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ИСТОРИЈАТ НА УЧИЛИШТЕТО 
 

Гимназиското основање започнува уште во 1944 год. веднаш по решението на 
Президиумот на АСНОМ и назначувањето на писателот и академик Васил Иљоски за прв 
директор на гимназијата на 01.12.1944 год. а веднаш по тоа на 01. 02. 1945 год. 
започнала со работа Првата скопска гимназија со вкупно 790 ученика распределени во 
23 паралелки. Наскоро на Третата седница на Наставничкиот совет на Првата скопска 
гимназија се донело решение гимназијата да се реименува и да и се додели името на 
претседателот на тогашната ФНРЈ „Јосип Броз-Тито”, чие што име го носи и до ден денес. 

Својата вредност како образовна институција, гимназијата успева да ја докаже 
уште во првите три децении од нејзиното основање, а како доказ за тоа можат да 
послужат бројните признанија и награди кои ги има добиено како колектив, признанија 
за истакнати членови од составот на професори и големиот број награди што учениците 
ги имаат освоено учествувајки на разни натпревари. 

Од добиените признанија и награди со кои се одликува гимназијата би можеле 
да се наведат следниве:   

- 1964 година, - Спомен-плакета на град Скопје; 
- 1969 година, - Ноемвриска награда;  
- на крајот од учебната 1971-1972 година, - прво место на ранг-листата за средните 

училишта; 
- 1975 година, претседателот на тогашната држава, Јосип Броз - Тито, ја одликува 

Гимназијата со Орден на трудот со златна ѕвезда. 

РЕСУРСИТЕ НА УЧИЛИШТЕТО 
Простор и корисна површина по ученик 

 Училишната зграда со која располага гимназијата е со површина од 7246 м² 
корисна  површина или приближно 5 м² по ученик. За организација на современ 
воспитно-образовен процес, слободни ученички активности и други дејности  се 
користат 28 училници, атеље, 9 наставнички кабинети, библиотека, бифе, аула за 
свечености, фискултурна сала  и гардероби.  

Освен училишната зграда, гимназијата располага и со училишен двор од вкупно 
5600 м². од кои 2850 м²  се озеленета површина, а преостанатите 2750 м²  се спортски 
терени за фудбал, кошарка и ракомет.  

Опрема 

За поквалитетна и попродуктивна настава, Гимназијата располага со повеќе 
наставни помагала и дидактички материјали. За организирање на покреативна настава, 
од техничката опрема, училиштето е опремено со 67 компјутер, 2 училници комплетно 
опремени со вкупно 54 компјутери и 2 смарт табли, компјутери во секој наставнички 
кабинет – 20, по еден печатач со фотокопир, принтер  и скенер во секој наставнички 
кабинет, 9 компјутери во наставничката канцеларија, 21 лаптоп, 30 пен таблети, 5 
печатачи со скенер и фотокопири,  12 смарт табли, проектори, проекциони платна, 2 
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мултимедијално опремени училници од кинеска донација, сите кабинети се опремени 
со сите потребни нагледни средства и помагала. 

Наставниот и помошниот кадар на училиштето 

 За остварување на работните задачи и воспитно-образовните цели на 
училиштето ангажирани се вкупно 112 вработени и тоа:  

Раководен орган во учиштето е директорот, 
Двајца раководители на смена, 
Стручни соработници: педагог и библиотекар. 
Наставата ја реализираат 91 наставник со соодветно високо образование. 
Административно техничките работи ги водат: секретар, благајник, домаќин, 

училишен хаус – мајстор, 2 ноќни чувари и 12 хигиеничари. 
Според националниот состав, во гимназијата има вработени речиси од сите 

националности во Република Македонија.  
Ресурсите на опкружувањето 

 Со својата местоположба, гимназијата може да се користи со мошне значајни 
ресурси на опкружувањето. Имено, во нашата општина егзистираат повеќе библиотеки, 
меѓу кои една национална (Народната и универзитетска библиотека “Св. Климент 
Охридски”), една градска (Библиотеката “Браќа Миладиновци”), една општинска 
(Библиотеката “Страшо Пинџур”), Францускиот културен центар, Германскиот културен 
центар. Освен тоа, во непосредното опкружување на гимназијата се наоѓаат и 
најснабденитекнижарници во градот на  сите најголеми издавачи во Републиката. 
 Во близина на училиштето се наоѓаат и музеите: Музеј на град Скопје, Музеј на 
Македонија, Музеј на современа уметност, како и повеќе културно-историски 
споменици.  

Во непосредната околина на гимназијата се наоѓаат уредениот кеј на реката 
Вардар и Градскиот парк. 

ПОДГОТОВКА, ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА 
 СУГС Гимназија „Јосип Броз – Тито“ години наназад се наоѓа во општина Центар, 
но во првите три децении од своето постоење гимназијата неколку пати ја менувала 
својата местоположба, а на денешната се наоѓа од  1972 год. до денес. СУГС 
Гимназија”Јосип Броз Тито” со својата работа започна во 1945 година како Прва скопска 
гиманзија со вкупно 790 ученици распределени во 23 паралелки. Денес вкупниот број 
на ученици во сите четири години во  учебната 2021/2022 година изнесуваше  1536 и 
тоа: 
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Наставен 
јазик 

I година II година III година IV година ВКУПНО  
 I-IV 

ученици паралелки ученици паралелки ученици паралелки ученици паралелки Ученици паралелки 

Македонски 
јазик 337 10 332 10 316 11 316 10 1301 41 

Турски 
јазик 48 2 55 2 51 2    41 2 195 8 

ММ-
англиски 

јазик 
/ / / / 20 1 20 1 40 2 

ВКУПНО 385 12 387 12 387 14 377 13 1536 51 

 
 Организацијата на наставниот процес се реализираше според утврдените норми 
и цели во Годишната програма за работа за училиштето и календарот за работа на 
училиштето во учебната 2021/2022 година донесен од Министерството за образование 
и наука. 

За успешно започнување на учебната 2021/2022 година беа извршени сите 
претходни подготовки. Беа формирани паралелки во I-(прва) година, како и паралелки 
во III-(трета) година по изборни подрачја и пакети, навремено беше подготвен 
распоредот на часовите, определени раководители на паралелки и паралелки во кои ќе 
предаваат професорите. Според првичниот календар за организација  на јавните средни 
училишта во учебната 2021/2022 година  учебната година да започа на 1.09.2021година 
со физичко присуство. 

На ден 18.01.2022 година беше донесена одлука на Владата за утврдување на 
бројот на наставните денови во учебната 2021/2022 година. Со оваа одлука се утврди 
бројот на наставните денови во учебната 2021/2022 година во јавните средни училишта 
во услови на вонредни околности. Бројот на наставните денови во учебната 2021/2022 
година во јавните средни училишта во завршната година на образование се утврди на 
158 наставни денови, а за останатите години на образование се утврди на 172 наставни 
денови. Наставата во второто полугодие наместо на 20 јануари, поради вонредни 
околности започна на 1 февруари. 
 Наставата ја следеа вкупно 1536  ученици распоредени во 51  паралелка од кои 
41 на македонски наставен јазик (4 паралеки со 6 часа германски јазик) 8 паралелки на 
турски наставен јазик  и 2 паралеки од меѓународна матура (на Англиски наставен јазик). 

За успешно реализирање на наставата, наставниците навремено ги подготвија 
годишните глобални планови по сите наставни наставни предемти. Во текот на годината  
сите наставници редовно ги подготвуваа тематските планови и тоа доста солидно, 
методски и дидактички стручно.  
 Секој наставник беше задолжен да одржува додатна, дополнителна и 
подготвителна настава за учениците кои се упатени на поправен испит, според 
однапред утврдени термини што беше и реализирано. 
  Во текот на учебната 2021/2022 година преку реализирање на Годишната 
програма, во училиштето се реализираа повеќе цели, од кои што би можела да се 
издвои целта за подобрување на квалитетот во наставата која е и трајна цел и определба 
на училштето. Поради ситуацијата со пандемијата беа добиени насоки и протоколи за 
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реализирање на наставата со физичко присуство во училиштето и истите беа доследно 
спроведени и почитувани. 

Во училиштето во текот на годината постигнат е среден успех од 4,24. Редовното 
посетување на наставата е еден од клучните фактори за остварување на подобри 
резултати кај учениците. Во текот на годината направени се вкупно 80065 изостаноци, 
од кои оправдани  74557 и неоправдани 5508 изостанувања. 

Споредбено во последните 4 години успехот и бројот на изостаноците е следен: 

Учебна година Вкупен број на 
изостаноци 

Оправдани 
изостаноци 

Неоправдани 
изостаноци 

Среден успех 

2018-2019 121173 113140 8033 4,00 
2019-2020 88783 83163 5620 4,28 
2020-2021 27968 24794 3174 4,43 
2021-2022 80065 74557 5508 4,24 

 
 Што се однесува до причините за изостанувањето на учениците, за нив се 
разговараше во континуитет на класните часови и  на одржаните состаноци со класните 
раководители, предметните наставници, со родителите на родителските средби и на 
состаноците на Одборот на родители. Со цел да се намалат изостанувањата на 
учениците  се спроведуваше поголема ангажираност на директорот, наставниците и 
стручната служба на училиштето, но исто така неопходна беше и поголема вклученост 
на родителите заради навремено информирање на класните раководители за 
причините за изостанувањата на учениците.  

Соработка со учениците 

Во текот на целата година се водеа индивидуални разговори со учениците со цел 
да се подобри нивниот успех, поведение и дисциплина, како и да се создаде што е 
можно подобра работна атмосфера за време на часот. Разговорите со учениците беа 
водени по иницијатива на: ученик, родител, класен раководител или пак предметен 
наставник, при што за истите е подготвувано записник или е барано од ученикот да даде 
изјава за неговото видување на проблемот. Наше видување и убедување е дека по 
извршените разговори во голем дел од проблемите се решени и надминати со што не е 
дадено можност да настанат некои несакани ситуации. Во разговорите со учениците кои 
послабо напредуваат во наставата дадени се инструкции за полесно и поефикасно 
учење и подобрување на успехот.  

Соработка со родителите 

 Покрај соработката со самите ученици од училиштето  се водеше сметка и за 
соработката со нивните родители преку разговори на родителски средби, одборот на 
родители, советот на родители, советување на родители и други посети од страна на 
родителите. Секој предметен наставник и класен раковиодител имаше дадено термини 
за прием на родители што беше јавно објавено на влезната врата на училиштето, пред 
наставничката канцеларија и на веб страната на Гимназијата. Во разговорите, често, со 
свои видувања и совети, помагаа и класните раководители, предметни професори како 
и директорот и педагогот  во училиштето со цел навремено информирање на родителот 
за моменталниот успех на ученикот или за изостанувањето од настава по што на 
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родителот му се посочуваат насоки како да се надминат настанатите проблеми и 
ситуаци кај ученикот. Како резултат на тоа е фактот што кај поголем број ученици по 
извршените разговори со родителите е забележано видно подобрување на 
дисциплината, редовноста и успехот. Овие констатации се базираат на исказите од 
страна на класните раководители и од искажаното задоволство на родителите, а исто 
така се забележува и во подобрување на општиот успех и поведение на учениците. 

Соработка со наставниците 

 Што се однесува до соработката со наставниците оваа учебна годин беше 
специфична за сите вклучени во воспитно обрразовниот процес. Се разменуваа искуства 
за различните начини на работа при настава на далечина, користење на најразновидни 
алатки во онлајн наставата- за учениците кои ја следеа наставатс онлајн . Се даваше 
поддршка на новите и неискусни наставници, со цел за нивно подобро снаоѓање во 
училишната средина и успешно реализирање на наставната материја. Давани се насоки 
за тоа  како да се организира наставниот час во контекст на водење на часот, 
изготвување на годишен и тематски наставен план, создавање работна дисциплина и 
атмосфера во класот, правилното оценување на знаењето на учениците, изработка на 
дневна подготовка и др. За  таа цел е користена и педагошка литература која им е 
посочувана на наставниците за полесно да се организира педагошката работа и 
комуникацијата со учениците. Но, исто така секогаш е излегувано во пресрет и на 
повозрасните  наставници на кои им била потребна таква помош. Соработката беше и 
во насока на помош и насоки при изготвување на професионалното досие, годишните и 
тематските планирања, дневните подготовки, насоки за водење на педагошката 
евиденција и документација и е-дневник, термини и организирање на додатната и 
дополнителната настава, посета на часови и разговор и насоки по одржаниот час, 
распоред, термини и организирање и насоки за родителските средби и други средби со 
родители, соработката во  разговорите со ученици, контакт и организација на 
соработките со локалната заедница, соработка во организирањето на здравствената 
заштита на учениците.  

Воннаставни активности 

 Учениците, наставниците и другите учесници во воспитно образовниот процес 
учествуваа во многу воннаставни активности што произлегуваа од соработката со 
Локалната заедница или самоиницијативата на учесниците во воспитно образовниот 
процес. 

ГРИЖА ЗА УЧЕНИЦИТЕ И УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД 
 Нашето училиште има за цел да ги оспособи учениците и вработените во 
училиштето да преземат акции за поздрав живот, училиште и животна средина. 
 Заштитата и унапредувањето на здравјето на учениците  се остварувше во 
рамките на наставните програми, класниот час, слободни ученички активности и слично. 

Дел од програмата  беше реализирана во соработка со Поликлиниката Бит Пазар, 
Епидемиологија, Црвениот крст на РМ, Центарот за јавно здравје. 

Со годишната програма за работа беше одредено раководителите на 
паралелките на класните часови да разговараат на теми: Моралниот лик на ученикот, 
формирање позитивен однос кон соучениците и учелишниот имот, разговор со 
учениците за почетните проблеми на адаптација и вклопување во новата средина (за Ι 
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година и новопримените ученици), демократија, сожителство, толеранција и 
солидарност, насилството на телевизијата- апел до медиумите, како се однесуваат 
дома, на училиште и на улица. 

РАБОТАТА НА СТРУЧНИ ОРГАНИ И ТЕЛА ВО УЧИЛИШТЕТО ВО 
УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

Работата на  раководителот на паралелката 

 Класниот раководител е педагошки, организационен и административен 
раководител на паралелката. 
 Класните раководители се грижеа и ангажираа за успехот и поведението на 
учениците, во услови на пандемија користеа најразлични начини за комуникација со 
предметните професори, учениците и родителите, како сто се вибер групи, 
маил,телефонски разговори, воспитно делуваа врз нив, соработуваа со учениците, 
родиотелите, предметните професори, директорот и педагогот, водеа педагошка 
документација, се грижеа за состојбата со компјутерите, навремено набавување и 
раздолжување со учебници и книги од училишната библиотека, одржуваа  класни 
часови на кои се разгледуваа проблемите на учениците,  изрекуваа усни пофалби, 
применува воспитно-педагошки мерки кон учениците за кои се овластени, присуствуваа 
на испитите на учениците, водеа евиденција во е-дневникот и учествуваа во различни 
комисии кои произлегуваа од работата на училиштето. 

Работата на наставнички совет 

 Како највисок стручен орган во училиштето Наставничкиот совет го сочинуваат 
сите наставници стручни соработници и директорот кој раководи со него. 
 Наставничкиот совет на училиштето во текот  на учебната 2020/2021 година се 
состануваше онлајн на апликацијата teams и со физичко присуство во зависност од 
можностите и епидемиолошката состојба во државата. .На состаноците се дискутираше 
и решаваше за сите прашања кои се поврзани со учениците и наставниците и тоа: 

- Разгледување и усвојување на Годишната програма за работа на училиштето во 
2021/2022 година, 

- Насоки за работењето на училиштето во учебната 2021/2022 година, 
- Реализација на наставните планови и програми, додатната и дополнителната 

настава, проектните задачи,слободните активности и други тековни работи, 
- Информации окулу работата со е-дневникот, 
- Информации окулу изработката и предавањето на професионалното досие, 
- Усогласување на часовите за додатна, дополнителна и подготвителна настава, 
- Информација и анализа на спроведените анкети меѓу вработените и учениците, 
- Информации за успехот, редовноста и поведението на учениците, начинот на 

изрекување педагошки мерки и нивна анализа, 
- Предлог за запишување на ученици во прва година во новата учебна 

2022/2023година, 
- Одредување на раководители на паралелки во учебната 2021/2022 година, 
- Формирање-одлука за комисија за државна матура, 
- Назначување на претседатели на стручните актив и записничари, 
- Назначување на одговорни наставници за проверка на внесот во е-дневник, 
- Назначување на записничари на советите на паралелка, 
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- Назначување на одговорни наставници за водење на веб страната на 
Гимназијата. 

- Информација за спроведените испити, 
- Информација за државната матурата, 
- Формирање комисии за тековни активности, 
- Извештај од спроведени испити и тестирања, 
- Разгледување на молби од ученици, 
- Одбележување на значајни датуми, 
- Донесување разни одлуки, 
- Тековни информации и активности. 

 На Наставничкиот совет се решаваа проблеми во врска со реализацијата на 
активностите од Годишната програма. Наставничкиот колегиум ги разгледуваше 
причините за создавање на одредени проблеми  и донесувае мерки за нивно 
надминување, а пред се за подобрување на редовноста и успехот на учениците преку 
одржување на дополнителна настава по соодветните наставни предмети, подобрување 
на комуникацијата наставник-ученик, примена на нови наставни методи, информации 
во врска со онлајн наставата, пренесување на дадените насоки од МОН, координација 
на активностите, комуникација меѓу активите за усогласување на содржините и 
критериумите на оценување. 

Работа на Советот  на годината 

 Совет на годината го сочинуваат сите наставници што предаваат во годината, 
стручните соработници и директорот. 
 Совет на годината ја организираше и реализираше наставно-воспитната работа и 
се грижеше за нејзината реализација, соработуваше со Советот на родителите околу 
решавањето на прашања за успехот и поведението на учениците и решаваше по барања 
на учениците и родителите, решаваше по прашања предложени од Советот на 
паралелките, наградуваше и пофалуваше ученици и предлагаше педагошки мерки за 
учениците до Наставничкиот совет на училиштето. 

Работа на Советот на паралелката 

 Советот на паралелката го сочинуваат наставниците што предаваат во 
паралелката и класниот раководител. Советот на паралелката  ја организираше и 
спроведуваше воспитно-образовната работа во паралелката и се грижеше за нејзина 
успешна реализација. На своите седници ги разгледуваше и утврдуваше полугодишните 
и годишните  оценки и поведение на учениците, а согласно Статутот и Законот  
пофалуваше ученици и  изрекуваше педагошки мерки. Освен тоа, непосредно 
соработуваше со раководителот на паралелката. Своите одлуки за награди, пофалби и 
педагошки мерки на ученици, ги предлагаше на Наставничкиот совет на училиштето. 
Посебна грижа се водеше за распоредот на писмените работи во текот на годината.   

Работата на стручни активи 

 Стручните активи на наставниците по соодветен наставен предмет  го 
утврдуврдија годишниот план за работа, тематските планирања и  ги усогласуваа 
дневните подготовки за наставата. Наставниците од секој стручен актив   водаеа особена 
грижа за размена на мислења, предлози и искуства поврзани со работата по 
соодветниот предмет и планот за изработка на писмените работи во текот на годината. 
Во рамките на работата активите  ги разгледуваа наставните програми,  предлагаа 
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учебници и друга помошна литература и средства,  се грижеа за изедначување на 
критериумите за оценување на учениците предлагаа воведување на иновации во 
наставата и меѓусебна посета на часови. 

Работата на училишниот одбор 

Училишниот одбор одржа неколку седници на кои беа разгледувани прашања и 
донесени одлуки  од доменот на неговото работење.  

- Училишниот одбор расправаше и ги усвои; 
- Годишната програма за работа во 2021/2022 година; 
- Извештајот за работа во 2020/2021 година; 
- Тековни прашања. 

 Заклучоците кои се донесуваа на состаноците, јавно се истакнуваа на огласна 
табла, со цел да се покаже јавност и транспарентност во работата на овој орган на 
управување на училиштето.                                                                                             

Работата на Одборот и Советот на родители 

Одборот на родители и Советот на родители во учебната 2021/2022   година 
учествуваше во разгледување на Годишниот извештај за работата на училиштето за 
завршената наставна година, разгледување на предлог Годишната програма за работа 
на училиштето за тековната година, мислења, предлози, разгледување на успехот на 
учениците, констатации, анализа на успехот и поведението на учениците во првото 
полугодие, разгледување на проблеми при реализација на наставата во полугодие, 
тековни проблеми, планирање на мерки за подобрување на наставата во второто 
полугодие, активности и следење на успехот и поведението на учениците, 
професионална ориентација на учениците. 
 Работата на родителите има значајно место во воспитно-образовниот процес 
како партнери на училиштето во унапредувањето и подобрувањето на училишниот 
стандард и нивно учество во организацијата на училишниот живот. 

СОРАБОТКА НА УЧИЛИШТЕТО СО ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА 
 Секое училиште како воспитно-образовна институција треба да биде поврзана со 
своето опкружување и да работи на унапредувањата на взаемните односи.За правилно 
воспоставување на односите меѓу училиштето и опкружувањето, училиштето треба да 
го проучи  своето опкружување и неговите проблеми.  

