
КАКО ДО УСПЕШНИ
УЧЕНИЧКИ ИНИЦИЈАТИВИ

И АКЦИИ ПРЕКУ ПЛАТФОРМИ
ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА?

Што се ученички
иницијативи?

Воннаставни активности кои имаат за цел
поттикнување или постигнување позитивна
промена во средината.

Осмислувањето и спроведувањето на акциите треба, во најголем дел, да
биде иницирано и водено од учениците.

Доколку акциите се посложени, потребно е да се вклучат и други чинители
(на пр. родители, државни институции, приватен сектор, граѓански
организации, итн.).

Процесот на планирање, организирање и реализирање на акциите е целосно
прилагодлив за спроведување на далечина преку употреба на дигитални
алатки за комуникација и работа.

Чекори за успешно реализирање ученичка
иницијатива/акција на далечина

Планирање на акциите на далечина:

Избор на платформа/и на која ќе се одвива комуникацијата

Виртуелни дискусии за предизвиците со кои учениците се соочуваат во
нивното секојдневие и идеи за потенцијални решенија 

и/или

Електронски анкети помеѓу учениците и/или членови на заедницата

Евидентирање на заклучоците од подготвителните средби во виртуелни
папки, достапни за сите вклучени учесници преку заедничка група за
комуникација
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Изработка на онлајн прашалник со кој учениците ќе ги застапуваат своите
идеи пред соучениците, но и пошироката заедница

Проценка на потребните човечки, материјални и финансиски ресурси
потребни за спроведување на акцијата

Изработка на временска рамка за спроведување на акцијата и поделба на
задолженија/улоги

Евиденција на изработените планови и проценки во споделени виртуелни
папки

Подготовка за организирање на акциите:

Планирање на потребните ресурси преку:
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Аргументирано презентирање на предвидените решенија пред носителите
на одлуки преку виртуелни средби

Изработка на дигитални продукти (на пр. видеа, презентации, инфографици,
постери) и нивна промоција

Соодветен избор на дигитални алатки за спроведување на ученичката акција
(социјални мрежи, алатки за онлајн петиции, итн.)

Комуникација со претставници на медиуми и споделување информации за
пошироката јавност

Застапување пред релевантните засегнати страни:

Спроведување на ученичката акција на далечина:
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Целото Упатство за реализација на воннаставни активности преку платформи за учење на далечина во
основно образование е достапно на овој линк.

https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/Upatstvo-za-vonnastavni-aktivnosti-na-dalecina.pdf

