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Драги ученици и наставници,  

Во оваа публикација се дадени 14 примери од успешни ученички иницијативи реализирани во 14
училишта низ државата во текот на првото полугодие од учебната година 2019/2020. Главната цел
на „Примери на добри практики за ученички иницијативи“ е да понуди разновиден избор на успешно
реализирани ученички иницијативи, кои можат да послужат како појдовна инспирација и
осмислување на активности во вашето училиште и локалната заедница.

Учениците можат да ја користат публикацијата за да се информираат за начините на кои нивните
врсници од различни училишта идентификувале локални потреби и проблеми, како соработувале со
наставниот кадар во решавање на проблемите и механизмите кои ги користеле за создавање
партнерства со локалната заедница и бизнис секторот. Наставниците, низ примерите, можат да ги
увидат начините на кои можат да ги поддржат учениците во активностите за постигнување
позитивна промена во училиштето и заедницата, со цел формирање идни активни и одговорни
граѓани. 

Примерите поместени во оваа публикација беа издвоени како добри практики помеѓу 117 ученички
иницијативи спроведени како резултат на активностите коишто училиштата ги предвидоа во своите
годишни програми, со цел поттикнување на демократската клима во училиштето и развивање на
граѓанските компетенции на учениците преку практични активности во нивното училиште и/или
локална заедница. Изборот на примери е направен имајќи ја предвид регионалната застапеност на
училиштата, како и видот/темите на иницијативите. Активностите беа менторирани и надгледувани
од страна на советниците на Бирото за развој на образованието, и истовремено поддржани од
Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.  

На почетокот на публикацијата е даден краток преглед на основните принципи за секој од чекорите
кои учениците и наставниците ги спроведоа во текот на реализирањето на ученичките иницијативи,
како и Скалата на младинско учество на Роџер Харт според која беше оценувано ученичкото
учество во секој од издвоените примери.  

Придобивките од успешните ученички иницијативи се многубројни: учениците развиваат чувство за
проблемите во местото каде што живеат, поттикнати се на лична и општествена одговорност, ја
подобруваат својата самодоверба и градат чувство на припадност и лојалност кон училиштето/
заедницата.  

Се надеваме дека користењето на оваа публикација ќе ја поттикне вашата креативност, по што
самоиницијативно ќе креирате ученички иницијативи за решавање на проблемите/потребите со кои
се соочувате во секојдневниот живот во вашето училиште и локална заедница. Дополнително, се
надеваме дека ќе се стремите кон тоа ученичкото учество да биде на што повисоко ниво на Скалата
на младинско учество, со цел охрабрување и осамостојување на учениците за активно ангажирање
во заедницата. 

Поздрав,
Тимот на МЦГО

ПРЕДГОВОР

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

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

Име на училиште и општина во која се наоѓа

Вид на активност

Краток опис на активноста

Број на вклучени ученици

Број на вклучен училиштен кадар

За една ученичка иницијатива да биде успешна, потребно е да помине низ шест чекори кои заемно се
надополнуваат. Секој од избраните примери го објаснува начинот на спроведување на чекорите
направени во рамки на училиштата во кои се спроведени иницијативите. Подолу во текстот е даден
детален опис на принципите позади секој од чекорите.

Примери на добри практики за ученички иницијативи



Примери на добри практики за ученички иницијативи

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

Во овој чекор поттикнувано беше креативното размислување на учесниците и наставниците.
Ниту една идеја не беше потценувана, туку сите имаа можност да ги изложат своите мислења
и ставови. Во примерите што ќе ги прочитате, овој чекор беше спроведен на различни начини.
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

Наставниците ги водеа учениците од собраните информации да изберат еден проблем во чие
решавање би сакале да се ангажираат. Во сите примери, изборот беше направен на
демократски начин, мислењата на сите ученици беа земени предвид, а учениците беа
поттикнати да размислуваат критички и да ги аргументираат своите ставови. Процедурата за
избор во опишаните примери се разликуваше (на пр. анонимно гласање, јавно гласање, и сл.),
но во сите случаи пред финалниот избор претходеше групна дискусија во која секој имаше
можност да го искаже својот став. Како главна карактеристика на овој чекор се издвојува тоа
што на крајот на процесот беше потребно сите ученици да се согласат со избраниот проблем
и да не чувствуваат дека истиот им е наметнат од страна на возрасните.
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3 За успешно решавање на проблемите, учениците, помогнати од наставниците, направија
планови на активности кои треба да ги преземат. Плановите содржеа одговори на следните
прашања:

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?

Каква активност ќе правиме?
Кој ќе ни помогне?
Кога ќе ја направиме активноста?
Каде ќе ја направиме активноста?
Кого ќе вклучиме во активноста?
Колку средства ни се потребни? 
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4 Во овој чекор, учениците, заедно со нивните наставници, организираа младинска акција,
односно ученичка иницијатива за решавање на проблемот којшто учениците го
идентификувале во изминатите три чекори. Организираните акции најчесто се случуваа во
рамки на самото училиште, а често беа вклучени и членови на локалната заедница.  
Во сите примери, учениците преземаа конкретни активности со цел да го решат лоцираниот
проблем. При тоа, се поттикнуваше автономија на учениците во делувањето, слободно и
активно делување и третирање на младите како еднакви на возрасните. Во училиштата каде
учениците учат на различни наставни јазици, тие заеднички беа вклучени во сите чекори од
процесот. 

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?

5

Преку „бура на идеи“ за потребите/проблемите на учениците, систематски водена од
страна на наставникот
Преку разговор со членови на заедницата за нивните потреби
Спроведување анкета за мислења и ставови во врска со одреден проблем/состојба
Анализа на објави во медиуми, со цел да се идентификуваат локални проблеми 
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Примери на добри практики за ученички иницијативи

Во текот на реализирањето на планираните активности, учениците и нивните наставници
најчесто беа поддржани од страна на раководството на училиштето, претставниците на
стручната служба, како и родителите на учениците, претставници од локалната заедница и
бизнис секторот.

Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?
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Резултатите од опишаните добри примери на ученички иницијативи беа разновидни и многу на
број. Тие вклучуваа:

Какви резултати постигнаа учениците?

Физичка промена во средината (уредување, засадување, чистење),
Подобрување на состојбата на ранливи категории во општеството (лица во социјален
ризик, лица со посебни потреби, повозрасни граѓани, итн.),
Подигнување на свеста за одредено прашање (преку: кампања, марш, перформанс,
работилница итн.),
Покренување на одредено прашање на повисоко ниво (на пр.: дебата пред училишното
раководство, општинската администрација, државна институција/агенција преку директна
средба или праќање допис).
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Што научија учениците? Кои вештини ги стекнаа?

На крајот од ученичките иницијативи, учениците и наставниците беа поттикнати да одвојат
време за поврзување на спроведените активности (процеси и резултати) со знаењата и
вештините што ги стекнаа во текот на реализирањето на активностите. Најчесто, наставниците
ги водеа учениците низ процесот на рефлексија, преку поттикнувачки прашања:

Што научив(ме)/стекнав(ме)?
Како се чувствував(ме)?
Што беше успешно?
Што може да се подобри? 



Секој од издвоените примери исто така беше оценет и за нивото на вклученост на младите според Скалата
на учество на Роџер Харт, која е прикажана на слика 1. Примерите во оваа публикација, според
карактеристиките, се наоѓаат на нивоата од 6 до 8, што означува вистинско и автентично младинско учество.

Слика 1: Скала на младинско учество (Роџер Харт)
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Младите и
возрасните
заеднички

донесуваат одлуки

Младите
иницираат и
управуваатВозрасните

иницираат,
одлуките ги
носат заедно
со младите

Возрасните се
консултираат со
младите и ги
информираат

Младите се
назначени, но и
информирани

Токенизам

Декоризам

Манипулација

Младите
даваат идеи,
подготвуваат
активности и
ги канат

возрасните
да им се
приклучат.

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

поддршка и
веруваат во

младите луѓе и
во нивното
водење на

активностите.

Возрасните ја
даваат идејата,
но младите се
вклучени во
одлучувањето,
планирањето и
спроведувањето
на проектот.

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

спроведувањето. 
Младите
добиваат
повратна

информација за
нивните
мислења.

Возрасните
одлучуваат за
проектот, а
младите го
разбираат
проектот и

возрасните ги
почитуваат
нивните
мислења.

Младите
добиваат
некакви
улоги во

активностите,
но немаат
избор за тоа
што го прават
или како

учествуваат.

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

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

гласовите на
младите за
своја корист.



Со ракотворби до хумани дела

Примери на добри практики за ученички иницијативи

ОУ „Андреа Савески Ќиќиш“ - Тетово

Хуманитарен продажен саем на ракотворби со цел финансиска помош за
учениците со посебни потреби

На иницијатива на учениците од деветто одделение, спроведена е
работилница и анкета за да се согледаат вредностите и интересите младите.
Издвоени се вредностите кои се однесуваат на: здравјето, соработката,
хуманоста, слободата, и од таму произлегува иницијативата за спроведување
активности кои ќе имаат хуманитарен карактер. Улениците предлагаат да се
организира саем на кој ќе се прикажат нивни рачни изработки, збогатен со
саем на здрава храна, чии приход ќе биде наменет за децата со посебни
потреби кои учат во тоа училиште

21 ученик

10 наставници
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Пример 1:



Примери на добри практики за ученички иницијативи

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

Учениците од деветто одделение (вкупно 20), водени од наставникот по Граѓанско образование и
училишниот психолог реализираа работилница на која преку „бура на идеи“ учениците
разговараа и даваа предлози за вредностите кои се важни во животот на младите. Потоа низ
работа во групи, дискусии, разговор и споделување на мислења тие ги сублимираа и рангираа
вредностите. На тој начин тие дојдоа до сознание за тоа кои вредности се приоритетни и како тие
влијаат на однесувањето на учениците. 
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

Како резултат на работилницата, учениците ги одредија вредностите кои ги сметаат за
приоритетни. Како најзначајни беа издвоени: здравјето, соработката, хуманоста, слободата. Од
тука произлезе и идејата активностите кои ќе ги реализираат во рамки на ученичката
иницијатива да бидат од хуманитарен карактер. Изборот на активности е резултат на добро
водената дискусија за време на состанокот со претставниците на ученичката заедница. 
Избраните вредности и нивното рангирање спроведено за време на работилницата со учениците
од деветто одделение беше споделено со претставниците на Ученичката заедница и
Наставничкиот совет. Претставниците на Ученичката заедница ги разгледаа изнесените животни
вредности кон кои се стремат младите и врз основа на податоците, разговараа за начините на
кои тие може да се промовираат и применуваат во животот и работата на училиштето. На оваа
средба изнесени беа повеќе предлози.  Покрај предлозите што се реализираа како саемот за
храна и негување на традициите, беа понудени и предлози за реализирање на еколошка акција,
драматизација и дебата кои беа оставени да се реализираат во друга прилика. Одлуката со која
се согласи мнозинството беше да се организира настан чија главна цел ќе биде промовирање на
хуманоста. 
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Учениците испланираа да организираат хуманитарен
настан на кој (1) ќе прикажат дел од изработките кои ги
прават со наставникот по ликовно образование на
работилниците по ткаење, мозаик и линорез; и воедно
ќе оганизираат 2) саем на здрава храна. Приходот од
настанот, учениците решија да го наменат за децата со
посебни потреби кои учат во нивното училиште. 
Учениците, заедно со своите наставници, направија
план на активности кои треба да ги преземат за да се
реализираат вредностите кон кои се стремат
учениците во ова училиште, односно вредности кои за
нив се важни. Во планот се предвиде промоција на три
вредности, на следните начини: 
а) здравјето беше предвидено да се промовира преку
изработката на информативни плакати за здрава храна
како и подготовка на оброци од здрава храна; 
б) слободата беше предвидено да се промовира преку
креативното и слободно изразување на учениците во
изработката на графики, мозаици и килимчиња; и 
в) хуманоста беше предвидено да се промовира преку
собирање донации за соучениците од паралелките со
посебни потреби, преку продажба на изработките.
Собраните средства беа со цел обезбедување
дополнителни   материјали   за   учење   кои   беше