Нашата Гимназија  има долга традиција на соработка со разни институции за 
реализирање на  литературни, ликовни, спортски, драмски, еко, технички активности, 
меѓу  кои би ги истакнале: Град Скопје, Универзитетска библиотека, Музеј на 
Македонија, Музеј на Град Скопје, МТВ, приватни ТВ куќи, Македонско радио, Драмски 
театар, Министерство за животна средина, базени, спортски терени, ЈСП Скопје, Црвен 
крст на Македонија, Невладини организации, Домот на културата Кочо Рацин, Центарот 
за јавно здравје, Француски културен центар,  голем број на Основни училишта, 
Универзитети и Факултети од Македонија и странство и др. 
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА  РАБОТАТА  НА ДИРЕКТОРОТ ВО 
УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА  

СОДРЖИНА И АКТИВНОСТИ ПО ПОДРАЧЈА 

Аналитичко-истражувачка работа 
- Анализа на успехот и поведението  
- Анализа на годишни и тематски планирања 
- Анализа на дневни подготовки на наставниците 
- Анализа на извештајот за работата на училиштето во тековната учебна година 
- Следење на состојбите со учениците според:успех, поведение, семејна и 

економска состојба, адаптација на учениците, 
- Следење и проучување на резултатите од примената на образовната 

технологија;  
- Проучување и анализа на воспитно-образовниот процес во паралелките и 

воспитната компонента во паралелките;  
- Обезбедување соодветни материјали за стручно усовршувње на наставниците;  
- Анализа на позитивните страни и однесувања на наставниците од анкетите со 

учениците, учениците ги оценуваа наставниците редовност, настава, 
комуникација;  

- Подршка за партиципација на учениците во решавањето на проблеми, 
донесувањето одлуки; 

- Укажување помош при конституирање на ученичките организации; 
- Подршка и мотивација во во планирањето и организирањето на активностите 

во училиштето;  
- Непосредно учество во работата на нивните состаноци;  
- Поттикнување на културно-забавниот живот во училиштето;  
- Мотивирање за активно учество во следење на естетско уредување на 

просторот во училиштето дворот;  
- Поттикнување на соработка со локалната средина;  
- Поттикнување на соработка со културните институции и организации од 

локалната средина (кино, театар, библиотека, музичко училиште,пионерски 
дом и сл.);  

- Органзирање на училишни натпревари, дебати, дискусии. 
Концепциско програмско подрачје 

- Утврдување методологија за изработка на годишна програма, 
- Анализа и селекција на задачи по приоритет за реализација, 
- Распределба и задолженија на наставниот кадар и стручната служба, 
- Водење на контрола за начинот на евиденција, 
- Селекција на задачи по приоритет, 
- Организација на активностите за остварување на дејноста, 
- Нацрт-скица за истражувачки активности, 
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- Проект за развој на училиштето, 
- Изработка на сопствен годишен план и програма за работа, 
- Анализа на претходната учебна година, мерки за унапредување на 

организацијата и работата на училиштето; 
- Увид во техничката и друга подготвеност на училиштето за работа;  
- Планирање за прераспределба на училници и кабинети; 
- Планирање и организирање поправки на училишен инвентар, кречење и 

фарбање; 
- Планирање на нови наставни средства и помагала за новата учебна година;  
- Оперативна организација на активностите за почетокот на учебната  година; 
- Обезбедување услови за работа;  
- Стручна и кадровска екипираност; 
- Координација на хигиено-техничкиот персонал; 
- Формирање паралелки, воспитно-образовни групи, распределба на часови, 

паралелки, наставници, дежурства, одредување на класни раководители; 
- Креирање тимови , стручни активи, одговорни наставници, задолженија;  
- Активности за подобрена информираност на сите вработени, обезбедување 

точни, јасни и прецизни задолженија;  
- Информативни табли за наставници, родители, ученици низ училиштето; 
- Подготовки за прием на учениците од прва година во септември; 
- Креирање на анкетни прашалници за учениците, наставниците и родителите;  
- Креирање анкетни прашалници за наставниците ( степенот, видот и потребата 

од обуки,)  
- Анализа на одговорите, потребите и превземање на активности 
- Изработка на оперативна програма за интерни обуки на наставниците, 
- Маркетинг на училиштето,  веб страната на училиштето,  
- Работа со комисии координирање на тимови и активи итн.; 
- Увид во дневната организација на работата; 
- педагошка документација, електронска документација;  
- Соработка со надлежни институции; 
- Увид во дневната организација на работата, координација; 
- Упатства, подршка во подготовките за одбележување на позначајни датуми;  
- Обука на наставниот кадар за компетенциите, вештините, знаењата потребни 

во образованието од 21 век;  
- Обука за професионалниот и моралниот лик на наставникот согласно 

потребите и барањата на учениците; 
- Обука за тимската работа во училиштето;  
- Демонстрација и презентација за примена на современи методи и техники во 

наставата; 
- Учество во истражување на актуелно-образовни прашања;  
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- Изработка на документација и иструменти за следење на реализацијата на 
програмата; 

- Следење континуирано на новитетите во образованието во 21 век; 
- Изработка на Полугодишни и Годишен извештај;  
- Учество во базари, новогодишни и божиќни активности;  
- Сумирање на податоците од првото полугодие;  
- Подготовки за почеток на второто полугодие;  
- Поправки на училиштето, за време на зимскиот распуст;  
- Подготовки и разработка на оперативни планови за следење на работата во 

училиштето;  
- Анализа на пропусти и потешкотии во класовите;  
- Активности и помош при организирање на ученички натпревари;  
- Акцент на тимската работа при создавање на електронска база на податоци;  
- Анализа и сумирање на податоци од третто тромесечие и план за подобрување 

на квалитетот на наставата за успешно завршување на учебната година; 
- Оперативен план за работа на тимовите, состаноции информирање на 

наставниците; 
- Предлог мерки за подобрување на општиот успех и постигањата на учениците;  
- Увид во педагошката евиденција и документација, дневни подготовки, е-

дневник; 
Педагошко-советодавна работа и соработка со родители 

- Посета на наставни часови со цел  увид во организацијата на наставата ( 
посетени се часовите на сите предметни професори во секое полугодие); 

- Увид во планирањата на наставата и споредба со реализацијата; 
- Консултативно-индивидуална работа со професорите (нагледни средства, 

методи, 
- употреба на наставни форми и др.); 
- Стручно усовршување на наставниот кадар (почетници, професори);- 
- Советодавна работа со родители (воспитување, подобрување на поведението 

и   успехот);  
- Запознавање на наставниот кадар со програмите, прирачниците, упатствата и 

сл.;  
- Учество во координација на наставните програми и организирање на 

воннаставни активности; 
- Организација на проектни активности; контакти за меѓународни соработки, 

размена, подготовки и изготвување систем за програма за талентирани и 
надарени деца;  

- Подготовки за изготвување оперативен план за интерните 
обуки(тема,обучувач,време);  

- Анализа, заклучоци и предлог мерки за подобра и побрза организација на 
стручната служба, комисиите, тимовите итн. во однос на реализација на 
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планираните активности и тековни задачи, унапредување на комуникацијата 
со воведување на е-комуникација и проток на информации; 

- Pационализација на работата;  
- Апликација за проекти;  
- Организирање информативни средби со наставниците, стручните активи; 
- Претставниците на ученичките заедници;  
- Активно следење на тимската работа, делегирањето задолженија, почитување 

рокови и реализација на воспитно –образовниот процес и воннаставните 
активности; 

- Непосредно вклучување на родителите во процесот на реализацијата на 
плановите и програмите во училиштето; 

- Училиштето согласно законските прописи, покрај редовните средби 
организира и советување за родителите; 

Организација и реализација на воспитно-образовната работа 
- Распределба по предмети и наставни часови; 
- Набавка на одобрени учебници; 
- Тековни активности; 
- Распределба на носители на стручни активи; 
- Усогласување на акти и правилници со законска регулатива; 
- Организациона-техничка подготовка за учебната година. 

Административно-материјално техничка работа 
- Финансиски планови за работа на училиштето; 
- Усогласување на акти и правилници; 
- Набавки на нагледни и други средства за работа; 
- Статистички прегледи и други извештаи; 
- Редовна консултативна соработка со секретарот педагогот и раковосителите 

на смена; 
- Обезбедување средства за уредување на ентериерот во училиштето и 

др.потреби; 
- Активности за надополнување на ИКТ опремата; 
- Активности за замена на мебелот во училиштето;  
- Активности за одржување на училишната зграда;  
- Следење на конкурси ,тендери, понуди за потребите на училиштето;  
- Соработка со родители, наставници и ученици за добивање потребни 

информации за промени во училиштето;  
- Увид и контрола врз буџетот на училиштето;  
- Рационално и економично распределување на буџетските средства на 

училиштето;штаи за материјално-техничкото работење 
Соработка со организации и институции 

- Град Скопје 
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- Министерство за образование и наука 
- Биро за развој на образованието 
- Локална самоуправа 
- Библиотеки, кина и др. 
- Туристички агенции 
- Здравствени установи 
- Факултети и средни училишта 
- Агенција за спорт и млади 
- Осигурителни куќи 
- Министерство за заштита на животната средина и др. 

Работа со стручни органи и тела во училиштетои усовршување на наставниот кадар 
- Планирање и водење на работата на стручните органи;; 
- Наставнички совет; 
- Совет на паралелка; 
- Учество во работата на стручните активи; 
- Планирање и реализација на работата на стручната служба; 
- Подготовка и учество на родителски средби и совет на родители; 
- Идентификување на степенот , видот на обуките и професионалниот развој;  
- Анкетни прашалници за наставниците (во процес);  
- Анализа на потребите на наставниците , планирање;  
- Интерна едукација на наставниот од планирање до реализација , анализи на 

дневните подготовки и чекори до реализација; 
- Екстерна едукација, посета на обуки за деца со посебна потреба, обука за 

зајакнување на капацитетите на семејствата;  
- Набавка на стручна литература;  
- Мотивациони презентации за кадарот со цел поттикнување кон 

самоусовршување; 
- Советодавни и консултативни средби со стручните активи;  
- Следење на наставникот во имплементацијата на новини во наставата;  
- Определување солиден ментор на наставникот почетник и запознавање со 

неговите обврски;  
- Запознавање со прописите за водење на педагошка евиденција и 

документација;  
- Едукација за примена на наставната технологија и законските прописи;  
- Пријавување на наставникот за полагање на стручен испит;  
- Следење на законските акти, правилници за дејноста,координации, состаноци;  
- Редовна координација со педагогот на училиштето во надминувањето на 

предизвиците во училницата, решавање конфликти и посредување;  
- Редовно присуство на сите седници на стручните активи во училиштето и 

советот на родителите;  
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- Поттикнување на стручни расправи по сите прашања кои се на дневен ред 
состаноците 

- Подготвување и водење на седниците на Наставничкиот совет и реализација 
на донесените одлуки заклучоци;  

- Поднесување извештаи на Наставничкиот совет за превземените мерки во 
врска со унапредувањето на воспитно-образовната работа во училиштето; 

ИЗВЕШТАЈ  ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ НА УЧИЛИШТЕТО РАСПРЕДЕЛЕНА ПО 

МЕСЕЦИ, СОДРЖИНИ И СОРАБОТНИЦИ 

АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 
СОДРЖИНИ Соработници 

Наставнички совет-завршни активности со планот за работа педагог,  
наставници 

Активности за државна матура, поправен и завршен испит педагог,  
наставници 

Паралелки  во I година комисија 
Општ увид на сите простории во училиштето  - утврдување на 
состојбите за почетокот на новата учебна година 

комисија, 
секретар, 

техн.персонал 
Набавување на потребни нагледни средства по одделни 
предмети и набавка на материјали  за изведување на  настава 

 
наставници 

Изготвување план за подобра заштита и контрола на 
компјутерската опрема во училниците 

 
наставници 

Формирање на паралелки, распоредување на наставен кадар 
и определување на класни раководства 

директор 
наставници 

Учество во изготвување предлог-распоред на часови и 
понатамошна консултација по истиот 

одговорен 
наставник 

Прием на нов наставен кадар Комисија 
Прифаќање и воведување во работа на новиот наставен и 
друг кадар - приправници 

педагог, 
наставници од 

активи 
Подготвување и одржување на Наставнички совет  
Обезбедување на опрема за изведување на онлајн настава  
Изготвување на распоред за реализација на наставата на 
далечина 

 

Обезбедување материјали и опрема за учениците и 
наставниот кадар 

 

Организирање на обуки за користење на Националната 
платформа 

 

Изготвување на протоколи за вработените. Мерки за 
спречување на пренесување на КОВИД-19 

 

Изготвување на анализи, осврти, податоци, извештаи и друго 
по барање на Министерството за образование и наука и 
Секторот за образование во Град Скопје 

педагог, секретар 
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Разгледување на Годишната програма за работа на 
училиштето 

наст.совет, 
училишен одбор 

Организирање на родителски средби и изготвување на план 
за содржината на текот на родителската средба, 

класни 
раководители 

Организирано прифаќање на учениците од прва година 
 

наставници 

Координирање на работата на стручните соработници педагог 
Осврт на одржаните семинари и подготовки за 
имплементација на иновациите  

Педагогпред. 
наставници 

Соработка и консултација со Министерството за образование 
и наука и локалната заедница 

 

Учество на состанок на ниво на директори  
Формирање на стручни активи - задолженија за изготвување 
на програма за работа 

педагог 

Посета на часови  
Други активности од педагошко-инструктивна работа кои 
произлегуваат во текот на месецот 

 

Соработка со невладини организации  
Потпишување на договори и меморандуми за соработка  

 
ОКТОМВРИ 

Увид во плановите за работа на наставниците  
Стручна и дидактичка помош на наставници – приправници  
Конкретизација на задолженија на сите структури  во 
училиштето   (по одговорни лица) , утврдување на начин за 
спроведување на истите,  утврдување на состојбите и 
анализа на одредени проблеми 

педагог 
раководител на 

смена, секретар, 
струч.активи 

Контрола на водење на педагошка евиденција и 
документација 

Комисија, 
педагог, 

Доставување до директор: распоред на приемни денови за 
родители, распоред за организирање на дополнителна 
настава по предмети 

наставници 
раководители на 

смена 
 

Увид во реализација на наставата на далечина раководител на 
смена, 

Набавка на потребната опрема и технички  средства и 
материјал  

 

Увид - посета на часови онлајн педагог, 
Советодавна работа  
Доопремување на кабинети со потребни помагала  
Дополнување на библиотечниот фонд на книги библиотекар 
Стручна помош во конституирање и организација на 
ученички заедници и училишната организација 

одговорни 
наставници 

Непосредни разговори со ученици и родители  
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Индивидуална работа и сопствено стручно усовршување 
преку советување, семинари и други форми организирани од 
страна на стручни институции 

 

Контролирање и координирање на администратовно-
техничката служба во училиштето 

 

Состанок со  Советот на родители   
 

НОЕМВРИ  
Увид и осврт на тимската работа во училиштето сите субјекти во 

училиштето 
Следење и увид во оценувањето во однос на континуираност, 
објективност, јавност од страна на наставниците 

наставници, Одбор 
на родители 

Увид во реализација на дополнителната, додатната настава 
преку доставен писмен извештај  

раководител на 
смена 

Увид во методологија на работата предметни 
наставници 

Увид - посета на наставни часови   
Разговори - осврт по посета на наставниот час педагог, 

пред.наставник 
Иницијатива за соработка со невладини организации  
Следење на имплементацијата на стекнатите комуникациски 
вештини 

 

Планирање, организирање и реализирање на Советите на 
година и Наставничките совети  

кл.раководитeли 
педагог 

 
Подготовка за Наставнички совет по одржаните Наставнички 
совети на годините со анализа на постигнатите резултати 

педагог 
кл.раководит. 

Активност во врска со родителски средби   
Учество во стручниот тим за Безбеден град  
Индивидуални разговори со наставници кои имаат евидентно 
слаб успех по одредени предмети 

 

Увид во работата на техничкиот персонал домаќин 
Следење на состојбите во време со активности на училишната 
заедница во севкупниот живот во училиштето 

одговорни 
наставници 

Тековни активности  
Други активности во педагошко- инструктивната работа  
Интерно усовршување на наставниот и останатиот кадар во 
училиштето 

 

Индивидуална соработка со ученици и родители  

ДЕКЕМВРИ 
Работен состанок со Училишната заедница за согледување на 
иницијативи, проблеми и сл. онлајн. 

 

Работен состанок со одделни структури во училиштето со цел  
согледување,  анализа и корекција во работењето заради 
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доследност во реализација на мисијата и достигнување на 
визијата на училиштето 
Состанок со Советот на родители на училиштето  
Увид во педагошката документација  
Контрола и евалуација на дисиминација на активни техники и 
е-технологијата во наставата 

 

Посета на отворени и МИО часови наставници 
Осврт на одржаните отворени часови со сите субјекти кои 
учествувале во него 

 

Состаноци со ученички заедници по годишта-он-лајн  
Следење на работата на стручните активи  
Водење на седници на Наставнички совет во училиштето  
Формирање на комисии за попис  
Увид во финансиското работење на училиштето  

 
ЈАНУАРИ 

Организирање на Наставнички совети на годините и 
нивно координирање 

педагог клас.раковод. 

Подготвување на Наставнички совет 
- утврдување на полугодишен успех 
- поведение на ученици 

клас.раководит., 
наставници 

Родителски средби на ниво на училиште(анализа на 
постигнатиот успех во I полуг.) 

наставници, родители, 
ученици 

Изготвување на полугодишен извештај  по предмети, 
активи 

кл.рак.наставници, 
претсед.на активи, педагог 

Анализа и согледување на реализацијата на наставата    
Други тековни активности   

 
ФЕВРУАРИ 

Подготовка за Наставнички совет со осврт и анализа на 
првото полугодие од повеќе аспекти 

Педагог, наставници 

Советодавна работа со родители чии ученици покажале 
слаб успех 

Педагог, родител 

Разговор со ученици кои покажале слаб успех и поведение   
Увид во реализација на планираните содржини во 
наставните предмети 

  

Увид, констатирани и планирање на средства од 
финансиско-материјално работење 

комисија, домаќин 

Примена на дигитални техники во наставата Наставници 
Спроведување на анкета меѓу учениците за успехот по 
поедини предмети 

педагог 

Организирање на обуки за користење на разновидни 
техники во наставата на далечина 

координатор на  
настав. 

Состанок со стручните активи стручен актив 
Лично стручно усовршување   
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Доставување на податоци за ученици и реализација на 
наставата до  ДПИ 

Наставници, педагог 

Увид во работата со е-дневникот комисија 
Увид во состојбата на компјутерите и инвентарот   

 
МАРТ 

Увид - посета на наставни часови   
Состанок со стручните активи Стручен актив 
Почетни подготовки за одбележување на Патрониот празник 
на училиштето 

Стручен актив, 
наставници, сите 

ученици 
Активности во врска со ЕРАЗМУС програмата Стручен актив, 

наставници, педагог 
Подготовка за Наставнички совет Стручен актив, 

педагог,  
Активности  за државна матура и завршен испит педагог 

наставници 
Активности поврзани работата на паралелките од 
Меѓународна матура 

педагог 
наставници 

Наставнички совет педагог 
наставници 

Активности од административно-организациски карактер  
 
АПРИЛ  

Координирање на наставата Раководители на 
смена, 

администратор, 
педагог, 

Организирање на онлајн состаноци на активи-изедначување 
на критериумите за оценување во онлајн наставата 

           наставници 
 

Учество во активности за полагање на проектните 
активности/државна матура 

педагог, 
наставници 

Учество во подготовка за одржување  на Наставничките  
совети на годините 

педагод, 
кл.раководител 

Наставнички совети на годините - постигнати резултати наставници, 
педагог 

Наставнички совет - утврдување на успехот наставници, 
педагог 

Насоки за одржување на родителски средби кл.раководител, 
 педагог 

Други активности од педагошко-инструктивнат работа  
Активности од административно-организациски карактер  
Увид во реализирање на активности  
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МАЈ 

Информации од МОН 
 

 

Формирање на тимови за изготвување на одделни делови од 
годишната програма за работа на училиштето 

 

Наставнички совет  за завршни години педагог, 
наставници 

Организирање за полагање на испити на година Наставници, 
Кл.раководители, 

педагог, 
Подготовки за упис во паралелката за ММ наставници, 

координатор 
Наставнички совети - утврдување на успехот и поведението 
на учениците од завршните години 

наставници, 
педагог, 

 
Организирање состаноци по активи и задолжување на 
претседатели на активите за увид во опременост на 
училиштето со наставни нагледни средства и др. помагала во 
наставата  

претседатели на 
стручни активи 

Други активности од педагошко инструктивните работи  
 
ЈУНИ-ЈУЛИ 

Изготвување на календар за работа за период од јуни до 
септември 

педагог 

Изготвување стручен материјал - опременоста на нашето 
училиште со нагледни средства по одделни наставни 
предмети и стручно усовршување на наставниот кадар во 
текот на учебната година 

Стручен актив, 
Наставници 

Формирање на комисија за набавување на нови 
нагледни и наставни средства 

 

Подготвување и одржување на Наставнички совети на 
годините 

 

Одржување на Наставнички совет  
Увид во педагошката документација  Комисии, Педагог 

Раководители на смена 
Организирање и реализирање на продолжителна настава Наставници 
Организирање на упис на учениците во прва година  Комисија,Наставници 
Организирање на полагањата во паралелката од ММ Комисии 
Изведување на  испитиите на година Наставници 
Упис на ученици во I година Комисии 
Наставнички совет - Извештај од поправни испити, од 
уписот во прва година, подготовка за новата учебна 
година 

конкретни задолженија 
по комисии 

Подготвување на Годишен извештај за работата на 
училиштето 
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Подготвуање Годишна програма за работа на училиштето  
Други активности од педагошко инструктивна 
работа во текот на месецот 
 

 

Соработка со Министерство за образование и наука и 
Бирото за развој на образованието, Сектор за 
образование во Град Скопје 

 

Активности од административно-организациски 
аспект 

 

Спроведување на испитите од државната матура Училишна матурска 
комисија 

Спроведување на полагањата на интерните испити од 
државната матура 

Училишна матурска 
комисија 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА  РАБОТАТА  НА УЧИЛИШНИОТ  ПЕДАГОГ 
ВО УЧЕБНАТА 2021-2022 

Август 
- Подготовки за новата учебна година, 
- Континуирано- состаноци со директор и сменоводители и организација на 

тековните активности, 
- Изготвување на Годишна програма и извештај за работа на училиштето и 

доставување до Град Скопје, БРО и ДПИ, 
- Изготвување на орјентационен план за класните часови,  
- Изработка на сопствена годишна програма за работа, 
- Учество во планирањето и програмирањето на целокупната воспитно-

образовна работа во училиштето, 
- Активности околу почетокот на учебната година , 
- Активности околу подготовка и одржување на Наставнички совет - формирање 

на комисии, активи. 
- Учество во организирањето на државната матура на учениците кои не полагале 

во претходните термини или добиле негативна оцена , 
- Организација, формирање на комисии и изработка на распоред за полагањето 

на поправните испити, 
- Соработка со класните раководители и поделба на потребните 

материјали(орјентациона програма за работа на  класен час, кодекс на 
однесување на учениците, правилник за изрекување на педагошки мерки, 
должности на дежурните ученици), 

- Доставување од страна на наставниците и увид во Годишните и тематските 
планирања и критериумите за оценување, 

- Соработка со класните раководители, 
- Подготовка на материјали за секој класен раководител, 
- Инспекциски надзор за упис на ученици во учебната 2021/2022. 
- Доставување на табели до Град Скопје за упис на ученици. 
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Септември 
- Доставување на податоци до Град скопје за бројот на ученици во прва, втора, 

трета и четврта година по наставен јазик, 
- Состанок на стручни активи на ниво на Град Скопје, 
- Инспекциски надзор од ДПИ за подготвеноста на училиштето за почеток на 

учебната 2021/2022 година, 
- Следење на адаптацијата на  ново запишаните учениците, 
- Консултации со наставниците во однос на  годишните планови,тематските и 

дневните подготовки,  
- Соработка и давање помош на класните раководители,  
- Учество во изработка на статистички податоци за потребите на 

Министерството за Образование и Наука и Заводот за Статистика, 
- Континуирано- состаноци со директор и сменоводители и организација на 

тековните активности, 
- Присуство на состанок во Град Скопје-усвојување на Годишната програма за 

работа на училиштето за учебната 2021/2022 и Извештајот за работата на 
училиштето за учебната 2020/2021 година, 

- Учество во работата на стручните органи (наставнички совет, класен совет, 
одбор на родители, совет на родители, и стручни активи, 

- Активности околу организирање на дополнителна и додатната настава и 
распорд за дополнителна и додатна  настава и доставување на распоредот до 
ДПИ. 

