дритон Вејсели

Учество во иницијативата Global LEAD по
повод Меѓународниот ден на младите

Вклучување на СОУ „Кузман
Јосифовски - Питу" од Прилеп

25.02.
2021

26.03.
2021

30.03.
2021

22.04.
2021

05.05.
2021

20.05.
2021

26.05.
2021

09.06.
2021

12.08.
2021

09.
2021

28.10.
2021

Работилница за развивање на идеја за млади
на државно ниво (прв дел)

12.11.
2021

Работилница за развивање на идеја за
млади на државно ниво (втор дел)

22.12.
2021

Обука за комуникациски вештини и јавно
говорење
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КЛУЧНИ ПОСТИГНУВАЊА

1.300 минути поминати на
заеднички состаноци,

настани и работилници;

Вклученост на
11 училишта, 11

училишни координатори
и 25 ученици; 

Спроведени 10 ученички
иницијативи; 

Дисеминација на
знаењата на учениците во

10 училишта;

Развивање на идеја за
позитивна промена на

национално ниво;

Учество во панел
дискусија со

еко-активисти;

Развој на колумни за
учење на далечина;

Учество во иницијативата
Global LEAD по повод
Меѓународниот ден на

младите.

Учество во четири
работилници;
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СПРОВЕДЕНИ УЧЕНИЧКИ
ИНИЦИЈАТИВИ 



Опис на иницијативата
Учениците од СУГС ,,Браќа Миладиновци” размислуваа за интересен начин на
спојување на љубовта кон книгите и љубовта кон вежбањето. Тие сметаат дека
библиотеките придонесуваат кон образовните и информативни потреби на
учениците/корисниците. Преку дискусиите се дојде до генерален заклучок дека
учениците сѐ помалку читаат книги, а и малку време посветуваат на вежбањето.
Значајно е да се каже дека е огромна улогата на воспитната компонента на
библиотеката во подигнување на свеста на учениците за дружба со книжевните
извори, мотивирање на учениците за изразување на своите чувства,
размислувања и ставови преку ораторството и секако преку пишуваниот збор.
Токму затоа, оваа иницијатива има цел да придонесе кон подигање на свеста за
читање книги, преку креирање на библиотека на отворено во која учениците ќе
имаат можност да го поминуваат слободното време. Идејата е слободна размена
на книги. Следен чекор на училиштето би бил уредување на надворешниот
простор со фитнес справи, со цел поттикнување здрав начин за живеење.

Гласот на учениците...

Kраен резултат/продукт
Уреден двор во училиштето со библиотека на отворено. Земи книга додека си во
двор, прочитај додека си таму и врати ја.

Клучна порака на иницијативата
Ниту еден образовен процес не може да се замисли без наука, култура, уметност и
рекреација.

ЗДРАВО ТЕЛО И ЗДРАВ УМ
 

СУГС „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“, СКОПЈЕ

„Следејќи ги светските
трендови преку библиотека на
отворено, а понатаму и
поставување на надворешните
фитнес справи во дворот на
училиштето учениците а и
посетителите ќе можат да го
развијат својот спортски дух и
здравје. Во склоп на училиштето
имаме зоолошка градина. Целта
е порационално користење на
слободното време, дружење.“
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Опис на иницијативата
На иницијатива на учениците од ООУ „Браќа Миладиновци” се овозможи
уредување на училишна библиотека и полесен пристап на учениците до лектирите
предвидени за соодветните учебни години. Поддршката од Проектот придонесе за
позитивна промена, односно овозможи училишната библиотека да биде
препознаена од страна на учениците како добро снабдена и простор во кој тие ќе
имаат можност да учат и да го надградуваат своето знаење. Учениците го
замислуваат просторот со ведри бои и ќе работат на негово соодветно уредување
во претстојниот период.

Гласот на учениците...

Kраен резултат/продукт
Библиотека која придонесува идните ученици да не бидат приморани да одат во
градската библиотека и е снабдена со лектири на сите наставни јазици во
училиштето, односно на македонски, албански и турски јазик.

Клучна порака на иницијативата
Со читање до поголеми знаења, збогатување на видиците кон светот.  Добра книга
на вашата полица е исто како добар пријател.