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?
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идентификувано дека недостасуваат, согласно индивидуалните потреби на учениците.
Планирањето и координацијата на ученичката иницијатива се реализираше преку Ученичкиот
парламент составен од 16 ученика од IV до IX одд. За секоја од предложените активности
направен беше и план за реализација кој е со различно времетраење. Поделбата на улогите во
тимовите беше направена според афинитетите и склоностите на учениците. Оние кои се
интересираат и имаат желба за делкање и обликување на камен, работеа на мозаикот, друга
група работеше на резбање на линолеум и создавање графика, а тие кои покажаа интерес и
склоност за ткаење на разбој - во групата ткајачи и група готвачи задолжени за здравата и
традиционална храна.
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Учениците во ова училиште превземаа конкретни активности со цел да ги промовираат
и негуваат животните вредности кои според истражувањето се важни во животот на
младите. При тоа, со помош на возрасните, тие ги реализираа своите планирани
активности: подготовка на храна, ткаење на килимчиња, составување мозаик, делкање
и печатење на графика. Активностите беа насочени кон промоција на трите најважни вредности
за учениците:
а) Здравје: Учениците, во соработка со наставничката по Биологија, подготвија плакати со
сликовит приказ на здрава и нездрава храна која се конзумира. Набавени беа здрави продукти
од кои учениците заедно со родителите и наставниците во период од една недела подготвуваа
оброци кои беа промовирани и продавана на саемот. На тој начин тие го актуелизираа
значењето храната врз здравјето на младите. 
б) Слобода: Оваа вредност учениците ја промовираа во креативното и слободно изразување
преку создавање на графичките слики и мозаици кои ги красат ходниците на училиштето, како и
преку традиционалното ткаење килими (и во текот на самиот настан). 
в) Хуманост: Сите изработки (храна, графика, мозаик, килими) беа ставени на продажба, а
собраните средства наменети за потребите од наставен материјал за соучениците од
паралелките со посебни потреби. 
Воедно, за време на настанот, се промовираа резултатите од анкетата за вредностите на
учениците, пред публика составена од наставници, ученици и родители-гости. 
Процесот на спроведување на активностите течеше спонтано, со взаемна соработка помеѓу
наставниците одговорни за активноста и учениците. Наставниците беа во улога на координатори,
а учениците беа активни носители и реализатори на идеите кои произлегува од нивна
иницијатива. Учениците беа третирани како партнери и нивните идеи целосно се реализираа.
Учениците самостојно одлучија средствата собрани од продажните штандови да бидат наменети
за нивните соученици - деца со пречки во развојот.

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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4А Додека подготвителните активности ги спроведуваа само учениците од деветто одделение,
крајниот настан беше поддржан од целото училиште. 
Дополнително, ангажиран е член на заедницата кој ги обучил учениците за техниката на ткаење,
а подготовката на храна била во соработка со родителите.  

Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?
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Активностите кои ги спроведоа учениците заедно со наставниците и училишното раководство
резултираа со промени во знаењата и промовирање на позитивни вредности.  
Веднаш по отворениот ден, изработените слики учениците ги изложија во Домот на културата и во
блиската кафетерија. Средствата од продадените слики ги наменија за учениците со посебни
потреби од нивното училиште. 

Какви резултати постигнаа учениците?

Ч
ЕК

О
Р 

6 Што научија учениците? Кои вештини ги стекнаа?

Училишниот психолог спроведе рефлексија по завршувањето на активностите, при што
одговорите на учениците биле доминантно позитивни. Тие чувствувале задоволство од
успешната реализација, покажувале голем интерес во спроведувањето на активностите кои сами
ги предложиле, покажале одговорно однесување и доследно извршување на сите задачи.
Видлива беше и соработката и меѓусебно дружење, големата гордост кога ги сублимираа
резултатите и видоа дека и тие можат да се организираат и да направат нешто сами, за
подобрување на состојбата на нивните соученици.

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 6 - Возрасните ја
даваат идејата, но младите се вклучени во одлучувањето, планирањето и спроведувањето на
проектот.



Детските права во училиштето и
општината

Примери на добри практики за ученички иницијативи

ОУ „Браќа Миладиновци“ - Струга

Истражување и презентација за состојбата со детските права во училиштето и
општината и застапување за почитување на правата

Водени од наставниците, учениците спроведуваат истражување за проектите
поврзани со детските права, во кои е вклучено нивното училиште и
интервјуираат претставници на институции одговорни за заштита на правата
на децата за да ги утврдат можностите за заштита на своите права.
Собраните и обработени информации ги презентираат пред бројни чинители
од општината, со конкретни барања за доследна заштита и почитување на
правата, особено на ранливите категории ученици

60 ученици од петто, осмо и деветто одделение

3 наставници кои го предаваат предметот Граѓанско oбразование на трите
наставни јазици (македонски, албански и турски), 3 стручни соработници и
наставници од одделенска настава (петто одделение)
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Пример 2:



Примери на добри практики за ученички иницијативи

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

За отпочнување со процесот, се формираше работен тим составен од директорот на
училиштето, стручните соработници, предметни и одделенски наставници. Тимот на почетокот
на учебната година ги запозна учениците од VIII и IX одделение со планот за организација на
„Отворен ден за граѓанско образование“ вклучен во Годишната програма за работа. Со цел да
се идентификуваат потребите, учениците кои беа заинтересирани за учество во планирањето и
реализацијата на активностите учествуваа во групна дискусија за давање предлози кои тие би
сакале да ги реализираат. Сите предлози беа запишувани на табла по што следуваше гласање.Ч

ЕК
О
Р 

1
Ч
ЕК

О
Р 

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

По дискусијата во која мислењата на сите ученици се земени предвид, секој ученик имаше право
да гласа за предлогот кој најмногу му се допаѓа. Предлозите кои добија најмногу гласови од
учениците беа: истражување и презентација за детските права во училиштето и општината и
мултикултурен уметнички перформанс.
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Земајќи ги предвид избраните активности, учениците, со помош на наставниците, одредија
четири групи за работа со соодветни задачи и временска рамка за нивно извршување (1 -
истражувачи, 2 - информатичари, 3 - презентери и 4 - уметници), по што секој ученик можеше да
одбере во која група сака да работи и какви задачи ќе извршува, во согласност со своите желби
и способности.

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?
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4 Во групата „Истражувачи“, учениците беа поделени во
две подгрупи. Едната подгрупа истражуваше за сите
проекти кои се работеле/работат во училиштето во
претходната и тековната учебна година, па за таа цел
ги интервјуираше одговорните лица за проектите во
училиштето и учесниците. Оваа подгрупа собираше и
податоци кои подоцна беа обработени и јавно
презентирани. Втората подгрупа работеше на задачата
„Детски права“ преку интервјуирање на: социјален
работник од Секторот за детска заштита, Јавен
Обвинител, Народен Правобранител, претставник од
локалната самоуправа, директорот и дефектологот во
училиштето.

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?
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4А

Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?

Собраните податоци беа искористени во подготовка на проектот „Детски права“ кој учениците го
изработија и самостојно го презентираа. Контактот и соработката на учениците со овие одговорни
лица беше на огромно задоволство на учениците. За остварување на овие контакти, учениците
добија помош и поддршка од наставниците и родителите. Групата „Информатичари“ работеше на
изработката на презентацијата во PowerPoint со помош на наставниците по информатика, а
групата „Презентери“ ги претстави наодите од истражувањето.
За уметничкиот перформанс, групата „Уметници“ работеше со одделенските наставници од V
одделение во соработка со наставникот по музичко и родителите кои помогнаа во обезбедување
на носии од различните етникуми кои се застапени во Струга како мултиетничка средина.
Сите четири групи беа од мешан етнички состав, па учениците меѓусебно соработуваа, си
помагаа и учеа едни од други без да прават разлики по етничка основа.



Примери на добри практики за ученички иницијативи
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Главен резултат од Отворениот ден е можноста за
детално претставување на работата на училиштето
пред сите засегнати страни (родители, надворешни
гости, претставници на локалната самоуправа,
претставници на образовни институции и други
членови на заедницата). Освен што беше нагласена
важноста на ученичките иницијативи за збогатување
на образовниот процес во училиштето, се зборуваше и
за потребата сите чинители да се вклучат во
поддршката на учениците и да им помогнат да станат
активни граѓани преку идентификување проблеми,
начини на пристапување кон возрасните и заедничко
наоѓање решенија.  

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

По реализираните активности, наставниците спроведоа дискусија со учениците за нивните
искуства во спроведувањето на активностите. Учениците вклучени во активностите истакнаа дека
се стекнаа со нови знаења за нивните права (кои се, кои институции се одговорни за нивното
спроведување и штитење, како учениците да се борат за своите права и сл.). Во своите
истражувања, учениците научија повеќе и за децата со посебни потреби, за проблемите со кои се
соочуваат во општеството, и потребата за поддршка на оваа ранлива група.  
Активностите на многу ученици им овозможија и да испробаат нови улоги (на пр. истражувачи,
јавни презентери), а со тоа да ја развијат својата самодоверба и самопочит, како и меѓусебната
толеранција и почитување, прифаќањето на различностите и разбирањето на еднаквоста.  
Спроведените активности им помагаат на учениците да научат како заеднички да им
пристапуваат на проблемите од заеднички интерес и како единството им помага за успешно
решавање на истите. Кај учениците посебен впечаток оставија средбите со претставниците на
институциите, поради можноста директно да се запознаат со нивната улога.  

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 6 - Возрасните ја
даваат идејата, но младите се вклучени во одлучувањето, планирањето и спроведувањето на
проектот.

Учениците добија можност јавно да покренат прашање од нивен интерес, односно почитувањето
на детските права. Истовремено, јавно им се обратија на надлежните лица и институции и
побараа одговори од нив на сите нивни прашања. Со ова, учениците ги развија своето знаење и
чувството на одговорност, што ќе им помогне за градење на подобар и поквалитетен однос кон
своите соученици, возрасните во училиштето, родителите и другите членови на заедницата.  
На завршната отворена дискусија поттикната од страна на учениците, претставниците од
надлежните институции дадоа и јавни ветувања за идни решенија за подобрување на условите за
работа за сите ученици и вработени во училиштето, како и за олеснување на престојот на децата
со посебни потреби во училиштето. 



Отворена училница за отворени
умови

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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ООУ „Владо Тасевски“ - Општина Карпош, Скопје

Уредување и разубавување на просторот во училиштето

Учениците иницираат уредување на „Училница на отворено - Наше место“
каде ќе можат да се дружат за време на одморите, но и да одржуваат
настава. Во реализацијата, покрај учениците и наставниците, се вклучуваат
и родители и невладин сектор. Активноста резултира со уреден дел од
училишниот двор, по мерка на учениците, наменет за дружење и учење

200 ученици и родители, носители на проектот се учениците од IX одделение,
но активно учество земаа голем број ученици од I до IX одделение

Постојана вклученост и активност од наставничката по Граѓанско образо-
вание и една одделенска наставничка. Преостанатиот кадар, повремено се
вклучува за време на акциските денови и на Отворениот ден за граѓанско
образование

Пример 3:



Примери на добри практики за ученички иницијативи

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

Учениците од VIII одделение, при реализација на наставните содржини „Волонтирање“ и
„Активно учество на младите во својата околина“ преку „бура на идеи“ за потребите и
проблемите на учениците даваа предлози за подобрување на условите во училиштето. Преку
дискусија, систематски водена од страна на наставникот учениците предложија создавање на
простор за учење и забава кој нема да биде стандарден, и ќе се наоѓа во училишниот двор.Ч
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

Идејата која беше „нафрлена“ во VII одделение, целосно беше прифатена од страна на
училишниот кадар, разработена и ставена во годишното планирање на училиштето за да се
реализира во текот на следната година, кога учениците беа IX одделение. Изборот на место во
дворот на кое ќе се наоѓа училницата, активностите, плановите за ѕидовите, плочникот,
елементите во училницата претставуваа координирана активност на наставниците, учениците и
родителите.
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На почетокот од учебната година се започна со
планирање на текот на активностите. Во септември
беше одржан состанок на двете одговорни наставнички
со Советот на родители, каде проектот беше претставен
пред родителите со презентација на планираните
активности и цели. Реакцијата на родителите беше
искрена и охрабрувачка, по што веднаш активно се
приклучија во планираните активности. 
Беше направена група за онлајн менаџирање на
проектот и комуникација помеѓу родителите и
наставниците. Дополнително, учениците имаа своја
онлајн група за комуникација со наставниците каде ги
испраќаа и дискутираа своите предлози и идеи.