- Изготвување на распоред за прием на родители, 
- Инспекциски надзор во врска со бројот на ученици запишани во прва година. 
- Консултативна и советодавана работа со наставници почетници, 
- Доставување на податоци до соодветните институции за етничка припадност, 

број на ученици и податоци од матура, 
- Евиденција за  отпишани ученици, 
- Изготвување на програма за работа со ученици со посебни потреби, 
- Изработка на известувања и соопштенија за предметни професори и класни 

раководители, 
- Состанок со тимот кој ја уредува веб и фб страната на училиштето, 
- Учество на обука Програма за мировно образование  Меѓаши прва детска 

амбасада, 
- Задолжение за наставници 
- Упатство за наставници за начинот на оценување на учениците во период на 

реализација на наставата преку учење на далечина, 
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Октомври 
- Континуирано- состаноци со директор и сменоводители и организација на 

тековните активности, 
- Соработка со педагозите од другите средни училишта во врска со тековните 

активности и размен на податоци и информации, 
- Соработка со ЈУ „ Кочо Рацин“ Скопје- предавање за учениците од втора година 

на тема „ Развој на Македонската еколошка култура“ 
- Состанок со претставници на Црвениот крст за организирање на 

крводарителска акција, 
- Доставување на податоци до БРО за бројна состојба на ученици по наставен 

јазик, 
- Учество околу активности и реализација на родителски средби, 
- Проверка на дневниците во сите годишта-родителски средби, 
- Соработка  со родители, 
- Посета на часови и индивидуално стручни педагошки разговори со 

наставниците во врска со констатираните состојби, 
- Доставување на податоци до Град Скопје и МОН за ученици и наставен кадар, 
- Водење на педагошки картони за секој професор, 
- Водење на Професионално досие за професорите, 
- Соработка и помош на професорите во изработка на критериумите за 

оценување, 
- Состанок со тимот за ажурирање на веб страната на Гимназијата, 
- Подготовка на унифицирана дневна подготовка за час, 
- Состанок со стручните слжби на ниво на Град Скопје 

Ноември 
- Советодавна педагошка работа (групно, индивидуално) со родителите за 

унапредување на постапките за решавање на проблемите на нивните деца, 
- Разговор со класните раководители за водење на педагошката документација 

и евиденција, 
- Подготовка  на обрасци за извештаи, 
- Учество околу подготовките и одржување на класните  совети за прво 

тримесечие, 
- Упис и испис на ученици, 
- Доставување на барани податоци до ДИЦ во врска со истражувањето ПИСА, 
- Дополнително доставување на податоци до ДИЦ за истражувањето ПИСА, 
- Доставување на барани податоци за ученици до МОН, 
- Присуство на обука на тема „Тимско постапување при превенција од употреба 

на супстанции и врсничко насилство“ 
- Континуирано- состаноци со директор и сменоводители и организација на 

тековните активности, 
- Советодавни разговори со ученици, класните заедници на кои им е изречена 

педагошка мерка, 
- Учество во подготовка и реализација на родителските средби, 
- Работа во стручни органи - стручни активи, Наставнички совет,класни совети,  
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- Увид во работата на додатната настава и дополнителната настава, 
- Состанок со класните заедници од 4 година 
- Редовна посета на часови, 
- Доставување на податоци за државната матура 2021/2022 до БРО, 
- Средување на педагошка документација, 
- Податоци за отпишани ученици во учебната 2021/2022 година, 
- Испитување на факторите кои влијаат врз покажаните послаби резултати по 

одредени предмети и предлагање на активности за нивно подобрување, 
- Состанок на класната заедница, 
- Доставување на податоци за бројна состојба на ученици по етничка 

припадност до управата за развој и унапредување на јазиците и припадниците 
на заедниците при МОН, 

- Изработка на протоколи за работа на стручните служби, 
- Работилница во рамките на проектот „Безбеден Град“ 
- Подготовка за државна матура. 

Декември 
- Континуирано- состаноци со директор и сменоводители и организација на 

тековните активности, 
- Увид во реализацијата на редовната настава и додатната и дополнителната 

настава, 
- Испитување на педагошките фактори за покажаните послаби резултати на 

поодделни наставни предмети и подрачја на работа и предлагање на 
активности за подобрување на успехот, 

- Разговори со родители-тековно, 
- Советување на родители и ученици, 
- Работа во стручни органи-стручни активи , совет на годината, наставнички 

совет на училиштето, совет на родители, 
- Агенција за примена на јазикот на РСМ-прашалник, 
- Почетни активности окулу реализирањето на матурските испити  

(списоци,избор на теми и предмети), 
- Редовна посета на  часови, 
- Подготовки во врска со Државната матура, 
- Состанци со Одборите на родители, 
- Состаноци со Советот на родители 
- Континуирано подршка на класните раководители и предметните професори 

во работата со ученици во услови на далечинско учење, 
- Состаноци со класните заедници, 
- Средување на документација, 
- Учество во советите на година и Наставнички совет 
- Состанок со класните раководители во 4 година, 

Јануари 
- Учество во работата на наставничките совети на годината и класните советина 

училиштето (околу разгледување на успехот, поведението и редовноста на 
учениците во првото полугодие.), 

- Учество во изработка на статистички податоци за потребите на 
Министерството за -Образование и Наука и Заводот за Статистика, 
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- Прегледување на педагошката документација, 
- Соработка со стручни институции, 
- Анализа на успехот, редовноста и поведението на учениците, 
- Изработка на споредбени анализи за успехот и изостаноците на учениците, 
- Учество во состаноците на стручните активи, 
- Изработка на полугодишен извештај за работа на училиштето, 
- Средување на педагошка документација и досиеа на наставниците, 
- Редовна посета на онлајн часовите, 
- Континуирано- состаноци со директор и сменоводители и организација на 

тековните активности, 
- Состаноци со класната заедница за 4 година – фотографирање. 

Февруари 
- Континуирано- состаноци со директор и сменоводители и организација на 

тековните активности, 
- Упис и испис на ученици, 
- Редовна поета на час, 
- Разговор со родители на ученици кои се отпишуваат од Гимназијата, 
- Состанок со претседателите на активи, 
- Состанок со класните заедници од 4 година, 
- Состанок со класните раководители во 4 година, 
- Советодавна работа со ученици кои покажуват слаб успех и незадоволително 

поведение, 
- Организирање на вакцинација за учениците од 4 година 
- Советување на родители, 
- Работен  состанок со ДИЦ за новините во државната матура и активностите кои 

следат, 
- Предлог план за упис на ученици во прва година во учебната 2022/2023 година, 
- Соработка со ЈУ Меѓународен центар за социјална работа на Град Скопје, 
- Организирање на презентации на студиските  програми на Факултетите и 

Високите школи во соработка со Град Скопје, 
- Советодавна помош со наставниците по односот кон работата и однесувањето 

на учениците, 
- Соработка со класните заедници и разгледување на полугодишниот успех и 

изостаноци, 
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Март 
- Учество во подготовките за одржување на класните совети, 
- Советодавна работа со учениците и родителите, 
- Учество околу активностите за полагање на завршните  испити, 
- Состанок на класните заедници, 
- Организирање на Отворен ден за Факултетите и високите школи – онлајн, 
- Проверка на пишани дневници, 
- Средување на педагошка евиденција и документација, 
- Континуирано- состаноци со директор и сменоводители и организација на 

тековните активности, 
- Првични подготовки за уписот во прва година, 
- Информации во врска со организирањето на онлајн настава-поддршка на 

наставници и ученици, 
- Инспекциски надзор за водење на педагошка евиденција и документација, 
- Организирање на бранење на проектните задачи/државна матура, 
- Термини за одбрана и презентација на проектните задачи, 
- Формирање на комисии за одбрана на проектните задачи, 
- Подготовка за одржување на совети, 
- Комуникација  со класните заедници, 
- Соработка со класните раководители и предметните професори 

Април 
- Учество во организацијата и спроведувањето на полагањето на проектните 

задачи од државната матура, 
- Наставнички совет, 
- Поддршка на наставниците и учениците во онлајн наставата, 
- Состанок на стручните служби на Град Скопје, 
- Соработка со Хера-СОС едукација за учениците од сите годишта-онлјн, 
- Доставување на извештај за следење на наставата до ДПИ, 
- Крводарителска акција во соработка со Црвен Крст, 
- Презентирањето на факултетите пред учениците од четврта година-контакт со 

класните заедници пренесување на информации, 
- Учество на класните совети, 
- Континуирано- соработка  со директор и сменоводители и организација на 

тековните активности, 
- Организирање на вакцинација за учениците од 4 година 
- Соработка со координаторот на меѓународна матура во врска со објавувањето 

на конкурсот за упис, 
- Соопштенија за ученици, 
- Разгледување и објавување на конкурсот за упис на ученици во прва година во 

учебната 2022/2023 година 
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Мај 
- Подготовки за одржување на Наставнички совет за учениците од завршната 

година, 
- Првични подготовки за упис на учениците во прва година, 
- Организирање на полагање на испитите во паралелката на ММ,  
- Соработка со лицата  за ажурирање на веб страната на Гимназијата, 
- Континуирано- соработка со директор и сменоводители и организација на 

тековните активности, 
- Спроведување на испитите на година, 
- Постапка за избор на првенец на генерација, 
- Средување на педагошка документација, 
- Изработка на план за активности за месец јуни, јули и август, 
-  Состанок на стручните служби на Град Скопје 

Јуни и јули 
- Активности околу одржување на Наставничките совети на крајот на наставната 

година-утврдување на успехот и поведението на учениците, 
- Изработка на извештаи и прегледи на воспитно-образовната работа на 

училиштето. 
- Активности за изведување на завршните испити, 
- Активности околу уписот на учениците во наредната учебна година 2022/2023, 
- Проверка на е-дневник, 
- Соработка-истражување со Сојузот за специјални едукатори и рехабилитатори, 
- Состанок со ДИЦ за резултатите од државната матура, 
- Учество во стручните органи на училиштето, 
- Подготовки за следната учебна година, 
- Средување на педагошка документација, 
- Учество во изготвување на Годишниот извештај за работата на училиштето, 
- Учество во изготвување на Годишната програма на училиштето. 
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Формулар за извршени советувања на родители/старатели и 
ученици во основните и средните училишта за учебната 

2021/2022 година 
Општина: 

Град Скопје 

 

Училиште: СУГС Гимназија „ Јосип Броз Тито “ Скопје 
Директор: контакт тел: 023214314 

e-mail: skrzovska@yahoo.com 
Задолжен за спроведување на 
советувањата: 
 

Педагог Име и 
презиме: 

Маја 
Војнеска 

контакт тел: 071317991 
e-mail: majavojnes

ka@yahoo.c
om 

1. Наведете вкупен број на родители/старатели кои се повикани на 
советување поради следните причини: 

 Намален успех во учењето / 
негативна оценка по три или 
повеќе предмети / значително  
опаднат општ успех во краток 
период (едно тромесечие). 

2021-2022  
(прво полугодие) 

15 

2021-2022  
(второ полугодие) 

21 

Вкупен број 15  
 Нередовно посетување настава. 2021-2022  

(прво полугодие) 
2021-2022 

(второ полугодие) 
Вкупен број 9 17 

 Несоодветно однесување во 
училиштето. 

2021-2022  
(прво полугодие) 

2021-2022  
(второ полугодие) 

Вкупен број 20                          11 

2. Наведете вкупен број на родители, односно старатели кои не се 
појавиле на советување и по третата покана и за кои сте го известиле 
Центарот за социјални работи. 

Вкупен број 0 

3. Наведете вкупен број на ученици кои се повикани на советување 
поради следните причини: 

 Намален успех во учењето/ 
негативна оценка по три или 
повеќе предмети/ значително  

2021-2022  
(прво полугодие) 

15 

2021-2022 
(второ 

полугодите) 
21 
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опаднат општ успех во краток 
период (едно тромесечие). 

Вкупен број                15  

 Нередовно посетување 
настава. 

2021-2022 
(прво полугодие) 

2021-2022 
(второ 

полугодие) 
Вкупен број 9                      

17 
 Несоодветно однесување во 

училиштето. 
2021-2022 

(прво полугодие) 
2021-2022 

(второ 
полугодие) 

Вкупен број                  20            
11 

4. Дали извршените советувања на родители, односно старатели и 
ученици во вашето училиште овозможија: 

 Зголемување на редовноста на 
учениците во наставата. 

 
Да 

Наведете коментар:: По 
реализираните 
 разговори се согледуваат 
ситуациите 
 и проблемите за 
намалениот успех и се 
превземаат соодветни 
мерки. 
 

 
Не 

 
 

Делумно 

 Подобрување на училишниот 
успех на учениците. 

Да Наведете коментар:: По 
реализираните 
 разговори се согледуваат 
ситуациите 
 и проблемите за 
намалениот успех и се 
превземаат соодветни 
мерки. 
 

Не 
 

Делумно 

 Коригирање на одредени облици 
на несоодветно однесување на 
учениците  и превенција од  
понатамошни ризични облици на 
однесување. 

Да Наведете коментар:: По 
реализираните 
 разговори се согледуваат 
ситуациите 
 и проблемите за 
намалениот успех и се 
превземаат соодветни 
мерки. 
 

Не 

Делумно 

 Согласно горенаведените податоци направете споредбена анализа во однос на 
извршените советувања за двете полугодија во учебната 2021/2022 година. 
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 Согласно горенаведените податоци направете споредбена анализа во однос на извршенит  
советувања за двете полугодија во учебната 2021/2022 година. 

- Советувањата во текот на двете полугодија течеа редовно во согласност со потребите но се зема  
во предвид и различните ситуации и состојби во врска со пандемијата на ковид, во кои се наоѓа  
семејствата, родителите, учениците, класните раководители, предметните професори  
директорот и педагогот. Советувањата во најголем дел се реализираа со физичко присуство н  
педагогот, родителот, ученикот и класниот раководител. Советувањата се реализираа в  
согласност на сите протоколи и препораки добиени од МОН. Во специфични ситуации – поврзан  
со болест, смртен случај во семејството или други семејни случувања, советувањата с  
реализираа онлајн. При крајот на првото полугодие и во текот на второто полугодие се забележ  
поголемо отсуство на учениците, најчесто поради болест или смртен случај во семејството  
Имавме и некоку случаи на развод на родителите што специфично се одрази на учениците. С  
забележа и појава на дијагностицирани состојби на анксиозност и депресија кај учениците. З  
сите овие состојби покрај советувањето кај педагогот се разговараше и на советите на годинат  
или советите на паралелката. Се трудевме колку што е во наша моќ и домен да им помогнеме  
на семејствата и на учениците. 

 

 Наведете свои коментари, мислења и стручни препораки: 
 Советувањето на родители-старатели и ученици дава позитивни резултати, 
 Стручната служба, директорот,класните раководители и предметните наставници 

добиваат пореална слика за причините за настанатата ситуација, 
 Се подобрува и зајакнува релацијата на училиштето како воспитно-образовна 

институција со родителите и учениците, 
 Се развива чувство на меѓусебна доверба и разбирање, 
 Постои можност за навремено превземање на соодветни мерки, постапки или 

помош кон учениците и родителите. 
Препораки: 
-Средбите со ученици и родители би давале подобар резултат доколку се индивидуални 
а не во групи, не секој родител и ученик можат отворено да зборуваат за проблемите во 
рамки на група, 
-Начинот на повикување на родители  би било по ефективно доколку се реализира 
телефонски. Има ситуации кога родителите не ги добиваат навремено поканите по 
пошта. 
-Нашата Гимназија брои 1536 ученици, а  стручната служба ја сочинува еден педагог. Во 
услови на настава со физичко присуство бројот на ученици и родители кои би било 
потребно да ги повикаме на разговор поради: намален успех во учењето/ негативна 
оценка по три или повеќе предмети/значително опаднат општ успех во краток период 
(едно тримесечие), нередовно посетување настава, несоодветно однесување во 
училиштето е многу голем.  Поради претходно наведеното физички е  многу тешко за 
реализација, едно лице од стручната служба да ги спроведе средбите со родителите и 
учениците ефективно. Земајки го во предвид бројот на учениците, родителите, класните 
раководители и предметните професори, специфичните ситуации и проблеми на кои 
наидуваат, во училиштето потребно е  и стручна помош од други профили како: психолог, 
социолог,социјален работник, дефектолог и специјален едукатор. 
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНАТА 
БИБЛИОТЕКА И АКТИВОТ ПО МАКЕДОНСКИ И ТУРСКИ ЈАЗИК И 

ЛИТЕРАТУРА 
 Годишните активностите на училишната библиотека при СУГС „Јосип Броз Тито“, 
за учебната 2021/2022 година беа спроведени согласно Планот и програмата за работа 
на училишната библиотека. 

Учебната година започна на 1 септември со настава со физичко присуство на 
учениците. Училишната библиотека успешно го реализира издавањето на комплетите – 
учебници на сите ученици по годишта и тоа на самиот почеток, односно првиот 
училиштен ден, секако со почитување на сите утврдени протоколи од страна на МОН. 
Со тоа се овозможи непречено следење и реализација на наставата во текот на првото 
полугодие. Се изготвија: 1. Записници за доделени учебници ( за сите класови 
поединечно), 2. Списоци за доделени учебници на ученици ( за сите ученици 
поединечно по класови). Исто така, во врска со учебниците  беа пополнети и испратени 
сите потребни Формулари (писмено и електронски) до МОН – Педагошка служба. 

Во текот на месец  август, пристигнаа нови учебници  и истите беа доделени на 
учениците на самиот почеток. Во текот на првото полугодие етапно пристигнуваа 
нарачаните нови учебници за што беа информирани раководителите на паралелките и 
се спроведе распределба на истите. Исто така, се вршеше и замена на стари учебници 
за нови според испланиран распоред. 

Во текот на целото прво полугодие, во континуитет, беа издавани потребните 
лектири и дела на учениците и професорите, како и дополнителната литература 
потребна за реализација на проектните активности, писмени задачи, како и за 
потребите на драмската и новинарската секција. 

Во текот на првото полугодие, библиотечниот книжен фонд на училишната 
библиотека се збогати со новибиблиотечни единици за потребите научениците како и 
со стручна литература за наставниците. 

Во однос на спроведените воннаставни активности, членови на Клубот на 
читатели со кој раководи библиотекарот учествуваа во повеќе литературни конкурси.  

Реализирани активности: 

1. Одбележување на „Ден на европските јазици 2021“ 
На ден 24.09.2021 година, во СУГС Гимназија „Јосип Броз Тито“ – Скопје, свечено го 

одбележавме „Денот на европските јазици 2021“. По тој повод, беа вклучени членовите 
на Клуб на читатели коишто активно учествува во вакви активности што се реализираат 
во нашата гимназија. 

На самиот почеток, манифестацијата ја отворивме со поздравен (воведен) говор на 
водителката на настанот, ученичката Ана Петаноска од четврта година. Секако, 
следуваше поздрав на сите јазици што се изучуваат во нашата гимназија (латински, 
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турски, италијански, француски, германски и англиски јазик) од страна на наши ученици. 
Одговорните професори од јазичните активи поставуваа штандови на сите јазици 
подготвени со постери, материјали, книги, речници и паноа изработени од учениците. 
Ученици коишто го уредуваа штандот по македонски јазик и литература беа: Јованова 
Сандра, Аврамовска Нина и Меловска Јована од трета година, а одговорни наставници 
беа: Јулија Ликоска – Угриноска, Каролина Јанчева, Светлана Гачевиќ и Емилија 
Величкова. 