УБАВО УРЕДЕНА
СОФИСТИЦИРАНА БИБЛИОТЕКА

 
ООУ ,,БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ”, СТРУГА

„Библиотеката би ја уредиле со светли и ведри бои кои се примамливи при што
секој читател би посакал да дојде да учи или едноставно да ја дополнува
својата колекција на прочитани книги.”
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Опис на иницијативата
Зголемување на дружбата и можноста за интеграција на учениците од ООУ
,,Братство – Единство” Охрид, беше главен поттик за нивната иницијатива. За
исполнување на нивната цел, тие предложија уредување заеднички простор каде
што учениците би имале можност да соработуваат, да се дружат и спроведуваат
низа креативни активности кои би придонеле кон подобрување на меѓуетничката
интеграција. Ова мултиетничко катче се уреди со маси и столици, а се набавија и
училишни материјали и книги на македонски, албански и турски јазик. Се
предвидува редовно користење на просторијата од страна на учениците за учење
за споделување знаења за заедниците и јазиците.

Учениците беа охрабрени и посветени на реализација на идејата. Тие сметаат
дека ова ќе биде дополнителна можност за креирање пријателства и изработка на
интересни продукти кои ќе ја отсликуваат нивната дружба и посветеност.

Гласот на учениците...

Kраен резултат/продукт
Запознавање и изучување за
заедниците и победа на разликите.
Во заедничката просторија, 
учениците ќе споделуваат што знаат
за другите култури, обичаи и ќе учат
повеќе едни за други. 

Клучна порака на иницијативата
Заедничка соработка и дружба придонесува кон позитивни промени. 

МУЛТИЕТНИЧКО ЕДУКАТИВНО КАТЧЕ
 

ООУ ,,БРАТСТВО – ЕДИНСТВО”, ОХРИД

„Ова би сакале да успее бидејќи би
помогнало да се подобри
меѓуетничката интеграција,
солидарност, толеранција, затоа
што сите луѓе сме еднакви.”
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поставија неколку клупи;
засадија зимзелени дрвја;
поставија држачи за велосипеди;
изработија мурал.

Опис на иницијативата
Учениците од ООУ ,,Гоце Делчев” Битола беа посветени на зголемување на
комуникацијата помеѓу учениците од македонски и албански наставен јазик.
Нивната иницијатива беше уредување на заеднички простор каде би го
поминувале слободното време заедно. Во прашање е простор во училишниот двор
кој се наоѓа меѓу двете згради во кои наставата се изведува на различни наставни
јазици. Во училиштето наставата се изведува на македонски и албански наставен
јазик во неколку различни згради, токму поради тоа, уредувањето на вакво катче
беше од огромно значење. За остварување на целта, учениците: 

Најпрво со помош на наставниците, а потоа и самостојно во овој простор е
предвидено организирање заеднички активности (часови на отворено, ликовни
работилници, активности на секциите и сл.). Дополнително, ученици од Еко
одборот во училиштето ќе бидат ангажирани за редовно одржување на
зеленилото. 

Гласот на учениците...

Kраен резултат/продукт
Убаво уреден дел од училишниот двор кој ќе овозможи сите ние како ученици да
се чувствуваме пријатно, да се дружиме и да поминуваме заедничко време.

Клучна порака на иницијативата
Другарството е најубавиот подарок на животот, ние го имаме и треба да го чуваме.

ДРУГАРСТВОТО Е НАЈУБАВИОТ
ПОДАРОК НА ЖИВОТОТ

 
ООУ ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, БИТОЛА

„Учениците од VI до IX одд. наставата
ја изведуваат во две различни згради и
со тоа комуникацијата помеѓу
учениците е сведена на минимум.
Нашата иницијатива е да ја подобриме
комуникацијата помеѓу нас така што
ќе уредиме простор каде што ќе
можеме да го поминуваме слободното
време заедно. Станува збор за простор
во училишниот двор, кој се наоѓа помеѓу
двете згради, кој е запоставен.”
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Опис на иницијативата
Велосипедот е еколошко превозно средство со чија помош човекот се превезува,
рекреира или спортува. Глобалното затоплување и климатските промени
претставуваат закана кон иднината на човештвото, па една од мерките е
исфрлање од употреба на фосилни горива Многу автомобили и автобуси во градот
го гушат просторот и создаваат бучава која влијае негативно врз нервниот систем
на луѓето.  Токму затоа, учениците од ООУ ,,Живко Брајковски” сметаат дека со
користење на велосипеди тие ќе имаат убави спомени, дружење, движење,
вежбање на рамнотежа и координација. По предметот техничко образование се
изучува тема сообраќај, а велосипедот е опфатен како наставна содржина -
полигонско возење со велосипед. Велосипедите кои беа обезбедени за учениците,
заедно со комплетната опрема ќе придонесат за практично реализирање и
совладување на полигонското возење со велосипед и подигање на свеста на
учениците за придобивките од возење велосипед. 