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?

15

Од мноштвото идеи, прифатени беа оние за кои имаше средства и материјали за реализација, на
демократски начин со учество на сите ученици. 
Родителите донираа бои, четки, спрејови, лепак, но и стручни совети и помош околу
изведувањето на активностите. Исто така, донираа и големи количини стари автомобилски гуми
(кои станаа жардињери, масички и украсни елементи), како и палети (од кои се изработија клупи и
елементи за седење). Родител - архитект по професија, направи план за изгледот на училницата,
според кој се работеше на акциските денови. 
Бидејќи учениците од IX одделение, преку програмата по Граѓанско образование во текот на VIII
одделение веќе беа запознаени со значењето на невладиниот сектор и нивната улога во процесот
на граѓанско учество, решија да се обратат до претставници од невладиниот сектор. Тоа го
направија со испраќање на писмо - барање за поддршка, а потоа и состанок со претставниците од
Младински образовен форум (МОФ). На состанокот учениците, заедно со двете наставнички, им
ја претставија идејата за училница на отворено на претставници од МОФ, која тие веднаш ја
прифатија идејата и се вклучија во нејзината реализација со тим на млади луѓе, волонтери и
креативци од клубот Артивизам. 
Беа одбрани два акциски денови за реализација на идеите на учениците, а беше и прецизирана
поддршката од МОФ (покрај тим на волонтери, обезбедија и дел од боите, хортикултурно
уредување, земја и есенско цвеќе). Заеднички беа испланирани и муралите и графитите за
ѕидовите.
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Двата акциски дена за време на кои се уредуваше
отворената училница се реализираа во релаксирана
атмосфера, со голема посветеност од страна на учени-
ците, наставниците и родителите. Тие претставуваа
празник на ученичкиот активизам, преку работни актив-
ности и многу забава. 
Училницата беше свечено отворена на 20 ноември 2019
година, на Меѓународниот ден на детето и детските
права. Истиот ден се реализираше и Отворениот ден за
граѓанско образование во училиштето, со активности
како изработка на флаери со детски права, литературни
творби и уметнички дела на тема „Права на децата“,

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?
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Реализирана беше замислата за училница на отворено
наречена „Наше место“. Учениците имаа можност да ги
застапуваат своите идеи за училницата пред своите
соученици и возрасните.

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

Учениците, водени од страна на наставниците, направија рефлексија за спроведените активности
преку дискусија водена од страна на наставникот, а нивните искуства ги споделија и за време на
Отворениот ден за граѓанско образование. Како најважни искуства ги издвоија практичната
примена на наученото, покажување на младинскиот активизам на дело, волонтирање за
разубавување на средината во која учат и престојуваат, како и солидарност.

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 8 - Младите и
возрасните заеднички донесуваат одлуки.

игри без граници на игри нацртани на плочниците на училницата, снимени видео спотови за права
на детето кои се проектираа на видео бим, изведби на детски песни за детски права од најмалите
и сл. Проектот беше одлично медиумски покриен со интерес на мноштво портали, Радио МОФ,
телевизија Телма, ученичкиот весник „Наш Свет“ и многу други. 



Интерактивна настава за задоволни
ученици

Примери на добри практики за ученички иницијативи

17

ОУ „Елпида Караманди” - Битола

Едукативна активност од ученици-за ученици за развивање на граѓанските
знаења и вештини

Учениците од IX одделение реализираа часови на теми од Граѓанско
образование со нивните соученици од пониските одделенија (од прво до осмо
одделение), со цел да ја унапредат наставата и да ја прилагодат на потребите
на учениците. На тој начин, учениците кои беа во улога на наставници ја
увидоа комплексноста на подготовка и спроведување наставен час, како и
неопходноста на соработка и взаемно почитување помеѓу наставниците и
учениците за успешна реализација на наставата

736 ученици

5 наставници

Пример 4:



Примери на добри практики за ученички иницијативи

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

Стручната служба во училиштето се соочила со поплаки од страна на учениците за начинот на
реализација на наставата, која учениците сметале дека е премногу традиционална и недоволно
мотивирачка. Поаѓајќи од направената анализа на разговорите со ученици за начинот на
реализација на наставата по некои предмети, стручната служба, на предлог на наставничката по
Граѓанско образование одлучуваат, во соработка со учениците, да поттикнат активност за
наставата да ја направат поинтерактивна и поинтересна за учениците.Ч
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

Училишниот тим реализираше средба со учениците од деветто одделение и наставниците од
училиштето со цел да ги информира за начинот на адресирање на идентификуваниот проблем,
притоа барајќи идеи и сугестии за активности кои учениците можат да ги преземат. Учениците од
деветто одделение решија да се стават во улога на наставници и да реализираат часови
поврзани со теми од граѓанско образование во сите паралелки во училиштето. Од страна на
наставниците по наставниот предмет Граѓанско образование им беа понудени активности за
постигнување на цели од Граѓанско образование, според возраста на учениците, по што
учениците од деветто одделение направија избор во кое одделение (I до VIII) би сакале да ги
спроведуваат активностите. Исто така, учениците можеа да ги менуваат активностите, да
предложат нови и самостојно да направат избор на ресурсите кои ќе ги користат. Поддршка за
потребните ресурси учениците добија од училиштето и родителите.
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Учениците од деветто одделение, заедно со настав-
ничката по Граѓанско образование, изработија детален
план за наставните активности кои ќе се реализираат
во секое одделение и паралелка. Овој план содржеше:
начин на реализирање на активности, потребно време
за секоја активност, поделба на обврски (главен
носител на активности/поддржувач на активност),
потребни ресурси и сл.

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?

18



Примери на добри практики за ученички иницијативи
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За време на реализацијата на часовите во претпладневната и попладневната смена, часовите ги
следеа директорот на училиштето, претставниците на стручната служба, наставниците по
Граѓанско образование и другите наставници од смената (претпладне/попладне).  Родителите на
некои ученици од деветто одделение ги поддржале своите деца во улога на ученици -
наставници преку обезбедување материјална поддршка (хамери, хартија, и сл.). Помеѓу двете
смени, Ученичкиот парламент имаше средба со претставник од Општина Битола, кој исто така
посети неколку одделенија/паралелки и ја следеше реализацијата на час од ученици од деветто
одделение. 

Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?

19
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Учениците од деветто одделение во улога на настав-
ници, на крајот од часот поттикнуваа саморефлексија
кај учениците во одделението/паралелката каде ги
реализираа планираните активности за двата ча-
са. Учениците-наставници можеа да ја почувствуваат
одговорноста на професијата наставник, а учениците
од повисоките одделенија (во улога на ученици) ја
воочија потребата за подобрување на одговорноста и
дисциплината при повторно реализирање на часови од
нивни соученици, но и од наставниците. Во текот на
реализација на часот учениците од деветто одделение
покажаа еднаков однос кон сите ученици од одде-
лението/паралелката за која беа одговорни.

Какви резултати постигнаа учениците?
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Беше одлучено во секоја училница да се реализираат по два часа со секоја паралелка. Два до
три ученици од деветто одделение беа реализатори на наставен час со ученици од една
паралелка. На тој начин беа ангажирани сите ученици од деветто одделение како наставници
кои преку активности соодветни на возраста на учениците (од прво до осмо одделение)
постигнуваа цели од наставниот предмет Граѓанско образование на интерактивен начин.
Учениците од деветто одделение беа активно вклучени во реализација на избраните активности,
самостојно ги реализираа наставните часови и беа третирани како еднакви на возрасните. Во
текот на реализација на активностите во самата паралелка учениците соработуваа и се
договараа за секој следен чекор. При реализација на часовите, учениците има слобода и во
носење на одлука за промена на планот на реализација на блок-часовите. Во текот на часовите
покажаа способност на слушатели на учениците од друго одделение/паралелка при искажување
на своите мислења и ставови. 
Пример: Час во трето одделение 
Целта: „Развивање на детската фантазија и креативност за цртање, како и можност за изнаоѓање
решенија за секојдневните проблеми”, со учениците од трето одделение се постигна преку
реализација на содржината: “Ние сме волшебници!”. Учениците дискутираа на следните
прашања:
1. Што може обична личност да преземе кога има проблем? Што може да направи волшебникот?
2. Иако сме деца дали можеме да предложиме решенија преку нашите дискусии?
3. Какви одлуки можам да донесам? Како можам да помогнам?
4. Како може преку игра на улоги да се изнајдат решенија? Што научивме на овој начин?

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?



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

Од страна на Тимот за планирање и реализирање на иницијативата направена е евелуација за
реализираните активности преку прашалник за ученици за деветто одделение и ученици од
петто до деветто одделение. Учениците од деветто одделение учествуваа во спроведување на
анкетата и во обработка и анализа на податоците добиени со прашалниците. Од наодите
(Графикон 1 и Графикон 2) се гледа дека и реализаторите на активностите изразиле задоволство
од спроведеното (Графикон 1), но и учесниците биле задоволни од начинот на работа и би
сакале истата да се спроведува почесто (Графикон 2). 

Графикон 1 – Фреквенција на одговори од анкетата спроведена со учениците-реализатори на
наставните часови

Графикон 2 - Фреквенција на одговори од анкетата спроведена со учениците – учесници на
активностите

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 6 – Возрасните
иницираат активности, донесувањето на одлуките е заеднички со учениците.



Хуманитарен хепенинг за уредување
на училиштето и помош на соседите

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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ООУ„Јашар Беј Шкупи“ - Општина Чаир, Скопје

Продажен саем за собирање средства за уредување на училишниот двор и
помош на ученици кои претрпеле штети од земјотрес.

Ученичката иницијатива под мотото „Креираме - Делуваме Заедно“ започна
како активност за собирање средства за разубавување на дел од
училишниот двор. Поради вклученоста на голем број чинители од локалната
заедница, иницијативата доби и хуманитарен карактер и се прошири на
донирање средства учениците кои претрпеле загуби од земјотресот во
Република Албанија

92 ученици (од кои 26 ученици-промотори)

3 наставници по Граѓанско образование, со поддршка на сите вработени во
училиштето

Пример 5:



Примери на добри практики за ученички иницијативи

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

При подготовка на Годишната програма за работа на училиштето, во рамки на програмата за
воннаставни активности беше планирано да се поддржи ученичка иницијатива на ученици од
осмо и деветто одделение од сите три наставни јазици (Македонски, Албански и Турски).
Во септември се одржа прва средба помеѓу учениците, со цел меѓусебно запознавање преку
игри и во опуштена атмосфера. Учениците, поделени во шест групи по 5-6 ученика од различен
етнички состав се именуваа како ученички промотори и меѓусебно избраа лидери на групата,
како и име за секоја група. Наставниците ги поттикнаа да размислат и да постават еден реален
проблем кој се однесува на некоја ситуација од секојдневниот живот.
На втората средба учениците идентификуваа што сакаат да подобрат во училиштето, преку
давање сопствени предлози и дискутирање на истите. Се посочија неколку потреби:
1. Инсталирање на смарт табли во училниците. 
2. Формирање на ученички клуб. 
3. Местење на завеси во училниците. 
4. Молерисување на дел од училниците. 
5. Поставување клупи и патеки во училишниот двор за одмор и рекреација.
Бидејќи сите идентификувани потреби се поврзани со финансиски средства, учениците
заеднички се договорија за организираат продажен хепенинг под мото „Креираме - Делуваме
Заедно“.
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2 Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

Учениците пристапија кон гласање. Предлогот „Обезбедување на клупи и патеки во училишниот
двор за одмор и рекреација“ доби најголем број гласови. По конструктивната дискусија меѓу
учениците, едногласно се согласија да преминат кон реализација на предлогот.  
Се спроведе дискусија со цел поттикнување на ученичките идеи за самостојни иницијативи за
подобрување на заедничкиот простор во училишниот двор. 
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Секоја група одделно дискутираше на кој начин можат
да придонесат за да ја остварат крајната цел.
Размислуваа, ги запишуваа на лист своите идеи,
задачи и задолженија. Направија план на своите
активности кој го презентираа пред другите ученици.
Како резултат на заедничката дискусија учениците се
договорија да организираат продажен хепенинг преку
кој ќе соберат средства за уредување на училишниот
двор. За таа цел се поделија во шест групи, со
различни задолженија: 
●  Групата „Цвеќиња“ беше задолжена за изработка на
уметнички продукти (слики, накит и сл.).