        
Паралелно се одвиваа неколку активности изведувани според безбедносните 

протоколи за Ковид 19 за чие почитување внимаваа одговорните професори.  

Училишната библиотека ја подготви и реализира активноста „Сложувалка“ - 
Составување на мисли и поговорки на сите јазици што се изучуваат во нашата гимназија, 
максимум десет ученици, одговорен професор Јулија Ликоска – Угриноска – 
библиотекар; 
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Откако завршија сите активности, следуваше свечено прогласување на 
победниците како и поздравување и благодарност до сите учесници и присутни на 
настанот. 

Целта ја постигнавме – учениците добија можност да го претстават своето 
стекнато знаење за јазиците и не само тоа, ги мотивиравме да размислуваат глобално и 
без предрасуди, а сето тоа се виде од насмевките на нивните лица.  

2. Доделена награда (октомври) 
Во „Музејот на македонската борба за самостојност“, на нашата ученичка 

Марија Филипова – член на Клубот на читатели,  свечено ѝ беше доделена наградата 
„Антев часовник“ за млад автор за нејзината стихозбирка „Твоите далги на брегот на 
Стикс“.  

По одржаното поетско читање, Марија беше наречена поетеса-вундеркинд за 
нејзиниот исклучително зрел поетски стил што всушност е нејзин успех и секако успех 
на нашата гимназија. 

Секоја чест Марија, продолжи со твоите успеси! 

Нека оваа прекрасна вест биде честитка за Светскиот ден на наставниците! 

Со Марија работеше библиотекарката Јулија, постојано ги анализираа поетските 
творби, одбраа творби со кои Марија се претстави  на свеченоста. Исто така се 
подготвуваа за интерпретацијата за којашто Марија беше пофалена. 
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3. Учество на креативна работилница со писателот Сјон  
Во рамките на седмото издание на Фестивалот на европската култура „BookStar“ во 

организација на издавачката куќа „Антолог“ – Скопје, на ден 15.10., се одржа 
креативна работилница на еден од светските познати и признати уметници на зборот, 
Сјон од Исланд.  

Учениците: Бисера Павловска од I-10, Чарна Ал-Нур Невзати и Мерсиха Меметај од 
III-5, Андреа Грозданова, Магдалена Гоџо и Ивана Филева од IB-1, заедно со 
професорката Јулија Ликоска – Угриноска беа дел од книжевната работилница во која 
се запознаа со најпознатата книга на Сјон – „Сината лисица“, како и за начинот и 
алатките применети од страна на авторот, за создавање на буквално секоја страница 
од книгата. Беше тоа едно ново и убаво искуство за сите учесници кои, воспоставија 
меѓусебен контакт со авторот, поставувајќи му прашања за коишто авторот беше 
навистина пријатно изненаден и воодушевен.  
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4. Учество на фестивалот „Нови простори“ (ноември, 2021) 
На ден 13.11.2021 година, сабота, членовите на Клуб на читатели, заедно со 

одговорната професорка-библиотекар Јулија Ликоска – Угриноска, учествуваа на 
Првиот фестивал „Нови простори“ – фестивал на новото чувство, новата мисла, новата 
креација, новиот ден, новиот човек. Фестивалот се одржа на 13 Ноември, на кејот „13 
Ноември“ во Скопје, до камениот мост, околу сидрото, под арката на мостот на 
платото, од левата страна на Вардар, од 11 часот до 15 часот. 

Ученичката Ведрана Петрова се претстави во категоријата „Нови поетски 
пространства“ на тема „Просторот во мене“,  со своја авторска песна „Зрно“, како и во 
категоријата „Бродот наречен Скопје“, на тема „Чудесното патување со Скопје“, со 
својата лична творба – краток расказ во стихови насловен како „Љубов за навека“.  

Ученичката Ана Петановска се претстави во категоријата „Отворен микрофон“ со 
своја лична музичка творба. 

    

 

          

5. Чествување на ликот и делото на Св.Климент Охридски 
На ден 08.12.2022 година, (среда), училишната библиотека го одбележа 

чествувањето на ликот и делото на великанот Св.Климент Охридски. За таа цел, 
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библиотекарката Јулија Ликоска – Угриноска одржа предавање пред ученици од четврта 
година за маркантната личност и делото на Св.Климент Охридски.  

 
6. Одбележување на „100 години Блаже Конески“ 
На ден 24.12.2021, членовите на Клуб на читатели заедно со одговорната 

професорка Јулија Ликоска – Угриноска го одбележаа големиот јубилеј „100 години 
Блаже Конески“. На еден извонреден начин, со претходна подготовка од околу две 
недели, одржаа едночасовна програма којашто се реализира во холот на гимназијата. 
Имено, преку пауер поинт презентација, стихови и лични творби, учениците: Ведрана, 
Ана, Дафина, Теона, Сара, Един (Един Алили интерпретираше творба од Блаже Конески 
на турски јазик)и Дејан го претставија ликот и делото на великанот Блаже Конески. Исто 
така, настапија и неколку ученици со свои лични литературни творби (прозни и поетски) 
коишто учествуваа на распишаниот Конкурс посветен за Блаже Конески. Беа доделени 
две пофалници и тоа на учениците: Анастасија Ѓорѓиевска од I-7 и Ирина Штарго од IV-
10, една благодарница на Ана Петановска од IV-8 којашто создаде песна – химна за 
Блаже Конески, освоено трето место: Ивана Копчаровска III-3, освоено второ место: 
Владимир Грујовски IV-9, освоено прво место: Ведрана Петрова – IV-8. 

                    
      

               
7. Одбележување на 21 Февруари – Меѓународен ден на мајчиниот јазик 

На ден 21.02.2022 година, (вторник), во 13:30 часот, во училница бр.10, 
училишната библиотека организира предавање на тема: „21 Февруари – Меѓународен 
ден на мајчиниот јазик“. Професорката Јулија Ликоска – Угриноска одржа предавање. 

На ден 21.02.2022 год. училишната библиотека го одбележа 21 февруари – 
Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Имено, овој ден е прогласен на XXX седница 
на Генералната конференција на УНЕСКО во 1990 год. Во 2000 година, на 21 февруари 
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овој датум е промовиран како „Ден на лингвистичка и културна разновидност и 
повеќејазичност.  

Во нашата гимназија можеме да се пофалиме со голема јазична разновидност – 
од македонски, до српски, босански, дури и арапски и секако турски мајчин јазик. 
Својот мајчин јазик го претставија учениците: Кристијан Цветковиќ од III-3, Чарна Ал-
Нур Невзати, Мерсиха Меметај и Туна Чакир од III-5, Стефан Јованоски од IV-3, Далиа 
Алави од IV-8 со свои презентации и извадоци од нивните омилени автори.  

 Одговорни професорки: Јулија Ликоска – Угриноска и Светлана Гацевиќ. 

  

 

8. Учество на конкурс 
Ученичката Ведрана Петрова од четврта година, еден од најактивните членови на 

Клуб на читатели, учествуваше на литературниот конкурс на тема „Јас сум пријател на 
децата во болница“ и доби пофалница од комисијата за селекција, а нејзината творба е 
издвоена меѓу стотици пријавени есеи и творби преполни со емпатија, љубов и надеж. 

                                         

9. Учество на конкурс 
По повод 8 Март, нашите ученици, членови на Клуб на читатели учествуваа на 

литературниот и ликовен конкурс којшто траеше од 21 февруари до 4 март. Ученикот 
Владимир Грујосвски од четврта година го освои  второто место. Му честитаме и му 
посакуваме уште многу освоени награди. 
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10. Час посветен на Радован Павловски 
На ден 03.03.2022 година, членовите на Клуб на читатели: Ведрана Петрова, 

Дафина Веселиноска, Ана петановска, Сара Несторовска, Един Алили и Владимир 
Грујовски од четврта година и Чарна Невзати и Туна Чакир од трета година, под 
менторство на професорката Јулија Ликоска – Угриноска и Активот по македонски и 
турски јазик и литература, одржаа час во чест на ликот и делото на „принцот на 
метафората“ – Радован Павловски. Часот се одржа во холот на гимназијата во присуство 
на ученици од трета и четврта година. Присутните ученици беа вклучени активно во 
часот. Покрај дебатата за делото на Павловски, пред самиот крај составувавме акростих 
од името и презимето на писателот. Часот го завршивме со аплауз и со познатиот опис 
за Радован Павловски – „принцот на метафората“. 

                         

11. Предавање за правата на жената 
На ден 11.03. 2022 година, во соработка со Тииит, неформалната група која 

активно дејствува во сферата за женските права, во нашата Гимназија, беше 
организирано предавање и дебата во врска со празникот и правата на жената.  Целта 
на предавањето беше учениците да се запознаат со некои од најзначајните 
режисерки од нашата земја, а исто така беше отворена дискусија за положбата на 
жените во филмската индустрија во минатотот и денес. Следуваше решавање на тест 
од страна на учениците коишто одговараа во претходно поделени по групи. Потоа 
се анлизираше и дискутираше по прашањата одд тестот.  Ова беше еден поучен, 
едукативен, убав и интересен час посветен на празникот на жената. 
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12. Одбележување на „Ден на сите“ 

 

На ден 21.03.2022 година, Клуб на читатели под менторство на професорката 
Јулуја Ликоска – Угриноска го одбележаа овој ден и го насловија како „Ден на сите“. 
Всушност, тоа значеше одбележување на: 

1. Ден на пролетта 
 

 
2. Ден на екологијата 

 

 
3. Ден на лицата со даунов синдром 
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4. Ден на поезијата 

 
21 Март-Денешниот ден, 1999 год.во Париз, на 30-та седница на УНЕСКО е прогласен 
како Светски ден на поезијата. УНЕСКО ја препознава уникатната способност на 
поезијата да го долови творечкиот дух на човечкиот ум.Благодарност и респект кон сите 
поети во целиот свет. 

5. Ден на среќата 

 
 

 

      
 
Навистина прекрасен ден, учениците уживаа во презентацијата, даваа свои 

коментари, размислувања и споделуваа искуства за сите точки од истата.  

13. Во кинотека на македонија – проследување на филмска проекција 
На ден 24.03.2022 година, на покана на Градот Скопје и UN WOMEN – Тело на 

Обединетите Нации за родова рамноправност и зајакнување на жената , а при 
организирање на 13-тото издание на настанот „Вечери на женски права 2022“, наши 
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ученици, заедно со професорката Јулија Ликоска – Угриноска го проследија чешкиот 
филм „Caught in the Network“ – филм во кој три млади актерки се преправаат дека се 
малолетни и гледаат што ќе се случи кога се пријавуваат дека се малолетни и гледаат 
што ќе се случи кога се пријавуваат во популарната онлајн соба за разговор. 
Експеримент кој ги отвора очите и којшто открива како оваа модерна форма на 
злоупотреба на деца станува крајно распространета и вообичаена. По проекцијата 
на филмот, учениците имаа можност да дебатираат во врска со истата со експерт од 
областа на психологијата и социологијата. Учениците беа мошне активни и 
заинтересирани токму поради фактот што оваа тема е од исклучителна важност за 
нивниот средношколски живот. Тоа беа прашања , горливи прашања на коишто 
добија одговор за тоа како треба да се однесуваат и како да реагираат и секако, како 
да се  заштитат во ваквите ситуации.  

       

14. Учество на промоција на книга 
На ден 07.04.2022 година, на покана на Градската библиотеа „Браќа 

Миладиновци“ – Скопје, ученици од второ 5 и 9 заедно со професорката Јулија 
Ликоска – Угриноска присуствуваа на промоција на книгата „Времето на Конески“ од 
проф.д-р Димитар Пандев за којашто е добитник на наградата за критика „Димитар 
Митрев“ на ДПМ за 2021.  
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15. Одбележување на 5 Мај – Ден на македонскиот јазик 
На ден 05.05.2022 год. училишната библиотека го одбележа големиот празник 5 

Мај – Ден на македонскиот јазик.  

              

16. На ден 19.04.2022 год. нашата гимназија беше почестена со садница од бреза од 
страна на Британската амбасада, а по повод прославата на 70 години владеење 
на кралицата Елизабета Втора на британскиот трон. Училишната библиотека го 
прими подарокот – садницата од бреза и веднаш ја засадивме во училиштниот 
двор. Благодарност до Британската амбасада. 

                             

17. НА ДЕН 06.05.2022 ГОДИНА ПОДНЕСЕНИ И ОДОБРЕНИ ФОРМУЛАРИТЕ ЗА 
УЧЕБНИЦИ ДО МОН 

Формулар за нарачка Јосип Броз Тито-Центар-Скопје за 2022_2023 год. 
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18. Одбележување на 9 Мај – Ден на Европа и Ден на победата над фашизмот 
На ден 09.05.2022 година, училишната библиотека го одбележа 9 мај - Ден на 

Европа и Ден на победата над фашизмот.  

               

19. Доделување на книгата за Блаже Конески 
На ден 16.05.2022 год. наградените ученици за своите лични поетски творби 

посветени на ликот и делото на великанот Блаже Конески и тоа: Ива Каимовска од I-4, 
Софија Илиевска од II-5, Ведрана Петрова и Марија Филипова од четврта година , заедно 
со нивниот ментор, професорката Јулија Ликоска – Угриноска беа гости во Фондацијата 
„Небрегово“ во Скопје каде што им беа доделени примероци од најновото издание на 
книгата „Поетски пораки за Конески“ од серијата „Поттикот Конески“ што беше 
реализирана по повод 100 години од раѓањето на Блаже Конески. Големото дело на 
Блаже Конески е патоказ и за нашите ученици, членови на Клубот на читатели, чии лични 
творби, како наградени, се дел од оваа книга. Честитки за наградените ученици и за 
нивната менторка. 

                          

20. Учество на Европска недела на стручни вештини 
На ден 17.05.2022 год.во Хотел Double Tree by Hilton во Скопје, од 11 часот, се 

одржа Европска платформа за извонредност за зелени иновации и стручно образование 
и обука – Greenovet. Конференцијата беше во склоп на Европската недела на стручни 
вештини „Вештини за зелен град“.  
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21. Доделена награда на наша ученичка 
Во пресрет на 77 годишнината од постоењето на СУГС Гимназија „Јосип Броз 

тито“, го споделивме  успехот на ученичката Ведрана петрова од четврта година – 
најактивниот и најуспешниот член на Клуб на читатели. Таа е добитник на Третата 
награда на IX издание на Меѓународниот поетски фестивал МПФ „Литературни искри 
2022“.   
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До крајот на месец јуни 2022 година, училишната библиотека ги прибираше 
позајмените и се уште не вратени дела и лектири од страна на учениците, т.е. 
раководителите на паралелки, како и на остатокот од не вратени учебници и Записници 
од страна на  раководителите на паралелки. 

За таа цел беа изготвени Записници за вратени учебници и предадени на сите 
класни раководители кои се обвзани точно и уредно да ги пополнат.  

Потоа беа пополнети и испратени (писмено и електронски) потребните Формулари до 
МОН – Педагошка служба. 

Училишната библиотека изготви План и Програма за планирање на потребите за 
набавка на книги во истата за учебна 2022/2023 година. 

На крај беше изготвен Планот и Програмата за работа на училишната библиотека 
при СУГС Гимназија „Јосип Броз Тито“ – Скопје за учебната 2022/2023 година. 

Февруари – јуни 

Активности во рамките на Еразмус+ проектот „Нашиот живот во наши раце“ (“Our 
Life in Our Hands”) 

Професорките Вера Бојкикева и Јасминка Видевска кои се дел од тимот на 
Еразмус+ проектот „Нашиот живот во наши раце“ (“Our Life in Our Hands”) активно и 
посветено учествуваа во организацијата и реализацијата на сите активности во рамките 
на овој Еразмус+ проект кој воедно е и еТвининг проект. Станува збор за повеќе 
едукативни, хуманитарни и еколошки активности кои вклучуваа соработка со 
пошироката општествена средина (образовни институции и бизнис заедница), а во 
духот на темата на проектот – економичен, еколошки и одржлив развој. 
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Февруари – јуни 

Активности во рамките на Еразмус+ проектот „Обновливи извори на енергија“ 
(“Renew Energy”) 

Професорката Јасминка Видевска како координатор на Еразмус+ и еТвининг 
проектот „Обновливи извори на енергија“ (“Renew Energy”) беше вклучена во 
Активностите за учење, настава и обука што се реализираа во Романија, Италија и 
Бугарија во организација на партнерските училишта од овие земји. Во месец март се 
одржа мобилноста во нашата земја чиј домаќин беше нашето училиште. Преку 
разновидните активности во рамките на овој проект се остварија целите на проектот - 
зајакнување на свесноста на учениците за потребата од обновливи извори на енергија 
и за заштита на животната средина. 
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Јануари – јуни 

Активности во рамките на еТвининг проектот “eTwinkling stars: shining together” 

Активностите во овој проект во кој се вклучени професорките Вера Бојкикева, 
Јасминка Видевска и Емилија Величкова продолжија во наведениот период. Тие 
вклучуваа истражувачка работа со примена на СТЕАМ пристапот и употреба на повеќе 
електронски апликации при изработката на продуктите од проектот. Меѓу другото се 
истражуваше за жените астрономи, за соѕвездијата, за заштитата на ѕвездената 
светлина и животната средина. Темата на ѕвездите се префрли и  во сферата на нивната 
употреба како мотив во митовите, легендите, во творештвото на писателите, во градбата 
на некои значајни културно-историски споменици. Професорите ги поттикнуваа 
учениците во нивната творечка работа во пишувањето на колаборативната песна со 
акростих, како и легендата за соѕвездието на нашиот проект. Во осмислувањето на 
делот што се однесува на литературата и уметноста професорите од нашето училиште 
дадоа особен придонес. Го претставија авторот Радован Павловски, а градбата која ја 
промовираа е познатиот Даут Пашин амам.  

Како резултат на посветената работа професорките Вера Бојкикева и Емилија 
Величкова и нивните ученици што учествуваа во проектот добија  посебна награда – 
еТвининг ознака за квалитет. 

Март 

Професорката Јасминка Видевска беше ментор на ученикот Владимир Грујовски 
од паралелката IV-9 кој освои второ место на литературниот конкурс на тема: ,,Борбата 
на жената за еднаквост, правда, мир и развој" распишан од Здружението на просветни 
работници на Град Скопје. 

- Во рамки на Еразмус+ проектот од нашето училиште: “Student Centered Effective 
Classroom“ („Ефективна училница насочена кон ученикот“), финансиран од 
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Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, 
професорките Емилија Величкова и Ирена Трајковска Стерјовска присуствуваа на 
обуката "Creativity for the future: promoting Critical Thinking and Problem-Solving in 
the classroom", што се одржа од 30. 01. до 05.02. 2022 година во Болоња, Италија. 

- Во рамки на Конференцијата за образование, одржана на 9 и 10 март, беше 
презентиран завршениот проект (три кратки драмски видео записи) во кој беа 
вклучени 13 ученика од прва година од нашата Гимназија, во соработка со 
Центарот за справување со врсничко насилство и почитување различности. 
Одговорен професор Емилија Величкова. 

- Во соработка со Тиииит, неформална група која активно дејствува во сферата за 
женските права, во нашата Гимназија празникот 8 Март, се одбележа на 
поинаков начин, заедно со ученици од прва година и професорките Емилија 
Величкова и Јулија Ликоска Угриноска. 

- Мултиетничка дружба во театар. Триесетина ученици со професорките Селда 
Ахмед и Емилија Величкова, на 18.3.(петок) ја проследија претставата 
„Вишновата градина“ во турскиот театар. За учениците интересно искуство, а за 
професорките големо задоволство, особено што на сцената играа нивни 
поранешни ученици. 

- Учениците Дино Дановиц и Матеја Талеска од 1-1 освоија прво место на 
натпреварот "Европски квиз на пари" на 24 март. Следен натпревар на европско 
иво. Одговорен наставник: Емилија Величкова. 

- На 4 април се одржа првиот дел од дисеминацијата од Еразмус+ проектот 
,,Ефективна училница насочена кон ученикот" на тема: "Поттикнување критичко 
и креативно размислување на учениците во училницата". За работилницата беа 
одговорни Емилија Величкова и Ирена Трајковска Стерјовска, кои беа дел од 
обуката која се одржа во Болоња, Италија. 

- Дел од нашите професори учествуваат во проектот за меѓуетничка интеграција 
во средното образование, а денес градоначалничката Данела Арсовска им 
додели признанија и награди. 

- На 16 јуни беше промовиран прирачникот за предметот Драмска уметност. 
Воедно беше спроведена обука на професорите за употреба на истиот 

 



СУГС Гимназија „Јосип Броз Тито“-  Скопје 
Годишен извештај за работата на училиштето во учебната  2021/2022 

www.josipbroztito.edu.mk 

 50 

 

 

Актив по Македонски јазик и литература и Турски јазик и литература 
Вера Бојкикева     Селда Ахмед 
Јасминка Видевска      Сејхан Зекир 
Светлана Гачевиќ 
Татијана Стојановa-Дуева 
Ана Младеновска–Георгиева 
Каролина Јанчева 
Емилија Величкова 
Душанка Ристова 
Елена Неделковска  
Eлена Николова 

Јулија Ликоска-Угриноска – библиотекар 
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ ЗА 
СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ 

Извештај за работата на активот по англиски јазик во учебната 2021/2022 г. 

ПРЕДМЕТНИ ПРОФЕСОРИ: 
1.   Гордиана Ѓоргова; 
2.   Александра Ѓурчиновска; 
3.   Софија Ковачовска; 
4.   Маја Серафимовска Борозан; 
5.   Јосип Стибел; 
6.   Алмир Мељовиќ; 
7.   Ширин Шабан; 
8.   Невенче Стефановска Јордановски. 