Гласот на учениците...

Kраен резултат/продукт

Клучна порака на иницијативата

ВЕЛОСИПЕДОТ КАКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
КОЕ ЌЕ ГИ ЗАМЕНИ АВТОМОБИЛОТ И

АВТОБУСОТ ВО СООБРАЌАЈОТ
 

ООУ „ЖИВКО БРАЈКОВСКИ”, БУТЕЛ

„Идејата за почесто користење на велосипедот во училиштето може да
предизвика поширока и позитивна промена во секоја заедница.”

Пораст на свесноста кај младите
генерации за социјалните,
здравствените и економските
придобивки од возењето на велосипед. 

Придонес за грижата кон животната
средина треба да даде секој поединец
на општеството со личен пример и сите
без оглед на возраста и околностите
треба да се одлучуваме за превоз со
велосипед. Возењето велосипед до
училиште е одличен начин децата да
останат активни во текот на учебната
година, а воедно да си ја сочуваме и
животната средина.
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Опис на иницијативата
Во рамки на иницијативата на учениците од ООУ ,,Кирил и Методиј” се оформи
едно пријатно катче кое ги исполнува сите услови за кантина. Овој простор ги
исполнува очекувањата на учениците во поглед на нивното навремено
снабдување со прехранбени продукти и намирници од здрава храна, како и
простор во кој ќе можат да реализираат различни активности поврзани со
подготовка на едноставни рецепти во рамки на изборните предмети. Во повеќе
наврати при различни видови анкетирања и пополнувања прашалници е дојдено
до истиот резултат кој голем дел од учениците го имаат истакнато како потреба,
идеја, иницијатива и сл. Со уредувањето на просторот, целосно се исполнети
барањата на учениците и се овозможува поинакво ниво на социјализација помеѓу
учениците и наставниците. Дополнително, добиени се услови за реализација на
различни подготовки по повод базари, различни хуманитарни акции и работилници
кои досега беа изведувани во импровизирани услови во училница. 

Гласот на учениците...

Kраен резултат/продукт
Мултифункцинална кантина со основни кујнски елементи, маси и столици која ја
користат учениците од одделенска и предметна настава за време на одморите, по
повод различни празници и одбележувања на свечености, за одредени
воннаставни активности, изведба на заеднички часови, учество на работилници во
рамки на различни проекти итн.

Клучна порака на иницијативата
Готви со срце, јади здраво, сподели или донирај оброк каде што е потребно!

ОПРЕМУВАЊЕ УЧИЛИШНА КАНТИНА
 

ООУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ”, С. СТАЈКОВЦИ,
ГАЗИ БАБА

„Со кантината се
овозможуваат идеални услови
ваквиот вид подготовки да се
изведуваат едноставно, лесно,
соодветно и на начин кој на
учениците и наставниот кадар
ќе им влее чувство на
задоволство,креативност и
исполнетост.”
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Опис на иницијативата
ООУ ,,Маршал Тито” го збогати просторот со шкафчиња, во кои учениците имаат
можност да ги чуваат своите лични работи. На иницијатива на учениците, се
овозможи поставување на шкафчиња во ходниците од училиштето, каде што ќе
имаат можност да ги чуваат своите лични работи, поделени за секое одделение
соодветно. Овој простор им е од корист на учениците и е предвиден да се користи
најмногу за време на одморите и/или часовите по ФЗО. Шкафчињата се поделени
според паралелки и претставуваат одговорност на соодветната паралелка.
Благодарение на иницијативата, учениците се учат на грижа за своите и за
предметите на своите соученици. Покрај тоа што училишниот простор е збогатен,
учениците се мотивирани заеднички да работат на негово уредување и
украсување, посебно на доделените шкафчиња за нивните паралелки.