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?
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●  Групата „Кит“ беше одговорна за чистење на училишниот двор. 
●  Групата „Сонце“ имаше обврска да изработи различни предмети од дрво. 
●  Групата „Орел“ беше одговорна за мониторинг на активностите од еколошки аспект, како и
известување на сите ученици во училиштето дека може да учествуваат на продажниот хепенинг
со некој традиционален специјалитет. 
●Групата „Ѕвезди“ го покриваа јазичниот дел, т.е. изготвување покани, како и писма до директорот,
невладини организации, Општината, локалните компании за доделување на одредена
материјална помош за остварување на иницијативата. 
● Групата „Пеперутки“ беше задолжена за креирање на музичката програма за време на
хепенингот.
Дополнително, сите групи да изработуваа постер со одредена содржина која сами ја бираа, од
листата со содржини од наставата по Граѓанско образование.
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Се спроведоа повеќе работилници за време на кои сите групи со задоволство
ги завршуваа своите планирани активности. За време на работилниците се изработи следното: 
● Клупи од палети за училишниот двор. 
● Накит од рециклиран материјал. 
● Рамки за слики од рециклиран материјал. 
● Украси од кристали од син камен. 
● Садење на садници во садови декорирани од страна на учениците. 
● Декорирање на садници наменети за продажба. 
● Изготвување постери. 
● Изработка на сценарио за хепенингот. 
● Осмислување на рап песна на тема - толеранција. 
● Организација и уредување на просторот. 
● Подготовка на штандовите. 
● Подготовка на закуска. 
При изработката на овие продукти, учениците и наставниот кадар цело време работеа во групи со
различен етнички состав и наставен јазик.

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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4А Целата заедница се вклучи во поддршка на училиштето и реализација на активностите. Покрај
вклученоста на голем дел од раководниот и наставниот кадар, родителите на учениците се
погрижија за исполнување на штандот за храна. Дополнително, неколку компании од околината
учествуваа во средување на просторот со сечење на дрвата и расчистување, обезбедување
корпи за отпадоци и садници, материјал за работилниците како и маички и капчиња за
учениците-промотори. За да ја изразат својата благодарност, учениците им доделија
благодарници на сите кои им помогнаа да ја остварат својата цел.

Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?
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Првично неуредниот простор во училишниот двор стана
пријатно место за одмор и рекреација. Просторот доби
уште поубав изглед со клупите од палети, жардињерите
од стари гуми изработени од страна на учениците, под
надзор на наставниците.  Бидејќи значителен дел од
активностите беа финансиски поддржани од локалните
бизниси, дополнително собраните средства од
организираниот хепенинг, учениците решија да ги
донираат на нивните врсници од училиштата од
Република Албанија, кои беа погодени од земјотрес кој
се случи неколку дена пред хепенингот.  

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

Покрај заедничката работа на уредување на училишниот двор, учениците се уверија дека
различноста во поглед на јазикот, религијата, традицијата, обичаите, не преставува препрека во
реализирањето на активности кои се од интерес за сите. Тие се стекнаа со нови пријателства,
знаења и вештини, чувство на одговорност за средината во која учат, како и солидарност со
нивните врсници кои се соочуваат со криза.  Со тоа мотото „Креираме, Делуваме, Заедно “ стана
уште посилно и доби на тежина. 

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 7 – Идејата и
одлуката за активностите е на учениците. Наставниците, возрасните, локалната самоуправа и бизнис
заедницата им беа достапни и даваа поддршка на младите во нивното водење на активностите.



Едукација и застапување за
повисока еколошка свест

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ - Општина Центар, Скопје

Едукативна активност за покренување на еколошката свест помеѓу
помладите ученици во училиштето и покренување на прашањето за
загаденост на воздухот пред претставници на општината

Соочени со предизвикот на недоволна еколошка култура помеѓу учениците
од пониските одделенија, учениците од осмо и деветто одделение решаваат
да спроведат еколошка едукација за подобрување на знаењата и промена на
ставовите и однесувањето помеѓу помалите ученици. Неколкумесечните
активности се промовираа преку голема еколошка приредба за време на која
учениците ги презентираа постигнатите резултати пред претставници на
локалната заедница, и повикаа на преземање дополнителни мерки за
заштита на животната средина

18 од предметна и 28 од одделенска настава, директно вклучени ученици во
активностите; 499 ученици од одделенска настава - опфатени со едукативни
игри и презентации; 165 ученици од VIII и IX одделение - вклучени во
процесот на одлучување

Наставник по Граѓанско образование; наставник по Македонски јазик;
директор; педагог и психолог

Пример 6:



Примери на добри практики за ученички иницијативи

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

Подготовките за отворениот ден започнаа во втората седмица од септември кога наставничката
по Граѓанско образование спроведе анонимна анкета помеѓу учениците од VII и IX одделение.
Анкетата содржеше отворено прашање „Напиши ги сите предизвици и проблеми со кои се
соочуваш во училиштето и/или средината на живеење“.
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

По спроведување на анкетата, се одржа состанок со претседателите на паралелките кои
учествуваа во анкетата. Од нив беше побарано да ги анализираат анкетните листови и да
изготват статистички извештај со резултатите. 
Резултатите беа поделени во неколку клучни предизвици и тоа: лични проблеми, училишни,
социјални, еколошки и сообраќајни проблеми, при што секој се разгрануваше на подетални
предизвици. Како најбројни се покажаа: потребата за подолг голем одмор, недостатокот на клима
уреди во училниците, недоволната хигиена во тоалетите, отпадот низ училишниот двор и отпадот
и загадувањето низ целиот град. 
По сумирање на резултатите, претседателите на паралелките ги соопштија резултатите во
своите паралелки и поведоа дискусии за она што сметаат дека е најважно. Секоја паралелка
имаше по три дискусии, додека по секоја спроведена дискусија, претседателите одржуваа
состанок на кој ги споделуваа мислењата на останатите. По голем број на различни мислења,
несогласувања, аргументи и анализирање на состојбата, претседателите гласаа и по добиени 3
наспроти 2 гласа, изгласаа ученичката иницијатива да биде насочена кон подигнување на
еколошката свест. 

Графикон 3 - Мисловна мапа
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Откако се одреди темата, се одржа состанок на кој се
дадоа идеи на кој начин е најдобро да се спроведе
иницијативата, како да се опфатат најголем број на
ученици и возрасни и како да се покрене свеста кај
сите. 
Беше одлучено да се работи со најмалите, односно со
учениците од I до V одделение. Секој претседател
избра по уште тројца претставници од паралелката и
заеднички подготвија презентации, квизови, игри,
крстозбори и активности за цртање на цртежи и
стрипови. 
Се  одлучи  да  се  извршат  презентации  во  секоја

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?
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паралелка проследени со некоја активност, а за завршна манифестација да се подготви
еколошка претстава на која ќе се поканат сите ученици, наставници и претставници од локалната
заедница. 
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Презентациите се одвиваа во текот на ноември 2019
година. По завршување на презентацијата и предви-
дената активност, учениците цртаа цртежи или
стрипови кои подоцна беа закачени во училишниот
хол. Истовремено се подготвуваше еколошка претстава
во која учествуваа учениците од VI одделение. 
Во декември, 2019 година беше одржана кратка еко-
претстава на која гости беа учениците од училиштето,
наставниците, Градоначалникот на Општина Центар,
раководителката на Секторот за основно образование
на Општина Центар и претставници од Секторот за
медиуми и комуникација со јавност. 
По завршување на претставата, учениците, прет-
ставници од VIII и IX одделение, имаа средба со
Градоначалникот и на истата ги изразија своите
ставови, идеи, проблеми и барања. Градоначалникот ги
сослуша, даде образложение на дел од барањата и
прашањата, додека за дел даде ветување дека ќе ги
исполни. 

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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4А
Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?
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5 Резултатите се движат во два правци: 
1. Подигнување на еколошката свеста кај учениците: Учениците од I до IX-то одделение имаат
подобрување на личната хигиена и одговорност во однос на користење на тоалетите во
училиштето. Учениците од I до V одделение повеќе се ангажираат околу селекција на отпадот и
поодговорно се однесуваат по однос на ова прашање (селектираат шишиња, капачиња, хартија). 
2. Застапување на училишните проблеми на повисоко ниво: Средбата со Градоначалникот на
Општина Центар учениците од VIII и IX одделение ја искористија за да ги покренат прашањата со
кои се соочуваат тие и нивните соученици на повисоко ниво.

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

Рефлексијата се спроведе преку анкетен прашалник кон крајот на учебната година, со цел
учениците да имаат можност да го имплементираат наученото. Резултатите укажуваат на
зголемена заинтересираност и мотивација кај учениците од VIII и IX одделение за спроведување
нови акции, активно учество со идеи за нештата кои треба да се подобрат и инсистирање да се
активираат во повеќе иницијативи.

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 7 - Учениците
самите донесуваа одлуки и ги спроведуваа. Во целиот процес, наставникот беше ментор и поддршка
доколку истата беше побарана од страна на учениците или доколку наставникот проценеше дека
треба да се вмеша со совет или мислење.



Училишна кантина за квалитетна
исхрана

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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ООУ „Кирил и Методиј“ - с. Стајковци, Општина Гази Баба

Учениците, на формален начин, покренуваат прашање/потреба на повисоко
ниво, до директорката на училиштето

Ученичкиот парламент, по идентификување на потребата за место во
училиштето каде би можеле квалитетно да се прехрануваат, покренува
иницијатива до училишното раководство за отворање училишна кантина.
Иницијативата е прифатена и училиштето презема први чекори за
реализација преку поставување на автомат за самопослужување на храна и
пијалоци, и разгледување на можноста за отворање на кантина во училиштето

18 ученици

7 наставници

Пример 7:



Примери на добри практики за ученички иницијативи

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

Преку „бура на идеи“ за потребите на учениците, систематски водена од страна на тимот
наставници кои се поддршка на Ученичкиот парламент се идентификуваат два проблема во чие
решавање би сакале да се ангажираат. 
Првиот проблем кој е лоциран од учениците се однесува на недостатокот на можности за
исхрана на учениците кои не се хранат во училишната кујна. Иако во училиштето се реализира
организирана исхрана, голем дел од учениците не ги користат услугите. Заради ограничување на
просторот, во постоечката состојба е невозможно да се отвори кујна или некаков вид продавница
за храна. Истовремено, за време на наставата, на учениците им е забрането да излегуваат
надвор од училишниот двор, заради нивна безбедност. 
Вториот проблем е недостатокот од фискултурна сала во училиштето.
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

Учениците, од собраните информации за лоцираните потреби и можностите за нивно решавање,
избраа еден чие решавање може да се реализира побрзо. Изборот на проблемот за
обезбедување квалитетна исхрана во училиштето е направен на демократски начин, мислењата
на сите ученици се земени предвид, учениците се поттикнати да размислуваат критички и да ги
аргументираат своите ставови. Процедурата за избор вклучува јавно гласање, на кое претходи
групна дискусија во која секој има можност да го искаже својот став. Учеството на возрасните е
само во водење на дискусијата и помагање при реализација на процесот.
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3 По долги дискусии и дебати за оправданоста на одлуките во училиштето, Ученичкиот парламент,
во кој членуваат претставници од трето до деветто одделение, на двата наставни јазици, прави
план на активности за решавање на проблемот. Планот вклучува: начин на образложување на
проблемот, начин на обраќање, составување на барање, архивирање, закажување состанок,
поддршка од директорот, заедничко барање решение и реализација на планот.