1. Реализација на наставата 
Наставата по предметот Англиски јазик како редовен предмет се изведуваше 

континуирано во паралелките во прва, втора, трета и четврта година во средното 
гимназиско образование, со неделен фонд од 3 (три) часа + 2 (два) часа (во 
специјализираните германски паралелки) во текот на првото полугодие од учебната 
2021/2022 година. 

Во планирањето на наставата по предметот Англиски јазик како редовен 
предмет во прва, втора, трета и четврта година во средното гимназиско образование, 
како појдовна основа се земаа наставниот план и наставната програма за предметот 
Англиски јазик како прв странски јазик за прва, втора, трета и четврта година во 
средното гимназиско образование, изготвена од Бирото за развој на образованието 
(БРО) како орган на управа во состав на Министерството за образование и наука на 
Република Северна Македонија. 

Во текот на учебната 2021/2022 година, наставата по предметот Англиски јазик 
(прв странски јазик) како редовен предмет во сите години (прва, втора, трета и четврта) 
се реализираше според предвидените планирања за тековната година. Во однос на 
реализацијата на наставата во паралелките во прва, втора, трета и четврта година, во 
текот на првото полугодие од учебната 2021/2022 година се реализираше редовна 
настава според предвидените наставни единици во склоп на глобалните наставни 
програми по предметот Англиски јазик (прв странски јазик) како редовен предмет во 
прва, втора, трета и четврта година во средното гимназиско образование. Со цел да се 
развијат јазичните компетенции кај / на учениците, како и со цел да се поттикне 
процесот на учење кај истите, во рамки на наставата во текот на првото полугодие од 
учебната 2021/2022 година се обработуваа текстови со разновидни тематики, а воедно 
и се анализираа истите од лингвистички аспект. Континуирано се обработуваше, а потоа 
и се увежбуваше обемен вокабулар кој е тематски поврзан со претходно обработените 
текстови. Исто така, континуирано се обработуваа, а потоа и се увежбуваа разни 
граматички структури, разни техники за слушање со разбирање и зборување, како и 
разни формати и структури за пишување. Учениците се оценуваа со помош на одредени 
инструменти и постапки за оценување, и тоа преку: објективни тестови (кратки 
одговори, поврзување, повеќечлен избор), усни одговори (прашања поставени од 
наставникот и разговор со / меѓу учениците), усни презентации на претходно 
спроведено истражување и / или проект, стандардизирани тестови, итн. Во рамки на 
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националната програма (средно гимназиско образование, со државна матура) на 
македонски наставен јазик, наставата по англиски јазик во првото полугодие од 
учебната 2021/2022 година е реализирана во целост. 

Во програмата со Меѓународна матура (ММ), веќе седма година се реализира 
настава по ревидираната програма по предметот Англиски јазик Б. Темите и 
содржините се организирани според дадените упатства и критериумите за оценување 
за секој поединечен елемент на внатрешно или надворешно оценување. Во рамки на 
програмата со Меѓународна матура (ММ), наставата по англиски јазик во првото 
полугодие од учебната 2021/2022 година е реализирана во целост. 

Во паралелките во сите години (прва, втора, трета и четврта) на турски наставен 
јазик, наставата по англиски јазик во првото полугодие од учебната 2021/2022 година е 
реализирана во целост. 

Од страна на сите професори беа успешно имплементирани ИКТ активности во 
рамки на часовите и надвор од нив (во вид на задачи). Исто така, беа вметнати и еко-
теми, односно теми од екологија кои беа остварени во склоп на часовите во форма на 
вежби, проекти, усни и писмени презентации, како и постери кои се поставени на 
ѕидовите на кабинетите каде се одржува наставата по англиски јазик. 

Во текот на учебната 2021/2022 година, континуирано се оддржаа состаноци на 
стручниот актив за странски јазици, како и состаноци со претседателите на сите стручни 
активи и директорот на училиштето, на кои се разговараше за тековните случувања, 
проблеми и можните решенија за истите, како и за новостите во врска со наставата, 
законските регулативи во средното образование и водењето на документацијата во 
регуларниот дневник и електронскиот, е-дневник. 

На состанок на активот за странски јазици одржан на 27.06.2019, Претседателот 
на активот за странски јазици за учебната 2018/2019 година, професор Ема Андоновска, 
изјави дека се повлекува од функцијата, и по предлог на сите присутни професори од 
активот за странски јазици, на истиот состанок беше избран професор Алмир Мељовиќ 
за Претседател на активот за странски јазици за учебната 2021/2022 година. Потоа, во 
текот на истиот состанок, по предлог на новоизбраниот Претседател на актив, професор 
Алмир Мељовиќ, беше усвоен едногласно (од страна на сите присутни професори) нов, 
унифициран формулар, односно, краток извештај, во стандардизиран формат (креиран 
од проф. Алмир Мељовиќ), кој ќе треба да биде пополнет од страна на сите професори 
по странски јазици на крајот на секое прво полугодие, и, доследно, на крајот на секоја, 
тековна учебна година, а врз основа на кој / кои ќе биде изработен полугодишниот 
извештај, односно годишниот извештај за работата на стручниот актив за странски 
јазици. 

Во рамки на редовната настава по странски јазици, како и во рамки на 
воннаставните активности, во првото полугодие од учебната 2021/2022 година 
континуирано се имплементираше МИО, односно Меѓуетничката интеграција во 
образованието. 

Во услови на пандемија поради коронавирусот КОВИД-19, наставата во нашата 
Гимназија се изведуваше континуирано онлајн за учениците кои беа позитивни и/или 
во изолација, односно, преку дистанционо учење, пришто како појдовни основи се 
земаа наставните планови и наставните програми за основно и средно образование, 
изготвени од Бирото за развој на образованието (БРО) како орган на управа во состав на 
Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија, и истите се 
прилагодуваа во реализацијата на наставата онлајн, односно, преку дистанционо учење 
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согласно насоките издадени од страна на Министерството за образование и наука на 
Република Северна Македонија. 
 

2. Методи и форми на работа 
Техники на работа: Бура на идеи, ЗСНУ, пајакова мрежа, и др. 
Наставни методи, т.е. методи на работа: Аудио-визуелен, аудио-лингвален, 
демонстративен, дијалошки, еклектичен, комуникативен, кооперативен, разговорен, 
структурален метод, и др. 
Наставни форми, т.е. форми на работа: Групна работа (затворен и отворен тип), 
индивидуална работа, работа во парови (затворен и отворен тип), фронтална работа, и 
др. 
Наставни средства и помагала: Безжичен, преносен звучник Bluetooth со NFC 
технологија, наставен план и наставна програма за предметот Англиски јазик за прва и 
втора година во средното гимназиско образование од БРО, Учебник (со аудио /  видео 
ЦД) и прирачник за наставник, односно: Close-Up, B1, Student’s Book, Workbook and 
Teacher’s Book / National Geographic Learning & Cengage Learning (прва година) и Think 2, 
B1, Student’s Book, Workbook and Teacher’s Book / Cambridge University Press (втора 
година), IB English B Course Book Pack: Oxford IB Diploma Programme / Oxford University 
Press (Меѓународна матура), табла, креда (бела), креди во боја, наставни листови, 
работни листови, флеш карти, и др. 
Форми, методи и техники за оценување: Набљудување, усни одговори на прашања од 
наставникот, усни одговори на прашања од учениците, дискусија, самооценување на 
учениците, меѓусебно оценување, и др. 
Инструменти за оценување: Евидентен лист, чек листа, директно оценување на задача, 
усна и писмена повратна информација, наставен / работен лист, и др. 
 

3. Додатна и дополнителна настава 
Во рамки на дополнителната настава, во паралелките во прва, втора, трета и 

четврта година немаше ученици со слаби оценки. Во рамки на додатната настава, со дел 
од учениците во паралелките во прва, втора, трета и четврта година, на (по)напредно 
ниво, се обработуваа претежно академски текстови со разновидни тематики, а воедно 
и се анализираа истите од лингвистички аспект. Континуирано се обработуваше, а потоа 
и се увежбуваше обемен вокабулар кој е тематски поврзан со претходно обработените 
текстови. Исто така, континуирано се обработуваа, а потоа и се увежбуваа разни 
граматички структури, разни техники за слушање со разбирање и зборување, како и 
разни формати и структури за пишување – сето ова, на (по)напредно ниво. 
 

4. Проектни активности 
Во рамки на проектните активности, во текот на учебната 2021/2022 година 

редовно се реализираа часови во / со паралелки во прва, втора, трета и четврта година 
според предвидените план и програма за реализација на проектните активности во 
рамки на средното гимназиско образование. Исто така, беа реализирани и додатни 
средби на кои се дискутираше за организацијата и реализацијата на разни активности 
во склоп на проектната активност Англиски јазик како странски јазик. 
 

5. Наставни и воннаставни активности, како и професионален развој и стручно 
усовршување 
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Во текот на учебната 2021/2022 година, професорите од стручниот актив за 
странски јазици континуирано земаа учество во обуки, работилници и семинари. 

 
 

Извештај за работата на активот по германски јазик во учебната 2021/2022 

ПРЕДМЕТНИ ПРОФЕСОРИ: 
1.   Славица Несторовска; 
2.   Лилјана Костовска; 
3.   Ана Дамевска Симоноска; 
4.   Кристина Клиафа Трпеска; 
5.   Сања Зографска. 

Наставата по предметот Германски јазик се изведуваше редовно во 
специјализираните германски паралелки во текот на учебната 2021/2022 година, со 
неделен фонд од 3 (три) часа + 2 (два) часа. 

Извештај за работата на активот по италијански јазик во учебната 2021/2022 

ПРЕДМЕТЕН ПРОФЕСОР: Марта Горовска. 
Година во која предава предметниот професор: 

III (трета) и IV (четврта) година (Јазично-уметничко А подрачје). 
Неделен фонд на часови:  

12 (дванаесет) наставни часа. 
Реализација на наставата: 

Учебник: Nuovo Progetto Italiano – Libro dello Сtudente (S. Magnelli, T. Marin); 
Nuovo Progetto Italiano – Quaderno degli Еsercizi (S. Magnelli, T. Marin). 
Корелација: италијанска цивилиэација, историја, уметност, литература, 
кинематографија, мода, музика, гастрономија. Автентични италијански иэвадоци од 
весници. Употреба на ИКТ и ЕКО содржини. 
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Средства и постапки эа вреднување: усни и писмени вежби за увежбување на 
граматиката, вежби за увежбување на вокабуларот, преводи од македонски на 
италијански и обратно, диктати, писмена работа, итн. 

Методи и форми на работа: 
Монолошки, дијалошки, пишан, демонстративен, илустративен, практичен, 

текст метод (читање и работа со текст). Индивидуална работа и работа во групи. 
Додатна и дополнителна настава: 
Дополнителната настава се огранизираше еднаш неделно за учениците кои 

имаат потешкотии во учењето и заостануваат со материјалот, или од оправдани 
причини подолго време отсуствувале од редовната настава во текот на учебната 
2021/2022 година. 

Додатната настава се реализираше со учениците кои постигнуваа посебни 
резултати по предметот и напредуваа во рамките на задолжителната настава во текот 
на учебната 2021/2022 година. Нејзина основна цел беше, и прогресивно е, да обезбеди 
систематска работа со надарени и талентирани ученици во текот на првото полугодие, 
но и во текот на целата година, нивно креативно ангажирање, унапредување на 
способностите, потесна професионална ориентација, учество на натпревари, итн. Оваа 
настава се изведуваше во текот на учебната година (2021/2022) со еден час неделно. 

Проектни активности: 
Проектна активност по италијански јазик. Во рамки на проектните активности, во 

текот на учебната 2021/2022 година редовно се реализираа часови во / со паралелки во 
прва, втора, трета и четврта година според предвидените план и програма за 
реализација на проектните активности во рамки на средното гимназиско образование. 
Исто така, беа реализирани и додатни средби на кои се дискутираше за организацијата 
и реализацијата на разни активности во склоп на проектната активност Италијански 
јазик како странски јазик. 

Воннаставни активности во учебната 2021/2022 година: 
Учество на Филмскиот фестивал Џифони, фестивал за деца и млади, со ученици 

од прва, втора, трета и четврта година; 
 
Професионален развој и стручно усовршување: 
Во текот на учебната 2021/2022 година, професорите од стручниот актив за 

странски јазици континуирано земаа учество во обуки, работилници и семинари. 
 

Извештај за работата на активот по латински јазик во учебната 2021/2022 г. 

ПРЕДМЕТНИ ПРОФЕСОРИ: 
1.   Ема Андоновска; 

Латинскиот јазик во нашата Гимназија се изучува според учебниците Liber Latinus 
I за прва година на изучување, и Liber Latinus II за втора година на изучување. Во текот 
на учебната 2021/2022 година, наставната програма беше реализирана во целост, 
заедно со дополнителната и додатната настава. Знаењето на учениците беше 
вреднувано според стандардите за оценување на Бирото за развој на образованието на 
Република Северна Македонија. Во текот на наставната година, учениците честопати 
имаа можност самостојно да учествуваат во ИКТ наставата со свои презентации од 
областа на римската култура и историја, изработени во PowerPoint. 
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Година во која предава предметниот професор: 
II (втора), III (трета) и IV (четврта) година. 

Неделен фонд на часови: 
20 + 1 (класен) наставни часа. 

Реализација на наставата: 
Наставните планови се целосно реализирани за сите три годишта според 

учебниците Liber Latinus I за прва година на изучување (во втора и трета година) и Liber 
Latinus II за втора година на изучување (во четврта година). Користени беа и 
дополнителни материјали (скрипти со текстови и натписи). 
Методи и форми на работа: 

Наставата и активностите на часовите главно се одвиваше фронтално, во групи, 
самостојно, преку PowerPoint презентации и истражување на одредени веб-страници. 
Додатна и дополнителна настава: 

Учениците со слаби оценки посетуваа дополнителна настава, по потреба, еднаш 
неделно. 
Проектни активности: 

Нема. 
Воннаставни активности (во текот на учебната 2021/2022 година): 

Учество на Одбележувањето на Европскиот ден на јазиците во септември, 2019-
та година; 

Професионален развој и стручно усовршување: 
Во текот на учебната 2021/2022 година, професорите од стручниот актив за 

странски јазици континуирано земаа учество во обуки, работилници и семинари. 
 

Извештај за работата на активот по француски ј. во учебната 2021/2022 г. 

ПРЕДМЕТНИ ПРОФЕСОРИ: 
1.   Павлина Качујаноска; 
2.   Мелек Имер; 
3.   Никола Терзитанов. 

Наставата по предметот Француски јазик како (втор) странски јазик се 
изведуваше континуирано во паралелките во прва, втора, трета и четврта година во 
средното гимназиско образование, со неделен фонд од 2 (два) часа, во текот на 
учебната 2021/2022 година. 

Во планирањето на наставата по предметот Француски јазик како странски јазик 
во прва, втора, трета и четврта година во средното гимназиско образование, како 
појдовна основа се земаа наставниот план и наставната програма за предметот 
Француски јазик како втор странски јазик за прва, втора, трета и четврта година во 
средното гимназиско образование, изготвена од Бирото за развој на образованието 
(БРО) како орган на управа во состав на Министерството за образование и наука на 
Република Северна Македонија. 

Во текот на учебната 2021/2022 година, професорите од активот по француски 
јазик (Павлина Качујаноска, Мелек Имер и Никола Терзитанов) учествуваа на две 
манифестации. 

Во септември, 2021-та година, во училиштето се оддржа манифестацијата по 
повод Одбележување на Европскиот ден на јазиците. На оваа манифестација земаа 
учество сите професори од активот по странски јазици. Професорите од активот по 
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француски јазик поставија штанд во холот на училиштето, каде што беа изложени 
учебниците кои се користат во наставата по француски јазик и други стручни материјали, 
односно помагала (речници, списанија, литературни дела, аудио-материјали и др.), 
коишто се употребуваат при реализирање на наставните часови. Целта беше да се 
прикаже на кој начин се реализира наставата (по предметот Француски јазик како 
странски јазик), и со тоа да можат да се запознаат и другите ученици кои не посетуваат 
настава по француски јазик како втор странски јазик, а и со останатите професори да 
можат да се разменат искуства. 

Во декември, 2021-та година, во холот на училиштето се одржа 
предновогодишен хуманитарен базар на кој што земаа учество и професорите од 
активот по француски јазик. 

 
Реализирани цели на стручниот актив по странски јазици во учебната 2021/2022 

- Имплементација на МИО (Меѓуетничка интеграција во образованието) во рамки 
на наставните и воннаставните активности; 

- Стандардизирање и унифицирање на тестовите и бодовните скали во секој актив 
по странски јазик одделно (Англиски, Германски, Италијански, Латински, 
Француски) според годината на изучување; 

- Континуирана примена на стандардизиран, унифициран формулар за работата 
на професорите по странски јазици, врз основа на кој се изработува 
полугодишниот, односно годишниот извештај за работата на стручниот актив за 
странски јазици. 

 
Како новитет кој беше претставен и едногласно усвоен на состанокот на 

стручниот актив за странски јазици одржан на 27.06.2019-та година, во изработката на 
овој извештај се примени употребата на унифициран формулар, односно краток 
извештај во стандардизиран и практичен формат кој ги содржи сите клучни информации 
и податоци, креиран и претставен од страна на професорот и претседател на стручниот 
актив за странски јазици, Алмир Мељовиќ. (Во прилог на овој документ се наоѓа бланко 
верзија на формуларот/примерок.) Истиот унифициран формулар, односно кратките 
извештаи, беа пополнети од страна на предметните професори по странски јазици, а 
потоа испратени електронски до претседателот на стручниот актив, Алмир Мељовиќ. 
Потоа, врз основа на овие кратки извештаи (т.е. формулари), како и врз основа на 
поопширни извештаи на претставници на странските јазични групи, беше изработен 
овој финален годишен извештај за работата на стручниот актив за странски јазици при 
нашето училиште, односно СУГС Гимназија „Јосип Броз – Тито“ – Скопје, во текот на 
учебната 2021/2022-та година. 
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТАТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ ПО 
ПРИРОДНИ НАУКИ (ХЕМИЈА, БИОЛОГИЈА И ГЕОГРАФИЈА) ВО 

УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 
ХЕМИЈА 

Извештај за остварени активности на професор Александра Коруноска во учебната 
2021/2022 година  

Отстапување во оценувањето во однос на минатата учебна година 2020/2021 г е 
0,1. Сметам дека ова отстапување се должи на полесниот пристап на учениците до 
интернет апликациите за комуникација и решавање тестови за проверка на знаењата. 

Оваа учебна година 2021/2022 г. наставната програма ја реализирав во целост , 
согласно насоките дадени од Бирото за развој на образованието. Располагав со 
нагледно средство пен-таблет (кое ми беше дадено од училиштето) за полесно и 
успешно реализирање на зададените цели однаставаната програма. 

Реализирани и посетени обуки: 
- училишен обучувач за националната платформа LMS SCHOOLS 
- посетена обука за Microsoft teams 
- посета на обука - Добри практики за спроведување на онлајн час - ЕДУИНО 

ВЕБИНАР 

Реализирани часови за дополнителна и додатна настава 
- Соогласно годишниот план за работа, доплолнителна настава во целост е 

реализирана. 
- Интеграциија на еколошка едукација во македонскиот образовен систеем е 

целосно применета и дискутирана за време на часовите. 
- Презентации на проектни активности и активности по повод Ден на екологија се 

регистрирани и на FB старната од нашето училиште 
- Учествував како ментор на матурски проектни задачи на учениците од четврта 

година 
- Учествував во изработка на интерните матурски испити, училишна комисија во 

спроведување на 
- државна матура 
- Тестатор на државна матура при спроведување на екстерните испити 
- Посета на Технолошки факултет по повод денови н наука 
- Посета на Хемиски институт и учество во хемиски спектакл. 

Извештај за остварени активности на професор Јанко Јанковски во учебната 2021/2022 
година  
 Наставната програма по предметот хемија за учебната 2021-2022 година беше 
успешно и целосно реализирана според предвидените планови, цели и активности. 
Наставата беше реализирана комбинирано, со физичко присуство и онлајн преку 
апликацијата Microsoft Teams. Оваа наставна година беше со намален фонд на часови 
од 72 на 64 часа. 
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 Остварениот успех на учениците во прва година е многу добар, со среден успех 
(4.11). 

Остварениот успех на учениците во трета година е многу добар, со среден успех 
(3.97). 

На стручен план, предметниот професор, Јанко Јанковски, во учебната 2021/2022 
зема учество на неколку обуки што беа реализирани од училиштето.  
 

Извештај за остварени активности на професор Ајџа Селман во учебната 2021/2022 
година  

Во турските паралелки годинашниот просек во 2021-2022 е 3.71, за разлика од 
просекот во 2020-2021 година кога бил 3,80. 

Како што може да се види просекот е идентичен, според мене причината за тоа 
е што учениците учествуваа во наставниот процес кој се одвиваше на далечина со 
редовност, одговорност исто како во претходната учебна година, мислам со физичко 
присуство. Од аспект на заинтересираноста на учениците, учеството во дискусиите, 
извршување на дадените задачи, изработка на проектни задачи, презентации, итн. Исто 
така беа одговорни, продуктивни, редовно се приклучуваа на часовите исто како во 
претходната учебна година. 