Гласот на учениците...

Kраен резултат/продукт
Шест шкафчиња во различни бои, кои служат за чување и заштита на личните
работи на учениците за време на одморите и часовите по ФЗО. 

Клучна порака на иницијативата
Оспособување на учениците за грижа како за своите, така и за предметите на
своите другарчиња. Грижата за заедничкиот простор да биде мотив за учениците
дека  со заеднички активности можат  да променат и подобрат многу работи.

ЗБОГАТЕН УЧИЛИШЕН ПРОСТОР
 

ООУ „МАРШАЛ ТИТО”, С. МУРТИНО,
СТРУМИЦА

„Учениците ќе можат да ги украсуваат шкафчињата со напишани мисли на
различни јазици, цртежи, слики или на некој друг начин да искажат свој став и
мислење.”
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Опис на иницијативата
Во средното училиште СОУ „Орде Чопела“, учениците имаа потреба од заеднички
простор во кој би го поминувале слободното време помеѓу часовите, а сепак би
биле во зградата. За реализација на ученичката иницијатива, се одреди простор во
кој се поставија 15 табуретки во различни бои и шест (6) масички. Уредениот
простор е препознаен од учениците и се користи за дружење и заеднички
активности. Неформалните интеракции се клучни за овозможување позитивно
искуство за учениците. Преку уредување на заеднички простор, учениците се
охрабруваат да поминуваат повеќе време со своите соученици и врсници од други
класови, да креираат пријателства и да учат еден за друг. Дополнително,
обезбедувањето на заеднички простор придонесува за релаксирање, игра и
можност за разговор и меѓусебна соработка. 

Иницијативата овозможи креирање на нови пријателства помеѓу учениците,
придонесе за зголемување на нивната безбедност, а просторот е препознаен од
страна на учениците како место за разновидни училишни активности. 

Гласот на учениците...

Kраен резултат/продукт
Простор кој е наменет за дружба и претставува афирмација на проектите за
меѓуетничка интеграција во образованието.

Клучна порака на иницијативата
Заедно сме посилни!

УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР
ВО УЧИЛИШТЕТО

 
СОУ „ОРДЕ ЧОПЕЛА”, ПРИЛЕП

„Уредувањето резултира со нови
другарства, сплотеност помеѓу
учениците од сите етнички заедници
како и загарантирана безбедност
бидејќи учениците се внатре.”
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Опис на иницијативата
Наставата во ООУ „Страшо Пинџур” се изведува во различни кабинети, што
подразбира менување на 5 до 6 простории во текот на денот од страна на секој
ученик. Најголем проблем за учениците претставува пренесувањето на личните
предмети (блокови и материјали за предметот ликовно образование и опрема за
часовите по физичко и здравствено образование). 

За да се избегне заборавање на предметите/опремата, идејата на учениците од
ООУ „Страшо Пинџур“, беше овозможување на учениците од 6 до 9 одделение да
имаат личен простор за сместување на личните работа. За таа цел, се обезбедија
материјали за монтирање на отворени полици и се овозможи простор за лични
предмети за вкупно 72 ученици.  

Во изминатите години, при секоја самоевалуација се нагласува и споменува
потребата од вакви шкафчињата, реализацијата на истата претставува огромна
придобивка за секој ученик.  

Гласот на учениците...

Kраен резултат/продукт
Шкафче за секој ученик и добивање на личен простор каде што ќе може да си ги
остават своите лични предмети, а на тој начин и училиштето ќе го почувствуваат
повеќе како свое.

Клучна порака на иницијативата
Мое училиште – мое катче!

