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МОДУЛ 1: 

ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР 
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Дневен ред  

Организација и планирање на работата на училишниот одбор  

 

 

10:00 – 10:25 

10:30 – 11:30 

11:30 – 11:45 

11:45 – 13:00 

13:00 – 13:20 

13:20 – 14:45 

14:45 – 15:00 

15:00 – 16:00 

16:00 – 16:15 

 

Вовед 

Зајакнување на капацитетите на училишните одбори 

Кафе пауза 

Планирање и организација на работата на УО 

Пауза 

Документи во надлежност на УО 

Кафе пауза 

Процедури за подготовка на документите 

Заклучок и евалвација 

 

16:15 – 17:00 

 

Ручек 
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Сесија1 

Вовед 

Цел Да се запознаат учесниците со обучувачот, дневниот 

ред и да се создаде работна атмосфера 

 

Очекувања Учесниците ќе се запознаат со обучувачот и ко-

обучувачите, ќе се запознаат со целите на обуката, 

дневниот ред и начинот на реализација на 

работилницата. 

 

 

 

Чекори 

 

Времетраење 

1. Вовед 5’ 

2. Игра за запознавање и насоки за заедничка 

работа  

15’ 

3. Преглед на целите и дневниот ред 10’ 

Вкупно времетраење: 30’ 

 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор, флипчарт хартија 

Слајд 1 
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1. Вовед:  5 минути 

Обучувачот ги поздравува учесниците, накратко се претставува и ги 

запознава со генералниот концепт на обуката за зајакнување на 

капацитетите на училишните одбори и методологијата за одвивање на 

обуките и менторските сесии со активно учество на сите членови на УО. 

2. Игра за запознавање и насоки за заедничка 

работа:  

15 минути 

Кажете им на учесниците дека сакате работилницата да ја започнете со 

нешто забавно, за да се запознаат со обучувачите и да се креира пријатна 

атмосфера пред да се започне со главните активности на обуката. 

Учесниците треба да смислат придавка со која ќе опишат како се 

чувствуваат во моментот или придавка која опишува некоја нивна 

карактерна црта. Придавката мора да започне на истата буква како и 

нивното име. Примери: 

Ведрата Весна  

Добродушниот Диме  

Енергичниот Енвер 

Љубезниот Лулзим  

Веселата Вики  

Брборката Бранка 

 

Варијација: пред да се претстави, секој учесник треба да го повтори името и придавката 
на претходниот учесник. 
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Вовед 
Кажете ни го: 

 Вашето име 

 Придавката што ве опишува 

 Вашата улога во УО 

 Колку долго сте член на УО 

 Кое е вашето очекување од денешната 
обука 

 Дајте ваше правило за однесување на 
работилницата 

 

Во продолжение треба да се дефинираат насоките и правилата за време на 

заедничката работа. Објаснете дека целта на правилата што ги предлагаат 

учесниците е да се утврдат насоките за заедничка работа на групата што ќе 

помогнат полесно да се постигнат целите на работилницата. 

Можни насоки 

 Учествувајте активно 

 Слушајте и поставувајте прашања 

 Дозволете им и на другите да учествуваат 

 Да се почнува и завршува на време 

 Да се исклучат мобилните телефони за 
време на обуката 

 

Запишете ги правилата на флипчарт хартија и прашајте дали сите се 

согласуваат со нив. Залепете ги на ѕидот за сите да може да ги гледаат. 

Непридржувањето до правилата може да биде проследено и со некоја 

забавна казна (пр. пеење пред цела група). 

 

 

 

 



PRIMARY 

EDUCATION PROJECT 

 
 
 
 
 
 
 

Зајакнување на капацитетите на училишните одбори 
Проект за основно образование         
ул. Букурешка 91                   Тел: + 389 (0) 2 306-1620                
1000 Скопје                             Факс: + 389 (0) 2 306-1629 
                                        8                                                                                                                                                                                                                         

 

3. Преглед на целите и дневниот ред:  10 минути 

Наведете ја генералната цел на модулот и конкретните цели кои сакате да 

ги постигнете. Потоа, дајте преглед на дневниот ред и покажете како ќе се 

остварат целите на обуката. 

 

A. Генерална цел 

Генералната цел на работилницата е учесниците да се запознаат со 

концептот и методологијата за планирање и организирање на работата на 

училишниот одбор, да ја воочат придобивката за училиштето и заедницата 

од активен училиштен одбор со зајакнати капацитети и да се запознаат со 

потребните и можните документи во чие подготвување учествува 

училишниот одбор, а кои се однесуваат на воспоставување на стандарди и 

култура во училиштето. 

 

 

Б. Конкретни цели 

 Да се детектираат силните страни и страните за подобрување на 
училишниот одбор; 

 Да се подигне јавната свест за образованието; 

 Да се констатира неопходноста од планирање; 

 Да се определат стратешките документи кои ги изработува училиштето; 

 Да се објасни процедурата за изработка на стратешки документи. 

 

В. Дневен ред 

Накратко, запознајте ги учесниците со дневниот ред, сесија по сесија, и 
дадете им до знаење кога ќе има паузи за кафе и за ручек и кога планирате 
да заврши обуката.  
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Нагласете им на учесниците дека реална придобивка од оваа работилница 
за училишниот одбор е заеднички да го поминат денот размислувајќи за 
прашањата поврзани со планирањето и организацијата на работата на 
училишниот одбор, со цел тоа да им помогне при извршувањето на нивните 
надлежности. 
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Сесија2 

Зајакнување на капацитетите на училишните одбори  

Цел Да се дискутираат силните и слабите страни во 

работата на УО и да се дефинираат предизвиците со 

кои се соочуваат, да се разберат промените во 

управувањето со училиштата, важноста на мисијата и 

визијата и да се разбере процесот на решавање на 

специфични проблеми. 

Очекувања Учесниците ќе ги разберат улогите, задачите и 

надлежностите на училишниот одбор. Исто така ќе 

станат свесни за постоењето на специфични 

проблеми и начините за нивно решавање. 

 

 

Чекори 

 

Времетраење 

1. Презентација (прв дел) 15’ 

2. Работа во парови 15’ 

3. Групна дискусија 10’ 

4. Презентација (втор дел) 15’ 

5. Резиме на сесијата 5’ 

Вкупно времетраење: 60’ 

 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор, флипчарт, самолепливи 

ливчиња, фломастери 

Слајдови 2 – 16 
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1. Презентација:  15 минути 

Презентацијата ќе ги опфати следниве области:  

 Кои се промените во управувањето со училиштето? 

 Зошто се важни визијата и мисијата? 
 

2 и 3. Работа во парови и дискусија 25 минути 

Најпрво објаснете им ја задачата на учесниците. Кажете им дека на ѕидот 

во просторијата за обука на 3 различни флипчарт хартии се напишани 

следниве прашања: 

• Која е придобивката на училиштето од УО кој има зајакнат капацитет? 

• Како УО може да ја зголеми поддршката на заедницата за 

училиштето? 

• Со какви активности УО може да придонесе во подобрување на 

работата во училиштето? 

Поделете ги учесниците во парови (според местото на седење). Паровите 

заеднички нека размислуваат и одговорите за секое од трите прашања нека 

го запишат на самолепливо ливче и залепат под соодветното прашање. На 

крајот, ко-обучувачите ги читаат одговорите за секое прашање и се 

дискутираат одговорите. 

 

4. Презентација:  15 минути 

Презентацијата продолжува со следниве области: 
 
 Улогата на планирањето. 

Не постојат случајни квалитети. Без разлика во која област работиме 

или создаваме, дали е тоа домашна средина или не, дали се работи за 
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официјални ангажмани или не, ако сакаме да постигнеме квалитет, 

мора да го зајакнеме процесот на планирање. Кога имаме испланирани 

активности, владееме со ситуацијата, ги преземаме неопходните 

чекори, поставуваме претпоставки кои можат да ни попречат во 

реализацијата, ги определуваме ресурсите и носителите на 

активности... со еден збор – владееме со ситуацијата. Само со целосно 

и добро планирање, можеме да бидеме сигурни дека работите ќе бидат 

под контрола и дека ќе ги оствариме зацртаните цели. 

 Какви се улогите, задачите и надлежностите на УО? 

Улогите, задачите и надлежностите на УО се менлива категорија по 

основ на квантитет. Минималната законска граница е дефинирана во 

Законот, но истата граница дополнително субјективно се минимизира со 

формален пристап при исполнување на обврските. Обратно земено, УО 

има можност за суштински пристап при извршување на надлежностите, 

преземајќи улога на орган кој навистина би управувал со сите процеси 

во училиштето, се разбира во согласност со своите надлежности. Со 

преземање на таква улога, УО би обезбедил стабилност во училиштето 

и не би дозволил дијаметрално различни квалитативни пристапи во 

работата, при промена на раководниот кадар (како што има примери во 

дел од училиштата).  

 Специфични проблеми од работата на УО и начини за нивно 

решавање. 

При решавањето на одредени проблеми потребно е да се вклучат лица 

од различни нивоа на власта, различни нивоа на позиции (државни и 

локални), да се работи на зајакнување на капацитетите на членовите на 

УО... 

 Што е тоа јавна свест во образованието? 

Според претходно кажаното, исполнувајќи ги сите претходни позиции, 

неминовно доаѓаме до подобрување на јавната свест за образованието. 

Дискутирајќи ги активностите во училиштето на различни нивоа, го 

вклучуваме училиштето во јавната арена на интерес, што е предуслов 
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за воспоставување на подобри односи со јавноста, со поцврсти врски 

што би биле основа за поголема оддржливост на квалитетот и поголемо 

ниво на одговорност на сите чинители.  

 

5. Резиме на сесијата:  5 минути 

Прашајте ги учесниците дали оваа сесија им помогнала да добијат појасна 

слика за улогите, задачите и надлежностите на училишниот одбор и дали 

подобро го разбрале генералниот контекст за работа на училишните 

одбори. 

Во 2-3 реченици резимирајте ја сесијата и кажете им дека следната сесија 

ќе биде фокусирана на Планирање и организација на работата на УО. 

Потоа поканете ги на кафе пауза која ќе трае 15 минути и потсетете ги дека 

треба да го почитуваат дневниот ред и временскиот распоред. 
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Сесија 3 

Планирање и организација на работата на УО  

Цел Да се запознаат со важноста на процесот на 

планирање и изработка на стратешки документи. 

 

Очекувања Учесниците ќе ја разберат важноста на планирањето 

и стратешките документи. 

 

 

 

Чекори 

 

Времетраење 

1. Вовед 10’ 

2. Работа во групи 15’ 

3. Презентација на резултатите од работата во 

групи 

15’ 

4. Презентација и дискусија 25’ 

5. Резиме на сесијата 10’ 

Вкупно времетраење: 75’ 

 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор, флипчарт, фломастери  

Слајдови 17 – 26 
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1. Воведна презентација:  10 минути 

Презентацијата ќе го опфати процесот на планирање.  

2. Работа во групи 15 минути 

Најпрво објаснете им ја задачата на учесниците. (Не ги делете во групи 

пред да им ја објасните задачата). За да ги поделите учесниците во групи 

може да користите некоја од вообичаените техники. 

Ќе работите во две групи. Задачата на двете групи е да наведат по еден 

конкретен пример од работата на училишниот одбор: 

Група 1:  Посочете конкретен пример на планирана активност на 

училишниот одбор и определете ги неопходните елементи за реализирање 

на активноста. 

Група 2: Посочете конкретен пример на активност на училишниот одбор 

која не е правилно испланирана, посочувајќи ги можните пречки за нејзина 

реализација 

Секоја група нека одбере свој претставник, кој ќе ги презентира одговорите 

на групата пред другите учесници. 

За завршување на оваа задача имате 15 минути. 

 

Учесниците добиваат флипчарт хартија каде е дадена вежбата и каде може 

да ги запишат нивните идеи. 
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Работен лист 

Вежба 2, Група 1 

Посочете конкретен пример на планирана активност на училишниот одбор и 

определете ги неопходните елементи за реализирање на активноста. 

Планирана активност:____________________ 

Неопходни елементи за реализација: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Вежба 2, Група 2 

Посочете конкретен пример на активност на училишниот одбор која не е правилно 

испланирана, посочувајќи ги можните пречки за нејзина реализација. 

Неправилно испланирана активност:____________________ 

Можни пречки: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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3. Презентација на резултатите од работата во 

групи 

15 минути 

Откако учесниците ќе ги подготват одговорите, повикајте ги повторно да 

дојдат на главната маса и претставникот на групата нека ги презентира 

резултатите. По презентирањето, повикајте ги учесниците да го 

продискутираат она што го чуле. 

Бидејќи 15 минути може да се кратко време за оваа тема, внимателно 

искористете ги вашите фасилитаторски вештини за да ја водите дискусијата 

и давајте ефективни коментари.  

4. Презентација:  25 минути 

Презентацијата продолжува со стратешките документи во училиштето. 
 - Стратешките документи во училиштето даваат можност за 

долгорочно и принципиелно уредување на внатрешните односи, 

воспоставуваат правила за пристапот при реализација на активностите и 

соочувањето со предизвиците и дефинираат стратегии за развој на 

училиштето во насока на исполнување на определбите од визијата и 

мисијата. 

5. Резиме на сесијата:  10 минути 

Прашајте ги учесниците дали оваа сесија им помогнала да добијат појасна 

слика за процесот на планирање. 

Во 2-3 реченици резимирајте ја сесијата и кажете им дека следната сесија 

ќе биде фокусирана на Документите во надлежност на УО. Потоа 

поканете ги на пауза која ќе трае 20 минути и потсетете ги дека треба да го 

почитуваат дневниот ред и временскиот распоред. 
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Сесија 4 

Документи во надлежност на УО  

Цел Да се запознаат учесниците со стратешките 

документи кои се во надлежност на училишниот 

одбор.  

 

Очекувања Учесниците ќе се запознаат со различните стратешки 

документи и ќе ја разберат нивната важност за 

работата на УО. 

 

 

 

Чекори 

 

Времетраење 

1. Вовед и дискусија 10’ 

2. Презентација 25’ 

3. Работа во групи (2 - 4 групи) 25’ 

4. Презентација на резултатите од работата во 

групи 

20’ 

5. Резиме на сесијата 5’ 

Вкупно времетраење: 85’ 

 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор, флипчарт, фломастери 

Слајдови 27 – 37 
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1. Вовед и дискусија  10 минути 

Започнете ја сесијата со дискусија на следниве прашања:  

 Кои стратешки документи ги донесува Училишниот одбор? 

 Зошто документите се нарекуваат стратешки? 

 Какви треба да бидат тие за да одговорат на барањата за 
ефикасност и ефективност? 

 

2. Презентација:  25 минути 

Презентацијата ќе ги опфати следниве документи:  

 Статут на училиштето 

 Систематизација на работни места 

 Правилници за работа на комисии 

 Годишна програма за работа на УО 

 Програма за развој на училиштето 

 Програма за воведување на повисоки стандарди во училиштето 

 Деловник за работа на УО 

 Правилник за напредување  на наставниците, воспитувачите и 
стручните соработници во звања 

 Правилници за наградување и казнување на вработените 

 Кодекс за наставниците, вработените и учениците 

 Етички кодекс на УО 

 Годишен план за следење на реализацијата на Годишната 
програма за работа на училиштето 

 План за следење на реализацијата на Финансискиот план на 
училиштето 

 Програма за развој на училиштето 

 План за следење на реализацијата на Годишната програма за 
работа на директорот 

 Оглас за избор на директор 

 Протокол за избор на директор 

 Протокол за разрешување на директор 

 Протокол за формирање на Комисии 

 Предлог за именување/разрешување на помошник-директор 
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 Мислење/Препорака за избор на наставник 

 Покана до медиумите за одбележување на значаен 
настан/постигнат успех на училиштето 

 План за справување со кризи 
 

3. Работа во групи 25 минути 

Најпрво објаснете им ја задачата на учесниците. (Не ги делете во групи 

пред да им ја објасните задачата). За да ги поделите учесниците во групи 

може да користите некоја од вообичаените техники. 