Извештај за остварени активности на професор Семиха Љама во учебната 2021/2022 
година  

 
Извештај од успехот по предметот хемија во турските паралелки 
 I- 11 среденуспех  3,26 
 I- 12среден успех   3,88 
 II-11 среденуспех  3,29 
 II-12 среденуспех  3,04 
 
Извештај за активностите во 2021/22 
1. Успешно е реализирана наставната програма. 
2. Учество во Ерасмус + ( Обнавливи извори на енергија) 
3. Ноември- мобилност Турција (Полатли) 
4. Март- мобилност Романија (Букурешт) 
5. Март –мобилност ( домакин ЈБТито ) 
6. Апликација на 18 Ерасмус +проекти 
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Извештај за остварени активности на професор д-р Снежана Малцов во учебната 
2021/2022 година  

Среден успех 3,99 
Отстапување во оценцањето во однос на минатата учебна година 2020/2021 г е 

0,1. Сметам дека ова отстапување се должи на полесниот пристап на учениците до 
интернет апликациите за комуникација и решавање тестови за проверка на знаењата. 

Оваа учебна година 2021/2022г. наставната програма ја реализирав во целост , 
согласно насокитедадени од Бирото за развој на образованието. Располагав со 
нагледно средство пен-таблет(коешто ми беше дадено од училиштето ) за полесно и 
успешно реализирање на зададените цели однаставаната програма. 

Реализирани и посетени обуки: 
- училишен обучувач за националната платформа LMS SCHOOLS 
- посетена обука за Microsoft teams 
- посета на обука - Добри практики за спроведување на онлајн час - ЕДУИНО 

ВЕБИНАР 

Реализирани часови за дополнителна и додатна настава 
- Соогласно годишниот план за работа, доплолнителна настава во целост е 

реализирана. 
- Интеграциија на еколошка едукација во македонскиот образовен систеем е 

целосно применета и дискутирана за време на часовите. 
- Презентации на проектни активности и активности по повод Ден на екологија се 

регистрирани и на FB старната од нашето училиште 
- Учествував како ментор на матурски проектни задачи на учениците од четврта 

година 
- Учествував во изработка на интерните матурски испити, училишна комисија во 

спроведување на државна матура 
- Тестатор на државна матура при спроведување на екстерните испити 
- Посета на Технолошки факултет по повод денови н наука 
- Посета на Хемиски институт и учество во хемиски спектакл 

Извештај за остварени активности на професор Ксенија Хаџи-Тосева Аврамчева во 
учебната 2021/2022 година  

Име и презиме на предметниот наст. 
(проф.):Ксенија Хаџи-Тосева Аврамчева 

 

Предмет кој го предава предметниот 
професор: 
 
 

Хемија 

Година во која предава предметниот 
професор: 
 

втора година национална програма, 
трета и четврта меѓународна матура 
четврта година ПМБ,  
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Паралелки во кои предава предметниот 
професор: 

II  1, 2 

IV 3, 4 

III13  , IV 14 
Неделен фонд на часови: 
 
 

2 по 4 часа за ММ 
3 часа за ПМБ четврта 
2 часа за втора година 

Реализација на наставата (краток опис): 
 
 

Наставата е целосно реализирана според 
годишните и тематските планови за сите 
годишта. Соработката со колегите од 
тимот е на високо ниво. 
Исто така се истакна дека и наредниот 
период соработката ќе продолжи. 
Но со учениците од меѓународна матура 
се постигнува задоволителна опфатеност 
на лабораторискиот дел од програмата, 
посебно со виртуелен тип, кој е 
препорачан заради пандемијата. За 
учениците од четврта година се поднесоа 
сите задолжителни форми на внатрешно 
оценувач, како компонента за нивната 
конечна оцена 

Методи и форми на работа (краток 
опис): 
 
 

За време на наставата беа опфатени сите 
форми на настава за кои сме обучувани 
во претходниот период.исто така беа 
релизирани и часови од отворен тип од 
Екологија и комплементарни со 
предметот ТОК. 

Додатна и дополнителна настава 
(краток опис): 
 
 

Со учениците лкои имаа потешкотии со 
постигнување успех се одржуваа 
дополнителна настава, а со учениците 
кои покажуваа интерес за проширување 
на знаењата се организираше додатна 
настава 

Проектни активности (ДА/НЕ, и/или 
краток опис): 
 
 

Да, 2 часа проектни активности во 
паралелките од втора година , и сите 
обврски според програмата беа успешно 
релизирани и презентирани 
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Воннаставни активности (краток опис): 
 
 

Како професор по хемија во ММ ги 
реализирав следните воннаставни 
активности: 
Септември 2021: Одбележување на 
Интернационален ден за заштита на 
озонската : ученици од трета година ММ 
презентации на платформа зоом 
 
"Жените во науката подготвени од 
ученици од ММ трета година. 

Професионален развој и стручно 
усовршување (краток опис): 

/ 

 

БИОЛОГИЈА 

Извештај од работата на проф. Ивона Младенова во учебната 2021/2022 година 
Наставата по предметот биологија се одвиваше според програмата и целосно се 

реализираше согласно планирањето. Многу мал дел од учениците следеа настава 
online, но и тие се стекнаа со предвиденото знаење и беа проверени, со физичко 
пруисуство. Во договорениот термин се редовно се одржуваше дополнителна настава, 
најмногу следеа оние ученици кои поради оправдани причини, болест или изолација 
пропуштиле од редовните предавања. За потребите на учениците кои сакаат да го 
надградат своето знаење и оние кои ќе учествуваат на натпреварот по биологија беше 
организирана додатна настава. 

Во текот на оваа учебна година , ги реализирав следниве воннаставни 
активности: 

- Секторот за образование на Град Скопје и Здружението на граѓани „Сфера“ на 
25.09.2021, во Градскиот парк, го реализираше проектот„Средношколски игри “, 
со почитување на сите протоколи за заразни заболувања. Учествуваа повеќе 
ученици од прва и втора година, во осум различни активности. Од областа на 
природни науки, учениците решаваат квиз, менторирани од моја страна. Воедно, 
бев назначена за координатор на целокупниот настан односно организирање и 
координирање на учениците кои учествуваат и нивните ментори. 

- Во текот на годината, се одржаа општински, регионални и државен натпревар по 
предметот биологија. И тоа на 13.02.2022г. општинскиот натпревар, на 
26.03.2022 г. регионалниот, а на 14.05.2022г.државниот натпревар. Учествуваа 
повеќе ученици од втора и четврта година. 

- После повеќекратни обуки, екипата од нашето училиште по Прва помош, со мое 
менторство, а организирано од Црвен Крст Скопје, учествуваше на квиз 
натпревари и работа на повеќе проекти со две различни групи на ученици. 

- Учениците волонтираа и работеа и во училиштето и надвор од него. 
 
Оваа година учениците постигнаа успех 4,51 во оваа учебна година. 
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Годишен извештај од работата на проф. Лидија Котеска 
Во текот на оваа учебна година беа реализирани сите планирани часови според 

Наставната програма по биологија во трета и четврта година. Учениците од сите класови 
редовно ја следea наставата. 
 

Среден успех: 4,8 
 
Часовите за додатна и дополнителна настава се вметнати во распоредот, 

согласно препораките и истите се одржани во повеќе наврати кога имало потреба, а 
главно при процесот на оценување. 

 
Извештај од работата на проф. Елеонора Трајковска во учебната 2021/22 година 

Наставата по предметот биологија се одвиваше според програмата и целосно се 
реализираше согласно планирањето. Многу мал дел од учениците следеа настава 
online, но и тие се стекнаа со предвиденото знаење и беа проверени, со физичко 
присуство. Во договорениот термин, редовно се одржуваше дополнителна настава. 
 

Среден успех: 4,31 
 

Извештај од работата на професор Мерал Кадри 
За просекот по предметот биологија во турските паралелки на крајот од учебната 
2021/22 година е 4,21. 

ГЕОГРАФИЈА 

Извештај за остварените активности на професорот д-р Коле Павлов во учебната 
2021/2022 година 

 Скратената наставна година по предметот географија во прва година (1-1; 1-2; 1-
3; 1-4; 1-5; 1-6; 1-7; 1-8; 1-9; 1-10) беше целосно и успешно реализирана, според 
предвидените цели, активности, содржини и поими. Истата се реализираше 
комбинирано, со физичко присуство на учениците, но и со посредство на апликацијата 
"МС Тимс", за учениците што имаа ну/ност од истата. Годишниот фонд на часови 
изнесуваше 64. 

На стручен план, предметниот прифесор, д-р Коле Павлов, во учебната 2021/2022 
зема учество на неколку обуки што беа реализирани во рамките на училиштето.  

Во поглед на остварениот успех кај учениците, наставникот, д-р Коле Павлов во 
учебната 2021/2022 оствари висок среден успех од 4,85. 

 
Извештај од реализираните  активности по предметот географија во текот на учебната 

2021/2022 година 
Во текот на учебната 2021/2022 година по предметот географија беа планирани 

повеќе ЕКО активности кои беше потребно да се спроведат во текот на наставата со 
учениците. Прегледот на активности по време на реализација е даден табеларно.  
 
Реализарани активности во рамки на проектот за Екологија– 20%  
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Еколошки содржини Годин
а 

(I,II,III,I
V) 

Наставна 
содржина 

Број 
на 

часо
ви 

Време на 
реализац

иjа 

Одговор
ни 
наставни
ци 

1. Загадување и  заштита на 
воздухот 

втора 
и трета 

Клима 1 ноември Емилија 
Трајковс
ка 
 

2. Загадување и заштита 
наводата 

втора 
и трета 

 Хидрограф
ија 

1 ноември Емилија 
Трајковс
ка 
 

3. Извори на вода и нивна 
искористеност 

втора 
и трета 

 Хидрограф
ија 

1 ноември Емилија 
Трајковс
ка 
 

4. Загадување на почвите втора  Педографи
ја 

1  феруари Емилија 
Трајковс
ка 
 

5. Биодиверзитетот во 
дворот 

втора Растителен 
и 
животинск
и свет 

 1  февруар
и 

Емилија 
Трајковс
ка 
 

6. Влијанието на човекот врз 
биодиверзитетот 
 

втора 
и трета 

Растителен 
и 
животинск
и свет 

 1  февруар
и 

Емилија 
Трајковс
ка 
 

7. Рационално користење на 
природните ресурси 

втора 
и трета 

Земјоделст
во 

 1  март Емилија 
Трајковс
ка 
 

8. Подигање на свеста на 
пошироката заедница за 
користење здрава храна 

втора 
и трета 

Население  1  март Емилија 
Трајковс
ка 
 

9. Загадување од 
земјоделски препарати 
 

втора 
и трета 

Земјоделст
во 

 1  април Емилија 
Трајковс
ка 
 

10. Извори на енергија и 
нивна искористеност 

втора 
и трета 

 Енергетск
и извори 

1 април Емилија 
Трајковс
ка 
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 Видови енергија втора 
и трета 

 Енергетск
и извори 

1 април Емилија 
Трајковс
ка 
 

11. Обезбедување на 
енергија преку 
алтернативни извори: 
соларен 
систем/фотоволтаици/вет
ерници 

втора 
и трета 

 Енергетск
и извори 

1 април Емилија 
Трајковс
ка 
 

12. ПВЦ амбалажа втора 
и трета 

Населби  1 април Емилија 
Трајковс
ка 
 

 Видови отпад втора 
и трета 

Населби  1  март Емилија 
Трајковс
ка 
 

13. Влијанието на 
транспортот врз 
животната средина 
 

втора 
и трета 

Сообраќај  1  мај Емилија 
Трајковс
ка 
 

14. Подигање на свеста на 
пошироката заедница за 
управување со отпад 
 

втора 
и трета 

Населби  1  март Емилија 
Трајковс
ка 
 

 
Покрај реализираните активности и наставната програма беа одржувани и 

дополнителни часови според потребата на учениците. 
Одржана е и додатна настава за ученичката Ивана Копчаровска од трета година 

која учествуваше на натпреварите по географија. На општинскиот натпревар го освои 
првото место, на регионалниот натпревар го освои второто место, а на државниот 
натпревар го освои четвртото место. 

На крајот на наставната 2021/2022 година учениците  постигнаа успех со вкупен 
просек во втора и трета година од 4.37. Ако се направи споредба со успехот на учениците 
од учебната 2020/2021 година 4.65 може да се забележи дека има намалување на 
просекот за 0.28. 
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ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТАТА НА АКТИВОТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ 
ФИЛОЗОФИЈА, СОЦИОЛОГИЈА, ИСТОРИЈА,БИЗНИС И 

ПРЕТПРИЕМНИШТВО, ЕТИКА, ПЕДАГОГИЈА, ПСИХОЛОГИЈА, 
ЛОГИКА, ВОВЕД ВО ПРАВО И МЕНАЏМЕНТ ОД УЧЕБНАТА 

2021/2022 ГОДИНА 
Наставата во текот на учебната година  како и во многу училишта така и кај нас 

поради борбата со КОВИД-19 се реализираше Согласно календарот за организација и 
работа на училиштата, согласно Наставниот план за учебната 2021/2022 година, во 
училница со стандардна големина.  

Наставниците од горенаведниот актив  согласно препораките и законските 
прописи на надлежните институции воглавно наставата ја реализираа преку двата 
модела со физичко присуство на учениците во училиште и  учење на далечина за 
учениците со здравствени проблеми и одобрено барање од наставничкиот совет. 
Во периодот што следеше учениците редовно беа запознаени со сите планирани 
наставни содржини и активности, при што беа редовно следени и соодветно оценети. 

Наставната програма по сите предмети од овој актив е реализирана според 
предвидениот план и програма, предложени од Бирото за развој на образованието и 
донесени од министерот за образование и наука. 

Реализирњето на додатната и дополнителната настава се реализираше на 
согласно годишната програма на училиштето и во соработка на родителите на 
учениците кои покажуваат  контиунирано слаби резултати во учењето, а особено ако 
имаат најмалку две слаби оценки или имаат слаби резултати  по одреден наставен 
предмет. 

Проектните активности се реализираат контиунирано според утврден термин од 
страна предметните наставници според годишното и тематското планирање. 

Постигнатиот успех по предметни наставници и  парарелки во текот наставната  
2022/21 година е следниот. 

- Сузана Андреска наставник по предметот Вовед во право во парарелките  ( III -4, 
III-6, III -7,III-9 III -10, III -13, III -12 ) го има постигнато следниот среден успех  3,11.  

- Елеонора Стефановска  наставник по предметот Социолгија во парарелките  
(III4,III6, III7, III8, III9,  III10, IV5.  Средниот постигнат успех на предметниот 
наставник по социологија Елеонора Стефановска во третта година  4.88.  

- Цеца Ѓорѓиева наставник по предметот Социолгија во парарелките  (II1,II 10,II 2, 
,II-3 , II- 4, II 5, II-6,  II-7 ,II-8, II-9.  Средниот постигнат успех на предметниот 
наставник по социологија Цеца Ѓорѓиева во втора  година  4,71.  

- Тамара Петреска наставник по историја во параелките II-2, II-3, II-4, II-5,IV-4, IV-5, 
IV6-3, IV-7, IV10-IV-9. Средниот постигнат успех на предметниот наставник по 
историја Тамара Петреска  е 3,09.  

- Исамедин Зејадин наставник по прдметот историја на турски наставен јазик во 
парарелеките I-11, II-12, I-11,II-12, III-11, III-12, IV 12, IV-12. Средниот постигнат 
успех на предметниот наставник по историја Исамедин Зејадин  е 4,05  

- Владимир Симоски наставник по историја II-6, II-7, II-8 ,II-9 ,II-10,  III-7  III-8,  III-9,  
III-10. Средниот постигнат успех на предметниот наставник по историјa Владимир 
Симоски  е 4, 65.  
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- Даниела Арсова наставник по историја  I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I 6 Средниот постигнат 
успех на предмниот наствник по историја во прва година е 4,44 

- Ирена Трајковска Стерјовска наставник по предметот историја III 1, III 2,  III 3,III 4,  
III-5, III-6, I-10 I-7 I-8  I-9, Средниот постигнат успех на предмниот наставник по 
историја е 3,82 

- Делфина Серафимова наставник по педагогија во парарелките од средниот 
постигнат успех во  третта година е 4, 74.  

- Кристина Атанасова наставник по психологија во четврта година.  Средниот успех 
по предметот е следниот 4,65.  

- Весна Црнеска Симоска наставник по предметот Бизнис и претприемништво 
(IV1,2,3,4,5,,6,7,8,9,10 Средниот успех на предметниот наставник по предметот 
бизнис и  претприемништво е 3,82. 

- Милена Јовеска наставник по предметите економија и менаџмент. Средниот 
успех во класовите IV 4, 6,7,9,10 по предметот економија е 4,18, а во класовите 
по предметот менаџмент IV4,6,7,9,10 e 4,24.  

- Тања Младеновска наставник по Филозофија изборна средниот успех е 3,91,  
Етика (4,61), (II-2 Логика среден успех 3, 59. 

- Весна Талеска Узунова наставник по филозофија IV6, 7,8,9,10. Средниот успех на 
предметниот наставник по предметоt филозофија е 4,14.  

- Слободанка Галеска наставник по предметите филозофија задолжителна IV-
1,2,3,4,5 Општиот успех по предметот филозофија на ниво на сите парарелки е 
3,68, Логика IV 4,10,6,7 Средна вредност по предметот логика е  3,74.  

 
Во текот на учебната 2021/2022 година предметните наставници од овој актив ја 

продолжија меѓусебната соработка за подобро и поуспешно реализирање  на 
наставните содржини. 

Во текот на учебната 2021/22 година наставниците од горенаведниот актив 
реализира голем број на активности, обуки, семинари со цел постигнување висок 
квалитет на воспитно-образовниот процес. 

Во месец октомври продложи соработката со Фондацијата „Никола Кљусев“ и 
Организацијата „Рико“ во изготвување нови проекти. Професорките Весна Црнеска 
Симоска и Емилија Величкова присуствуваа на конференција за учество во проектите за 
супер училишта и размена на ученици од Западен Балкан. 
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 Од 4-7 октомври 2021 год. Џуниор Ачифмент Македонија со група наставници од 

Македонија меѓу кои и проф. Весна Црнеска Симовска учествуваа на конференција за 
наставници 2021 год.на Србија. Конференцијата се одржа во Врњачка Бања на која се 
вмрежија професори за соработка од Србија, Македонија и Црна Гора.  

 
На 13 ти Октомври 2021 година со учениците од паралелката III 7 на часот по 

Вовед во право проследивме виртуелна обиколка на Собранието на Р.Македонија 
организирана од Парламентарниот институт при Собранието. 
Учениците имаа можност виртуелно да ги видат простории во кои се донесуваат 
законите и во кои заседаваат пратениците , комисиите и другите работни тела во 
Собранието. 

При тоа, претставници од Парламентарниот институт ги запознаа учениците со 
краток историјат за работењето и за значајните личности на оваа највисока законодавна 
институција од нејзиното основање па се до денеска. 

На 29 0ктомври во рамките на нашата гимназија се одржа обука на која 
учествуваа дел од наставниците од активот при што се стекнаа со нови вештини за 
примена на новите смарт табли во наставта.  

Дел од наставниците од активот  се учесници на ПРОЕКТОТ „ЗБОРУВАМ НА 
ЈАЗИКОТ НА МОЈОТ ДРУГАР“ СО ОНЛАЈН КУРСЕВИ за изучување на албанскиот, турскиот, 
македонскиот јазик. Курсевите се наменети за ученици и наставници, а истите се дел од 
проектот „Зборувам на јазикот на мојот другар“ предвиден во Стратегијата на Град 
Скопје за меѓуетничка интеграција и граѓанска вклученост. 
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Во месец ноември професорот по историја Владимир Симоски и учениците од 

паралелките од  третта година беа во посета на музејот на холокаустот за одблиску да 
се запознаат со еврејскиот народ во Македонија и нивната судбина за време на втората 
светска војна. 

На покана на военото аташе на Обединетото Кралство, ученици од трета година 
заедно со професорите по историја Ирена Трајковска Стерјовска и Владимир Симоски, 
присуствуваа на предавање за Првата светска војна и улогата на Македонскиот фронт за 
завршување на истата. 

 

 
Кординатортот на МИО активностите профеосорката по педагогија Делфина 

Серафимова на 05.11.2021 заедно со дел од професорите од нашата Гимназија кои и 
оваа учебна година реализираат заеднички часови во рамките на МИО проектот за 
Меѓуетничка интеграција во образованието, учествуваа во целодневна работилница со 
наставници за реализација на заеднички часови во редовната настава, во организација 
на Град Скопје, МИМО/МЦГО и ОБСЕ, и Бирото за развој на образование. Во месец јуни 
како резултат на плодородната и одговорна работа на МИО тимот од нашето училиште 
предметните наставници беа соодветно наградени од градоначалничката на Град 
Скопје Данела Арсова.  

Во периодот од 3-5 октомври 2021 година наставниците по историја Тамара 
Петреска и Владимир Симоски учествуваа на семинар на тема ,,Upstanders during the 
holocaust,,  организиран од   Centropa. Org и Holocaust Memorial center for the jews of 
Macedonia, при што се стекнаа со нови практики и вештини за примена во наставата во 
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однос на методските целини кои го опфаќаат овој период  во наставата согласно 
наставните планови и програми.  

 
Без разлика кои сме и во што веруваме и за што се залагаме, климатските 

промени нѐ засегаат сите и нѐ обврзуваат подеднакво. Како да го забрзаме процесот на 
креирање свесност за климатски промени кај нашите ученици?. Дваесет наставници од 
14 средни училишта меѓу кои и Весна Црнеска Симовска од СУГС Гимназија „Јосип Броз 
Тито“- Скопје, на 16-17. 12 2021 год. ја проследи обуката организирана од Џуниор 
Ачивмент на тема Зеленa економија и претприемништво кон креирање т.н. зелени 
бизниси во Велес.  
 