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?
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Ученичкиот парламент се обрати преку писмо до
директорката на училиштето, со барање на средба за
презентација на проблемот и претставување на идеите
на учениците. Средбата се реализира набрзо по
барањето и учениците разменуваат мислења со
училишното раководство. На задоволство на сите, се
наоѓа привремено решение за ученичка кантина, преку
поставување на автомат за самопослужување со
храна.

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?



Примери на добри практики за ученички иницијативи
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4А Спроведувањето на активноста е поддржано од различни чинители во училиштето: директор,
стручна служба, други наставници. 
Вклучени се претставници од бизнис секторот, преку провајдер којшто веќе функционира во
училиштето со кафемат. 

Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?

29

Ч
ЕК

О
Р 

5

Активноста резултира со физичка промена во
средината и решавање на проблем кој реално ги
засега учениците. Тие заеднички размислуваат за
различни можност за обезбедување здрава храна во
училиштето. Сепак, останува обврската преземена од
раководството да се обезбедат можности за здрава
исхрана на учениците.

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

Рефлексијата е поттикната на состанок со Ученичката заедница, на кој се дискутираше за
начинот и брзината со која се реализира активноста и за успехот на ученичката иницијатива.
Заклучокот е дека доколку раководството на училиштето и наставниците имаат емпатија и
разбирање за потребите на учениците и реалните проблеми со кои се соочуваат, секогаш се
наоѓа решение.

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 8 - Младите и
возрасните заеднички донесуваат одлуки.



Учениците дебатираат за
подобрување на оценувањето

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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ОУ „Кочо Рацин’’ - Општина Прилеп

Покренување на свеста за проблемот со оценувањето на училиште преку
дебата и понудување решенија

Ученичката иницијатива е организирање дебата на тема: „Учениците учат за
оценка, а не за знаење’’. Целта е да се подискутира за проблемот на
квалитетот на стекнатите знаења и вештини, како и одговорноста на секој од
училишните чинители, и да сe дадат предлози за надминување на оваа
состојба. Учениците со реализацијата на дебатата имаа можност да
дискутираат за сериозен проблем во училиштето, односно оценувањето. Ја
потврдија тезата дека најголем дел од учениците учат за оценка, а не за
знаење и понудија решенија за промена на состојбата. Со оваа активност
учениците покажаа партнерство со наставниците во разрешување на битни
прашања од интерес за учениците

43 ученици од IX одделение

5 наставници

Пример 8:



Примери на добри практики за ученички иницијативи

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

Поттикнати од интересот кој го предизвика организирањето дебати во претходната учебна
година, учениците од деветто одделение беа заинтересирани да продолжат да ги развиваат
своите вештини за дебатирање. На ниво на одделенски заедници, учениците разговараа за
наставни, но и училишни проблеми со кои се среќаваат во нивното училиште, а би биле добри
теми за дебата. Меѓу другите проблеми, во дискусиите посебно нагласени беа следниве:  
● учениците учат за оценка, а не за знаење; 
● учениците треба да имаат униформи и кодекс на облекување; 
● домашните работи треба да се укинат.  
Со поддршка на наставниците, учениците од дискусиите извлекоа заклучоци според кои беше
составена анкета за избор на теза за дебата.  
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

Анкетирани беа сите ученици во деветто одделение
(вкупно 100), а со најголем број гласови (56) беше
избрана тезата: „Учениците (не) учат само за оценка“.
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Учениците, помогнати од наставниците, направија план на активности кои треба да ги преземат за
спроведување на дебатата. Планот вклучуваше:
● Пријавување и избор на ученици дебатери.
● Заеднички договор за распоредување на одбраните ученици во два спротивставени тима.
● Подготовка за дебатата преку објаснување на правилата и организираноста на училишната
дебата, како и давање задачи на афирмациската и негациската екипа (подготовка на своите
аргументи и докази за нив преку истражување на тезата, размислување за сопствените искуства,
пребарување на интернет и други извори; подготовка на прашања за противничката екипа;
консултирање со наставникот).
Откако им беа објаснети правилата на дебатата, учениците започнаа со подготовка на аргументи,
докази и прашања во врска со тезите. Истите ги консултираа и со наставникот кој помогна во
финализирањето на подготовките.
На крајот на подготовките, дебатерите ги испробуваа своите говори и внимаваа да ги вклопат во
временската рамка на дебатата.

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?

31



Примери на добри практики за ученички иницијативи
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4А Во процесот на спроведување на планираните активности, вклучени беа наставници и
претставници на стручната служба. Тимот ги поддржуваше учениците низ процесот со: давање
сугестии и насоки за одбирање на содржини за дебатирање; подготвување на материјали за
структурата, правилата и текот на дебатата, подготвување на анкета, овозможување на
електронско гласање. Целосна поддршка на активностите даваше и директорот на училиштето.

Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?
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Резултатите се однесуваат на промени во знаењата,
ставовите и вредностите на учениците и наста-вниците,
преку подигнување на свеста за оцену-вањето во
училиштето и важноста на знаењата и вештините, а не
оцената. Дадени беа и предлози за надминување на
состојбата: 
● Промена на системот на оценување, односно заме-на
на бројчаното со описно оценување; 
● Незнаењето да не се казнува со негативна оцена, ту-
ку да се применуваат други методи на позитивно
мотивирање; 
● Почеста работа на проекти и правење заедничка
проценка на нивната успешност (преку самостојно и
врсничко оценување); 
●  Користење на позитивните искуства од оценувањето
од земјите со квалитетно образование (пр. Финска). 

Какви резултати постигнаа учениците?
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Беа истакнати плакати за најава на дебатата на видни места низ училиштето. Се подготви и
училницата: се истакна плакатот со тезата и се направи распоред за сместување на членовите од
двата тима.
Ученикот - водител ја најави дебатата и тезата за која се дебатираше и ги објасни правилата при
дебатирањето. Двата тима беа составени од по тројца говорници. Секој од говорниците зборуваше
еднаш при што се претставуваше, го искажуваше својот став по тезата и го бранеше со аргументи.
Говорниците од двете спротивставени страни говореа наизменично, а завршните говорници во
дебатата настојуваа да ги покажат точките на судир кои беа дискутирани и најрелевантни во
дебатата, за публиката да се убеди дека тимот кој тие го застапуваат бил поуспешен во
дискусијата. Во публиката беа соучениците на дебатерите кои беа заинтересирани да ја следат
дебатата (43) и наставници (5). Учениците од публиката уште во текот на подготвувањето на
дебатата запишуваа прашања кои сакаа да ги постават на дебатерите за време на отворената
расправа. По завршувањето на излагањата на тимовите, се разви дискусија во која се вклучија
учениците (со подготвените прашања) и наставниците од публиката кои ги истакнаа своите
ставови по тезата.
На крајот, беше овозможено сите од публиката да гласаат електронски преку скенирање на
поставените кодови на одредени места во училницата со мобилните телефони. Мнозинството од 
публиката ја изгласа тезата на афирмативниот тим: „Учениците учат само за оценка“. Присутните
го изразија задоволството од ваквиот начин на демократска расправа за тема која е од интерес за
целото училиште и за пошироката заедница.

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?



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

Учениците покажaa голем интерес за ваквиот начин на водење на дискусија, бидејќи учат со
водење на аргументирана расправа за дадена тема, мирно да ги решаваат проблемите.
Подготвувањето на одбрана на тезата им овозможи да ја разбираат структурата на аргументите,
да докажуваат, да ги поткрепуваат ставовите со релевантни информации и да ги побиваат
аргументите на противниците. Низ процесот на спроведување на активностите учениците ги
зајакнаа меѓусебните односи, ги подобрија организациските вештини (водење на белешки при
подготовките, правилно и прецизно говорење), но и презентациските вештини, бидејќи јавниот
настап ја зајакна нивната самодоверба.

Коментари од учениците:
„Научивме концизно и прецизно да ги формулираме нашите аргументи и многу важно,
научивме внимателно да го ислушаме соговорникот, иако сме со спротивставени мислења.
Начинот на кој се спроведува една дебата за нас е новина. Затоа се трудиме да се искажеме
во пропишаното време, не се служиме со „ниски удари“, а учиме конструктивно да ги браниме
нашите ставови и да формулираме контра-аргументи“.

„Ги поттикнавме соучениците да размислат дали навистина нашето учење треба да се сведе
само на оценка и дали навистина човечката популација дошла до тој чекор повеќе да не сака
да прима ново знаење, бидејќи се ни е толку лесно достапно и не мора да го помниме“.

„Најбитната придобивка беше за нас што ги поттикнавме нашите соученици да го сменат
целиот став за добри и лоши деца, етикетата добри и лоши ученици. И ние самите
размислуваме дека можеби доколку не би бил системот на оценување би немало етикетирање
на учениците и навистина сите би почнале да учат затоа што сакаат да знаат, а не да ги
задоволат желбите на нивните родители или на осудувачкото општество“.

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 8 - Учениците
иницираат заедничко донесување одлуки со возрасните.



Ученички парламент за успешни
ученички иницијативи

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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ООУ „Методи Митевски-Брицо” - Лозово

Спроведување на кампања и избори за претседател на Ученички парламент

Избор на претседател на Ученички парламент преку спроведување избори.
Главна цел на активноста е поттикнување на одговорноста кај учениците за
состојбите и условите во училиштето и заедницата и зајакнување на нивната
иницијативност за преземање активности за позитивна промена

Сите ученици од предметна настава (од VI до IX одделение) - 82

9 наставници

Пример 9:



Примери на добри практики за ученички иницијативи

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

Во текот на септември 2019 година, учениците, на ниво на паралелка, водени од наставниците -
раководители на паралелки, стручната служба и директорот на училиштето разговараа за
потребите на нивното училиште и анализираа области кои треба да се подобрат.
Идентификуваните потреби се споделија преку следниот ланец: ниво на паралелка (сите
ученици) - претставници на одделенска заедница (претседател и потпретседател, кои се избрани
на демократски начин во рамки на паралелката) – претседателство на ученичката заедница.Ч
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

Од сите дискусии, идентификувана е потребата од формирање на тело (Ученички парламент) кое
активно ќе учествува во застапување и промовирање на правата и интересите на учениците, ќе го
промовира ученичкиот активизам, ќе обезбедува врсничка поддршка на учениците и предлага
идеи за реализација (како во наставата, така и во воннаставните активности). Изборот да се
реализираат активности поврзани со формирање на Ученички парламент е направен на
демократски начин и мислењата на сите ученици се земени предвид.
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Учениците, помогнати од директорот, психологот и
педагогот направија план на активности кои треба да ги
преземат за да се спроведат изборите за претседател
на Ученичкиот парламент. Планот вклучува: 
1) Активности кои треба да се преземат:  
●  Одржување состанок на Ученичката заедница, со
присуство и поддршка на стручната служба и
директорот на училиштето, за активностите за
подготовка на изборите. На овој состанок, беа дадени
предлози за кандидати за претседател на УП, за кои
останатите ученици (претставници од одделенските
заедници) ја даваа својата поддршка преку јавно

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?
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гласање. Тројцата ученици со најголем број гласови влегоа во трката за избор за претседател на
Ученичкиот парламент. 
● Одредување временски период во кој секој од кандидатите треба да подготви своја програма со
која ќе се претстави пред целата училишна зедница. 
● Дефинирање на начинот на кој ќе се одвива кампањата, односно какви промотивни постери и
програми на кандидатите ќе бидат истакнати на видно место во училиштето. 
● Определување тимови на секој од кандидатите за претседател кои ќе работат за време на
кампањата. 
● Дефинирање правила на однесување за време на кампањата. 
● Дефинирање правила на однесување за денот на изборот. 
● Дефинирање права на гласачите. 
● Избор на комисија, односно Изборен одбор кој ќе се грижи за регуларноста на гласањето. 
2. Времетраење на активноста: 
● Дефинирање на временски рокови за сите горенаведени активности, до денот на изборите. 
3. Поделба на улоги: 
● Формирање на тимови на кандидатите за претседател, избирачка комисија и стручна служба за
самите избори. 