МОЕ УЧИЛИШТЕ – МОЕ КАТЧЕ 
 (ШКАФЧЕ ЗА СЕКОЈ УЧЕНИК)

 
ООУ „СТРАШО ПИНЏУР”,

С. ЈОСИФОВО, ВАЛАНДОВО

„Најголем проблем имаме кога во текот
на денот треба да ги носиме и блокот
за часот по ликовно, опремата за
часот по физичко и здравствено
образование, а честопати се случува
дополнително да треба да носиме и
некои изработки кои ни биле дадени
како  домашни или проектни задачи како
што се хамер, хербариум, инсектариум
или некое друго нагледно средство.”
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Опис на иницијативата
Учениците од СУГС ,,Цветан Димов” посветено работеа за креирање пријатна
средина и услови во рамки на училиштето. Учениците имаа можност да ја покажат
својата креативност и да ги украсат ѕидовите на училиштето во различни бои и со
мотивациски пораки, водејќи се според мислата дека желбата да надвладее сè
што е добро и убаво за нашето око не престанува, бидејќи нашата посветеност кон
совршенството е трајна.

Во училиштето сега може да се сретнат многу позитивни изреки, но фокусот не
беше само на внатрешниот дел, туку и на надворешниот. Во училишниот двор се
засадија многу дрвја и се зголеми зеленилото. Како резултат, учениците
споделуваат дека училиштето е сега уште поубаво и на соодветен начин ја
прикажува нивната креативност. По реализација на идејата, желбата и
посветеноста на учениците кон промени е уште поголема. Нивните врсници го
препознаваат учеството на ученичките во Центарот за фузија на идеи и нивниот
придонес, а упатуваат поддршка и подготвеност за повеќе ученички иницијативи.
Училиштето е простор кој е составен дел од животот на секој ученик, а пријатната
атмосфера и соодветно уреден внатрешен и надворешен простор се клучни за
позитивни искуства на учениците. 

Гласот на учениците...

Kраен резултат/продукт
Уреден простор со ѕидови во различни бои на кои ќе има мотивациски изреки и
засадување дрвја кои ќе го разубават училишниот двор и ќе ја зголемат енергијата
и мотивацијата на учениците.

Клучна порака на иницијативата
Ние учениците научивме дека ако имаме желба за промена, колку и да е мала, има
некој којшто стои зад нас. 

УСПЕХОТ НА ЕДНА ЖЕЛБА
 

СУГС „ЦВЕТАН ДИМОВ”, СКОПЈЕ

„Кога се зборува за мотивација за работата, се зборува за преземање на
иницијатива за подобра иднина и создавање нов лист или нова ера за нас.
Вреден подарок или спомен кој засекогаш ќе остане со новите генерации.”
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ЗАЕДНИЧКИ РАЗВИЕНА
ИДЕЈА НА ЦЕНТАРОТ ЗА

ФУЗИЈА НА ИДЕИ



ГЛАСОТ НА ИДНИНАТА ОДЕКНУВА
УЧЕНИЧКО ВМРЕЖУВАЊЕ

простор за споделување на успешни приказни за препознавање на трудот
на секој наставник/ученик кој има постигнато извонредни резултати во
одредена област или има реализирано ученичка иницијатива која би служела
како инспирација за другите; 
блогови креирани од страна на ученици на теми од нивен интерес; 
форуми во кои ќе можат да се вклучат учениците и да отворат дискусија на
различни теми, заедно со нивните врсници. 

Сите членови на Центарот за фузија на идеи, во текот на првото полугодие од
учебната 2021/22 година, учествуваа во развивање на заедничка идеја за
решавање на предизвиците со кои се соочуваат младите ширум државата. Преку
редовни состаноци, учениците споделуваа различни предизвици, решенија и идеи
за позитивна промена. Членовите заеднички заклучија дека потребно е
вмрежување на учениците и креирање на можности за дискусии на теми од
заеднички интерес, како и меѓусебна инспирација и мотивација.

За таа цел, учениците предлагаат користење на можностите на Националната
платформа за учење на далечина, која беше развиена на почетокот на КОВИД
пандемијата за поддршка на целиот образовен систем за основно и за средно
образование. Со оглед на тоа дека секој ученик има свој профил на платформата,
идејата е да се искористи оваа можност и да се креираат три поделби на
платформата: 

Еден од поголемите предизвици на учениците е недостаток на можности
за меѓусебна социјализација. Доколку се искористи правилно, технологијата
би им овозможила на учениците да комуницираат и соработуваат без
разлика каде се наоѓаат.