 
На 21 декември учениците - членови на училишната компанија од нашата 

Гимназија, заедно со професорката Весна Црнеска Симовска учествуваа на виртуелната 
средба со Шпаркасе Банка, која ги запозна учениците со можностите за финансирање 
на бизнис идеи за млади луѓе. 

Во рамки на Еразмус+ проектот од нашето училиште: “Student Centered Effective 
Classroom“ („Ефективна училница насочена кон ученикот“), финансиран од 
Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, професорките 
Емилија Величкова и Ирена Трајковска Стерјовска присуствуваа на обуката "Creativity for 
the future: promoting Critical Thinking and Problem-Solving in the classroom", што се одржа 
од 30. 01. до 05.02. 2022 година во Болоња, Италија. 
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Во рамките на истиот проект во месец април се одржа дисеминација од Еразмус+ 

проектот ,,Ефективна училница насочена кон ученикот" на тема: "Поттикнување 
критичко и креативно размислување на учениците во училницата". За работилницата 
беа одговорни Емилија Величкова и Ирена Трајковска Стерјовска, кои беа дел од 
обуката која се одржа во Болоња, Италија. 

Во периодот од 4 до 6 мај  во Сплит се одржа семинар за наставници со цел 
едукација  за холокаустот на кој учествуваше прoфесорката по историја Тамара 
Петреска.  

 
Членовите на Википедија клубот  од нашето училиште  под менторство на 

координаторот Ирена Трајковска Стерјовска беа дел од Вики кампот во Комплекс Кораб 
Трница во Мавровскиот регион кој се одржа од 6 до 8 мај. Учествуваа 40 ученици од 
основни и средни училишта во Македонија, кои преку меѓусебно запознавање и 
дружење имаа можност да се запознаат и да бидат обучени за уредување на статии на 
Википедија на македонски јазик. Во текот на овие три дена создадоа 353 нови статии на 
теми за флора и фауна на Википедија на македонски јазк. 

Исто така, учениците имаа можност за организирана прошетка во Шаркова 
дупка, како и предавање на дипломиран еколог Икмет Ејупи од Националниот Парк 
Маврово. 
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Во месец април наши ученици, под менторство на проф. Весна Црнеска 

Симоска. учествуваа на обука Teen Managers 2022 во организација на Асоцијацијата на 
проект менаџери на Македонија. 

 
На Националниот натпревар за најдобри ученички компании кој се одржа од 26-

28 мај во хотел Дрим во Струга, нашето училиште учествуваше со две компании.  
На натпреварот 1 место за Етичка дилема во бизнисот освои Ведрана Петрова, а 
менторот Весна Црнеска Симовска ја освои наградата - Наставник на годината за 
учебната 2021/2022. 
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Во месец Јуни 2022 година  на Машинскиот факултет се одржа натпревар за 
„Најдобар бизнис концепт 2022“. Тимот од нашето училиште под  менторство на 
професорката Весна Црнеска Симеска освои трето место. 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АКТИВИТЕ ПО 
МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И ИНФОРМАТИКА ВО УЧЕБНАТА 

2021/2022 ГОДИНА 
Извештај од работата на стручниот актив по предметот по математика  

Активот по математика го сочинуваат професорите: 
● Катерина Божиновска-Поповска,  
● Ирена Таневска,  
● Зоран Георгиев,  
● Весна Ивановска,  
● Филиз Спахи-Чаневска,  
● Лидија Филиповска,  
● Драган Данев,  
● Билјана Николовска и 
● Анa Проданова Милевска. 
Активот по математика во септември изготви програма за дополнителна и додатна 

настава за учениците за сите години. Се подготвуваа материјали во електронска форма 
со цел успешно спроведување на наставата.  

● На 20 август 2021 год. активот по математика активно се вклучи на обука  на 
тема „Новата улога на наставникот и новите стратегии за поучување и учење“, 
организирана од страна на Биро за развој на образованието, а спроведена од 
ЦЕС. 
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● Весна Ивановска, Драган Данев, Ана Проданова Милевска, Филиз Спахи-
Чаневска и Ирена Таневска проследија обука за можностите на паметните 
табли. 

● Весна Ивановска и Ана Проданова Милевска активно ја следеа петдневната 
обука на тема „ техничка обука за Microsoft Teams“ од 29.11 до 03.12.2021 год. 

● Сите членови на активот ги проследија работилниците за дисеминација на 
курсевите:                                

✔ „ИКТ како алатка за училница насочена кон ученците“ 
✔ „Интелигентно оценување и евалуација“ 
✔ „Развивање вештини за училницата од 21 век; Критичко размислување“ 
✔ „Управување со проекти“,   

во рамките на Еразмус+ проектот „Ефективна училница насочена кон ученикот“ 
(Student Centered Effective Classroom), К101 - Мобилност на наставен кадар во 
училишно образование. 

● Сите членови на активот ја проследија обуката „Манаџирање на промени“ на 
25.05.2022 

Споредба на просечен успех на стручниот актив по предметот математика во учебната 
2020/21 и учебната 2021/22 

Професори по математика учебна 2020/2021 учебна 2021/2022 

Катерина Божиновска-Поповска  4,18 4,33 
Ирена Таневска 3,62 3,30 
Зоран Георгиев   4,25 4,43 
Весна Ивановска   3,12 3,06 
Филиз Спахи -Чаневска   3,78 3,37 
Лидија Филиповска   4,05 3,42 
Драган Данев 3,82 3,34 
Билјана Николовска    4,18 3,49 
Анa Проданова Милевска    3,92 3,12 

Извештај од работата на стручниот актив по предметот по физика  

Активот по физика го сочинуваат професорите: 
● Василевска Виолета 
● Наташа Максимова 
● Снежана Бојчин 
● Грозданка Саздова  

Активот по физика изготви програма за дополнителна и додатна настава за 
учениците за сите години и се истакнаа термини за дополнителна и додатна настава и 
за соработка со родителите. 

Заеднички подготвивме тестови и квизови по физика за сите години. Тестовите и 
квизовите беа подготвени со цел да се види колку ученикот го совладал изучениот 
материјал и колкав дел од него може да го примени во пракса.  
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Во април се одржа одбрана на проектните матурски задачи по предметот физика. 
Во јуни се одржа подготвителна настава за успешно реализирање на интерен испит по 
предметот физика. 

Активот по физика учествуваше на следните обуки: 
● Сите професори од активот ја проследија обуката на 20 август 2021 год.  на тема 

„Новата улога на наставникот и новите стратегии за поучување и учење“, 
организирана од страна на Биро за развој на образованието, а спроведена од 
ЦЕС. 

● Грозданка Саздова ја проследи обука за можностите на паметните табли. 
● Снежана Бојчин е вклучена во воншколски активности во рамките на Еразмус+ 

проектите: 
✔ Во оваа учебна 2021/2022 година беа реализирани следниве активности: 

 Обука за  „ИКТ како алатка за училница насочена кон 
учениците“ во рамките на Еразмус+ КА101 проектот „Ефективна 
училница насочена кон ученикот“ во која учествував заедно со  
професорките Ангелина Дамјаноска-Наумоска, Анкица Наумовска 
на првата активност за мобилност, курсот „ИКТ како алатка за 
училница насочена кон учениците“ кој се одржа од 23.09 до 02.10. 
2021  во Фиренца, Италија. Дисеминациите за овие обуки за 
професорите од нашето училиште беа одржани на  09.12.2021 г. 
преку платформата Microsoft Teams. 

 
 Во периодот од 16.10.2021 до 23.10.2021 год., реализирана 

беше ЛТТ активности (C1)  во рамките на  мобилност за Еразмус+ 
проектот, “Renew Energy“ („Обновливи извори на енергија“) бр. 
2020-1-TR01-КА229-093299_5 , во  Полатли, Анкара, Турција. Во 
активноста учествуваа уште две професорки, Јасминка Видевска и 
Семиха Љама и 5 ученици од нашето училиште. 
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 Во рамките на е-твининг активностите оваа година вклучена 

сум  во 3 нови проекти и тоа: 
- Journey of Mr. Waste (,,Патот на г-н Отпад”), ID 325526 

Во Проектот учествуваат 5 земји (Хрватска, С. Македонија, Грција, Шпанија и 
Италија) претставени со по едно училиште. Нашето училиште учествува со 18 ученици  
трета година и три професори: Снежана Бојчин, Анкица Наумоска и Анѓелина 
Дамјаноска Наумоска. 

Проектот е наменет за ученици од 12-18 години. Целта на проектот е да ја 
зголеми транспарентноста на процесот на сепарација и рециклирање на отпадот во 
училиштата и градовите во кои се лоцирани училиштата учесници во проектот (или да 
го иницира таму каде што постои). 

Учениците и наставниците имаат за цел да го откријат патот на сепарираниот 
отпад и за тоа ќе биде снимен соодветен видео материјал. Со тоа би се подигнала свеста 
за потребата од рециклирање и сепарирање на отпадот кај учениците, би се зајакнала 
меќусебната соработка помеѓу учениците од различни европски земји, би се 
препознале локалните проблеми поврзани со оваа проблематика и би се размислило за 
нивно решавање, со што ќе се јакне личната и општествената одговорност поврзана со 
овој проблем, а исто така ќе се јакне интернационалната тимска работа и дигиталната 
писменост кај учениците. 

Досега имаме изработено постер и лого за сите земји учеснички, а во наредниот 
период ќе го одбереме постерот и логото на нашиот проект. 

  
- eTwinkling stars: shining together (Повеќе во извештајот од проф. Јасмина Видевска) 

https://live.etwinning.net/projects/project/343305
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- Let the Earth Breathe („Да дозволиме Земјата да дише”), ID 338599 
Во проектот учествуваат ученици од  10 училишта од  три земји, Турција, Полска 

и С. Македонија. Нашето училиште е претставено со 15 ученици од I година, под 
раководство на еден наставник. Проектот е наменет за ученици од 16-19 години.  

 Во Еразмус+ „Обновливи извори на енергија“ активно учество за 
мобилноста во Италија зема Бојчин, а за во Бугарија- активно учество зема 
Саздова. 

● Месец февруари и март професорите од прва година беа вклучени во 
припремите за ПИСА, проследувајќи обуки и работилници   

● На 25.05.2022  Василевска, Максимова и Саздова беа на обука „Манаџирање на 
промени“. 

● Сите членови на активот ги проследија работилниците за дисеминација на 
курсевите:                                

✔ „ИКТ како алатка за училница насочена кон ученците“ 
✔ „Интелигентно оценување и евалуација“ 
✔ „Развивање вештини за училницата од 21 век; Критичко размислување“ 
✔ „Управување со проекти“,   

во рамките на Еразмус+ проектот „Ефективна училница насочена кон ученикот“ 
(Student Centered Effective Classroom), К101 - Мобилност на наставен кадар во 
училишно образование. 

Споредба на просечен успех на стручниот актив по предметот по физика во учебната 
2020/21 и учебната 2021/22 

Професори по Физика учебна 2020/2021 учебна 2021/2022 

Виолета Василевска    3,91 4,16 
Наташа Максимова   4,35 3,29 
Снежана Бојчин   4,16 3,82 
Грозданка Саздова   3,60 4,24 

 

Извештај од работата на стручниот актив по предметот информатика  

Активот по информатика го сочинуваат професорите: 
● Анкица Наумовска, 
● Оливер Николајевиќ, 
● Семра Шерифовска Камил и 
● Анета Димовски 

Врз основа на скратената програмата од БРО се изготвени годишни и тематски 
планирања за I, II, III и IV година за редовните и изборни предмети. 

Активот по информатика изготви програма за дополнителна и додатна настава 
за учениците за сите години и предмети, и истите се истакнати со термини за 
дополнителна и додатна настава. 
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Креирани се многу различни тестови и квизови, како и презентации за 
наставните содржини. Сите прашања, задачи и квизови се изработени според 
критериумите за оценување дадени од БРО. 

Во април се одржа одбрана на проектните матурски задачи по предметот 
информатика. Во јуни се одржа подготвителна настава за успешно реализирање на 
интерен испит по предметот информатика. 

● Сите професори од активот ја проследија обуката на 20 август 2021 год.  на тема 
„Новата улога на наставникот и новите стратегии за поучување и учење“, 
организирана од страна на Биро за развој на образованието, а спроведена од 
ЦЕС. 

● Сите членови на активот ги проследија работилниците за дисеминација на 
курсевите:                                

✔ „ИКТ како алатка за училница насочена кон ученците“ 
✔ „Интелигентно оценување и евалуација“ 
✔ „Развивање вештини за училницата од 21 век; Критичко размислување“ 
✔ „Управување со проекти“,   

во рамките на Еразмус+ проектот „Ефективна училница насочена кон ученикот“ 
(Student Centered Effective Classroom), К101 - Мобилност на наставен кадар во 
училишно образование. 
● Анета Димовски  

✔ ги проследи двете обуки за можностите на паметните табли. 
✔ Ја следеше обуката на тема „Поведение на учениците во училница“ на 23 

и 24 октомври во Струмица 
✔ ја проследи обуката „Манаџирање на промени“ на 25.05.2022 во Велес 

● Анета Димовски и Семра Шерифовска Ќамил се пар наставници кои се вклучени 
во МИО проектот на Град Скопје и 50% од наставата по предметот Информатичка 
технологија во втора година, ја одржаа заеднички со комбинирани часови. 

 
● Анета Димовски и Семра Шерифовска Ќамил, на 5 ноември 2021 активно 

учествуваа во „Работилница со наставници за реализација на заеднички часови 
во редовната настава“, во склоп на МИО проектот поддржан од Град Скопје, а во 
организација на БРО и УСАИД. 
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● Анета Димовски и Семра Шерифовска Ќамил, на 24 јуни добија признанија и 

награди од Градот Скопје за нивниот придонес и активно учество во 
унапредувањето на меѓуетничката интеграција во образованието преку редовна 
реализација на заеднички наставни часови со ученици кои учат на различни 
наставни јазици. Признанијата и наградите на просветните работници им ги 
додели градоначалничката Данела Арсовска. 

 
● Во септември проф. Анкица Наумовска изработи  и спроведе влезен прашалник 

за професори, за потребите на Еразмус + КА101 проектот од нашето училиште 
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● Професорите Анкица Наумовска и Снежана Бојчин од активот по информатика и 
физика, заедно со проф.Ангелина Дамјаноска Наумоска од активот по ликовна 
уметност   учествуваа на обуката  „ИКТ како алатка за училница насочена кон 
учениците“ во рамките на Еразмус+ КА101 проектот „Ефективна училница 
насочена кон ученикот“ кој се одржа од 27.09 до 02.10. 2021  во Фиренца, 
Италија. 

 
● Во ноември  проф. Анкица Наумовска изработи и спроведе прашалници после 

одржаните обуки за потребите на Еразмус + КА101 проектот од нашето училиште. 
● Проф. Анкица Наумовска  учествуваше  на првата ЛТТ активност С1 од Еразмус+ 

проектот „Нашиот живот во наши раце“ која се реализираше во периодот од 
29.11. до 3.12.2021 година во Шераѕ, Полска. 

 
● Професорите Анкица Наумовска и Снежана Бојчин од активот по информатика и 

физика,  заедно со проф. Ангелина Дамјаноска Наумоска од активот по ликовна 
уметност  на 09.12.2021, на платформата MS Teams одржаа  дисемнација за 
професорите од гимназијата,  на  обуката  „ИКТ како алатка за училница насочена 
кон учениците“ од  Еразмус+ КА101 проектот „Ефективна училница насочена кон 
ученикот“ . 

 
● Учество во серија од 4 онлајн работилници за Професионален развој на 

наставници, во организација на Мировен корпус, од декември 2021 до март 2022:  
✔ Настава насочена на учениците 
✔ Менаџирање на наставен час 
✔ Разбирање на различностите кај учениците 
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✔ Менаџирање на стресот кај наставниците и учениците 
● Проф. Анкица Наумовска  учествуваше  на втората ЛТТ активност  од Еразмус+ 

проектот „Нашиот живот во наши раце“ која се реализираше во периодот од 
04.04.2022 до 09.04.2022 година во Субиу, Романија. 

● Професорите Анкица Наумовска и Снежана Бојчин од активот по информатика и 
физика,  заедно со проф. Ангелина Дамјаноска Наумоска од активот по ликовна 
уметност  на 27.05.2022, на платформата MS Teams одржаа  дисемнација на  
обуката  „ИКТ како алатка за училница насочена кон учениците“ од  Еразмус+ 
КА101 проектот „Ефективна училница насочена кон ученикот“ за професорите од 
СУГС Гим „Браќа Миладиновци“.  

● Истовремено учествувавме на дисеминација  на  обуката  „Користење на ИКТ о 
наставата“ од  Еразмус+ КА101 проектот „Образование низ комуникација и 
технологија“одржана од професорите од СУГС Гим „Браќа Миладиновци“. 

 
●  Учество на 6-тиот по ред Национален натпревар за Microsoft Office Specialist и 

Adobe Certified Professional, во организација на Град скопје и Certiadra.  
✔ Прво место - Дамјан Димовски од III-5 ACA-PhotoShop и учесво на 

Светскиот натпревар во Калифорнија, САД.  Второ место - Лука Зотовиќ од 
II-10, ACA-PhotoShop. Во финалистите беа и Никола Маринковиќ од III-8, 
ACA-PhotoShop и Ангела Сибиновска, III-3, MOSpecialist. 15 ученици 
положија испит MOS или АСА и се сертифицираа со дипломи од Мicrosoft 
или Аdobe. Ментор: Анкица Наумовска. 
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● Во период од септември до ноември 2021, професорката по информатика Семра 

Шерифовска Ќамил, заедно со ученичките од трета година Зулејха Демироска, 
Дилара Ибрахим и Дилај Селим, учествуваа на проектот за „Дигитална етика“  
организиран од ОХО, здружението за едукација, комуникација и консалтинг и 
град Скопје. За проектот се изработи постер на тема „cyber bullying“. Истиот доби 
награда за трето место од вкупно 35 изработени дела, со следниот коментар од 
комисијата: „Постерот на креативен начин го доловува  влијанието на сајбер-
насилството и што се случува со жртвата која е изложена на насилство во 
дигиталниот свет. Преку дизајнот се гледа колку зборовите што излегуваат од 
лаптопот силно влијаат на психичката состојба на жртвата преку борбата со 
демоните, односно графичкото претставување на сенките од зборовите во облик 
на демо.“ 
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Споредба на просечен успех на стручниот актив по предметот по информатика во 
учебната 2020/21 и учебната 2021/22 

Професори по информатика учебна 2020/2021 учебна 2021/2022 

Анкица Наумовска 4,92 4,54 
Оливер Николајевиќ 4,33 3,58 
Семра Шерифовска Камил  4,34 4,49 
Анета Димовски 4,86 4,81 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА АКТИВОТ ПО СПОРТ И 
СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ, ЛИКОВНА И МУЗИЧКА АКТИВНОСТ ВО 

УЧЕБНАТА 2021-2022  
Спорт и спортски активности 

Реализирани се сите планирани активности и содржини 
Среден успех во класовите е  

- Гоце Ѓорѓиоски - 4.96 
- Руска Андреска – 5,00  
- Орхан Абди – 5.00 
- Владимир Бишкоски – 4,92 
- Слободан Јосифовски – 5,00 
- Маја Малцева – 5,00 

Реализирани се поголем број активности во учебната 2021/2022 
Професор Гоце Ѓорѓиоски 

- Во октомври, ноември и декември учество на градското првенство во Одбојка – 
машки   

 
- Во октомври, ноември и декември учество на градското првенство во Кошарка-

жени 
- Во март и април учество во регионалната лига во Кошарка-жени каде го 

освоивме првото место и со тоа изборивме пласман на завршниот Фајнал фор 
турнир во месец мај на кој освоивме III место 
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- На 12 Мај учество на Државно првенство во Атлетика во Куманово, каде 

освоивме две златни во дисциплините на 100 и 4 x 100 метри и еден сребрен 
медал во дисциплината скок во височина.  

 
  Професор Руска Андреска 

- Во октомври, ноември и декември учество на градското првенство во Фудбал – 
мажи   

 
- Во октомври, ноември и декември учество на градското првенство во Кошарка-

мажи 
- Во март и април учество во регионалната лига во Кошарка-мажи каде го 

освоивме првото место и со тоа изборивме пласман на завршниот Фајнал фор 
турнир во месец мај на кој освоивме II место 

-  Учество на Матурска парада  во мај 2022 година 
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Професор Слободан Јосифовски 
- Фудбал машки, учество во градска лига 
- Ракомет – женски, учество во градска лига 

 
Професор Владимир Бишкоски 

- Во октомври, ноември и декември учество на градското првенство во Одбојка-
жени 

- Во март и април учество во регионалната лига во Одбојка-жени каде го 
освоивме првото место и со тоа изборивме пласман на завршниот Фајнал фор 
турнир во месец мај на кој освоивме I место и изборивме учество на 
Гимназијада која се одржа во Струмица каде го освоивме второто место. 

 
Професор Маја Малцева 

- Ракомет – женски, учество во градска лига 
Ликовна уметност 

Реализирани се сите планирани содржини и активности 
Матурски проектни задачи по ликовна уметност пишуваа 12 ученици. 
Среден успех во класовите 

- Ангелина Дамјаноска Наумоска -  4.91 
- Кристина Битрак Киревски – 4.92 
- Гоце Симоновски – 4.91 
- Лејла Хазир – 4,74 

Реализирани се поголем број активности во учебната 2021/2022 
- На 09.09.2021 со учениците од паралелките со Меѓународна матура реализирана 

посета на ретроспективната изложба на Тања Балаќ во Националната Галерија 
(објект Чифте Амам) 
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- Во септември - визуелна обработка на Разговорникот и памфлетите за 
превенција од ризици направени за потребите на Еразмус + КА101 проектот од 
нашето училиште (проф Ангелина Д. Наумоска) 

- На 22.09.2021 во рамки на проектот: „Допирот - Идни екологии“ , од Национална 
Галерија во објектот Мала станица, со учениците од IV година од Меѓународна 
матура учествуво во работилницата: „Иднината е тука, Одржлива изработка на 
хартија“ 

 
- На 25.09 - Учество на градскиот натпревар во организација на Сфера и Град Скопје 

– во сликање, графит и фотографија  освоено II место за фотографија – 
ученичката Ангела Кочкова. 