Како архива од изборниот процес, зачувана е следната документација: 
● Записници од состаноци, 
● Програми на кандидатите за претседател на Ученички парламент, 
● Избирачки материјал (гласачки список, гласачки ливчиња - нумерирани со единствен број и
верификувани со печат од училиштето за време на гласањето, гласачка кутија) 
● Информации за изборната комисија со доделени улоги на претседател и двајца членови кои се
избрани на состанок на претседателството на Ученичката заедница со јавно гласање 
● Фотографии и видеозаписи од текот на кампањата и од денот на изборите.



Ч
ЕК

О
Р 

4
Учениците преземаа конкретни активности за да се
испланира и спроведе избор на претседател на
Ученички парламент. Од возрасните, учениците често
бараа поддршка и дополнителни насоки за тоа како да
пристапат кон сите ученици, кои ќе можат на денот на
изборите да го искористат правото на глас и да
практикуваат активно вклучување во донесување на
одлуки во училиштето. 
● Секој од кандидатите подготви своја програма со која
се претставија пред целата училишна заедница.
Програмите вклучуваа активности кои кандидатите би
ги  преземале  за  подобрување  на  училиштето  и

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?
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5 Иницијативата резултираше со конкретни и веднаш видливи резултати – избор на претставник кој
ги застапува ученичките идеи и предлози, а воедно и исходи кои се огледаа во промени во
знаењата, ставовите и вредностите преку подигнување на свеста за потребата од активното
учество на учениците во животот на училиштето. Дополнително, промовиран беше ученичкиот
активизам и пред претставници на локалната самоуправа, како и потребите за заеднички
иницијативи, соработка и поддршка во адресирањето на потребите на учениците во училиштето.  
Aктивноста  придонесе  во  промоција  на  граѓанските вредности на ниво на целото училиште и
поврзување на училиштето со пошироката заедница.  

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

По завршувањето на изборните активности, се изврши саморефлексија кај сите ученици (и
кандидати и гласачи) околу тоа што ново научиле/дознале, што им било тешко, односно лесно во
процесот на планирање и спроведување на изборите, како се чувствувале во однос на различни
делови од изборниот процес итн. 
Заклучокот е дека учениците се чувствуваат пријатно на училиште, затоа што чувствуваат дека се
слушнати и нивните идеи се вреднувани. Со тоа, зголемено е чувството на припадност кон
училиштето како заедница, а и подобрена е мотивацијата за учење и училишниот успех.
Дополнително, учениците научија дека со своите одлуки треба да влијаат врз своето
опкружување, односно да работат на негово подобрување и како идни граѓани активно да
учествуваат во напредокот на заедницата и државата.

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 6 - Возрасните ја
даваат идејата, но младите се вклучени во одлучувањето, планирањето и спроведувањето на
проектот.

обезбедување да се слушнат мислењата и предлозите на учениците. 
● Беа испечатени постери со кандидатите и нивните програми. 
●  Кандидатите ја промовираа програмата и пред останатите ученици, а со поддршка на своите
тимови ги прибираа и нивните мислења и сугестии. Пред спроведување на изборите, сите ученици
и другите присутни (наставници, претставници од Општината, родители) имаа можност да
поставуваат прашања на кандидатите, кои требаше веднаш да понудат одговор. 
●  Училишната комисија - избирачкиот одбор ги запозна учениците во текот на двонеделната
кампања со правилата за однесување за време на кампањата и на денот на изборите, правата на
гласачите (како се гласа, што е важечки глас, која е важноста на нивното активно вклучување во
демократскиот процес). 
●  На денот на изборите сė беше спроведено според горенаведениот план. Одреден беше точен
временски период за гласање, редослед на излегување на гласачите и место на гласање. 
●  По завршување на гласањето, изборната комисија премина кон пребројување на гласовите,
распоредување на гласачките ливчиња по кандидат и определување дали гласачките ливчиња се
важечки, по што состави записник. 
● Резултатите од изборот беа јавно соопштени пред целата училишна заедница и прогласен беше
претседателот на Ученичкиот парламент. 
● Победникот и другите двајца кандидати се обратија до целата училишна заедница. 
Возрасните во училиштето (директорот, стручната служба и наставниците) ја спроведоа својата
улога да ги поттикнуваат учениците да преземаат нивни акции и да научат како да планираат и
спроведуваат иницијативи преку овозможување директна поддршка на целиот изборен процес.



Безбедноста во сообраќајот е
обврска на сите

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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ООУ „Невена Георгиева- Дуња" - Кисела Вода, Скопје

Акција за покренување на свеста за безбедност во сообраќајот и застапување
пред претставници од општината за конкретни решенија

Ученичка иницијатива со наслов „Знам, размислувам, учествувам“, која
вклучуваше активности за подобрување на безбедноста во сообраќајот преку
два типа активност во заедницата: 
а) Подигнување на свеста кај возрасните и учениците за безбедноста во
сообраќајот 
б) Директно решавање на проблем: Поставување на хоризонтална и
вертикална сигнализација и забавувачи на сообраќајот на улицата пред
влезот на училиштето

50 ученици

5 наставници

Пример 10:



Примери на добри практики за ученички иницијативи

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

Во текот на месец септември 2019 година, наставничката по Граѓанско образование, со
учениците од осмите и деветтите одделенија започнаа со подготовка за избор и реализација на
ученичка иницијатива. 
Најпрво, во рамки на паралелките беа реализирани работилници за идентификување на
проблемите во училиштето и локалната заедница во близина на училиштето кои се присутни
(еколошки, инфраструктурни или социјални), а за кои учениците би можеле да се заложат за
решавање. Учениците работеа во пар на зададен Работен лист на кој требаа да ги запишат
проблемите и потребите во училиштето или заедницата кои сметаат дека се важни и ја мапираа
локалната заедница како потенцијален соработник во реализација на проблемот.
Презентираните идеи беа запишани на табла од страна на наставничката во вид на „бура на
идеи“. Потоа, следуваше дискусија со учениците за посочените проблеми и потенцијалните
иницијативи. 
Од секое одделение се пријавија неколку претставници кои ги презентираа идентификуваните
потреби и проблеми на заедничка средба на сите осми и деветти одделенија. 
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

Во рамките на слободните ученички активности по
Граѓанско образование беше организирана заедничка
средба на претставниците од сите четири одделенија.
Учениците, од анализираните работни листови избираа
еден проблем во чие решавање би сакале да се
ангажираат. Изборот го направија на демократски начин,
при што мислењата на сите ученици беа земени
предвид. 
Најпрво имаше групна дискусија во која секој ученик
имаше можност да го искаже својот став. По дискусијата
се издвоија два проблеми кои побудија најголем интерес
за реализација: 
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За реализација на активностите во рамките на иницијативата беше избран Училишен тим за
реализација на ученичката иницијатива, кој го сочинуваа ученици од VIII и IX одделение под
менторство на предметниот наставник по Граѓанско образование. Во реализација на
активностите, беше договорено тимот да има поддршка од Ученичкиот парламент. Ученичкиот
тим, на креативен начин, преку изработка на мисловна мапа, го изработи планот за реализација
на иницијативата. 
Планот се состоеше од:  
а) избраната иницијатива и промената што сакаат учениците да ја постигнат со реализирање на
истата; 
б) членовите на тимот и сите оние од кои ќе биде побарана помош за реализирање на
иницијативата (директор, педагог, наставници, ученички парламент, училишен одбор, совет на
родители, градоначалник на општината и полиција). 
в) активностите кои ќе бидат преземени: 
1. Презентирање на иницијативата пред наставници, Ученички парламент, Совет на родители,
Училишен одбор и Директор. 
2. Презентирање на иницијативата пред градоначалникот на Општината и барање поддршка за
реализација на истата. 
3. Презентација на иницијативата пред претставници од Полицијата. 
Во планот беа наведени и групите на ученици кои ќе ги реализираат активностите и временската
рамка. 

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?
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1. Подигнување на свеста за безбедниот пристап на учениците до училиштето и поставување на
вертикална и хоризонтална сигнализација на улица „Михаил Чаков“; 
2. Уредување на училишниот двор.  
На крајот, учениците заеднички се одлучија за работа на првиот проблем.  
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4 По изработката на планот беа преземени следните
конкретни активности: 
1. Претставници на учениците ја презентираа иниција-
тивата во рамките на училиштето пред сите назначени
субјекти. 
2. Учениците, со помош на наставниот кадар изготвија и
испратија писмени барања за остварување на средба
со Градоначалникот на општината и со претставници на
Полициската станица во рамки на општината во врска
со спроведување на ученичка иницијатива. 
Тимот за реализација на ученичката иницијатива заедно
со предметниот наставник оствари средба со

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?

39

Ч
ЕК

О
Р 

5

Ученичката иницијатива резултираше со директно решавање на проблемот, преку: 
●  Поставување на хоризонтална и вертикална сигнали-зација (пешачки премин и соодветни соо-
браќајни знаци) и забавувачи на сообраќајот на улицата пред учи-лиштето. 
● Подигната свест помеѓу дел од жителите на населбата за одговорно однесување во сообраќајот.
Сепак, бидејќи се работи за подолгорочна активност која бара вклучување на повеќе субјекти и
значителни финансиски средства, делови од иницијативата ќе продолжат да се реализираат и во
наредниот период.

Какви резултати постигнаа учениците?

Градоначалникот и неговите служби идејата беше прифатена и за реализација на активноста
беше добиена техничка и секој друг вид помош од општината. 
3. Во рамките на училиштето, учениците реализираа голем број на самостојни активности кои беа
во насока на реализација на иницијативата: 
а) изработија леток кој беше поделен во околината на училиштето и на улицата „Михаил Чаков“ со
цел подигнување на свеста кај возрасните и учениците за безбедноста во сообраќајот. Пораката
на летокот беше „Секој ден да ни е безбеден". Истиот, со една група на ученици беше поделен на
зацртаните локации и активноста беше одлично прифатена од страна на граѓаните во населбата; 
б) изработија транспаренти со пораки до граѓаните околу безбедниот пристап до училиштето; 
в) изработија одбележувачи за книги со пораки за безбедност во сообраќајот, и ги поделија на
завршната манифестација на која беше презентирана ученичката иницијатива (за време на
Отворениот ден за Граѓанско образование). Заедно со наставничката ја изработија и PowerPoint
презентацијата и севкупната сценографија за промотивниот настан (постери, хамери, натписи).

Спроведувањето на иницијативата резултираше и со придобивки за учениците кои: 
1. Научија како да дејствуваат во училиштето и заедницата за подигнување на свеста за одреден
проблем или состојба која ги засега. Учениците со задоволство и гордост учествуваа во носењето
на транспарентите со пораки и делењето на летоци меѓу присутните жители на населбата. 
2. Преку посетата на Оштината и градоначалникот, се застапуваа за нивната иницијатива и
успеаја да добијат поддршка за нејзината реализација и конкретни резултати - поставена
хоризонтална и вертикална сигнализација. Воедно, иницијативата за безбеден пристап на
учениците до училиште придонесе за покренување на овој проблем на повисоко ниво и во
наредниот период Општината, пред сите општински училишта подели и остави на автомобилите
летоци со кои им се укажува на граѓаните да не ја загрозуваат безбедноста на пешаците.
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Што научија учениците? Кои вештини ги стекнаа?