 

Ќе работите во две или четири групи. Сите групи имаат иста задача. Од 

наведените содржини од годишната програма на училиштето треба да 

определите кои се процеси (со заокружување на „да― или „не―). 

Откако ќе ги идентификувате процесите, во консултација со обучувачот 

изберете 2 процеси за кои треба да изработите план за следење. Планот 

треба да го образложите на флип-чарт хартија.  

За подготовката на планот за следење на процесите имате 25 минути, а за 

негова презентација 5 минути. 
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Работен лист 

Ве молиме определете (со заокружување на „да― или „не―) кои од 

наведените содржини од годишната програма на училиштето се процеси? 

 
Содржини на годишната програма на училиштето Дали е процес? 

Кратка лична карта да не 

Колектив (наставници, служби)  да не 

Стручни активи да не 

План за професионален развој да не 

План за јавни набавки да не 

Ученици да не 

Паралелки да не 

Подрачни училишта да не 

Инфраструктура да не 

Нагледни средства да не 

Специфики (материјални, нематеријални)  да не 

Задолжителна настава да не 

Изборна настава да не 

Додатна и дополнителна настава да не 

Вон- наставни активности да не 

Вон- училишни активности да не 

Воспитна компонента да не 

Натпревари да не 

Екскурзии да не 

Соработка со локална заедница да не 

Соработка со родители да не 

Посета на културно- уметнички настани да не 

 

Откако ќе ги идентификувате процесите, во консултација со обучувачот 

изберете 2 процеси за кои треба да изработите план за следење. Планот 

треба да го образложите на флип-чарт хартија. За подготовката на планот 

за следење на процесите имате 25 минути, а за негова презентација 5 

минути. 
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4. Презентација на резултатите од работата во 

групи 

20 минути 

Откако учесниците ќе ги подготват одговорите, повикајте ги повторно да 

дојдат на главната маса и претставникот на групата нека ги презентира 

резултатите. По презентирањето, повикајте ги учесниците да го 

продискутираат она што го чуле. 

5. Резиме на сесијата:  5 минути 

Прашајте ги учесниците дали оваа сесија им помогнала да добијат појасна 

слика за стратешките документи кои се во нивна надлежност. 

Во 2-3 реченици резимирајте ја сесијата и кажете им дека следната сесија 

ќе биде фокусирана на Процедури за подготовка на документите. Потоа 

поканете ги на пауза која ќе трае 15 минути и потсетете ги дека треба да го 

почитуваат дневниот ред и временскиот распоред. 
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Сесија 5 

Процедури за подготовка на документите  

Цел Да се утврдат процедурите за подготовка на 

стратешките документи (дефинирање на потребите 

од донесување стратешки документи, дефинирање на 

целта на документот, поврзаноста со законските акти, 

и обезбедување на појдовни податоци) и да се 

примени оперативно планирање. 

Очекувања Учесниците ќе се запознаат со процедурите за 

изработка на стратешките документи и ќе можат 

самите да дефинираат вакви процедури. 

 

Чекори Времетраење 

1. Вовед 5’ 

2. Работа во групи (3 групи) 30’ 

3. Презентација на резултатите од работата во 

групи 

15’ 

5. Резиме на сесијата 10’ 

Вкупно времетраење: 

 

60’ 

 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор, флипчарт хартија, 

фломастери 

Слајдови 39 - 40 
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1. Воведна презентација 5 минути 

Презентацијата ќе ја опфати процедурата за изработка на стратешки 

документи со акцент на следниве чекори:  

 Утврдување на потреба од донесување стратешки документ 

 Дефинирање на целта на документот 

 Определување на неговата поврзаност со законски или други акти 

 Обезбедување на појдовни информации, податоци, анализи 

 Оперативно планирање 

 

2. Работа во групи (3 групи) 30 минути 

Најпрво објаснете им ја задачата на учесниците. (Не ги делете во групи 

пред да им ја објасните задачата). За да ги поделите учесниците во групи 

може да користите некоја од вообичаените техники. 
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Ќе работите во три групи. Задачата на трите групи е да дефинираат 
процедура за изработка на стратешки документи: 

Група 1:  Дефинирајте ја процедурата за изработка на Годишна програма за 
работа на училишниот одбор. 

Група 2: Дефинирајте ја процедурата за изработка на Деловник за работа 
на училишниот одбор. 

Група 3: Дефинирајте ја процедурата за изработка на Етички кодекс. 

 

Секоја група нека одбере свој претставник, кој ќе ги презентира 

процедурите пред другите учесници. 

За завршување на оваа задача имате 30 минути. 

 

Работен лист 

Вежба 4, Група 1 

Процедура за изработка на Годишна програма за работа на училишниот 

одбор 

На флипчарт хартијата напишете ја процедурата за изработка на годишната 

програма за работа на УО, фокусирајќи се на следните аспекти: 

 Утврдување на потреба од донесување годишна програма за работа 

на УО 

 Дефинирање на целта на годишната програма за работа на УО 

 Определување на поврзаноста на годишната програма за работа на 

УО со законски или други акти 

 Обезбедување на појдовни информации, податоци, анализи за 

годишната програма за работа на УО 
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 Содржина на годишната програма за работа на УО 

 Оперативно планирање на годишната програма за работа на УО 

За пишување на процедурата за изработка на годишната програма за работа 

на УО имате 30 минути, а за презентирање на истата имате 5 минути. 

Вежба 4, Група 2 

Процедурата за изработка на Деловник за работа на училишниот одбор. 

На флип-чарт хартијата напишете ја процедурата за изработка на 

деловникот за работа на УО, фокусирајќи се на следните аспекти: 

 Утврдување на потреба од донесување деловникот за работа на УО 

 Дефинирање на целта на деловникот за работа на УО  

 Определување на  поврзаноста на деловникот за работа на УО со 

законски или други акти 

 Обезбедување на појдовни информации, податоци, анализи за 

деловникот за работа на УО 

 Оперативно планирање на деловникот за работа на УО  

За пишување на процедурата за изработка на деловникот за работа на УО 

имате 30 минути, а за презентирање на истата имате 5 минути. 

Вежба 4, Група 3 

Процедура за изработка на Етички кодекс 

На флип-чарт хартијата напишете ја процедурата за изработка на етичкиот 

кодекс, фокусирајќи се на следните аспекти: 

 Утврдување на потреба од донесување на етичкиот кодекс  

 Дефинирање на целта на етичкиот кодекс  
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 Определување на  поврзаноста на етичкиот кодекс  

 Обезбедување на појдовни информации, податоци, анализи за 

етичкиот кодекс  

 Оперативно планирање на етичкиот кодекс 

За пишување на процедурата за изработка на етичкиот кодекс имате 30 

минути, а за презентирање на истата имате 5 минути. 

 

 

3. Презентација на резултатите од работата во 

групи 

15 минути 

Откако учесниците ќе ги подготват процедурите, повикајте ги повторно да 

дојдат на главната маса и претставникот на групата нека ги презентира 

резултатите. По презентирањето, повикајте ги учесниците да го 

продискутираат она што го чуле. 

4. Резиме на сесијата:  10 минути 

Прашајте ги учесниците дали оваа сесија им помогнала да добијат појасна 

слика за дефинирањето процедури за изработка на стратешките документи. 

Во 2-3 реченици резимирајте ја сесијата и нагласете ги најважните чекори 

за дефинирање на процедурите. 
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Сесија 6 

Заклучок и евалвација  

Цел Резимирање на сите сесии, следните чекори, задача 

и евалвација на работилницата. 

 

Очекувања На учесниците ќе им биде зададена задачата која ќе 

се работи самостојно и во текот на менторските 

сесии, а од нив ќе се очекува да дадат повратна 

информација за квалитетот на работилницата. 

 

 

 

Чекори 

 

Времетраење 

1. Заклучоци 5’ 

2. Задача 5’ 

3. Евалвација на работилницата 5’ 

Вкупно времетраење: 15’ 

 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор, флипчарт хартија 

Слајдови 41 - 43 

Образец за евалвација 
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1. Заклучоци  5 минути 

Потсетете ги учесниците за она што беше дискутирано на денешните сесии 

и заеднички донесете заклучоци. 

2. Задача 5 минути 

Запознајте ги учесниците со задачата и нагласете им дека таа е важен 

чекор за да бидеме сигурни дека она што било научено за време на 

работилницата ќе биде и соодветно применето. 

Задачата треба да ја изработат заеднички сите учесници на работилницата. 

Фокусот на задачата е да се подготви план за следење на процесите 

предвидени со годишната програма на училиштето, а овој документ ќе биде 

корисен за тековната и идната работа на училишниот одбор.  

3. Евалвација 5 минути 

Објаснете им на учесниците дека ова е последна активност во 

работилницата. Кажете им дека целта е да се направи кратка евалвација на 

првиот модул од обуката. 

Поделете им ги обрасците за евалвација и охрабрете ги слободно да ги 

напишат нивните коментари кои ќе придонесат за подобрување на следните 

работилници. 

Заблагодарете им се на учесниците за нивното присуство и поттикнете ги 

да ја завршат задачата. Договорете се за датумот на менторската сесија во 

следните две недели и начелно договорете се за следната обука.  
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МОДУЛ 2: 

ФИНАНСИИ НА УЧИЛИШТЕТО 
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Дневен ред  

Финансии на училиштето 

 

10:00 – 10:45 

 

10:45 – 11:40 

 

 

11:40 – 11:55 

 

11:55 – 13:00 

 

 

13:00 – 13:20 

 

13:20 – 14:20 

 

14:20 – 14:35 

 

14:35 – 15:35 

 

 

15:35 – 16:00 

 

Вовед 

 

Отчетност на финансискиот план од централно до училишно ниво 

 

Кафе пауза 

 

Дополнителни финансиски средства (домашни и странски извори) 

 

Пауза 

 

Управување и одржување на училишни објекти  

 

Кафе пауза 

 

Практична вежба (приоритети, апликација, буџет, 

имплементација, одржливост) 

 

Заклучок, задача за менторска средба и евалвација 

 

16:00 – 16:30 

 

Ручек 
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Сесија 1 

Вовед 

Цел Да се создаде работна атмосфера, да се запознаат 

учесниците со дневниот ред и да се воведат во 

темата финансии.  

Очекувања Учесниците ќе се запознаат со целите на модулот, 

дневниот ред и ќе генерираат бура од идеи на тема 

финансии. 

 

 

Чекори 
 

Времетраење 

1. Преглед на дневниот ред и целите 5’ 

2. Бура од идеи  25’ 

3. Вовед во темата 15’ 

Вкупно времетраење: 45’ 

 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор, флипчарт хартија 

Слајд 1-14 
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1. Преглед на целите и дневниот ред  5 минути 

Наведете ја генералната цел на модулот и конкретните цели кои сакате да ги 

постигнете. Потоа, дајте преглед на дневниот ред и покажете како ќе се остварат 

целите на обуката. 

A. Генерална цел 

Генералната цел на работилницата е учесниците да се запознаат со 

финансирањето на училиштето, изворите на финансии за училиштата, 

дополнителните финансиски средства, подготвувањето на финансиските планови 

и извештаи, но и да се запознаат со процедурата за барање инвестиции за 

санација и реконструкција на училишните објекти. 

Б. Конкретни цели 

 Да се детектираат изворите на финансии во училиштата; 

 Да се објасни процедурата за распределба на финансиските средства од 

централно и општинско ниво до училиштата; 

 Да се определат надлежностите на УО во однос на финансиите на училиштето; 

 Да се утврдат дополнителните средства за училиштето од домашни и странски 

извори; 

 Да се запознаат со процедурата на изработка финансиски планови за различни 

сметки на училиштето; 

 Да се објасни процедурата за проценка на техничката состојба на училишните 

објекти и утврдување приоритети за реновирање; 

 Практично да се подготви барање за инвестиции за конкретен приоритетен 

проект за реновирање. 
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В. Дневен ред 

Накратко, запознајте ги учесниците со дневниот ред, сесија по сесија, и кажете 

им кога ќе има паузи за кафе и за ручек и кога планирате да заврши обуката.  

Нагласете им на учесниците дека реална придобивка од оваа работилница за 

училишниот одбор е заеднички да го поминат денот размислувајќи за прашањата 

поврзани со финансиите на училиштето и надлежностите училишниот одбор 

поврзани со финансиите на училиштето. 

Пред почеток на сесијата повторете ги и потсетете се на правилата кои ги креираа 

учесниците на претходната работилница. 

2. Бура од идеи 25 минути 

Кажете им на учесниците дека сакате работилницата да ја започнете со нешто 

забавно, за да се креира пријатна атмосфера и постепено да се фокусираат на 

темата на обуката. 

Од учесниците се бара слободно да генерираат идеи како одговор на следново 

прашање: 

Бура од идеи 

Што би направиле (инвестирале, промениле) во 

вашето училиште доколку би имале неограничен 

буџет? 

Објаснете им на учесниците дека сите треба да дадат различни идеи (без 

повторувања), без да се критикуваат или да се инхибираат другите. Треба да се 

поттикнат необични и разновидни идеи. 

Запишете ги идеите на флипчарт хартија и залепете ги на ѕидот за сите да може 

да ги гледаат. Во текот на презентацијата може повторно да се навратите на овие 

идеи со цел да се приоретизираат и да се одреди колку е реално нивното 

реализирање. 
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3. Вовед  15 минути 

По забавниот вовед преку бурата од идеи, обучувачот продолжува со краток вовед 

за темата финансии, преку давање споредби од неколку земји во светот и преку 

компарација на развиените со неразвиените земји, со цел да дојдеме до 

заклучокот: што е тоа што ги прави одредени земји да бидат понапредни, 

поуспешни, и од друга страна другите да заостануваат во развојот? Заеднички се 

доаѓа до констатација дека тоа е до начинот на однесувањето и придржувањето до 

некои принципи.  
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Сесија 2 

Отчетност – од финансиски план до завршна сметка  

Цел Да се запознаат учесниците со изворите на финансирање 

на училиштата и распределбата на финансиските 

средства од централно и општинско ниво до училиштата. 

Исто така ќе се продискутираат надлежностите на УО во 

однос на финансиите на училиштата. 

Очекувања Учесниците ќе ги разберат изворите на финансии за 

училиштата и ќе станат свесни за надлежностите на УО 

во однос на финансиите на училиштата. 

 

 

Чекори 
 

Времетраење 

1. Дискусија  10’ 

2. Презентација  40’ 

3. Резиме на сесијата 5’ 

Вкупно времетраење: 55’ 

 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор, флипчарт хартија, 

самолепливи ливчиња, фломастери 

Слајдови 15 - 29 
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1. Дискусија:  10 минути 

Со учесниците ќе се развие дискусија во врска со тоа што подразбираме под 

поимот ОТЧЕТНОСТ. Ќе ги поттикнеме учесниците да размислат за тоа: Зошто се 

бара да има отчетност? Што се тоа вертикални и хоризонтални надлежности? Кој 

кому му е отчетен? Дали постои отчетност и кај делот на финансиите? Како се 

одвива отчетноста и сл. 

 

2. Презентација:  40 минути 

Првиот дел од презентацијата ќе ги опфати финансиите на централно, општинско 

и на училишно ниво. 

Распределбата на средствата за основно и средно образование од Министерство за 

образование и наука до општините се врши преку 

• Наменски дотации 

• Блок дотации 

• Капитални дотации 

Распределбата на средства од министерство до општини се базира на следниве 

формули: 

 Основна сума за секоја општина 

 Пондериран број на ученици во општина, каде пондерот зависи од: 

• Вкупен број на ученици по општина 

• Густина на население 

• Број на ученици по предметна настава 

• Број на ученици со посебни потреби 

• Број на ученици во средно стручно образование 

 Стандарден износ по ученик 
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На ниво на општината 

• Советот на општината е должен да донесе правила и критериуми за 

распределба на средствата до училиштата 

• Програма и буџет за образование за својата територија 

• Распределба на финансиски средства 

• Задоволување на легитимните потреби на училиштата 

• Ги распределува дотациите добиени од централно ниво до училиштата на 

својата територија 

• Дополнува со сопствени средства, од изворните приходи 

• Изнаоѓа дополнителни средства за развој на образованието 

Општината исто така подготвува финансиска рамка за секое училиште, а секое 

училиште од своја страна подготвува предлог финансиски план и го доставува 

преку општинската администрација до Советот на општината. 