Идејата на учениците ќе биде презентирана и претставена на претставници од
МОН, со цел да се работи на нејзино исполнување и целосна реализација.
Успешната реализација на идејата би придонела кон мотивација, инспирација и
дискусија на интересни теми и истовремено би ги зближила учениците и би
овозможила да ги увидат нивните сличности. 
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Од проектот: Преку поддршка на учениците и слушање на нивниот глас, се
генерираат креативни и иновативни идеи за позитивни промени кои
придонесуваат кон зајакнување на младинското учество. 

Имајќи ги предвид бројните активности спроведени со учениците - членови на
Центарот за фузија на идеи, забележани се значајни промени.  Преку
овозможување на учениците отворено да зборуваат за откриените проблеми во
нивната околина и заеднички да работат на развивање решенија, тие стекнаа
самодоверба и почнаа да веруваат во нивната способност да придонесат во
своите училишта и заедници. Меѓусебната размена на информации и предлози
за подобрувања на идеите, дополнително изгради чувство на способност за
спроведување на ученички иницијативи и промоција на информации од интерес
на младите. Активностите кои беа реализирани со иста група амбициозни
ученици, доведоа и до развој на идеја која може да се имплементира на
национално ниво и да послужи како алатка за вмрежување на сите ученици
ширум државата. Својата креативност учениците ја препишуваат на создадената
можност отворено да ги споделат нивните размислувања и да остварат
меѓусебна соработка, како и на работната атмосфера за време на онлајн
средбите. Токму затоа, овој продукт има за цел да послужи како инспирација за
училиштата да се фокусираат на создавање удобен простор кадешто учениците
и телата на ученичката заедница (ученички парламент, заедница на
паралелката, ученички правобранител) ќе се чувствуваат слободни да ги
споделат своите идеи и ќе добијат признание и поддршка од нивните врсници,
наставници, училишно раководство и општините, со цел да се слушне гласот на
учениците.

Од учениците:

Трудот, вербата и поддршката овозможуваат постигнување на резултати кои
служат како инспирација сите ученици да се сплотат и да ги решаваат
проблемите со кои се соочуваат, на креативен начин. Поуката извлечена од
иницијативите е дека и најмалите нешта бараат работа, но се остварливи со
помош, поддршка и голем труд. Доколку идеите на учениците се добро
образложени, тогаш голема е веројатноста да се добие поддршка за нивна
успешна реализација. Преку поддржаните ученички иницијативи, се мотивираат
останатите ученици и се охрабрени да продолжат заеднички и сплотено да
бараат решенија на долгогодишни проблеми со кои се соочуваат младите.

„Нашите соученици се многу задоволни , а ние среќни и горди затоа што
овозможивме преку своето учество во овој проект да покажеме дека успеавме
да решиме проблеми кои многу генерации пред нас ги чувствувале.”

НАУЧЕНИ ЛЕКЦИИ
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Резултатот е многу голем, имавме
заеднички активности, заеднички

интереси, пријателство и дружење.

СВЕДОШТВА ОД УЧЕНИЦИ 

Стекнав поголема самодоверба и станав
поотворена во комуникацијата со луѓето.

Секој можеше да дојде до нешто што ќе му
користи во понатамошниот живот.

Многу го сакам проектот што го имавме. Првиот пат кога имавме
состанок, многу ми беше срам, но сега сите тие ми се пријатели. Се
мислев што ќе правам со толку многу луѓе што не ги познавам. Од

денешен агол се прашувам зошто сум мислела така, гледам дека не било
така тешко. Сè е лесно, ако се обидеш ќе сакаш да го правиш тоа.

СВЕДОШТВА ОД НАСТАВНИЦИ 

Се реализираа повеќе работилници коишто, на некој начин, придонесоа
учениците поинаку да размислуваат и да се однесуваат, одлично беше

организирано и осмислено од самиот проект. Сигурна сум дека учеството во
овој проект придонесе да станат граѓани онака како што можеби очекувавме.

Сега самите ученици гo водеа проектот и беа
многу повеќе ангажирани и мислам дека тоа

резултираше со поголемо задоволство кај нив.

Овие активности предизвикаа позитивни промени не само кај
учениците коишто беа вклучени. Со оглед на тоа што тие цело време

активностите ги пренесуваа и на останатите соученици, се развија
повеќе идеи, самите ги конкретизираа и ги изведоа заеднички.
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