Реализираната иницијатива беше забележана во
училиштето и во заедницата. Делењето на летоци беше
пријатно изненадување за жителите на населбата и
учениците добија голема поддршка. Поддршката од
Градоначалникот и активностите на терен резултираа со
посебна вест на веб страната на Општината. 
По завршувањето на активноста, заедно со учениците
се направи рефлексија на постигнатото, низ групна
дискусија. Некои од заклучоците беа: 
● Самата иницијатива за учениците претставуваше пре-
дизвик бидејќи досега не биле вклучени во процесот на
идентификување одредени проблеми и нивно реша-
вање. Оттука за учениците немаше потешко или полес-
но, сė им беше ново, интересно и мотивирачко;

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 8 - Младите и
возрасните заеднички донесуваат одлуки

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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● Застапувањето за еден проблем или состојба во заедницата не е ни малку лесна работа и пот-
ребно е добра организација и голема упорност и трпение во реализацијата на истата; 
●  За реализација на една ученичка иницијатива, особено доколку зависи од надворешни чини-
тели и се очекува да доведе до директна промена, потребно е подолго време; 
●  Во реализацијата на една иницијатива треба да бидат вклучени поголем дел од наставниот
кадар и родители за истата да биде успешна; 
●  Во сите преземени активности учениците се чувствуваа пријатно, возбудено и како значаен
фактор во донесувањето на одлуки.



„Имам став“ - Симулација на
парламентарна дебата

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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ООУ „Никола Вапцаров “ - Општина Струмица

Симулација на парламентарна дебата

Со цел да се стават во улога на парламентарци и да увидат како се формира
и брани став за одредена јавна политика, учениците од деветто одделение
решија да реализираат дебата на тема: Законот за заштита од пушење.
Дополнително, тие го увидоа начинот на кој се реализира една
парламентарна дебата која има за цел донесување на закон

30 ученици од IX одделение како дебатери, околу 50 ученици од VI до VIII
одделение како публика

6 наставници

Пример 11:



Примери на добри практики за ученички иницијативи

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

Наставничката по Граѓанско образование, со цел да ја приближи темата за функционирање и
улоги на институциите во Р.С. Македонија, која за учениците е прилично сложена, одлучува да ги
стави во улога на парламентарци кои ќе минат низ процесот на донесување нов закон за
определена проблематика. Учениците, водени и поттикнати од наставничката имаа можност да
одлучат на која тема ќе расправаат.Ч
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2 Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

Преку групна дискусија, за време на која се дадоа идеи за различни теми од интерес за
учениците, најголема дискусија се поведе за темите – „Загадување на воздухот“ и „Пушење на
јавни места“. Учениците изнесуваа сопствени размислувања за актуелноста на темите и
можноста да се направи симулација на дебата со користење на податоците кои се на
располагање, и се одлучија да се фокусираат на темата „Пушење на јавни места“.
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Учениците, под менторство на наставничката по Граѓанско образование, одржаа четири
состаноци (по еден состанок неделно) за време на кои прибираа материјали, податоци,
статистички показатели за се што е поврзано со појавите „пушење“, „тутунска индустрија“,
„болести предизвикани од пушењето“ итн. во нашата држава. Како извори им послужија јавни
податоци на Министерството за здравство, еколошки здруженија како и претходни дебати на
Владината Комисија за здравство. Врз основа на добиените информации, секој ученик низ
формирање свој став се определи „за“ или „против“ или „воздржан“ во однос на донесување на
Закон за забрана на пушењето на јавни места. 
Понатаму, учениците одржаа две средби за време на кои го анализираа начинот и процедурите
на функционирање на Собранието на Република Северна Македонија, во услови кога се
разгледува предлог за донесување на закон. Учениците анализираа како се однесува еден
пратеник и како ги искажува своите ставови по однос на законот за кој се дискутира. Тие заедно
одлучија да биде во целост запазена законската процедура за: дневен ред, излагање на
пратеникот (предлагач на законот), земање збор, право на за реплика и контрареплика. 

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?
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Со цел учениците да се почувствуваат како вистински
пратеници, се договорија со Општина Струмица, да им
ја отстапи општинската сала за состаноци, за да ја
спроведат дебатата. На денот на дебатата, покрај
учениците-парламентарци беа присутни и останати
ученици од VI до VIII одделение, претставници на
локалната заедница и невладиниот сектор. 
Дискусијата се одвиваше многу професионално и
парламентарно, со взаемно сослушување, почитување
на туѓото мислење и прецизно аргументирање на
сопствените ставови. Учениците вклучени во дебатата
изнесуваа   лични   размислувања   и   видувања   и

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?

образложуваа зошто се „за“, односно „против“ Законот за пушење. По завршување на дискусијата,
дел од другите ученици, кои беа во улога на публика, поставија прашања на кои им одговорија
учениците-пратеници. Учениците од публиката ги слушаа дискутантите пред да донесат и одлука
дали се „за“ или „против“ во однос на оваа законот, а на крајот сите гласаа „за“ или „против“
донесување на истиот. Бидејќи мнозинството од присутните гласаше „за“, симулацијата заврши со
донесување на законот. 



Примери на добри практики за ученички иницијативи
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Општината е активно вклучена со дозволување
настанот да се одржи во Општинската сала за
состаноци на Советот на Општината, како и со
присуство на членови на Советот и претставници од
Одделението за образование при Општината.

Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?
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5 Спроведената активност им овозможи на учениците, преку лично искуство, да ја разберат улогата
на парламентот, критички да размислуваат во поглед на неопходноста од одредени законски
решенија, да формираат ставови врз основа на податоци, да развиваат вредности на толеранција
на различни гледишта.

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

Дискусијата со учениците по симулацијата на парламентарна расправа укажа дека тие се
почувствувале горди во улогите кои им беа дадени, но и ја сфатиле одговорноста која истите
улоги ја носат. Во иднина би сакале да спроведат сличен процес на дебата за прашања кои се
понепосредно поврзани со нивното секојдневие.

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 6 - Возрасните ја
даваат идејата, но младите се вклучени во одлучувањето, планирањето и спроведувањето на
проектот.



Часови без мобилни телефони

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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ОУ „Св. Климент Охридски“ - Делчево

Акција за справување со проблемот на неодговорна употреба на мобилните
телефони за време на наставата

Учениците спроведоа анкета меѓу учениците во VIII и IX одделение за
актуелноста на проблемот со мобилните телефони за време на часовите. По
обработените податоци заклучија дека е потребно да се побара решение за
присутниот проблем (намалена дисциплина, внимание и деконцентрација,
поврзано со користењето на мобилните телефони за време на часовите). Со
помош на Ученичкиот парламент, формираа тело од 15 ученици од VIII и IX
одделение кои ги водеа активностите на понудени решенија од паралелките
кои ги претставуваа. Беше избрана и се реализираше идејата да се направи
катче за мобилните телефони за време на часовите

92 ученици

5 наставници

Пример 12:



Примери на добри практики за ученички иницијативи

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

Учениците на часовите по Граѓанско образование и на состаноци на ученичката заедница
разговараа и дискутираа за проблеми со кои се среќаваат во училиштето. Група од девет ученика
(по тројца од трите паралелки од IX одделение) подготвија прашалник за да го истражат
мислењето на другите ученици за проблеми со кои се среќаваат во училиштето. Учениците го
составија прашалникот, со помош на наставниците по Граѓанско образование, го испечатија и го
реализираа прибирањето податоци помеѓу учениците од VIII и IX одделение.Ч
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2 Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

Учениците, од собраните информации во Чекор 1 спроведоа дискусија за проблемите и
прашањата кои ги засегаат и кои биле идентификувани со истражувањето. По пат на јавно
гласање, на демократски начин со мнозинство гласови, го избраа прашањето за користење на
мобилните телефони во училницата. Сите ученици од VIII и IX одделение учествуваа во изборот
на проблемот кој ќе се решава и се согласија со избраниот проблем.
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Учениците спроведоа дискусија и предложија неколку идеи како може да се разреши проблемот
со мобилните телефони и тоа: 
● учениците да ги исклучуваат телефоните кога се на час; 
● да не ги носат телефоните во училиштето; 
● телефоните пред почетокот на секој час да ги оставаат во шкафчињата во училницата; и 
● да направат катче за телефоните (пано од платно со џебови на кои секој ученик ќе има џеб обе-
лежан со бројот во дневникот на ученикот). 
Учениците се одлучија за реализација на едно од решенијата - т.н. „катче за мобилните
телефони“ во училницата, односно т.н. џебови за чување на телефоните каде тие ќе бидат
оставани за време на наставата. 
Тие помогнати од наставниците направија план на активности кој опфаќа временска рамка за
реализација на активностите и распоред на задолженија по активности. Една група ученици е
планирано да оствари контакт со претставници од бизнис форумот на една текстилна фабрика за
да обезбеди платно за изготвување на т.н. џебови за чување на телефоните. Друга група лобира
за поддршка внатре во училиштето за поставување и уредување на катчињата за телефоните, со
помош на техничкиот персонал. Сите активности во врска за оваа иницијатива се подржани од
страна на директорот на училиштето. 

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?
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Група на ученици договори средба со текстилна
фабрика од Делчево. Пет ученици се сретнаа со
сопствениците на фабриката и ги запознаа со нивната
иницијатива, а и побараа поддршка во изработка на
текстилните паноа со џебови. Самите ученици успешно
ја договорија оваа соработка. 
Друга група на ученици лобираше за поддршка од
техничкиот персонал за поддршка при поставувањето
на паноата на ѕидовите во училниците.  
За време на реализацијата на активноста, учениците
беа целосно вклучени, слободно соработуваа и
комуницираа меѓусебе и со возрасните, слободно ги
изразуваа своите ставови, нивните предлози беа
прифаќани и учениците беа третирани како возрасни. 

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?



Примери на добри практики за ученички иницијативи
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4А Во реализацијата на активноста беше вклучена една текстилна фабрика од Општина Делчево.
Од фабриката ги обезбедија потребните материјали и машините на кои една наставничка со
група ученици ги изработија паноата со џебови за мобилните телефони. Учениците беа
поддржани целосно во нивните идеи и активности од директорот и други наставници во
училиштето.

Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?

46

Ч
ЕК

О
Р 

5

Во три училници се уредени катчињата за мобилни
телефони - поставени се платнени паноа со џебови во
кои учениците и наставникот ги одложуваат своите
мобилни телефони за време на одржувањето на
часовите. 
Учениците за време на часовите не ги користат
телефоните. Со влегувањето во училницата, секој
ученик го остава својот мобилен телефон во паното со
џебови и тука остануваат телефоните за време на
часот. На истиот начин постапува и секој наставник кој
држи настава во училницата. 
Учениците имаат план до крајот на учебната година да
бидат уредени катчињата за мобилни телефони во сите
училници за предметна настава. 

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

По спроведување на активностите, за време на првиот одделенски час, одделенските
раководители и наставниците по Граѓанско образование во VIII и IX одделение направија
рефлексија на она што учениците го научиле и како се чувствувале во процесот на спроведување
и презентација на ученичката иницијатива. 
Учениците во делот на наученото ги потенцираа придобивките во однос на знаења и вештини за
ученички иницијативи, способностите за идентифику-вање на проблеми во и надвор од училиш-
тето, за истражување и анализа на локални проблеми, за пос-тапки на демократски избор, начини
како да се вклучат и да комуницираат и соработуваат со возрасните кои можат да им помогнат во
реализирањето на нивната иницијатива. 
Учениците се чувствуваат задоволни, одговорни и горди на реализираната иницијатива, бидејќи
нивната идеја беше поддржана од страна на возрасните и ја увидоа позитивната страна од
нивното учество во разрешување на некои проблеми во училиштето.

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 8 - Учениците
иницираат заедничко донесување одлуки со возрасните.