Општината ги собира финансиските планови од своите училишта и ги 

прилагодува/усогласува со своите можности. 

Општината го одобрува финансискиот план на училиштето 

Приходот на училиштата доаѓа од следниве извори: 

 Национален буџет 

 Општина 

 Донации и спонзорства 

 Сопствени приходи 

 Заеми 

Во рамките на училиштата, надлежностите на училишниот одбор во однос на 

финансиите се следниве:  

 Го предлага финансискиот план на училиштето до основачот 
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 Ја предлага завршната сметка до основачот 

 Врши финансиски надзор 

 Донесува одлуки за барање финансиски средства за набавка на нагледни 

средства и барање средства за подобрување на условите за работата на 

училиштето 

 Донесува одлуки за организирање екскурзии во соработка со Советот на 

родителите 

 Донесува одлука за изградба, доградба или адаптација на училишните 

објекти врз основа на дефинирани приоритети 

 Подготвува план за јавни набавки 

 Дефинира приоритети за санација, реконструкција 

 Донесува одлуки за реализација на капиталните инвестиции 

Процедури и календар за подготвување на финансискиот план на училиштето: 

1. Формирање на Комисија за финансиски прашања – август – Утврдување 

календар за подготвување на Финансискиот план 

2. Испраќање на циркуларно писмо до Стручните активи, Советот на 

родителите и Директорот на училиштето  –  запознавање, идентификување 

и давање на  приоритети на образовните потреби и претпоставки за главни 

ресурси - август 

3. Прибирање на податоци за потребите на стручните активи – Стручни активи 

- септември 

4. Давање на предлози од  Советот на родители за подобрување на условите 

во училиштето - септември 

5. Разгледување на приоритетите од Годишната програма за работа на 

училиштето - предвидување средства за нивна реализација преку реална 

проценка на потребните средства – септември/октомври - Комисија за 

финансиски прашања/директор на училиштето 

6. Дефинирање на приоритети за Капитални инвестиции кои се во согласност 

со развојниот план на училиштето – септември/октомври – Комисија за 

финансиски прашања/директор на училиштето 
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7. Разгледување на Правилникот за систематизација и потребите за 

финансиски средства за платите на вработените – Комисија за финансии. 

директор, книговодител - септември/октомври 

8. Разгледување на пристигнатите предлози, дефинирање на приоритети врз 

основа на реалните средства со кои ќе располага училиштето во наредната 

година - Комисија за финансиски прашања/директор/книговодител/ крајот 

на октомври или почетокот на ноември. 

9. Усогласување на финансискиот план согласно предвидените средства од 

страна на општината – Комисија за финансиски прашања/директор/ 

книговодител/ крајот на октомври или почетокот на ноември. 

10. Разгледување на финансискиот план- Училиштен одбор/најдоцна до 15 

ноември. 

11. Усвојување на финансискиот план на училиштето од страна на Советот на 

општината/ најдоцна до 15 декември. 

 

Училиштето ги има следниве сметки: 

Сметки за основен буџет (603, 903)  

Сметки на буџет од самофинансирачки активности (787)  

Сметки на буџет на дотации (785)  

Сметки на буџет на заеми  

3. Резиме на сесијата:  5 минути 

Прашајте ги учесниците дали оваа сесија им помогнала да добијат појасна слика 

за улогата на општината и надлежностите на училишниот одбор во однос на 

финансиите на училиштето. 

Во 2-3 реченици резимирајте ја сесијата и кажете им дека следната сесија ќе биде 

фокусирана на Дополнителни финансии. Потоа поканете ги на кафе пауза која ќе 

трае 15 минути и потсетете ги дека треба да го почитуваат дневниот ред и 

временскиот распоред. 
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Сесија 3 

Дополнителни финансии  

Цел Да се запознаат со домашните и странските извори 

на дополнителни финансиски средства и да се 

разбере процесот на подготвување на финансиски 

планови на училиштата. 

Очекувања Учесниците ќе ја разберат важноста на 

дополнителни финансиски средства и ќе го разберат 

процесот на подготвување на финансиски планови на 

училиштата 

 

 

Чекори 
 

Времетраење 

1. Вовед 15’ 

2. Работа во групи 25’ 

3. Презентација на резултатите од работата во 

групи 

15’ 

4. Резиме на сесијата 10’ 

Вкупно времетраење: 65’ 

 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор, флипчарт хартија, 

фломастери  

Слајдови 30 - 34 
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1. Вовед 15 минути 

Започнете ја сесијата со отворена дискусија со поставување на следново прашање: 

Што подразбираме под дополнителни финансиски средства во училиштето? 

Сослушајте ги учесниците и резимирајте ја нивната дискусија со неколку 

реченици. Не дозволувајте само неколку учесници да имаат главен збор во 

дискусијата и не дозволувајте дискусијата да се оддалечи од зададената тема. 

Прашајте ги учесниците за видовите на дополнителните средства и истите 

истакнете ги на флипчарт хартија. 

Презентацијата продолжува со правење разлика меѓу домашни и странски извори 

на дополнителни финансии за училиштата. 

Домашни извори 

 Општина 

 Средства за рамномерен регионален развој 

 Домашни фондации и донатори (претпријатија, општествена корпоративна 

одговорност) 

 Сопствени акции и настани 

 Јавно – приватни партнерства 

Странски извори 

 Донатори  и фондации 

–  Сектор за европски интеграции – координатор на странската помош 

– УСАИД/ПЕП 

– Светска Банка – Проект за модернизација на образованието 

– Швајцарска програма за развој 

– Други билатерални програми за помош 

 ЕУ Програми (ИПА, Доживотно учење) 

Дополнете ги видовите на изворите на дополнителните финансии по истакнатите 

примери од страна на учесниците. 



PRIMARY 

EDUCATION PROJECT 

 
 
 
 
 
 
 

Зајакнување на капацитетите на училишните одбори 
Проект за основно образование         
ул. Букурешка 91                   Тел: + 389 (0) 2 306-1620                
1000 Скопје                             Факс: + 389 (0) 2 306-1629 
                                        43                                                                                                                                                                                                                         

 

2. Работа во групи 25 минути 

Најпрво објаснете им ја задачата на сите учесници. Кажете им дека ќе бидат 

поделени во три групи и дека секоја група ќе треба да изработи финансиски план 

за различни сметки. Посочете им дека заедно со инструкциите ќе добијат и 

шаблони за соодветните финансиски планови кои ќе им служат како насока за 

изработка на финансискиот план. Напоменете им дека треба да се наведат 

реалните потреби и средства на училиштето. 

Ќе работите во три групи. Задачата на секоја група е да изработи план поврзан со 

финансиите на училиштето: 

Група 1: Изработка на финансиски план за сметката за наменски дотации 

Група 2: Изработка на финансиски план за сметката за сопствени приходи 

Група 3: Изработка на годишен план за јавни набавки  

Секоја група нека одбере свој претставник, кој ќе ги презентира изработените 

финансиски планови пред другите учесници. 

За завршување на оваа задача имате 25 минути 
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Работен лист: 

Група 1: Изработка на финансиски план за сметката за наменски дотации  

На флипчарт хартијата напишете финансиски план за трошење на средствата од 

сметката за наменски дотации, користејќи го дадениот шаблон, фокусирајќи се 

на: 

 Приходите од локалната самоуправа 

 Планираните расходи според наведените расходни ставки 

За изработка на планот имате 25 минути, а за презентирање на истиот пред 

другите учесници имате 5 минути. 

Група 2: Изработка на финансиски план за сметката за сопствени приходи 

На флипчарт хартијата напишете финансиски план за трошење на средствата од 

сметката за сопствени приходи користејќи го дадениот шаблон, фокусирајќи се 

на: 

 Приходите од локалната самоуправа 

 Планираните расходи според наведените расходни ставки 

За изработка на планот имате 25 минути, а за презентирање на истиот пред 

другите учесници имате 5 минути. 

Група 3: Изработка на годишен план за јавни набавки  

На флипчарт хартијата напишете годишен план за спроведување на јавните 

набавки во вашето училиште, користејќи го дадениот шаблон, фокусирајќи се на: 

 Јавните набавки на стоки, услуги и на работи 

 Очекуваниот почеток на постапката, проценетата вредност на договорот и 

видот на постапката 

За изработка на планот имате 25 минути, а за презентирање на истиот пред 

другите учесници имате 5 минути. 
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3. Презентација на резултатите од работата во 

групи 

15 минути 

Откако учесниците ќе ги подготват одговорите, повикајте ги повторно да дојдат на 

главната маса и претставникот на групата нека ги презентира резултатите. По 

презентирањето, повикајте ги учесниците да го продискутираат она што го чуле. 

Бидејќи 15 минути може да се кратко време за оваа тема, внимателно искористете 

ги вашите фасилитаторски вештини за да ја водите дискусијата и давајте 

ефективни коментари.  

4. Резиме на сесијата 10 минути 

Прашајте ги учесниците дали оваа сесија им помогнала да добијат појасна слика 

за дополнителните финансии на училиштата. 

Во 2-3 реченици резимирајте ја сесијата и кажете им дека следната сесија ќе биде 

фокусирана на Управување и одржување на училишните објекти. Потоа поканете 

ги на пауза која ќе трае 20 минути и потсетете ги дека треба да го почитуваат 

дневниот ред и временскиот распоред. 
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Сесија 4 

Управување и одржување на училишни објекти  

Цел 
Да се запознаат учесниците со основните задачи што 
УО треба да ги реализира во областа на управување 
со и одржување на училишните објекти, да се 
запознаат со чекорите при процена на училишните 
објекти и утврдување на приоритетите за 
реновирање, но и да се презентира методологијата 
за управување со инвестициите потребни за 
одржување на училишните објекти.  

Очекувања Учесниците ќе се запознаат со основните задачи и 
алатките преку кои ќе се реализираат задачите за 
управување и одржување на училишните објекти и 
ќе научат како да собираат податоци, како да 
воспоставуваат норми и стандарди и како да ја 
вршат процената и да ги приоретизираат потребите. 
Истовремено, учесниците ќе научат како да 
пополнуваат барање за инвестиции. 

 

 

Чекори 
 

Времетраење 

1. Вовед и дискусија 20’ 

2. Презентација 30’ 

3. Резиме на сесијата 10’ 

Вкупно времетраење: 60’ 

 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор, флипчарт, фломастери 

Слајдови 34 – 63 
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1. Вовед и дискусија  20 минути 

Започнете ја оваа сесија со дискусија на следниве прашања: 

• Која е улогата на општината во управувањето со училишните објекти и 

нивното одржување? (може да го искористите претставникот од општината 

да им објасни на другите учесници) 

• Која е улогата на директорот? (може да објасни директорот) 

• Која е улогата на училишниот одбор? (може да објасни претседателот на УО) 

Презентацијата продолжува со преглед на трите важни области кои ќе бидат 

покриени во оваа сесија: 

1. Управување со и одржување на училишни објекти  

2. Проценка на училишни објекти  

 Одржување и користење на податоци 

 Процедура на проценка на училишни објекти 

 Одредување и користење на критериуми при утврдување на 

приоритетни потреби 

 Рангирање на инвестициски проекти по критериуми  

3. Менаџирање (управување) на инвестиции  

 Обезбедување на средства од буџетот на училиштето за капитални 

инвестиции во образованието 

 Аплицирање за инвестициски проекти 

Позадина за обучувачот:  

Пренесувањето на сопственоста на училишните објекти од Министерство за 

образование и наука на општините претставуваше значаен чекор за управувањето 
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со образованието за време на првата фаза од процесот на децентрализација1. 

Иако, сè уште има многу случаи на неправилна катастарска евиденција или 

нејасен имотноправен статус, централната власт има јасна тенденција за 

пренесување на сопственоста на сите училишни објекти на општините. 

Многу е важно да се напомене дека сопственоста на земјиштето на кое се 

изградени училишните објекти не е пренесена на општините. Ова е сериозно 

ограничување во преносот на сопственоста и во иднина може да доведе до 

проблеми. Во случај на оптимизација на училиштата, општината нема да може да 

го отуѓи имотот на затвореното училиште, бидејќи Република Македонија ќе 

остане правосилен сопственик на парцелата. Затоа, општината нема да може да ги 

продаде објектот и земјиштето, и средствата да ги искористи за инвестиции во 

новата мрежа.  

Предности за општината како сопственик на училишниот имот: 

 Осигурува дека инвестициите во училишните објекти кои биле реализирани 

или обезбедени од страна на општината и припаѓаат на општината; 

 Овозможува општините да ја изменат намената за која се употребуваат 

училишните објекти согласно со демографските промени и промените на 

потребите на локалното население; 

 На општината и овозможува да ги искористи приходите од продажбата на 

училишниот објект кој повеќе не се користи, и овие финансиски средства 

да се искористат за осовременување на образовниот систем. 

Во оваа сесија се даваат објаснувања за основните задачи што треба да ги 

реализираат училишните одбори за да управуваат и да ги одржуваат училишните 

објекти, а дадени се и упатства и алатки што ги објаснуваат чекорите преку кои ќе 

се реализираат овие задачи. 

 

 

                                                           
1
 Врз основа на Одлуката за пренесување на основачките права и обврски над постојните основни 

училишта, на општините и на општините во Градот Скопје и пренесување на правото на 

сопственост на објекти од 22 јуни 2005 година 
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2. Презентација 30 минути 

Учеството на училишниот одбор за одржување на училиштата и надлежностите за 

менаџирање на инвестициите вклучуваат управување и одржување на училишните 

објекти со цел да се задоволат следниве основни услови: безбедни училишни 

објекти, соодветно осветлување и вентилација на просторот, соодветна 

температура во училниците и соодветна опрема и наставни помагала.  

За полесно извршување на овие задачи во полето на одржување на училиштата, 

основните активности за управување со училишните објекти се групирани во 

четири чекори: 

1. Собирање податоци од регистарот за имотот на училиштето (евиденција); 

2. Процена на физичката состојба на училишните објекти; 

3. Утврдување на приоритети за инвестирање во училишните објекти (процена 

на потреби и креирање приоритетни листи за инвестирање во училиштата); 

4. Реализација на инвестициските проекти (според приоритетната листа). 

Чекор 1 - Собирање податоци од регистарот за имотот на училиштето (слајд 5) 

Првиот чекор што треба да го преземат УО кога ќе почнат со процена на 

училишните објекти е да ги соберат податоците за сите училишни објекти на 

централното училиште, вклучувајќи ги и подрачните училишта. 

Со овој чекор, на УО им се овозможува да ги соберат важните податоци за 

училиштето со цел да се зачуваат, а потоа секоја година да се прегледуваат и 

ажурираат. 

За училишните објекти треба да се соберат следниве податоци:  

1. Општи податоци за училиштето: име и адреса на училишниот објект, 

основни општи податоци за објектот и за парцелата, како и катастарски 

податоци. 

2. Податоци за запишување: број на паралелки и ученици, поделени по 

одделенија, како и по смени и по јазик на кој ја следат наставата. 
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3. Податоци за вработувањата: број на вработени во објектот: за наставниот 

кадар податоци за неделниот број часови што ги одржуваат во тој објект, а за 

ненаставниот кадар делот од полното работно време кое го минуваат работејќи 

во тој објект.  

4. Финансиски податоци: финансиските планови на училиштата заедно со 

главните категории (трошоци за плати, трошоци за греење и други форми на 

енергија, трошоци за потрошен материјал, материјални средства и средства за 

хигиена). Кога станува збор за финансиските податоци, полесно е да се 

соберат податоците за основните училишта како институции (општинско 

основно училиште заедно со подрачните училишта). Меѓутоа, мошне е корисно 

и важно да се соберат и да се регистрираат финансиските податоци за секое 

централно училиште и подрачните училишта посебно. 

Чекор 2 - Процена на физичката состојба на училишните објекти  

Целта на процената на училишните објекти е УО да добие точни податоци за 

физичката состојба на училишниот објект. Овие податоци се потребни за да се 

потврди дека училиштата ги задоволуваат задолжителните градежни норми и ги 

задоволуваат соодветните барања за обезбедување настава во согласност со 

нормите и стандардите што се подготвени од Министерството за образование и 

наука . Исто така со помош на овие податоци може да се изготват точни буџети за 

одржување на училиштата, но и за подобрување на физичките услови во 

училиштата.  

За процена на состојбата на објектот потребно е да се соберат податоци за 

следниве области:  

1. Општи податоци за училиштето: име и адреса на училишниот објект, 

основни општи податоци за објектот и за парцелата, како и катастарски 

податоци. 

2. Податоци за училишниот објект: број, големина и состојба на сите 

училишни простории (училници, канцеларии итн.).  

3. Податоци за училишниот двор: површина и користење специфични 

елементи на училишната парцела. 

4. Податоци за постоечката инфраструктура (систем за водоснабдување, 

канализација, електрична мрежа, систем за греење, систем за 

комуникации, противпожарна заштита).  
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5. Техничка процена на податоците за објектот: тип и состојба на главните 

градежни елементи на училишните објекти, како што се покривот, 

надворешните и внатрешните ѕидови, таваните и подовите, прозорците и 

вратите и санитарната опрема. 

6. Податоци за основната училишна опрема: содржина, количина и состојба 

на опремата, како што се клупи, столови, табли и компјутери.  

Процената на училишните објекти се врши на терен со посета на секој училиштен 

објект, регистрирање, сликање или снимање на објектите, и  процена на 

состојбата на објектот за време на теренската посета. Се проценуваат следниве 

позиции на објектот: 

• Конструкцијата на објектот 

• Кров 

• Надворешни ѕидови (фасада) 

• Внатрешни ѕидови, тавани 

• Подови 

• Прозорци 

• Врати 

• Санитарна опрема 

• Електрична инсталација 

• Систем за греење 

За процена на состојбата на секоја од овие позиции се користи следнава 

класификација:  

 Добра - просториите се во добра состојба, само е потребно рутинско 

одржување. 

 Задоволителна - потребни се мали превентивни корекции на некои елементи 

од просториите.  
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 Сиромашна - просториите се карактеризираат со одредени трајни 

супстандардни карактеристики кои бараат постојано внимание, реновирање 

или промена. 

 Незадоволителна - состојбата на просториите е таква што постојат сите 

елементи, но условите се супстандардни и не може да се користат 

безбедно.  

 Замена/демолирање - состојбата на просториите е таква што влијае 

сериозно на безбедноста на корисниците, нема услови за одвивање на 

педагошкиот процес. 

Чекор 3- Утврдување приоритети за инвестирање во училишните објекти  

и  

Чекор 4- Реализација на инвестициските проекти 

По процена на училишните објекти и утврдувањето на состојбата на позициите 

потребно е да се одредат приоритетите за инвестирање во училиштата. За ова е 

потребно внимателно планирање, точна и прецизна процена на училишните 

објекти. Со утврдување на приоритетите за инвестиции, УО ќе можат да преземат 

контрола врз процесот на инвестирање во нивните училишта, за разлика од 

ситуацијата кога приоритетите за инвестиции ги поставуваат други. 

УО најнапред дефинира листа на критериуми за одредување на приоритетите. 

Предложена листа на критериуми: 

• Безбедност (конструкција, кров, електрична инсталација) 

• Основни потреби на учениците (тоалети, прозорци) 

• Попречување на образовниот процес (систем за греење) 

• Подобрувањe на стандардот (малтерисување, под, фасада) 

Листата е отворена, секој УО може да ја менува и дополнува 

Согласно со законот, ограничените средства што се алоцирани од буџетот на 

централната власт за инвестиции во училиштата се распределуваат за специфични 

проекти од страна на Министерството за образование и наука. За проектите за 
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инвестирање во образованието е потребно долгорочно планирање (план што 

опфаќа период од 3 до 5 години) 

Затоа секое училиште одредува листа на приоритети врз база на однапред 

определените критериуми од страна на општината, а директорот заедно со 

училишниот одбор ја формираат листата на приоритети 

Освен буџетот на централната власт, има уште два извора на финансии кои се на 

располагање за инвестирање во училишните објекти: донаторски проекти и 

буџетот на општината. Исто така, може да учествува и училиштето со свои 

средства. 

Барање за инвестиции 

Барањето за инвестиции, од училиштата до општината, треба да содржи: 

• Основни податоци за училиштето 

• Број на корисници и демографска структура 

• Цел на реконструкцијата (идентификувани проблеми)  

• Што опфаќа реконструкцијата (опис на зафатот, цели, оправданост, и сл.)  

• Влијание на реконструкцијата врз педагошкиот процес, заштеда на енергија, 

итн. 

• Буџет потребен за реализација на реконструкцијата (предвидени трошоци) 

Предлог- проектите треба да бидат: 

• Сеопфатни (да се обезбедат сите барани податоци) 

• Комплетни во документацијата (да се достават сите неопходни документи) 

• Реално да одговараат на потребите 

• Да се следат инструкциите и процедурата (претходно добро да се прочитаат 

инструкциите, да се дискутираат и да се побара одговор за сите нејасни 

прашања од оној кој ја утврдува процедурата – општина, МОН, донатор) 

• Во врска со приоритетите на општината, МОН, донаторот (да бидат 

усогласени со приоритетите) 
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• Во врска со развојните документи на училиштето и општината (да бидат 

усогласени со развојните документи на училиштето и општината) 

Техничка документација 

Во прилог на барањето се доставува техничка документација изработена од 

лиценцирани компании и поединци што вклучува: 

– Опис на предвидените работи  

– Основни скици и цртежи 

– Предмер - пресметка 

Соработка со МОН 

• По предлог барањата решава МОН, а одлуката ја носи Владата на РМ 

• МОН оперативно ја спроведува постапката (тендерирање, склучување на 

договори за градење и надзор) 

• За инвестиции до 1.000.000 Министерството ги префрла средствата на 

училиштата, кои понатаму ја спроведуваат постапката 

• Изведување 

• Надзор од општината и училиштето 

Општината и училиштето како инвеститори или коинвеститори во еден проект 

(на пример, кога обезбедува само ограничено кофинансирање на проект кој е 

финансиски поддржан од донаторски средства) мора да ги оствари и своите 

права и должности за надзор врз инвестицијата. Ова опфаќа надзор врз 

подготвителната работа за кој било инвестиционен проект, одобрување на 

градежните и на архитектонските планови, организација или учество на 

тендерите за избор на градежна фирма, и надзор при изведбата. Надзорот при 

изведба е ист како и за сите градежни инвестиции, но во овој случај 

карактеристично е тоа што треба да се внимава и на задоволување на 

градежните норми во образованието. 

Соработка со донаторите 

• Комуникација со донаторите 
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• Да се следат критериумите по кои се одобруваат проекти 

• Во целост да се разбере начинот на аплицирање и да се следат 

инструкциите 

• Да се поседува техничка документација 

5. Резиме на сесијата 10 минути 

Прашајте ги учесниците дали оваа сесија им помогнала да добијат појасна слика 

за нивната надлежност во однос на управувањето со училишните објекти. 

Во 2-3 реченици резимирајте ја сесијата и кажете им дека следната сесија ќе биде 

фокусирана на практична примена на стекнатото знаење преку вежба во групи. 

Потоа поканете ги на пауза која ќе трае 15 минути и потсетете ги дека треба да го 

почитуваат дневниот ред и временскиот распоред. 
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Сесија 5 

Практична вежба (апликација, буџет, 

имплементација, одржливост)  

Цел Да се применат во пракса стекнатите знаења за 

пополнување на апликација за добивање средства за 

одржување на училишниот објект. 

 

Очекувања Учесниците ќе имаат можност практично да 

пополнат апликација за проект што е нивен 

приоритет за реализирање во училиштето. 

 

 

 

Чекори 
 

Времетраење 

1. Вовед 5’ 

2. Работа во групи (3 групи) 30’ 

3. Презентација на резултатите од работата во 

групи 

20’ 

5. Резиме на сесијата 5’ 

Вкупно времетраење: 60’ 

 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор, флипчарт хартија, 

фломастери 

Слајд 64 
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1. Вовед 5 минути 

Обучувачот им ја објаснува задачата на учесниците. (Не ги делете во групи пред 

да им ја објасните задачата). За да ги поделите учесниците во групи може да 

користите некоја од вообичаените техники. 

2. Работа во групи (3 групи) 30 минути 

Вежба 2: Подготвување на апликација и одредување приоритети 

Учесниците ќе работат во три групи. Задачата за сите трите групи е иста и таа се 
состои од пополнување на апликација за проект. Апликацијата е извадок од 
стандардната апликација што ПЕП ја користи во Компонентата за реновирање на 
училиштата. Сите групи ќе изберат свој приоритет (може сите групи да го имаат 
истиот приоритет, а може да биде и различен). Во врска со избраниот приоритет 
се пополнува апликацијата. Сите групи добиваат и инструкции за тоа како треба да 
се пополни апликацијата. 

Секоја група нека одбере свој претставник, кој ќе ги презентира апликациите пред 

другите учесници. 

За завршување на оваа задача имате 30 минути. 

3. Презентација на резултатите од работата во 

групи 

20 минути 

Откако учесниците ќе ги пополнат апликациите, повикајте ги повторно да дојдат 

на главната маса и претставникот на групата нека ги презентира резултатите. По 

презентирањето, повикајте ги учесниците да го продискутираат она што го чуле. 

4. Резиме на сесијата:  5 минути 

Прашајте ги учесниците дали оваа вежба им помогнала да добијат појасна слика за 

начинот на пополнување апликации (особено оние учесници кои претходно немале 

такво искуство). Што научиле од тоа. 
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Сесија 6 

Заклучок и евалвација  

Цел Резимирање на сите сесии, следните чекори, задача 

и евалвација на работилницата 

 

Очекувања На учесниците ќе им биде зададена задачата која ќе 

се работи самостојно и во текот на менторските 

сесии, а од нив ќе се очекува да дадат повратна 

информација за квалитетот на работилницата. 

 

 
 

 

Чекори 
 

Времетраење 

1. Заклучоци 10’ 

2. Задача 10’ 

3. Евалвација на работилницата 5’ 

Вкупно времетраење: 25’ 

 
 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор, флипчарт хартија 

Образец за евалвација 
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1. Заклучоци  10 минути 

Потсетете ги учесниците за она што беше дискутирано на денешните сесии и 

заеднички донесете заклучоци. 

2. Задача 10 минути 

Запознајте ги учесниците со задачата и нагласете им дека таа е важен чекор за да 

бидеме сигурни дека она што било научено за време на работилницата ќе биде и 

соодветно применето. 

Задачата треба да ја изработат заеднички сите учесници на работилницата. 

Фокусот на задачата за овој модул е да се пополни целосно апликацијата на ПЕП и 

да се подготви буџет за реновирање кој ќе биде искористен за претстојното 

реновирање на училиштето со активно учество на училишниот одбор. Нагласете 

дека апликацијата МОРА да биде пополнета на англиски јазик, а по желба и на 

македонски/ албански јазик. Рокот за доставување на апликацијата до ПЕП е една 

недела по одржувањето на менторската средба. Апликацијата се доставува по 

електронски пат до Викторија Димитровска, координатор за училишни одбори 

(renovations@pep.org.mk) и по пошта на ул. Букурешка 91, 1000 Скопје.  

3. Евалуација 5 минути 

Објаснете им на учесниците дека ова е последна активност во работилницата. 

Кажете им дека целта е да се направи кратка евалвација на првиот модул од 

обуката. 

Поделете им ги обрасците за евалвација и охрабрете ги слободно да ги напишат 

нивните коментари кои ќе придонесат за подобрување на следните работилници. 

Заблагодарете им се на учесниците за нивното присуство и поттикнете ги да ја 

завршат задачата. Договорете се за датумот на менторската сесија во следните 

две недели и начелно договорете се за одржувањето на следната обука.  
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МОДУЛ 3: 

КОМУНИКАЦИИ 
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Дневен ред  

 

Комуникации 

 

10:00-10:30 

10:30-11:30 

11:30-11:45 

11:45-12:55 

12:55-13:10 

13:10-14:20 

14:20-14:35 

14:35-15:45 

15:45-16:00 

Вовед  

Состаноци  

Кафе пауза 

Комуникации со внатрешни и надворешни партнери 

Пауза 

Односи со јавност 

Кафе пауза 

Лобирање 

Заклучок и евалвација 

16:00-16:45 Ручек 
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Сесија 1 

Вовед 

Цел Да се запознаат учесниците со дневниот ред, да се 

потсетат на правилата и да се создаде работна 

атмосфера. 

Очекувања Учесниците ќе се запознаат со целите на обуката, 

дневниот ред и начинот на реализација на работилницата. 

 

 
 

 

Чекори 
 

Времетраење 

1. Вовед 5’ 

2. Преглед на целите и дневниот ред  10’ 

3. Игра за загревање 15’ 

Вкупно времетраење: 30’ 

 
 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор,Слајд 1-2, дополнителен 

материјали-тест 
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1. Вовед  5 минути 

Обучувачот ги поздравува учесниците, накратко искажува чувство на 
задоволство заради заедничката работа на овој модул и ги запознава со 
темите во модулот Комуникации. 

 

2. Преглед на целите и дневниот ред  10 минути 

Се наведува генералната цел на модулот и конкретните цели кои се 

стремиме да ги постигнеме. Потоа, се дава преглед на дневниот ред и се 

покажува како ќе се остварат целите на обуката. 

A. Генерална цел 

Генералната цел на работилницата е подобрување на вештините на квалитетно 

комуницирање во училиштето, но и со сите засегнати страни од нивното 

опкружување (локалната заедница, бизнис секторот, медиумите, донаторите, 

невладиниот сектор и сл).  

Б. Конкретни цели 

 Да се подобрат вештините на организирање и водење на ефикасни и 

ефективни состаноци, водење на поттикната дискусија 

 Да се подобрат вештините на квалитетна комуникација во училиштето и со 

опкружувањето 

 Да се подигне сензитивноста за важноста од подобрувањето на начинот на 

изразување во комуникација со партнерите 

 Да се запознаат со важноста на квалитетните односи со јавноста и 

развивање на вештини за организирање на активности од оваа област 
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 Да се подобрат вештините за лобирањето за училиштето 

В. Дневен ред 

Накратко, се запознаваат  учесниците со дневниот ред, сесија по сесија, и  

им се објаснува кога ќе има паузи за кафе и за ручек и кога се планира  

завршување на обуката.  

Реална придобивка од оваа работилница за училишниот одбор е заеднички 

да го поминат денот размислувајќи за прашањата поврзани со 

комуникациите и нивната важност во работата на училишниот одбор, со цел 

тоа да им помогне при извршувањето на нивните надлежности. 

Од особена важност е да се подигне свеста за важноста на личниот 

придонес на секој член во УО во градењето на квалитетна 

комуникација,важноста на постојаната  само- перцепција, самокритиката и 

воспоставување на систем на самоконтрола. 

Работата на работилницата ќе се одвива во 6 сесии во кои се обработуваат 

темите низ презентации на теоретски основи, практични вежби и 

изведување на заклучоци. 

Во текот на работилницата ќе има три паузи, а ручекот е на крајот од 

обуката. 

Од учесниците се очекува внимателно следење на обуката, почитување на 

дневниот ред и временската рамка. 

 

3. Игра за загревање 15 минути 

На учесниците им се дава до знаење дека  работилницата треба да започне 

со ведрина која се состои во организирање на активност од забавен 

карактер, за да се креира пријатна атмосфера, во која секој се чувствува 

пријатно да ги искаже своите ставови или да ја одигра својата улога, и дури 

потоа постепено да се фокусираат на темата на обуката. Во таа насока е и 
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тестот кој се заснова на само- евалвацијата за дефинирање на силните и 

слабите страни во комуникацијата што претставува и основа за 

размислување за позитивни промени и подобрување на стилот на 

комуникација. 