Училишни униформи за еднаквост
помеѓу учениците

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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ООУ „Тоде Хаџи Тефов“ - Кавадарци

Дебата за покренување на свеста за социјалната нееднаквост, преку
прашањето за носење училишни униформи

На иницијатива на претставниците на Ученичкиот парламент кој работи повеќе
години во ова училиште, е избрана тема за дебата на учениците за или против
воведување на задолжително носење ученички униформи. Целта беше
донесување на училишна политика за/против училишни униформи, во
зависност од исходот на дебатата

40 ученици

10 наставници од предметна настава

Пример 13:



Примери на добри практики за ученички иницијативи

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

Ученичкиот парламент, заедно со наставниците по Граѓанско образование, одржа состанок на кој
се идентификуваа состојбите, проблемите и потребите на учениците. Состанокот го водеа
претседателот и заменик претседателот на Училишниот парламент. Учениците и претходно на
нивните состаноци имаа увид во проблемите кои ги засегаат нив, како млади луѓе а и
општеството и секојдневните проблеми на кои наидуваат. 
Од дискусијата, се издвоија следните проблеми: 
● Потребите на младите за себеостварување во време на глобализација и наметнати вредности
кои честопати ги збунуваат во сопственото реализирање. 
● Голем јаз помеѓу сиромашните и богатите и поделба на општеството на социјални слоеви. 
● Сė поголем број ученици кои доаѓаат од социјално загрозени семејства. 
●Подобра соработка помеѓу возрасните (родителите) и соработка со локалната самоуправа и
невладиниот сектор.
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

Претседателите на одделенските заедници во своите
одделенија дискутираа за проблемите и прашањата
кои ги имаат нивните соученици, а потоа, на состанок
на претседателите на одделенските заедници, ги пре-
несоа дискутираните теми. На еден од состаноците кои
Ученичкиот парламент редовно ги одржува, беше
донесена одлука учениците да се ангажираат за
справување со проблемот на сė поизразените соци-
јални разлики помеѓу учениците, кои се одразуваат на
нивна поделба според надворешниот изглед, дру-
штвото во кое припаѓаат, вредностите кои ги почи-
туваат, социјалниот статус.
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Носители на активноста беа учениците од деветто одделение. Учениците редовно се состануваа
и за време на средбите го осмислуваа концептот на дебатата. Според сопствените убедувања за
определената тема за дебата, се поделија во две групи „за“ и „против“, по што определија неколку
точки кои се најсуштински за дебатирањето.  
Аргументите „за“ и „против“ повеќето ученици ги имаа оформено и пред планирањето на оваа
дебата, бидејќи темата го преокупирала нивното внимание подолго време. Учениците анализираа
различни примери од соседството и Европа каде што се носат задолжително училишни
униформи, но бараа информации на интернет и околу тоа колку и каде во светот не се носат
ученички униформи. Добиените информации ги споредуваа со своите веќе постоечки ставови, и
во тој процес некои од учениците го променија или модификуваа својот став.  
Учениците се договорија заеднички на дебатата да учествуваат и двајца родители како говорници,
а како публика да присуствуваат ученици од сите одделенија и поканети родители.  

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?

48

Ученичкиот парламент, со јавно гласање, одлучи да организира дебата за носењето училишни
униформи, на која учениците ќе ги искажат своите мислења отворено пред присутните гости.
Дебатата беше замислена како централна активност за време на Отворениот ден по граѓанско
образование, а темата на дебатата е избрана со цел да се дебатира колку надворешниот изглед
(т.е. гардеробата) ја одредува перцепцијата за социјалниот статус на учениците и колку
училишните униформи би можеле да ја намалат перцепцијата за социјалните разлики во
училиштето, а со тоа и поделбите помеѓу учениците. Бидејќи учениците сметаа дека нивните
проблеми се и проблеми и предизвици кои треба да ги слушнат и возрасните, испланираа за
време на дебатата да повикаат и родители како гости-слушатели. 
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Дебатата ја водеше ученик - водител, а двајца ученици го мереа времетраењето на говорите. Во
двата тимови за дебатата имаше по тројца ученици. Во дебатата учествуваа и двајца родители
(меѓу кои претседателот на Советот на родители во училиштето). Секој говорник имаше свое
време за излагање од едниот тим и ученик од другиот тим (по 3 минути за секое излагање).
После секој говор, публиката гласаше кој тим изнел подобри аргументи „за“, односно „против“
тезата. Учениците покажаа голема толерантност во своите излагања и внимателно ги слушаа
соговорниците. На крајот, свои излагања имаа и родителите-претставници на дебатните тимови.
Публиката ги ислуша аргументите на тимовите и гласаше за поубедливиот тим, според нивното
мислење. Тимот кој беше „за“ носење ученички униформи доби повеќе гласови од публиката и со
тоа победи во дебатата.

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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Претседателот на Советот на родители и еден член
учествуваа како говорници во дебатата, а исто така
родители учествуваа и во публиката која беше гласачко
тело. На дебатата присуствуваа и претставници од
локалната самоуправа, Секторот за образование.

Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?
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5 Дебатата помина динамично, интересно и мнозинството ученици изгласаа во нивното училиште да
се носи униформа. По овој настан, со цел да се испитаат финансиските импликации на оваа
одлука, планирана е анкета во училиштето на која ќе одговараат родителите дали се согласни со
иницијативата за носење ученички униформи. Откако ќе бидат собрани потребните информации,
ќе се преземат следните чекори.

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

Учениците кои учествуваа во реализацијата на ученичката иницијатива, во дискусијата за
рефлексија со наставничката по Граѓанско образование споделија дека се почувствувале
слободно да зборуваат отворено пред возрасните и наставниците, а ваквите иницијативи им
помагаат за добивање на поголема самодоверба и личен развој.  
Учениците стекнаа компетенции за соочување со секојдневните предизвици во општеството. Тие
почувствуваа дека можат да ги променат нештата, дека знаат и умеат како, а и научија дека
граѓанското општество нуди еднакви можности за секој.  

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 8 - Младите и
возрасните заеднички донесуваат одлуки.



Со ученички активизам против
врсничко насилство

Примери на добри практики за ученички иницијативи
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ООУ „Толи Зордумис“ - Куманово

Едукативни активности за надминување на проблемот со врсничко насилство

Ученичката заедница во училиштето го идентификува врсничкото насилство
како проблем кој треба да се разреши преку активности насочени кон
учениците, наставниот кадар и пошироката заедница. Активностите се
планираат врз основа на податоци, т.е. наоди од анонимна анкета помеѓу
учениците и преку истите успеваат да ја подигнат свеста за ризиците од
врсничкото насилство и да предложат мерки за намалување на оваа појава

80 ученици

20 наставници

Пример 14:



Примери на добри практики за ученички иницијативи

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

Во рамките на Ученичката заедница во која членуваат ученици од четврто до деветто одделение,
беше организиран состанок на кој присуствуваа 27 ученици и двете наставнички одговорни за
работата на Училишната заедница. Учениците разговараа, дискутираа и истражуваа области кои
во дадениот момент претставуваат нивен проблем и сметаат дека би требало да се работи на
нив. На состанокот се дискутираа различни области кои ги засегаат учениците. Секој ученик
имаше можност јавно да го искаже својот став.Ч
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Како учениците одлучија на кој проблем сакаат да работат/да го решат?

Со јавно гласање, одбрана беше темата за врсничко насилство, поради тоа што сите присутни
стигнаа до заклучокот дека оваа појава е застапена во училиштето и потребно е да се преземат
активности на пошироко ниво. 
На иницијатива на деветтоодделенците, беше договорено да се изготви анкета за да се испитаат
мислењата и ставовите на учениците за проблемот со врсничкото насилство кое постои во
училиштето, за да можат подобро да ги дефинираат активностите кои би ги преземале.  
Учениците од деветто одделение, со помош на стручната служба, изготвија анонимна анкета за
проценка на врсничкото насилство, која ја спроведоа 10 ученици од шесто одделение. Тие
анкетираа 50 ученици, по што следуваше обработка и анализа на податоците, со поддршка на
членовите на стручната служба. Според резултатите од анкетата, врсничкото насилство е честа
појава меѓу учениците во училиштето и за решавање на овој проблем треба да се работи преку
повеќе општествени аспекти.  
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3 По добиените податоци од спроведената анкета, претставници од Ученичката заедница го
информираа директорот на училиштето и стручната служба за појавата која е констатирана преку
анкетата за учениците во нивното училиште. Потоа Ученичката заедница, заедно со директорот,
стручната служба и наставниците, подготвија Акционен план со активности за спречување на
врсничкото насилство во училиштето, како и поделба на задачите по тимови за ефикасна работа. 
Во Акциониот план се испланираа работилници за спречување на врсничкото насилство
спроведени на одделенските часови, презентирање на појавата на Совет на родители,
информирање на Сектор за превенција при СВР-Куманово и предавања од нивна страна.  

Како учениците ги испланираа чекорите до целта?
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Во рамките на иницијативата за спречување на
врсничкото насилство, главен акцент беше ставен на
подигнување на свеста за проблемот, за време на
Отворениот ден за граѓанско образование. Сите
претходно реализирани активности беа промовирани
пред учениците, училишниот кадар, но и пред
надворешните соработници од локалната заедница. 
Настанот траеше четири часа со однапред утврдена
агенда на активности и подготвени материјали за
предвидените работилници и перформанс. Беа
реализирани следните активности: 

Какви активности спроведоа учениците во рамки на иницијативата?

а) ликовни работилници во кои беа вклучени 30 ученици од трето до петто одделение и 6
наставници; 
б) дебата на тема „Врсничко насилство“ во која беа активно вклучени 15 ученици од шесто до
деветто одделение и 4 наставници (од кои наставниците по Граѓанско образование ја модерираа
дебатата); 
в) перформанс со примери на врсничко насилство, во кој беа вклучени 30 ученици од шесто до
деветто одделение и 5 наставници.



Примери на добри практики за ученички иницијативи
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4А Спроведувањето на активностите беше поддржано од директорот на училиштето, членовите на
стручната служба, претседателите на Ученичката заедница и 20 наставници кои беа вклучени во
организација на активностите.  
Во текот на настанот се вклучија и претставници од Секторот за образование од Општината,
претставници од МВР од Сектор за превенција, а од особено значење беше и поддршката од
родителите. 
Целиот настан беше медиумски покриен од локалната телевизија ТВ+, за што подоцна беше
информирана локалната јавност. 

Кој сè ги поддржа и им помогна на учениците?

52

Ч
ЕК

О
Р 

5 Финален продукт од ликовните работилници беше џиновска сликовница и пораки против
врсничкото насилство, подготвени од учениците од одделенска настава. Сите изработки се
поставени во ходниците на училиштето, со што се видливи за сите ученици.  
Дебатата и перформансот на тема врсничко насилство, кои беа иницирани и реализирани од
страна на учениците од предметна настава, резултираа со подигнување на свеста за реалниот
проблем со кој учениците се соочуваат, како и застапување на прашањето на повисоко ниво
(пред раководството на училиштето, претставници од Општината и МВР).  

Какви резултати постигнаа учениците?
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6

Што научија учениците? Кои вештини ги стекнаа?

Спроведените активности беа предмет на саморефлексија од страна на учениците.  
На состанок на Ученичката заедница, нејзините членови објективно и самокритички разговараа за
спроведените активности. Заеднички констатираа дека предвидените активности беа
реализирани во целост, по што заклучија дека имаат јасна претстава како во иднина да ја
препознаваат појавата на врсничко насилство и како да спречат ширење на истата. 
Дополнително, на часовите по Граѓанско образование, наставниците спроведоа рефлексија
заедно со учениците. Учениците отворено споделија дека на почетокот им било тешко кога
требало јавно да проговорат за сведоштвата за врсничко насилство на јавната дебата. Подоцна,
во текот на изнесувањето на своите ставови на настанот, учениците сфатија дека само преку
разговор може да се подигне свеста за врсничко насилство кај сите ученици во училиштето, а со
тоа и индиректно да се влијае на спречување на ваквата појава.  

Проценето ниво на вклученост според Скалата на учество (Роџер Харт): Ниво 8 - Учениците
иницираат заедничко донесување одлуки со возрасните.
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