По краток вовед за важноста од познавањето на комуникациските вештини 

во животот на секој човек, а особено во процесот на реализација на 

надлежностите на УО на учесниците им се нагласува и важноста на личниот 

придонес на секој член во градењето на квалитетна комуникација со 

партнерите на училиштето. 

Во вежбата која е приложена во продолжение се претставени две листи на 

зборови кои се спротивни по значење и ги опишуваат силните и слабите 

страни во комуникацијата. На учесниците најпрво им се објаснува вежбата, 

а потоа ко-обучувачот ја доставува вежбата до секој учесник. Со впишување 

на  „X― во квадратчињата учесниците треба да означат како најчесто се 

однесуваат при неофицијален разговор: дали нивниот одговор е поблиску 

до едната или другата крајност? 

По пополнување на тестот учесниците треба да ги поврзат со линија во 

вертикална насока пополнетите полиња со „X―. Со тоа ќе се добие 

искршена линија која ќе ги претставува јаките и слабите страни во 

комуникацијата на испитаникот. Силните страни се од левата страна, а 

слабите од десната. 
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Вежба 1 

Тест за силни и слаби страни во комуникација 

Подолу се две листи на зборови кои се спротивни по значење. Со впишување на  „X― во 

квадратчињата означете како најчесто се однесувате при неофицијален разговор: дали е 

вашиот одговор поблиску до едната или другата крајност? 

 

Кога зборувам во неофицијален разговор, јас сум... 

 

мирен и воздржан       нервозен и лесно се возбудувам 

имам самодоверба, независен и сигурен       несигурен, исплашен 

ориентиран кон партнерот       авторитативен 

ориентиран кон целта       непостојан (променлив) 

сталожен, пријатен       незадоволен, нерасположен, агресивен 

објективен , непристрасен       субјективен, пристрасен 

трпелив       нестрплив 

пријателски настоен       непријателски настроен 

воспоставувам контакт       избегнувам контакт лице в лице, гледам на долу 

добар слушател       прекинувам, не сум концентриран 

флексибилен       нефлексибилен 

со разбирање,емпатичен       површен, плиток 

резервиран       несериозен, зборувам во туѓо име 

сакам да ги пофалам другите       немам желба да ги пофалам другите 

способен да решам проблем       неспособен да решам проблем 

 

 

Откако ќе одговорите на сите прашања со линија поврзете ги полињата што сте ги 

обележале со „X―. 
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Сесија 2 

Состаноци  

Цел Да се поттикне дискусија за состаноците во училиштето и 

да се подобри ефикасноста и ефективноста во 

организирањето и водењето на состаноците. 

Очекувања Учесниците ќе се запознаат со правилата на организирање 

и водење на успешен состанок и ќе станат свесни за 

проблемите поврзани со состаноците и начините за нивно 

решавање. 

 
 

 

Чекори 
 

Времетраење 

1. Вовед  5’ 

2. Презентација (3-6) 10’ 

3. Поттикната дискусија  15’ 

4. Презентација (8-14) 25’ 

5. Резиме на сесијата 5’ 

Вкупно времетраење: 60’ 

 
 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор, флипчарт хартија, самолепливи 

ливчиња, фломастери 

Слајдови 3 - 14 
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1. Вовед  5 минути 

Обучувачот ги запознава присутните со целите на оваа сесија и со 

областите кои ќе бидат опфатени:  

• Правила за организирање и водење на ефикасни и ефективни 

состаноци, важноста на фазата на подготовка на состанокот, како 

и чекорите во организирање и водење на состаноците. 

• Демонстрирање на методот на водење на поттикната дискусија од 

страна на обучувачот, на тема која е позната и од интерес за сите 

учесници, а важна за училиштето. 

2. Презентација 10 минути 

 

Состаноците се мегдан каде еден водач може да стане голем лидер или да 

ја изгуби позицијата. Нема втора шанса за прв впечаток, вели една 

поговорка, значи, за секој состанок водачот треба да се подготви 

максимално, да ги предвиди со помош на професионалната интуиција сите 

евентуални препреки, кои можат да го променат текот на состанокот и да 

се подготви со стабилност да се справи.  

Состанокот е форма на групна работа, каде се разменуваат информации се 

решаваат проблеми, се развиваат креативни идеи, се донесуваат одлуки. 

или можеби се губи време. Една од најчестите поплаки што се слушаат од 

вработените во повеќето организации се однесуваат на состаноците...„тие 

одземаат преголем дел од нашето скапоцено време―. Ако вработените 

кажуваат вакви работи, тоа зборува лошо за самата организација. 

Состаноците се важни затоа што тие се местото каде што се гради 
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културата и амбиентот во една организација. Состаноците се еден од 

начините преку кој организацијата им кажува на вработените: „Ти си член." 

Правилата за организирање на ефикасен и ефективен состанок се: 

 Добра подготовка на состанокот 

 Извори на квалитетни информации 

 Избор на учесници 

 Дефинирање на целта на состанокот 

 Дневен ред 

 Соодветен термин и место на реализација 

 Подготовка и доставување на потребни материјали 

 Разумна  временска рамка на состанокот 

 Однапред дефинирани правила на водење на состанокот 

 Примена на комуникациски вештини 

 Водење на поттикната дискусија 

 Справување со различни типови на дискутанти 

 Генерирање на идеи 

 Консензуално одлучување 

 Водење на записник 

3. Поттикната дискусија на тема 15 минути 

Обучувачот одбира тема која ја смета за особено важна за учесниците, до 

која може да дојде по пат на претходно водени дискусии. Една од темите 
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кои се од есенцијална важност за училиштата е  хигиената во училиштето. 

Поттикнува на дискусија на почетокот за тоа што учесниците сметаат дека е 

најважно за почнување со реализација на наставата, за да дојде до темата 

која ќе се разгледува продлабочено. Потоа тренерот ги повикува да ги 

искажат своите размислувања користејќи се со методите за водење на 

поттикната дискусија. 

Го поставува прашањето : Што се случува со хигиената во училиштето? 

После секој коментар, обучувачот парафразира и повторно повикува за 

дискусија: Што уште? Дали некој мисли поинаку? 

Да слушнеме различни мислења? 

Да слушнеме некој што не кажал свое мислење во врска со ова прашање?  

По секој коментар обучувачот доколку не се наведат аргументи за 

сопственото мислење, прашува - Што од тоа што го слушна те наведе да 

кажеш, мислиш?; Што од тоа што го виде те наведе да... 

Обучувачот поврзува слични коментари, ги нагласува различностите во 

гледањето и резимира што искажале учесниците, додека ко- обучувачот го 

запишува резимето на флипчарт. 

Обучувачот го открива слајдот со елементите на поттикнатата дискусија 

откако учесниците ќе се искажат за тоа забележале во водењето на 

поттикнатата дискусија. 

 

 

4. Презентација 25 минути 

Презентацијата продолжува со дефинирање на елементите на поттикнатата 
дискусија. Обучувачот ја нагласува важноста од поседување вештината за 
водење на поттикната дискусија на состаноците, во прилог на демократски 
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амбиент и поквалитетни резултати. Фасилитаторот додека ја водеше 
поттикнатата дискусија се служеше со: 

-поставување прашања 

-активно слушање 

-парафразирање 

-поврзување 

-говор на телото 

-консензус, взаемно решение 

Активното слушање и парафразирањето се основа за подобро разбирање, 
покажување на почит и добивање на информации. Тие имаат за цел да 
овозможат: 

 - проверка дали говорникот и слушателот се на иста линија 

 - проверка дали има меѓусебно разбирање 

 - водење на дискусија на ниво на еднаквост 

 - повторување на коментарите со свои зборови 

Повратна информација е информација која може да се употреби за да се 
дознае како е разбрана пораката од оној кој ја примил.  

Состаноците претставуваат: 

 Мегдан на соработката, довербата и поддршката меѓу членовите на 
УО. 

 Огледало на рамноправниот, партнерски однос меѓу различните 
засегнати страни во составот на училишниот одбор, обрнувајќи 
внимание да се одвиваат без присуство на доминација. 

За состаноците е важно: 

 Да завршат со позитивни коментари 

 Взаемно да се испланираат активностите за подобрување 

 Да се одржува добра клима за комуникација 
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5. Резиме на сесијата:  5 минути 

Обучувачот ги поттикнува учесниците да се искажат како се чувствуваат во 

оваа сесија, што научиле  за себе и за другите во овој контекст, дали овој 

презентиран модел им дава појасна слика за состаноците и вештините на 

организирање и водење на состаноците и во подобрувањето на нивната 

ефикасност. Во 2-3 реченици да се резимира сесијата и да се воведат 

учесниците во следната сесија ќе биде фокусирана на Комуникации со 

внатрешни и надворешни партнери.  
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Сесија 3 

Комуникации со внатрешни и надворешни партнери  

Цел Да се запознаат со комуникацискиот процес и приодите за 

подигнување на комуникациските вештини 

 

Очекувања Учесниците ќе ја разберат важноста на  сопствениот 

придонес во креирањето на квалитетна комуникација со 

внатрешните и надворешните партнери 

 

 
 

 

Чекори 
 

Времетраење 

1. Вовед  5’ 

2. Презентација (16-25) 15’ 

3. Дискусија  10’ 

4. Презентација (27-33) 15’ 

5. Работа во групи 20’ 

6. Резиме на сесијата 5’ 

Вкупно времетраење: 70’ 
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Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор, флипчарт хартија, фломастери  

Слајдови 16-34 

 

 

 

1. Вовед 5 минути 

Обучувачот ги запознава учесниците со целите и областите кои ги опфаќа 

оваа сесија. Сесијата се фокусира на следните области: 

 Комуникации со внатрешните и надворешните партнери  

 Различните видови на комуникација 

 Важноста на емоционалната интелигенција во креирање на 

квалитетната комуникација 

 

2. Презентација 15 минути 

Процес на комуникација. Комуникацијата им е важна на менаџерите и на 

другите членови на една организација затоа што таа претставува процес 

преку кој се врши планирање, организација, водење и контрола. 

Комуникацијата е активност на која луѓето и посветуваат огромен дел од 

нивното време. Исто така, комуникацијата игра клучна улога во работата на 

менаџерите, и тоа: 

 Во делот на меѓучовечките односи; 

 Во делот на информирањето; 

 Во делот на одлучувањето. 
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Денес, зборот „комуникација― означува пренесување на информации, идеи, 

пораки или сигнали.  

Комуникацијата може да се дефинира на следниов начин: 

 Размена на идеи и информации помеѓу луѓето, 

 Споделување на информации или искуства помеѓу луѓе со користење 

на симболични пораки. 

Луѓето се во постојана комуникација со себе и со околината и кога се сами 

и кога се во заедница со другите. Со зборови или со невербални пораки, 

гестови , мимики.  

Во контекстот на организацијата луѓето имаат обврски од комуникациска 

природа кои се содржина на кодекси, дефинирани правила, кои ја 

наметнуваат потребата од прилагодување на сопствениот стил на 

комуникација заради поуспешна соработка на патот на постигнувањето на 

целите на организацијата. Секој член на УО е обврзан да го даде својот 

личен придонес во градењето на квалитетна комуникација и во рамките на 

УО, но и во училиштето и опкружувањето. Неодминливо е да се напомене 

дека искуството покажува дека има потреба од работа на подобрувањето на 

вештините и методите на комуникација со институциите на системот  во 

чии надлежности е квалитетот на работата на училиштата. Секако дека  од 

непроценлива важност е соработката со поддржувачите и донаторите. 

Со квалитетно комуницирање градиме рамноправен, взаемен однос за 

постигнување на заедничката цел 

Комуницирањето претставува: 

• Процес на размена на пораки (вербални или невербални), помеѓу 

најмалку две лица со одредена цел или намера 

• Секоја размена се одвива во рамки на некоја ситуација – контекст на 

комуникација 
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• За успешна комуникација, неопходно е да постои прилагодување на 

сите учесници на разновидните ситуации на комуникација 

Постојат повеќе видови на деловна комуникација: 

• Усна комуникација 

• Пишана комуникација 

• Телефонска комуникација 

• Електронска комуникација 

• Комуникација со медиуми 

 

Усната комуникација е важна бидејќи: 

• Овозможува дополнително појаснување на гледиштата на луѓето, 

• Осмислениот говор, содржински и во согласност со препораките на 

современата наука, може да има особено силен ефект во 

постигнување на определена цел. 

• Ја вклучува емоционалната интелигенција како основа за 

воспоставување на квалитетна комуникација 

 

Пишаната комуникација е најчесто користен медиум во деловната 

комуникација и треба да биде составена како лесно разбирлив и јасен 

текст. Најкористени форми на пишана комуникација во деловната 

комуникација се: 

• Деловно писмо 

• Известување за внатрешна употреба 

• Соопштение за јавноста  
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Пишаната комуникација е сложена и исто толку осетлива на 

поседувањето на вештини на пишување на кратки, јасни, пораки со јасна 

содржина и цел, со позитивна нота. Поседување на богат речник, како и 

почитување на правила за пишана комуникација. 

 

Телефонската комуникација претставува брз начин на комуникација 

каде се има лесен пристап до информации.  

Културата на телефонското комуницирање подразбира: 

          - Лично претставување, 

- Наведување на  точното име и титула на лицето што го барате 

 - Јасност во говорот, тонот и содржината на барањето (информација, 

објаснување...) 

 - Користење на невербална комуникација – насмевка, ведрина, 

сочувствување, кои  соговорникот од другата страна на линијата ќе ги 

препознае, почувствува,  

 - Подзапирање, правење на паузи за да се добие одговор 

 - Водење на бележник за она што е кажано 

 - Поставување на прашање дали е разбрана пораката, обраќањето, и  

дали и кога може да се разговара повторно. 

 

Интернет комуникацијата е најдинамичното средство за комуникација 

денес. Едно училиште со цел да се отвори кон светот и непречено да 

комуницира, треба да користи: 

• Електронска пошта 

• Интернет страница на училиштето 
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• Социјални мрежи (блогови, Facebook, Twitter) 

• Електронски весник 

Многу е важно да се нагласи внимателноста при интернет комуникацијата, 

да се внимава да не „излетаат„ зборови кои би направиле препреки во 

комуникацијата. 

Етиката во деловната комуникација се јавува како резултат на обидите 

критички да биде осмислено однесувањето на личноста во рамките на 

организацијата, нејзината вредност и можностите, како и принципите врз кои 

почиваат меѓучовечките односи во самата организација.  

Етиката вклучува учење за тоа што е правилно, а што погрешно. Етиката е збир на 

правила кои водат кон високо морално однесување и кои се јавуваат како основа 

за зачувување на организираниот начин на живот на поединците, а секој човек има 

потреба од правила кои ќе бидат рамка за однесувањето 

3.  Дискусија 10 минути 

Обучувачот поттикнува дискусија за дефинирање на внатрешните и надворешните 

партнери. По кратката дискусија обучувачот го открива слајдот на кој се 

обележани партнерите (и внатрешните и надворешните, но не се одвоени) и 

заедно со групата ги нотираат одвоено. 

 

4.  Презентација  15 минути 

 

Овој дел од презентацијата се фокусира на важноста од воспоставување на 

квалитетна комуникација со партнерите. Комуникацијата со партнерите вклучува: 

• Поттикнување соработка 

• Градење доверба 

• Почитување на разликите 
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• Изразување на сопственото мислење 

• Сослушување на мислењето на другите 

• Почитување на принципите на еднаквост 

• Развивање на вештини за градење на интерперсоналните односи 

• Создавање на глобална стратегија за соработка со локалната заедница. 

• Одржливост на односите во сите животни ситуации 

• Градење на мрежи за соработка и поддршка на долги патеки 

 

 

 

За комуникацијата со внатрешните партнери е важно: 

• Поттикнување на лојалност кон училиштето - Ние/Нас/Наше 

• Споделена - НИЕ одговорност 

• Ние работиме заедно заради: 

- постигнување на заедничките цели 

- справување со разликите 

- подобрување на нашиот  статус 

 

За комуникацијата со надворешните партнери е важно: 

• Пренесување на јасна порака 

• Споделена - НИЕ одговорност 

• Креирање можности за појаснување 

• Градење на можност за взаемна полза 

• Здрави интерперсонални односи 

• Отсуство на секаков вид на доминација 
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Развиената емоционална интелигенција е многу важна во градењето на 

квалитетната комуникација, бидејќи претставува: 

• Способност на личноста успешно да управува со своите чувства  

• Способност за соодветно да одговара на чувствата на своите соговорници 

 

5. Работа во групи 20 минути 

Најпрво објаснете им ја вежбата на учесниците. Не ги делете во групи пред 

да им ја објасните задачата. За да ги поделите учeсниците во групи можете 

да користите една од вообичаените техники. 

Учесниците ќе работат поделени во 2 групи. 

Група 1: Задачата на првата група ќе биде да ги дефинира позитивните и 

негативните начини на изразување во комуникацијата со внатрешните 

партнери. Начините ќе бидат нотирани на флипчарт хартија.  За подготовка 

на својата презентација групата има 10 минути, а за презентирање на 

истата пред останатите учесници има 5 минути. Групата сама ќе одбере 
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свој претставник кој ќе ја реализира презентацијата пред останатите 

учесници. 

Група 2: Задачата на втората група ќе биде да ги дефинира позитивните и 

негативните начини на изразување во комуникацијата со надворешните 

партнери. Начините ќе бидат нотирани на флипчарт хартија.  За подготовка 

на својата презентација групата има 10 минути, а за презентирање на 

истата пред останатите учесници има 5 минути. Групата сама ќе одбере 

свој претставник кој ќе ја реализира презентацијата пред останатите 

учесници. 

 

6. Резиме на сесијата 5 минути 

Прашајте ги учесниците дали оваа сесија им помогнала да добијат појасна 

слика за комуникациите. 

Во 2-3 реченици резимирајте ја сесијата и кажете им дека следната сесија 

ќе биде фокусирана на Односи со јавност.  
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Сесија 4 

Односи со јавност  

Цел Да се запознаат учесниците со важноста од 

воспоставување квалитетни односи со јавноста. 

Очекувања Учесниците ќе се запознаат со различните приоди за 

креирање на односи со јавноста. 

 

 

 

Чекори 
 

Времетраење 

1. Вовед и дискусија 10’ 

2. Презентација  20’ 

3. Работа во групи 35’ 

4. Резиме на сесијата 5’ 

Вкупно времетраење: 70’ 

 
 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор, флипчарт, фломастери, 

дополнителни материјали(совети за пишување писмо, 

соопштенија за јавност и говор) 

Слајдови 36-45 
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1. Вовед и дискусија  10 минути 

Започнете ја сесијата со дискусија на следниве прашања:   

• На што најпрво помислуваме кога ќе слушнеме — односи со 

јавност? 

• Зошто се важни односите со јавноста? 

Обучувачот ги парафразира коментарите, а кообучувачот ги нотира на 

флипчарт и на крај ги чита пред групата. 

2. Презентација 20 минути 

Презентацијата ќе ги опфаќа следниве теми:  

• Што обезбедуваат односите со јавност за училиштето 

• Градење на имиџ 

• Развивање на план за односи со јавноста 

• Обезбедување на контакти 

• Соработка со невладин сектор 

Односите со јавноста се важни за: 

• Да се воспостави двонасочен процес на комуникација 

• Да се добијат повратни информации 

• Да се согледа како другите не перцепираат  

• Критиките и желбите на јавноста да бидат коректори на нашето 

поведение 
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Односите со јавноста се составени од сите облици на планирано 

комуницирање, внатрешно и надворешно, меѓу училиштето и нејзината 

јавност, за постигнување на специфични цели, од заеднички интерес. 

Односите со јавноста преку стратешкото планирање и комуницирање на 

долги патеки обезбедуваат: 

• Влијание  

• Доверба 

• Углед 

• Подобрен јавниот имиџ 

• Поволен медиумски третман 

 Планот за односи со јавноста се темели на: 

• Анализа на организацијата на училиштето (каде се наоѓа, каде сака 

да стигне) 

• Анализа на јавноста (кои се целните групи, кои се нивните интереси, 

можности)  

• Дефинирање на клучна порака (да се сублимира суштината на нашата 

цел, што ќе биде дел од секоја комуникација)  

• Креирање на стратегија/план за односи со јавност 

• Формирање на тим за односи со јавност 

• Формирање на училишна секција 

• Изработка на училиштен весник, брошура 

• Контакт со медиумите 

Со цел да се воспостави успешен контакт со јавноста, треба да се обезбеди: 

• Список со контакти на медиумите 
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 -  национални/локални телевизии – Совет за радиодифузија 

 -  дневни/неделни/месечни весници – Здружение на новинари 

 -  други публикации – Универзитетска библиотека 

• Список со контакти на невладини (граѓански) организации  

  -  Адресар на МЦМС 

• Список со контакти од бизнис заедницата 

• Список на клучни личности од локалната власт  

 - општински весник, информатор 

Цели на односи со јавноста на едно училиште се: 

• Презентирање на резултатите од некоја анкета 

• Доделување или добивање на награди 

• Промовирање на наградени ученици и/или наставници  

• Настан за прибирање донации, реновирање или отворање на нови 

простории 

• Организирање на „Денови на отворени врати‖ 

• Хуманитарни и еколошки акции 

• Да  се „спакува― добра приказна 

- таа да е во тековен интерес за јавноста 

- да ги проучите медиумите и да знаете кому да му ја понудите 

приказната 

- приказната да има емотивни елементи или некоја универзална 

вистина, да ја трогнете публиката 
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3. Работа во групи 35 минути 

Најпрво објаснете им ја задачата на учесниците. (Не ги делете во групи 

пред да им ја објасните задачата). За да ги поделите учесниците во групи 

може да користите некоја од вообичаените техники. 

Секоја од трите групи ќе има различна задача која ќе ја презентира пред 

останатите учесници: 

Група 1: Составете говор 

Група 2: Составете писмо 

Група 3: Составете соопштение за медиумите 

Секоја група има 20 минути за подготовка на својата задача. 

Кообучувачот ќе им даде дополнителни материјали со практични совети за 

реализирање на нивната задача. 

Откако учесниците од секоја група ќе ја подготват задачата претставникот 

на групата нека ја презентира пред останатите учесници. Секоја група има 

5 минути за презентација.  

Обучувачот поттикнува дискусија за презентациите, што беше добро, што 

може да се подобри. По завршувањето на презентациите учесниците 

добиваат дополнителни материјали кои ќе им помогнат во иднина 

поуспешно да ги реализираат истите задачи. 

5. Резиме на сесијата 5 минути 

Прашајте ги учесниците дали оваа сесија им помогнала да добијат појасна 

слика за важноста на односите со јавноста. 

Во 2-3 реченици резимирајте ја сесијата и кажете им дека следната сесија 

ќе биде фокусирана на Лобирање.  
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Сесија 5 

Лобирање  

Цел Да се утврдат основите на лобирањето и да се оспособат 

учесниците успешно да лобираат за своето училиште. 

 

Очекувања Учесниците ќе се запознаат со правилата на лобирањето  

и ќе можат стекнат увид во сопствените можности за 

вклучување во процесот на лобирањето. 

 

 
 

 

Чекори 
 

Времетраење 

1. Вовед  5’ 

2. Работа во групи 30’ 

3. Презентација  15’ 

4. Резиме на сесијата 5’ 

Вкупно времетраење: 55’ 

 
 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор, флипчарт, фломастери 

Слајдови 47-55 
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1. Воведна презентација 5 минути 

Презентацијата ќе ја опфати следните содржини:  

• Зошто се лобира 

• Директно лобирање 

• Правила за лобирањето 

• Лобисти 

Во воведната дискусија, обучувачот дава дефиниција за тоа што 

претставува лобирањето: 

• Уметност на убедување 

• Техника на креирање на стратегии 

• Влијание врз влијателните 

• Обид на поединец или група да влијае на одлуката на власта 

 

2. Работа во групи (3 групи) 30 минути 

Најпрво објаснете им ја задачата на учесниците. (Не ги делете во групи 

пред да им ја објасните задачата). За да ги поделите учесниците во групи 

може да користите некоја од вообичаените техники. 

Целта на вежбата е секоја група треба да даде дефиниција за следните 

теми: 

1. Потреби од лобирање 

2. Стратегии за лобирање 

3. Подрачја на лобирање 
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Овие теми се однапред испишани на флипчарт хартија и секоја група 

добива по еден флипчарт на кој треба да ја напише својата дефиниција за 

соодветната тема. Откако групата ќе заврши со првиот флипчарт го предава 

на друга група и зема кај себе флипчарт со ново прашање. Секоја група 

треба да одговори на трите теми и да ги запише тие одговори на секој од 

трите флипчарт хартии. Еден претставник од групата ги презентира 

одговорите кои се напишани на флипчартот на кој последно пишувала 

групата во која членува. 

За реализација на вежбата и презентацијата на одговорите учесниците 

имаат 30 минути. 

 

3. Презентација  15 минути 

Зошто да се лобира: 

• Луѓето кои работат заедно можат да направат разлика 

• Луѓето можат да ги менуваат законите 

• Лобирањето е демократска традиција 

• Лобирањето помага да се изнајдат реални решенија 

• На креаторите на политика им е потребна вашата стручност 

Лобирањето претставува процес со кој се влијае на резултатите на некоја 

политика, усвојување на некој закон или донесување на некој одлука. Со 

лобирањето може да се унапреди каузата и да се изгради јавна доверба. 

Лобирањето можеме да го разбереме како вид на тргување, каде се 

продаваат идеи, но одлуката за купување зависи од начинот на кој ќе биде 

претставена идејата. 

Под директно лобирање се подразбира: 

• Состаноци со луѓе на кои треба да се влијае 
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• Обезбедување на доволно информации за целите на лобирањето 

• Докажување на исправноста на она што се застапува 

• Преговарање со други лоби групи 

Правила на лобирањето се следните: 

• Да се одделат личностите од проблемот 

• Да се стави фокусот врз интересите, не врз позициите 

• Да се изнајдат мноштво опции пред да се одлучи што да се прави 

• Да се инсистира резултатот да се заснова врз објективни стандарди 

Лобисти се: 

• Луѓе кои се докажани во својата професија 

• Луѓе кои имаат углед кој е заснован на нивното знаење и искуство 

• Луѓе кои се сигурни во себе, доверливи 

• Луѓе со изразена самодоверба 

• Свесни за сопственото влијание врз другите 

• Можат да ги препознаат силните и слабите страни на другите 

• Имаат добар стил на однесување и комуницирање 

• Се залагаат за праведни решенија  

• Се зрели и решителни во секоја ситуација 

• Познатите  јавни личности може да помогнат 

Практични совети кои може да се искористат кога се лобира се следните: 

1. Утврдете ја вашата агенда и цели 
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 Точно знајте која тема ќе ја земете предвид. Не претерувајте 

со темите – задржете се на две до три. 

 Одлучете што би сакале да добиете од посетата т.е. заложба 

да се гласа за вашата тема, лидерство за темата или пак 

можеби ќе одлучите вашата посета едноставно да биде 

информативна. 

 При крајот одвојте време за муабет, но не претерувајте. 

Запомнете, тоа е ваша посета. 

 Доколку е групна посета, решете кој ќе ја започне дискусијата 

и ставете ја вашата агенда на масата. 

2. Закажете состанок со вашата целна група 

3. Слушајте внимателно 

 Поголемиот дел од лобирањето се состои од слушање, барање 

показатели за гледиштето на вашиот соговорник и пронаоѓање 

можности за обезбедување добри информации. 

 Доколку се среќавате со ―молчалив тип‖ вклучете го со 

поставување прашања. 

 Доколку се соочите со ―зборлив тип‖, барајте можности да го 

вратите на темата 

 

4. Бидете добро информирани и подготвени 

 Повеќето соговорници генерализираат, како и повеќето од нас. 

Сработете ја вашата домашна работа, но не чувствувајте дека 

треба да го знаете и најмалиот детаљ за прашањето. Искажете 

ги вашите лични чувства и искуство секогаш кога е соодветно. 

Поврзете го со загриженоста на вашите пријатели и членови на 

заедницата. 
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 Знајте кога треба да признаете ―не знам‖ и да понудите 

доставување на понатамошни информации. 

 Бидете отворени за против-аргументи, но немојте да се лепите 

за нив. Немојте да бидете аргументативни или 

конфронтациски настроени. 

5. Не зборувајте премногу долго 

 Обидете се да ја заокружите темата. Доколку го чуете она на 

што сте се надевале, изразете ја вашата благодарност и одете 

си. Доколку навлезете во ќорсокак, дури и ако сте разочарани 

од средбата, заблагодарете и/му се. Напуштете ја 

просторијата за да можете да продолжите со дискусијата 

другпат. 

6. Првиот состанок е за да изградите контакт 

 Доколку соговорникот е добар за темата во која и самиот сте 

вклучени или ја поддржувал вашата позиција во минатото, во 

текот на посетата кажете му дека го почитувате тоа. 

 Доколку станува збор за спротивното, сетете се на изразот 

―нема постојани пријатели, нема постојани непријатели‖. Еден 

ден за некоја тема која ќе ви биде важна, може тој/таа ќе ве 

поддржи. Во меѓувреме, вашата посета може ќе го спречи 

соговорникот да стане активен противник. Со други зборови, 

можеби ќе помогнете да ја намалите жештината на другата 

страна. 

7. Одржувањето на контактот е многу важно 

 По посетата, испратете порака со која ќе се заблагодарите. 

Доколку на состанокот се направени заложби, повторете уште 

еднаш како вие сте ги сфатиле. Доколку биле присутни и 

други луѓе од персоналот, исто така пишете им ним. Често тие 

можат да бидат важни сојузници. 
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4. Резиме на сесијата:  5 минути 

Прашајте ги учесниците дали оваа сесија им помогнала да добијат појасна 

слика за дефинирањето на процесот на лобирање. 

Во 2-3 реченици резимирајте ја сесијата и нагласете ги најважните 

компоненти на лобирањето.  
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Сесија 6 

Заклучок и евалвација  

Цел Резимирање на сите сесии, следните чекори, задача за 

менторската средба и евалвација на работилницата. 

Очекувања На учесниците ќе им биде зададена задачата која ќе се 

работи самостојно и во текот на менторските сесии. На 

крајот на сесијата од нив ќе се очекува да дадат повратна 

информација за квалитетот на работилницата. 

 
 

 

Чекори 
 

Времетраење 

1. Заклучоци 5’ 

2. Задача 5’ 

3. Евалвација на работилницата 5’ 

Вкупно времетраење: 15’ 

 
 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор 

Слајдови 56 

Образец за евалвација 
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1. Заклучоци  5 минути 

Потсетете ги учесниците за она што беше дискутирано на денешните сесии 

и заеднички донесете заклучоци. 

2. Задача 5 минути 

Запознајте ги учесниците со задачата за менторската средба и нагласете им 

дека таа е важен чекор за да бидеме сигурни дека она што било научено за 

време на работилницата ќе биде и соодветно применето. 

Задачата треба да ја изработат заеднички сите учесници на работилницата. 

Да се нагласи важноста од формирање на тимови кои ќе бидат носители на 

заедничката активност. 

Тимовите треба да организираат настан за собирање дополнителни средства и 

да подготви план за реализирање на истиот (цел, целни групи, организација на 

настанот, поделба на задачите, контакт со внатрешни и надворешни 

партнери, однос со медиумите) 

Најуспешниот училиштен одбор ќе добие награда од ПЕП. Успешноста ќе 

биде оценувана според повеќе критериуми (на пр. кој ќе вклучи најмногу 

ученици, ќе собере најмногу средства, ќе има најдобра медиумска 

покриеност итн.)  

Обучувачот треба усно да им образложи дека за менторската средба треба 

да го имаат подготвено планот за организирањето на настанот, а 

одржувањето на настанот треба да биде најдоцна до крајот на училишната 

година. 
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3. Евалвација 5 минути 

Објаснете им на учесниците дека ова е последна активност во 

работилницата. Кажете им дека целта е да се направи кратка евалвација на 

првиот модул од обуката. 

Поделете им ги обрасците за евалвација и охрабрете ги слободно да ги 

напишат нивните коментари кои ќе придонесат за подобрување на следните 

работилници. 

Заблагодарете им се на учесниците за нивното присуство и поттикнете ги 

да ја завршат задачата. Договорете се за датумот на менторската сесија во 

следните две недели и начелно договорете се за одржувањето на следната 

обука.  
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МОДУЛ 4: 

ЗАКОНОДАВСТВО И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА КВАЛИТЕТ 
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Дневен ред  

 

Законодавство и обезбедување на квалитет 

 

 

10:00 – 10:10 

10:10 – 11:15 

11:15 – 11:30 

11:30 – 13:00 

13:00 – 13:20 

13:20 – 14:45 

14:45 – 15:00 

15:00 – 16:00 

16:00 – 16:15 

 

Вовед 

Општи насоки на законодавство 

Кафе пауза 

Закон за основното образование 

Пауза 

Подзаконски, интерни акти и други закони 

Кафе пауза 

Обезбедување на квалитет 

Заклучок и евалвација 
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Сесија 1 

Вовед 

Цел Да се запознаат учесниците со дневниот ред и да се 

создаде работна атмосфера. 

 

Очекувања Учесниците ќе се запознаат со целите на обуката, 

дневниот ред и начинот на реализација на работилницата. 

 

 
 

 

Чекори 
 

Времетраење 

1. Вовед 5’ 

2. Преглед на целите и дневниот ред  5’ 

Вкупно времетраење: 10’ 

 
 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор,Слајд 1-3 
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1. Вовед  5 минути 

Обучувачот ги поздравува учесниците, накратко искажува чувство на 

задоволство заради заедничката работа на овој модул и ги запознава со 

темите во модулот Законодавство и обезбедување на квалитет. 

2. Преглед на целите и дневниот ред  5 минути 

Наведете ја генералната цел на модулот и конкретните цели кои сакате да 

ги постигнете. Потоа, дајте преглед на дневниот ред и покажете како ќе се 

остварат целите на обуката. 

A. Генерална цел 

Генералната цел на работилницата е зајакнување на капацитетот на УО од аспект 

на познавање и следење на законската регулатива и преземање на одговорност за 

обезбедување на квалитет во работата на училиштето 

Б. Конкретни цели 

Да се запознаат со основните поими на правната регулатива 

Да се запознаат со суштинските делови на Законот за основното образование 

Да се запознаат со начините за воспоставување на одржлив систем за следење 

и почитување на законската регулатива 

Да се оспособат за решавање на проблемски ситуации 

Да се запознаат со потребата од преземање на одговорноста во обезбедувањето 

на квалитет на работата на училиштето 
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В. Дневен ред 

Накратко, се запознаваат  учесниците со дневниот ред, сесија по сесија, и  

им се објаснува кога ќе има паузи за кафе и за ручек и кога се планира  

завршување на обуката.  

Реална придобивка од оваа работилница за училишниот одбор е заеднички 

да го поминат денот размислувајќи за прашањата поврзани со 

Законодавството и обезбедувањето на квалитет и нивната важност во 

работата на училишниот одбор, со цел тоа да им помогне при извршувањето 

на нивните надлежности. 

Работата на работилницата ќе се одвива во 6 сесии во кои се обработуваат 

темите низ презентации на теоретски основи, практични вежби и 

изведување на заклучоци. 

Во текот на работилницата ќе има три паузи, а ручекот е на крајот од 

обуката. 

Од учесниците се очекува внимателно следење на обуката, почитување на 

дневниот ред и временската рамка. 
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Сесија 2 

Општи насоки за законодавство 

Цел Да се запознаат со нивоата на законската регулатива во 

насока на воведување на систем кој претставува рамка на 

правила и одговорности во работата на институциите. 

 

Очекувања Учесниците ќе се запознаат со нивоата на законската 

регулатива во насока на воведување на систем кој 

претставува рамка на правила и одговорности во работата 

на институциите 

 
 

 

Чекори 
 

Времетраење 

1. Вовед  5’ 

2. Презентација (4-9) 20’ 

3. Резиме на презентацијата  10’ 

4. Вежба 25’ 

5. Резиме на сесијата 5’ 

Вкупно времетраење: 65’ 

 
 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор, флипчарт, фломастери 

Слајдови 4 - 12 
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1. Вовед  5 минути 

Обучувачот ги запознава присутните со целите на оваа сесија и со 

областите кои ќе бидат опфатени:  

 Нивоата на правната регулатива во Република Македонија 

 Начини на обезбедување на информации за промените на 

правната регулатива која е од интерес за училиштето 

2. Презентација 30 минути 

 

Уставот е највисок државен правен акт. Тој претставува рамка за 

донесување на законите. Зборот УСТАВ, значи ограничување. Токму тоа е и 

неговата улога, да го ограничува просторот на правната регулатива во една 

држава.  

Законодавен дом во државата е Собранието, односно Парламентот. Тој ја 

донесува законската регулатива која може да се подели на десетина 

области. Она што е во фокусот на нашиот интерес е областа „Јавни 

служби―, која можеме да ја поделиме на 8 сфери. Јавните служби имаат за 

цел, законски да го уредат она што државата треба да им го овозможи на 

граѓаните за нивно секојдневно функционирање. Во областа ЈАВНИ СЛУЖБИ 

спаѓа и образованието, а во овој дел донесени се 16 закони.  

 Закон за заштита на децата – Со овој закон се уредува системот, 

организацијата и начинот на обезбедување заштита на децата. 

 Закон за основно образование – Со овој закон се уредува 

задолжителното основно образование што се остварува во основните 

училишта, како и дејноста на основното образование како дел од 

единствениот воспитно-образовен систем. 



PRIMARY 

EDUCATION PROJECT 

 
 
 
 
 
 
 

Зајакнување на капацитетите на училишните одбори 
Проект за основно образование         
ул. Букурешка 91                   Тел: + 389 (0) 2 306-1620                
1000 Скопје                             Факс: + 389 (0) 2 306-1629 
                                        104                                                                                                                                                                                                                         

 

 Закон за средно образование – Со овој закон се уредува 

организацијата, функционирањето и управувањето во средното 

образование, како дел од системот на воспитанието и образованието. 

 Закон за стручно образование и обука – е дел од средното 

образование кое овозможува иницијално стекнување со прво, второ 

или трето ниво на стручни квалификации и е дел од пост- средното 

стручно образование и обука кое овозможува на лицата кои се 

стекнале со средно образование да се стекнат со четврто ниво на 

стручни квалификации.  

 Закон за високо образование - Со овој закон се уредуваат 

автономијата на универзитетот и академската слобода, условите и 

постапката за основање и престанок на високообразовните установи, 

системот за обезбедување и оценување на квалитетот на високото 

образование, основите за организација, управување, развој и 

финансирање на високообразовната дејност. 

 Закон за образование на возрасни – со овој закон со уредува 

организирањето, структурата, финансирањето и управувањето на 

системот за образование на возрасните кој е дел од единствениот 

систем за образование во РМ.  

 Закон за Биро за развој на образование - Бирото е надлежно за 

следење, истражување, унапредување и развој на воспитно-

образовната дејност во областа на предучилишното, основното, 

гимназиското, средното стручно и специјалистичкото образование, 

образованието на децата со посебни образовни потреби, 

образованието на возрасните, ученичките домови, како и за 

образованието на децата на граѓаните на Република Македонија во 

странство за учење на мајчиниот јазик и култура.  

 Закон за Просветната инспекција – надзор на спроведување на 

законите и оценка на квалитетот на работата на воспитно-

образовните установи.  



PRIMARY 

EDUCATION PROJECT 

 
 
 
 
 
 
 

Зајакнување на капацитетите на училишните одбори 
Проект за основно образование         
ул. Букурешка 91                   Тел: + 389 (0) 2 306-1620                
1000 Скопје                             Факс: + 389 (0) 2 306-1629 
                                        105                                                                                                                                                                                                                         

 

 Закон за ученички и студентски стандард - Под ученички и 

студентски стандард, во смисла на овој закон, се подразбира 

обезбедување на сместување, исхрана, здравствена заштита, 

учебници, превоз, стипендии и кредити, како и задоволување на 

работните, културните, воспитно- образовните, информативните, 

спортско- рекреативните и други заеднички потреби на учениците и 

студентите. 

 Закон за Педагошката служба - Педагошката служба е орган на 

државната управа во состав на Министерството за образование и 

наука која за унапредувањето на личниот, психолошкиот, 

социјалниот, културниот и воспитно- образованиот развој на децата и 

учениците, применува современи научни и стручни методи.  

 Закон за Државниот испитен центар – надлежности за екстерното 

оценување, државната и училишна матура, подготвување на ранг 

листи на наставници. 

 Закон за учебници во основното и средното образование – 

обезбедување на бесплатни учебници за основно и средно 

образование. 

 Закон за признавање на професионални квалификации - Со овој 

закон се уредуваат постапката и органите надлежни за признавање 

на професионалните квалификации за регулираните професии 

признати по принципот на автоматизам, како и постапката и органите 

надлежни за признавање на професионалните квалификации за 

регулираните професии кои влегуваат во генералниот систем на 

Република Македонија. 

 Закон за основање на национална агенција за европски образовни 

програми и мобилност - За остварување на Програмата за доживотно 

учење 2007-2013 и Програмата Млади во акција 2007-2013. 

 Закон за високообразовни институции на верските заедници 

 Закони за основање на високообразовни институции 
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Основно образование 

– Првиот закон за основно образование во самостојна Република 

Македонија е донесен во 1995 година. До 2008 година 

направени се 19 корекции (измени, дополнувања, одлуки на 

Уставен суд). Нов закон е донесен на 19.08.2008 год. До сега 

направени се 7 корекции, од кои 3 со одлука на Уставниот суд 

кои се однесуваат на воведувањето на веронаука. 

3. Резиме на презентацијата 10 минути 

Врз основа на претходно кажаното, доаѓаме до клучните карактеристики на 

законите во РМ.  

– Чести измени 

– Неконзистентност 

– Поголема достапност 

Честите измени негативно влијаат на спроведувањето и почитувањето на 

законите. Сепак, како релативно млада држава, се соочуваме со потребата 

за регулирање на областите кои ни се од витален интерес за развој, но од 

друга страна и заради приближување на Европската регулатива како земја 

која има кандидатски статус. Ова значи дека е неопходно усогласување на 

нашата регулатива со европската. 

Од друга  страна, во изминатите години е направен напредок во 

приближување и достапност на законите. Сите изданија на Службен весник 

се достапни заклучно со 31 декември претходната година, а на 

www.pravo.org.mk, уредно се постираат сите закони. Подзаконската 

регулатива е достапна на веб страниците на министерствата и другите 

државни органи.  

 

 

http://www.pravo.org.mk/
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4. Вежба  минути 

Вашата задача е да посочите: 

• Начини како училиштето ги следи промените на законската и 

подзаконската регулатива во училиштето 

• Начини на информирање на вработените во училиштето за законската 

и подзаконската регулатива 

• Начини на вршење проверки на познавањето и на почитувањето на 

законската и подзаконската регулатива  

Откако ќе продискутирате во групата за тоа кои се тие, одговорите треба да 

ги напишете на флипчарт хартија. Потоа еден претставник од вашата група 

треба да ги презентира одговорите пред останатите. 

За подготовка на презентацијата имате 10 минути, а за презентацијата 5 

минути. 

Целта на вежбата е да се дојде до заедничка идеја дека во училиштето 

треба да се формира тим кој ќе има задача да ја следи законската и 

подзаконската регулатива. Притоа да ги користи изворите на 

информации кои претходно се спомнати. Тимот ќе има задача во кратки 

црти да ги информира вработените (на заеднички состаноци, 

наставнички совет, синдикален состанок или специјални состаноци). 

Директорот на училиштето има задача согласно своите надлежности, 

при следење на работата на вработените лица да согледа колку се 

почитува законската регулатива и да дава упатства за подобрување на 

состојбите.  
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5. Резиме на сесијата:  5 минути 

Прашајте ги учесниците дали оваа сесија им помогнала да добијат појасна 

слика за законите и потребата од нивно почитување. Во 2-3 реченици 

резимирајте ја сесијата и воведете ги во следната сесија ќе биде 

фокусирана на Надлежности, права и обврски според Законот за 

основното образование.  
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Сесија 3 

ЗАКОН ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – 

НАДЛЕЖНОСТИ, ПРАВА И ОБВРСКИ 

Цел Да се запознаат со надлежностите, правата и обврските на 

УО, директорот, наставниците и родителите  

 

Очекувања Учесниците ќе ја разберат важноста на  од познавањето на 

надлежностите, правата и обврските 

 

 

 

Чекори 

 

Времетраење 

1. Вовед  5’ 

2. Презентација (13-21) 30’ 

3. Вежба – студија на случај 40’ 

4. Презентација (23-27) 10’ 

5. Резиме на сесијата 5’ 

Вкупно времетраење: 90’ 

 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор, флипчарт, фломастери  

Слајдови 13-27 
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1. Вовед 5 минути 

Обучувачот ги запознава учесниците со целите и областите кои ги опфаќа 

оваа сесија. Сесијата се фокусира на следните области: 

 Надлежности, права и обврски на УО 

 Надлежности, права и обврски на директорот на ОУ 

 Решавање на проблемска задача 

 Права и обврски на родителите 

 Права и обврски на наставниците 

2. Презентација 30 минути 

НАДЛЕЖНОСТИ НА УО 

 Состав — согласно Законот, 9 члена, од кои 3 од училиштето, 3 од 

родителите, 2 од основачот и 1 од Министерството. 

 Мандат - три години, а за родителите е за период до завршување на 

основното образование на нивното дете, но не подолго од три 

години. 

 Претседателот на УО се избира со тајно гласање 

 Одлуките на УО се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот 

број членови. 

 Претставниците во УО од училиштето се избираат непосредно и тајно 

од страна на Наставничкиот совет. 
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 Претставниците на родителите ги избира Советот на родителите 

непосредно и тајно. 

 Постапката за избор на претставниците на вработените на основното 

училиште и родителите во училишниот одбор на училиштето се 

утврдува со статутот на училиштето. 

 Училишниот одбор на основното училиште: 

- донесува статут, годишна програма и извештај за работата на 

училиштето 

- донесува програма за развој на училиштето и програма за 

воведување на повисоки стандарди и други програми, 

- предлага финансиски план до основачот и завршна сметка до 

основачот, 

- ја спроведува процедурата за избор на директор 

- дава мислење до директорот за избор на наставниците 

- поднесува предлог до директорот за престанок на работниот 

однос на наставници кои не покажуваат задоволителни 

резултати 

- одлучува по приговорите и жалбите на вработените  

- одлучува по жалбите на ученици и родители 

- врши и други работи утврдени со статутот  

- УО за поднесените жалби мора да одлучи во рок од 15 дена од 

денот на поднесувањето на жалбата. 

НАДЛЕЖНОСТИ НА ДИРЕКТОРОТ НА ОУ 

 Директорот е одговорен за законитоста во работата и за материјално- 

финансиското работење на училиштето. 
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 Мандатот на директорот трае четири години, со можност за уште 

еден мандат. 

 Директорот ги врши следниве работи: 

- го застапува и претставува училиштето и е одговорен за 

законско работење, 

- ја организира, планира и ја води работата на основното 

училиште, 

- подготвува програма за развој на училиштето, 

- подготвува предлог на годишна програма за работа и е 

одговорен за нејзината реализација 

- одговорен е за остварување на правата и обврските на 

учениците, 

- врши избор, распоредување и одлучува за престанок на 

работен однос на наставници, стручни соработници и 

воспитувачи и друг административно- технички кадар согласно 

со законот, колективниот договор и актите на училиштето, 

- поттикнува стручно оспособување и усовршување на 

наставниците, стручните соработници и воспитувачи, 

- формира и раководи со училишната комисија за екстерно 

оценување 

- се грижи за соработката со родителите, 

- обезбедува извршување на одлуките на училишниот одбор, 

- донесува систематизацијата на работните места, 

- покренува постапка за дисциплинската одговорност на 

наставниците, стручните соработници и воспитувачи, 
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 - врши други работи согласно со закон и статутот на 

училиштето. 

 

3.  Вежба – студија на случај 40 минути 

За да започнете со реализирање на оваа вежба најпрво треба да се 

запознаете со случајот на ученикот Петар Петровски. Најпрво прочитајте ја 

одлуката на директорот за отстранување на ученикот Петар Петровски од 

училиште. Потоа прочитајте го решението на инспекторот. 

Вашата задача е: 

• Да пронајдете решение за случајот користејќи ја законската 

регулатива. 

• Да ги дефинирате последиците доколку случајот не се реши. 

Откако ќе продискутирате еден претставник од групата треба да ги 

презентира одговорите пред останатите. 

За подготовка на презентацијата имате 20 минути, а за презентацијата 5 

минути. 

Целта на вежбата е учесниците сами да дојдат до решението, односно да 

донесат одлука со која ќе го задолжат директорот на училиштето да ја 

повлече одлуката за отстранување на ученик од училиштето. УО е должен 

да постапи на ваков начин, а во спротивно треба да има предвид дека 

последицата е разрешување на директорот од страна на градоначалникот 

како и нивно разрешување од страна на основачот.  

4.  Презентација  10 минути 

ОБВРСКИ НА РОДИТЕЛИТЕ 

Родителот има обврска: 
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 да го запише своето дете во училиште, да достави потврда за 

примените вакцини и да му овозможи да ја исполни обврската 

за задолжително основно образование и воспитание 

 за секое изостанување на ученикот од настава да го извести 

раководителот на паралелката за причините за изостанувањето 

 да се јави на советување по покана на училиштето 

 да соработува со училиштето 

ПРАВА НА РОДИТЕЛИТЕ 

Родителите имаат право: 

 Да бидат информирани за сите активности во кои учествуваат     

нивните деца 

 Да бираат и да бидат бирани во органите и телата 

 Да учествуваат во активностите кои ги предвидува законот  

 самоевалуација,  

 процедура за напредување на наставници во звања, 

 процедура за преиспитување на работната способност на 

наставници 

ОБВРСКИ НА НАСТАВНИЦИТЕ 

 Реализирање на настава и други видови на организирана     

работа со учениците,  

 Подготовка за настава 

 Образување и воспитување на учениците 

 Соработка со родителите и вработените во училиштето 
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 Учество во екстерно оценување и само- евалвација 

 Водење на административниот дел од работата 

 Професионално усовршување 

 Следење на правилата на работното место 

 

ПРАВА НА НАСТАВНИЦИТЕ 

 Да бираат и да бидат бирани во органите и телата 

 Професионално да се усовршуваат 

 Да поднесуваат иницијативи 

 Активно да учествуваат во сите нивоа на работа 

 Да ги користат правата од работен однос 

 Да напредуваат во кариерата 

 Да бидат избрани на раководни функции 

 Да се организираат синдикално 

 

5. Резиме на сесијата 5 минути 

Прашајте ги учесниците дали оваа сесија им помогнала да добијат појасна 

слика за надлежностите, правата и обврските регулирани во Законот за 

основното образование. 

Во 2-3 реченици резимирајте ја сесијата и кажете им дека следната сесија 

ќе биде фокусирана на Други закони и акти. 
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Сесија 4 

ДРУГИ ЗАКОНИ И АКТИ 

Цел Да се запознаат учесниците со важноста на подзаконските 

и другите акти како и другите закони кои се од интерес за 

училиштето. 

Очекувања Учесниците ќе се запознаат со важноста на подзаконските 

и други те акти како и другите закони кои се од интерес за 

училиштето. 

 

 

Чекори 

 

Времетраење 

1. Вовед и дискусија 5’ 

2. Презентација  45’ 

3. Работа во групи 25’ 

4. Резиме на сесијата 10’ 

Вкупно времетраење: 85’ 

 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор, флипчарт хартија, фломастери,  

Слајдови 28-38 
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1. Вовед и дискусија  10 минути 

Обучувачот ги запознава учесниците со целите и областите кои ги опфаќа 

оваа сесија. Сесијата се фокусира на следните области: 

 Донесени подзаконски акти 

 Подзаконски акти во фаза на изработка 

 Други програмски акти 

 Права и обврски на училиштето кои произлегуваат од разни 

закони  

 Други закони 

2. Презентација 45 минути 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ 

 Правилник за формата и содржината на педагошката евиденција 

во основното училиште, како и начинот на нивното водење 

 Правилник за начинот на изведување на ученичките екскурзии и 

другите слободни активности на учениците од основните 

училишта 

 Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на 

професионалното досие на наставникот и стручниот соработник во 

основното училиште  

 Правилник за начинот на организирање и спроведување на 

екстерното проверување на учениците во основните училишта, 

начинот на формирање и работење на училишната комисија, 

тајноста на материјалот за екстерно проверување, начинот и 
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постапката на проверување на тестовите од училишната комисија, 

како и формата и содржината на извештајот. 

АКТИ ВО ФАЗА НА ИЗРАБОТКА 

 Начин на организирање на натпревари 

 Форма и содржина на годишната програма за работа на училиштето 

 Начинот на наградувањето и изрекувањето на педагошките мерки 

 Програма за советување на родители 

 Начинот на оценувањето и спроведувањето на испити 

 Начинот за реализација на интерактивната настава 

 Правилник за работно време 

 Програма за професионално усовршување 

 Начинот на стручното усовршување на наставниците во звања 

 Начинот и областите за вршењето на само- евалвацијата 

ДРУГИ АКТИ 

 Концепција за основното деветгодишно образование 

 Наставни планови и програми 

 Индикатори за квалитет на работата на основните и средните 

училишта 

 Чекори кон интегрирано образование во образовниот систем во РМ 

 Национална програма за развој на образованието во РМ 2005 - 2015 
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ДРУГИ ПРАВА И ОБВРСКИ НА УЧИЛИШТЕТО 

Зборувајќи за другите права и обврски, се цитира следната содржина и се 

поврзува со листата на закони кои учесниците ја добиваат во материјалите, 

објаснувајќи кои се целите на законите кои треба да се применуваат. 

 Да соработува со советниците од Бирото за развој на 

образованието  

 Да овозможува инспекциски надзор од надлежни инспектори 

 Да обезбеди услови за остварување на правата на учениците 

 Да соработува со Педагошката служба 

 Да соработува со Државниот испитен центар 

 Да врши прием, складирање, доделување и враќање на учебници 

 Да спроведува мерки за остварување на правата и обврските на 

вработените 

 Да ги регулира внатрешните односи во училиштето 

 Да преземе мерки за безбедност и здравје при работа 

 Да преземе мерки за заштита и спасување 

 Да преземе мерки за заштита на личните податоци 

ДРУГИ ЗАКОНИ 

 Закон за постапување по претставки и предлози 

 Да преземе мерки за заштита од пушењето 

 Да ја организира работата на училишната библиотека 

 Да ги почитува празниците 

 Да спречи судир на интереси 
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3. Работа во групи 25 минути 

Најпрво објаснете им ја задачата на учесниците. (Не ги делете во групи 

пред да им ја објасните задачата). За да ги поделите учесниците во групи 

може да користите некоја од вообичаените техники. 

Вашата задача е да: 

• Посочите/наброите интерни акти кои ќе ги регулираат и уредат 

односите, правата и обврските во училиштето, а кои може да ги 

донесе училишниот одбор.  

При реализирање на задачата започнете од приоритетите во училиштето 

кои сметате дека треба да се подобруваат. 

Откако ќе продискутирате во групата, одговорите треба да ги напишете на 

флипчарт хартија. Потоа еден претставник од вашата група треба да ги 

презентира одговорите пред останатите. Целта на секој посочен акт, 

презентерот треба да ја образложи. 

За подготовка на презентацијата имате 10 минути, а за презентацијата 5 

минути. 

Целта на оваа вежба е учесниците да идентификуваат слаба страна на 

училиштето и да посочат со кој интерен акт ќе можат да ја подобрат 

слабата страна. 

5. Резиме на сесијата 10 минути 

Прашајте ги учесниците дали оваа сесија им помогнала да добијат појасна 

слика за важноста на подзаконските акти, интерните акти и другите закони. 

Резимето на сесијата треба да се исцрпи од слајдот 36 и 37 од 

презентацијата. Имено, се посочува потребата тимот во училиштето да ја 

води активноста за следење и запознавање со законските одредби. Секако 
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дека ако треба да се работи правилно, најнапред треба да се научат 

правилата.   

Во 2-3 реченици резимирајте ја сесијата и кажете им дека следната сесија 

ќе биде фокусирана на Обезбедување на квалитет.  
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Сесија 5 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ 

Цел Да се запознаат учесниците со неопходноста за 

обезбедување на квалитет на работата на УО и 

училиштето. 

 

Очекувања Учесниците ќе се запознаат со неопходноста за 

обезбедување на квалитет на работата на УО и 

училиштето. 

 

 

 

 

Чекори 

 

Времетраење 

1. Вовед  10’ 

2. Презентација  45’ 

3. Резиме на сесијата 5’ 

Вкупно времетраење: 60’ 

 

 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор 

Слајдови 39-47 
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1. Вовед 10 минути 

Обучувачот ги запознава учесниците со целите и областите кои ги опфаќа 

оваа сесија. Сесијата се фокусира на следните области: 

 Квалитет на работата на УО 

 Квалитет на работата на ОУ 

 Само- евалвација 

 Интегрална евалвација 

 

2. Презентација  45 минути 

КВАЛИТЕТ ЗА РАБОТАТА НА УО 

За остварување на квалитет на работата на УО, се навраќаме на целите кои 

беа предвидени за сите 4 модули од оваа обука. Поединечно се навраќаме 

на сите цели, ги анализираме и правиме една ретроспектива на 

целокупната обука, поентирајќи дека сето досега кажано претставува 

подигнување на квалитетот на работата на УО.  

 Планирање и организација на работата на УО - цели 

– Да се детектираат силните страни и страните за подобрување 

на училишниот одбор; 

– Да се подигне јавната свест за образованието; 

– Да се констатира неопходноста на планирањето; 

– Да се определат стратешките документи кои ги изработува 

училиштето; 
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– Да се објасни процедурата за изработка на стратешки 

документи.  

 Финансии - цели 

– Да се детектираат изворите на финансии во училиштата; 

– Да се објасни процедурата за распределба на финансиските 

средства од централно и општинско ниво до училиштата; 

– Да се определат надлежностите на УО во однос на финансиите 

на училиштето; 

– Да се утврдат дополнителните средства за училиштето од 

домашни и странски извори; 

– Да се запознаат со процедурата на изработка финансиски 

планови за различни сметки на училиштето; 

– Да се објасни процедурата за проценка на техничката состојба 

на училишните објекти и утврдување приоритети за 

реновирање; 

– Практично да се подготви барање за инвестиции за конкретен 

приоритетен проект за реновирање.  

 Комуникации – цели 

– Да се подобрат вештините на организирање и водење на 

ефикасни и ефективни состаноци, водење на поттикната 

дискусија 

– Да се подобрат вештините на квалитетна комуникација во 

училиштето и со опкружувањето 

– Да се подигне свеста за важноста од подобрувањето на 

начинот на изразување во комуникација со партнерите 
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– Да се запознаат со важноста на квалитетните односи со 

јавноста и развивање на вештини за организирање на 

активности од оваа област 

– Да се подобрат вештините за лобирањето за училиштето  

 Законодавство и обезбедување на квалитет – цели 

– Да се запознаат со основните поими на правната регулатива 

– Да се запознаат со суштинските делови на Законот за 

основното образование 

– Да се запознаат со начините за воспоставување на одржлив 

систем за следење и почитување на законската регулатива 

– Да се оспособат за решавање на проблемски ситуации 

– Да се запознаат со потребата од преземање на одговорноста во 

обезбедувањето на квалитет на работата на училиштето 

КВАЛИТЕТ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО 

За подобрување на квалитетот на работата на училиштето одоговараат како 

директорот така и УО. Поради тое, неопходно е да се работи на: 

 Воспоставување на систем на одговорности 

 Правичен пристап за професионално унапредување 

 Почитување на законската регулатива 

 Мобилност во решавање на проблеми и ситуации 

 Воведување на инвентивности 

 Градење на култура 

 Самоевалуација 

 Интегрална евалуација 
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САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 Самоевалуацијата е склоп на активности за самостојно 

идентификување и оценување на состојбите во училиштето 

 Основни принципи 

– Добра организација 

– Целосна објективност 

– Транспарентност 

Согласно Законот, самоевалуација секое училиште е должно да направи на 

крајот на секоја втора учебна (наставна) година. Ова е многу важно. Засега 

на самоевалуацијата не и се дава голема важност од страна на училиштата, 

но нејзината цел доколку се постигне, ќе овозможи силен импулс за развој 

на училиштето. Се констатира потребата од дополнителни обуки за сите 

училишни структури за правилен пристап кон самоевалуацијата како 

инструмент односно процес за подигнување на квалиттеот. 

ИНТЕГРАЛНА ЕВАЛУАЦИЈА 

• Интегралната евалуација ја врши Државниот просветен инспекторат, 

еднаш на три години 

• Фаза на подготовка 

– Анкети, прашалници, обработка на документи 

• Фаза на имплементација 

– Инспекциски тим, 3-4 дена 

• Фаза на известување 

– Нацрт и конечен извештај, акциски план 

• Контролен надзор  

– Шест месеци по акцискиот план. 
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3. Резиме на сесијата:  5 минути 

Прашајте ги учесниците дали оваа сесија им помогнала да добијат појасна 

слика за обезбедувањето на квалитет во училиштето.  

Во 2-3 реченици резимирајте ја сесијата и нагласете ги најважните 

компоненти.  
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Сесија 6 

Заклучок и евалвација  

Цел Резимирање на сите сесии, следните чекори, задача за 

менторската средба и евалвација на работилницата. 

 

Очекувања На учесниците ќе им биде зададена задачата која ќе се 

работи самостојно и во текот на менторските сесии. На 

крајот на сесијата од нив ќе се очекува да дадат повратна 

информација за квалитетот на работилницата. 

 

 

 

 

Чекори 

 

Времетраење 

1. Заклучоци 5’ 

2. Задача 5’ 

3. Евалуација на работилницата 5’ 

Вкупно времетраење: 15’ 

 

 

Ресурси 

 

Лаптоп, ЛЦД проектор 

Образец за евалвација 
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1. Заклучоци  5 минути 

Потсетете ги учесниците за она што беше дискутирано на денешните сесии 

и заеднички донесете заклучоци. 

2. Задача 5 минути 

Запознајте ги учесниците со задачата за менторската средба и нагласете им 

дека таа е важен чекор за да бидеме сигурни дека она што било научено за 

време на работилницата ќе биде и соодветно применето. Задачата за оваа 

менторска средба е секој тим да ги дефинира придобивките од обуката, 

примена на придобивките, очекуваните резултати и показателите за 

квалитет на секој од четирите модули. 

Задачата треба да ја изработат заеднички сите учесници на работилницата. 

3. Евалвација 5 минути 

Објаснете им на учесниците дека ова е последна активност во 

работилницата. Кажете им дека целта е да се направи кратка евалвација на 

првиот модул од обуката. 

Поделете им ги обрасците за евалвација и охрабрете ги слободно да ги 

напишат нивните коментари кои ќе придонесат за подобрување на следните 

работилници. 

Заблагодарете им се на учесниците за нивното присуство и поттикнете ги 

да ја завршат задачата. Договорете се за датумот на менторската сесија во 

следните две недели и начелно договорете се за одржувањето на следната 

обука. 

 