 
- Учество на курсот „ИКТ како алатка за училница насочена кон учениците“ во 

рамките на Еразмус+ КА101 проектот во Фиренца, Италија (Ангелина Д. 
Наумоска). 

 
- На 21.10со учениците од III-14 (меѓународна матура) посета на Националната 

Галерија - изложба на Горан Деспотовски и учество на работилница  

- На 03 и 04.11.2021 г. со учениците од паралелките со програмата на меѓународна 
матура, како и со учениците од III година од ЈУБ подрачје, реализирана е посета 
на ретроспективната изложба на Васко Ташковски, во Националната Галерија   
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- Учество во проектот за социјална инклузија на Национална Галерија „Сајбер 

култура“, кој се реализираше во ноември и декември.  
- Во декември изработка на мурал  со учениците од 3-14 (Меѓународна матура) во 

соработка со волонтерите од Црвен Крст, по повод Недела на млади на Црвен  
Крст 

 
- Во декември – визуелно решение за банер за Гимназијата 

 
- Во март во Национална Галерија (објект Мала Станица) беше организирана 

25тата јубилејна изложба по визуелни уметности на учениците од четврта година 
од паралелката од програмата со Меѓународна Матура  

 
- На 16 Април учество во сликање на мурал за Совет за Европа 
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- Прво место на ликовниот конкурс на тема: ,,Борбата на жената за еднаквост, 

правда, мир и развој" за ученикот Дамјан Димовски III год. (Ангггелина Д. 
Наумоска) 

 
- Во мај започна работилницата за фотографија во организација на Град Скопје 

(предавач Татјана Ранташа) во која се вклучени учениците од III година од 
паралелките за Меѓунардна матура и ЈУБ подрачјето. Изложбата со нивните 
фотографии ќе биде реализирана на почетокот на наредната учебна година. 
 

- Во холот на училиштето беа насликани мурали (Гоце Симоновски) 
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- Учество на ликовен конкурс за Американското катче – со ученичката Ива 
Ефремова II4 (Гоце Симоновски) 

 
Членови на активот: 

Ангелина Дамјаноска – Наумоска 
Кристина Битрак Киревски 

Гоце Симоновски 
Музичка уметност 

Професор Силвана Гелевска 
Во учебната 2021./2022. година наставата по музичка уметност се одвиваше по 

редовна програма,со однапред утврдени планови и програми кои беа изработени и 
предадени пред почетокот на учебната година, а во согласност со настсвни планови и 
програми изготвени од Бирото за развој на образиванието, со редовното планирање на 
тематските целини како и дневно планирање на наставата.Наставата се одвиваше 
целосно со физичко присуство. Со почетокот на оваа учебна година дојде нов колега 
приправник Јорданче Панов, на кој според Законот за наставници и стручни 
соработници му е доделен ментор, професор Силвана Гелевска. 

По музичка уметност во наставата се користат учебниците ,,Музичка уметност’’ 
за прва и втора година од авторите Анкица Витанова и Силвана Гелевска, како и 
,,Музичка уметност”” за трета и четврта година од авторот Сузана Тнокова Кузмановска. 

За потребите на послабите ученици во текот на првото и второто полугодие се 
одржуваа дополнителни часови, кои што се уредно заведени во дневниците. Исто така 
одржана е и додатна настава за талентираните ученици по овој предмет. 
      Професор Силвана Гелевска предава во 10 паралелки  од втора година и среден 
успех е 4,30. 
       Реализирани се и часови по проектна активност во класот II – 9 до крајот на 
наставната година и на 09.06.2022.се предадени и оценети сите проектни задачи со 
многу солиден успех. Проектните задачи се реализирани и презентирани тимски. 
 
Професор Јорданче Панов 
Во учебната 2021./2022. година наставата по музичка уметност се одвиваше по редовна 
програма, со однапред утврдени планови и програми кои беа изработени и предадени 
пред почетокот на учебната година, а во согласност со наставни планови и програми 
изготвени од Бирото за развој на образиванието, со редовното планирање на 
тематските целини како и дневно планирање на наставата. Наставата се одвиваше 
целосно со физичко присуство. По музичка уметност во наставата се користат 
учебниците ,,Музичка уметност’’ за прва и втора година од авторите Анкица Витанова и 
Силвана Гелевска, како и ,,Музичка уметност”” за трета и четврта година од авторот 
Сузана Тнокова Кузмановска. 
За потребите на послабите ученици во текот на учебната година се одржуваа 
дополнителни часови, кои што се уредно заведени во дневниците. Исто така одржана е 
и додатна настава за талентираните ученици по овој предмет.  
Професор Јорданче Панов предава во 16 паралелки од прва, втора, трета и четврта 
година и среден успех е 5,00. 
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ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ЕРАЗМУС+ ТИМ ЗА 
УЧЕБНАТА 2022/2023 

          Поаѓајќи од стратешката цел за развој на СУГС Гимназија „Јосип Броз-Тито“,  
одредена со задачата наставниот кадар да се оспособи и да се зајакнат неговите 
капацитети за следење на модерните тенденци во европското образование, а со цел 
подготвување на нашите ученици за предизвиците на модерното општество, 
училишниот Еразмус+ тим за учебната 2022/2023 год. спроведе активности кои го 
поддржуваат и го продлабочуваат процесот на интернационализација на наставата во 
нашето училиште. 
          Според планот во учебната 2022/23 г. се спроведуваа активностите во рамките на 
трите одобрени Еразмус+ проекти за кои е склучен договор со Националната агенција 
за европски образовни програми и мобилност: 

• проектот „Ефективна училница насочена кон ученикот“ (Student Centered 
Effective Classroom) во рамките на акцијата К101 - Мобилност на наставен кадар 
во училишно образование. 

• проектот „Нашиот живот во наши раце“ (“Our Life in Our Hands“) во рамките на 
акцијата К229 - Стратешки партнерства за училишна размена. 

• проектот „Обновливи извори на енергија“ (“Renew Energy“) во рамките на 
акцијата К229 - Стратешки партнерства за училишна размена. 

        Проектот „Ефективна училница насочена кон ученикот“ е создаден со желба да го 
постави ученикот во центарот на главните реформски процеси и трансформацијата на 
училиштето. Целите на проектот вклучуваат: поттикување на креативноста кај 
наставниците; зголемување на нивната умешност при користење на нови методолошки 
пристапи во наставата; имплементација на ИКТ технологијата во наставата; зајакнување 
на употребата на формативното оценување насочено кон резултатите од учењето, обука 
на наставниците за развој и употреба на алатки за самооценување и оценување на сите 
нивоа; подобрување на професионалните, претприемничките, дигиталните, 
интеркултурните и јазичните компетенции на наставниците; креирање проекти за 
европска мобилност на наставниците и учениците и размена со други европски 
училишта, дисеминација на знаењата и вештините научени за време на мобилноста до 
останатите наставници во училиштето, како и локалната заедница. 
        Проектот вклучува 10 учесници. 
       Со апликацијата предвидено е проектот да трае 16 месеци, меѓутоа поради 
ситуацијата со пандемијата од Ковид 19 вирусот истиот во договор со Националната 
агенција за европски образовни програми и мобилност е  продолжен за уште 8 (осум) 
месеци, што значи дека место до 31.12.2021 год. ќе трае до 31.8.2022 год. односно 24 
месеци.  
        За комуникација и полесно менаџирање на проектот се користат платформата 
Google Drive и апликацијата Вибер. 
        Во периодот август-септември се реализираа подготвителните активности 
(јазичната и интеркултурната подготовка како и подготовката за превенција од ризици). 
Според предвиденото се реализираа 6 (шест) часа за јазична подготовка. Со часовите 
беа опфатени сите учесници, а ги одржа професорката Гордиана Ѓоргова. Членовите на 
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Еразмус тимот заедно со активот по странски јазици изработија „Разговорник“ со фрази 
за вообичаени ситуации при патување на повеќе јазици во кој беа вклучени јазиците од 
земјите во кои се реализираат мобилностите.  

 
Во септември се остварија и интеркултурни подготовки (ППТ презентации 

подготвени од ученици, менторирани од професорите М. Горовска, С. Несторовска, П. 
Качујаноска и Г. Ѓоргова) со значајни информации за географско – демографските 
особености, интересни факти од областа на културата, секојдневните навики и 
гастрономските посебности за земјите во кои се реализираа мобилностите: Италија, 
Германија и Шпанија. Освен наставниците учесници во мобилностите присуствуваа и 
ученици, наставниците ментори како и други заинтересирани наставници. 
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Во рамките на подготвителните активности беа изготвени памфлети со контакт 
информации на позначајни институции од градовите каде се реализираа и ќе се 
реализираат мобилностите: Фиренца, Берлин, Аликанте и Болоња како безбедносна 
поддршка на учесниците. 

  Професорките Ангелина Дамјаноска-Наумоска, Анкица Наумовска и Снежана 
Бојчин учествуваа на првата активност за мобилност, курсот „ИКТ како алатка за 
училница насочена кон учениците“ кој се одржа од 27.09 до 02.10.2021 год.  во Фиренца, 
Италија. Наставниците го продлабочија своето знаење за концептот „Превртена 
училница“ и се запознаа со повеќе дигитални платформи и апликации: Padlet, Trello, 
Google Suite, Screencast-O-Matic, Nearpod, Edpuzzle, Plickers, Quizlet, Quizizz и други. Од 
презентациите, но и во комуникацијата со колегите од другите земји (Австрија, 
Романија, Полска и Шпанија) тие добија и разменија сознанија за образовните системи 
и практики во раличните европски држави.  

Во културолошкиот дел од обуката се запознаа со значајни аспекти на културата 
и историјата на Тоскана. 

  

           Професорките Вера Бојкикева  и Јасминка Видевска учествуваа на втората 
активност за мобилност, курсот „Интелигентно оценување и евалуација“ кој се одржа 
од 03. до 10.10.2021 год. во Берлин, Германија. Тие ги проширија и продлабочија своите 
знаења за оценувањето, за дизајнирањето критериуми за проценка и рубрики за 
спроведување проект за хуманистичко оценување, за различни стратегии за 
кооперативно учење и формативно оценување, за самооценување и врсничко 
оценување. Во комуникацијата со колегите од другите земји тие разменија сознанија за 
образовниот систем во ралични европски контексти, можеа да ги развијат своите 
вештини во употребата на англискиот јазик, а во рамките на културолошкиот дел од 
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обуката се запознаа со значајни аспекти на историјата, културата и традицијата на 
земјата домаќин, Германија.    

 
         Во рамките на третата активност за мобилност, директорката Силвана Кржовска и 
координаторот на програмата за меѓународна матура професорката Гордиана Ѓоргова, 
учествуваа на обуката за менаџмент на Еразмус+  проекти од видот КА1, КА2, во 
организација на Project Management Spain Erasmus Plus од Аликанте. Во текот на обуката  
тие се стекнаа со вештини за креирање на нови проекти, се запознаа со критериумите 
за оценување на проекти и успешно раководење со истите, како и изработка на завршни 
извештаи. На обуката беа презентирани и новите правила за рамката на Еразмус+ во 
периодот 2021-27 како и   постапките за акредитација на училиштата за Еразмус+ 
програмата. Беа посетени и две средни училишта кои имаат успешни Еразмус+ проекти 
и акредитација.  

 
        Наставниците учесници на мобилностите ги подобрија своите инерперсонални и 
јазични вештини, компетенциите за оценување, планирање и управување со проекти со 
што ќе се зголемат можностите за партнерство со други училишта. 
       Во ноември се отпочна со активностите за дисеминација. На 4.11.2021 год. на 
платформата Zoom, се одржаа работилници на кои пред останатите членови на 
проектниот тим учесниците на мобилностите ги демонстрираа стратегиите, техниките и 
алатките усвоени во рамките на курсевите.  

 
       На информативна сесија која се одржа на 11.11.2021 год. на платформата Microsoft 
Teams, на сите наставници од нашето училиште им беа претставени курсевите и беа 



СУГС Гимназија „Јосип Броз Тито“-  Скопје 
Годишен извештај за работата на училиштето во учебната  2021/2022 

www.josipbroztito.edu.mk 

 94 

запознаени  со активностите од планот за дисеминација. Наставниците беа поканети да 
земат учество во работилниците на кои ќе се демонстрираат знаењата усвоени во 

рамките на мобилностите. Овие активности ги спроведоа директорката Силвана 
Кржовска и наставниците Гордиана Ѓоргова, Вера Бојкикева, Јасминка Видевска, 
Ангелина Дамјаноска Наумоска, Анкица Наумовска и Снежана Бојчин. 
       На 16.11.2021 на платформата Microsoft Teams беше одржан првиот дел од 
работилницата „Обука за менаџмент“ како дел од активностите на дисеминација на 
истоимената обука. Предавачи беа професорката Гордиана Ѓоргова и директорката 
Силвана Кржовска. 

 
На 25.11.2021 год. на платформата Microsoft Teams, се одржа првиот дел од 

рабoтилницата „Интелигентно оценување и евалуација“ како дел од активностите на 
дисеминација на истоимената обука. Предавачи беа професорките Вера Бојкикева и 
Јасминка Видевска. 

 
На 09.12.2021 год. на платформата Microsoft Teams, се одржа првиот дел од 

работилницата „ИКТ како алатка за училница насочена кон учениците“ како дел од 
активностите на дисеминација на истоимената обука. Работилницата ја одржаа  
професорките Ангелина Дамјаноска – Наумоска, Анкица Наумовска и Снежана Бојчин.  
       На 16.12.2021 на платформата Zoom се одржа дисеминација на обуките пред 
професори од средното училиште „Димитар Влахов“. Предавачи професорките 
Гордиана Ѓоргова и Вера Бојкикева. 
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        Во рамките на четвртата активност за мобилност  професорките Емилија Величкова 
и Ирена Трајковска-Стерјовска присуствуваа на обуката за поттикнување критичко и 
креативно размислување на учениците во училницата: „Креативност за иднината: 
промовирање на критичкото мислење и решавањето на проблеми во училница“, што 
сеодржа од 30. 01. до 05.02. 2022 година во Болоња, Италија.  

 
Во март беше изведена дисеминација на алатките од обуката „ИКТ како средство 

за училница насочена кон учениците“ за ученици од нашето училиште со што тие се 
оспособија да користат некои од платформите за изработка на нивните проекти и 
задачи.  

 На 04.04.2022 г. на платформата Microsoft Teams се одржа првиот дел од 
дисеминацијата на обуката: "Поттикнување критичко и креативно размислување на 
учениците во училницата" која се одржа во Болоња, Италија. За работилницата беа 
одговорни Емилија Величкова и Ирена Трајковска Стерјовска.  

 
 

 
На 25.05.2022 г. беа одржани практичните делови од дисеминациите 

(работилниците) во кои учествуваа скоро сите професори од училиштето. Предавачи 
беа сите професори учесници на обуките. 
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На 27.05.2022, на платформата MS Teams професорите членови на тимот одржаа  

дисеминација на  обуките  за 38 наставници од повеќе основни и средни училишта од 
Скопје. Истовремено учествуваа на дисеминација  на  обуката  „Користење на ИКТ во 
наставата“ од  Еразмус+ КА101 проектот „Образование низ комуникација и технологија“ 
одржана од професорите од СУГС Гимназија „Браќа Миладиновци“. 

 
 
Во рамките на Еразмус+ програмата, КА 229 - Стратегиски партнерства за 

училишни размени, во нашето училиште се реализира проектот „Oбновливи извори на 
енергија“ (“Renew Energy“), кој истовремено се реализира и како еТвининг проект.  

 Септември 

Транснационален координациски состанок во рамките на Еразмус+ проектот 
„Обновливи извори на енергија“ 

Нашето училиште на 9 и 10 септември 2021 г. беше домаќин на 
транснационалниот состанок во рамките на Еразмус+ проектот „Обновливи извори на 
енергија“ (Renew Energy), на кој учествуваа професори од партнерските училишта: 
Средното училиште за науки ТОББ Полатли, Анкара, Турција; Основното училиште 
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„Петко Р. Славејков“, Варна, Бугарија; Средното училиште Гимназија „Марија Росети“, 
Букурешт, Романија и Институтот за високо образование „Себастијано Сата“, Макомер, 
Италија. На состанокот се договорија датумите на претстојните мобилности, финалните 
производи, процесот на дисеминација и други прашања неопходни за успешна 
реализација на активностите на проектот. 

 

 

 

Октомври 

ЛТТ активности  (С1) во Турција  

    Во периодот од 16.10 до 23.10.2021 година ученичките Ангела Митревска, Ана 
Станчевска, Бисера Солева и Евросима Петкова и професорките Јасминка Видевска, 
Снежана Бојчин и Семиха Љама,  учествуваа во ЛТТ активностите (C1) што се одржаа во 
Полатли, Турција. Домаќин на оваа мобилност беше училиштето „ТОББ Полатли Фен 
Лисеси“, а темата на мобилноста беше „Геотермална енергија“. Во подготовките за 
мобилноста нашите ученици заедно со учениците од училиштето од Турција коешто е 
домаќин на оваа мобилност изработија еден вид разговорник со дијалози на англиски 
јазик кои паралелно беа преведени на македонски и на турски јазик.  

(https://read.bookcreator.com/qFKQrlNLiibkRNkkYbQkWCsoOrs1/s56TCqi9QTWhcY1Ou2Bs
xQ).  

https://read.bookcreator.com/qFKQrlNLiibkRNkkYbQkWCsoOrs1/s56TCqi9QTWhcY1Ou2BsxQ
https://read.bookcreator.com/qFKQrlNLiibkRNkkYbQkWCsoOrs1/s56TCqi9QTWhcY1Ou2BsxQ
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     Учесниците на мобилноста се запознаа со СТЕМ методот и истиот практично го 
применија. Професорка од факултетот во Полатли одржа предавање за обновливите 
извори на енергија, а беа посетени и неколку капацитети за производство на електрична 
енергија од биомаса и од сончева енергија. Еден ден од мобилноста во Турција беше 
посветен на темата Нула отпад. 

 

    

     

      
Јануари 

Повик за учество на ученици во Еразмус+ проектот „Обновливи извори на енергија“  

Поради неопходноста од вакцинација на учениците што ќе патуваат во другите земји 
за реализација на мобилностите што следуваат, се појави потреба од ангажирање на уште 
тројца ученици во тимот на Еразмус+ проектот „Обновливи извори на енергија“. На фејзбук 
страницата на училиштето беше упатен повик до сите заинтересирани ученици да се 
пријават со пополнување на Прашалникот за учество. Со цел заинтересираните ученици да 
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се запознаат со критериумите за учество и со содржината на проектот на страницата беа 
поставени соодветните документи. Повикот траеше до 27.01.2022 год. На повикот се 
пријавија 23 ученици од кои се изврши изборот на тројца ученици.  

Февруари 

      На „Денот на вљубените“ и „Св. Трифун“, учениците од Еразмус+ тимовите „Нашиот 
живот во наши раце“, „Обновливи извори на енергија“ и КАС програмата на Меѓународна 
Матура, под мотото „Инспирирај се, создај, донирај - подари!“, отпочнаа кампања за 
јакнење на свеста кај младите, за важноста на концептот за реупотреба и одржлив развој. 
Учениците од Еразмус+ тимовите изработија подароци со рециклирани материјали, а 
учениците од Меѓународна Матура го збогатија денот со нивните домашни колачиња 
изработени во рамките на КАС програмата. 

         

ЛТТ активности (C2) во Романија 

      Во периодот од 27.02 до 05.03 во Букурешт, Романија се одржа втората мобилност, ЛТТ 
активност (C2). Во мобилноста во која беа вклучени ученичките Тамара Трајковска, Снежана 
Ристовска, Марија Качујаноска и Кристина Танасковска како и професорките Јасминка 
Видевска и Семиха Љама беше разработена темата Хидроенергија. Истовремено учениците 
имаа прекрасна можност да се запознаат со дел од културно-историските знаменитости на 
Романија. При тоа тие се дружеа со учениците од партнерските училишта, научија многу за 
нивниот образовен систем и култура и истовремено во најубаво можно светло го 
претставија своето училиште и својата земја. 
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Март 

ЛТТ активности (C3) во Северна Македонија 

       Во периодот од 21 до 25 март нашето училиште беше домаќин на третата мобилност 
(C3) во рамките на Еразмус+ проектот ,,Обновливи извори на енергија" во која земаа учество 
наставници и ученици од партнерските училишта од Бугарија, Турција и Италија. Преку 
најразновидни активности се разработи темата ,,Енергија од био-маса" (презентации 
изработени од учениците, изложба на производи изработени со употреба на СТЕМ методот, 
работилници, посета на производствени капацитети), а исто така стана збор и за штетното 
дејство на фосилните горива. Беше одржано предавање за Менаџмент и комуникација во 
училницата. Воедно се потрудивме на гостите да им претставиме дел од природното и 
културно наследство на нашиот град и нашата земја. Свој придонес и поддршка во 
реализацијата на предвидените активности дадоа голем број ученици што не беа директно 
вклучени во проектот, родители, организации и институции, како и поединци. 
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       По повод 21 Март, Денот на екологијата, нашето училиште и членовите на Еразмус+ 
проектот ,,Обновливи извори на енергија" спроведоа акција ,,Одам на училиште со 
велосипед" под мотото: ,,Придонеси за средината, направи разлика".  

         

 Мај 

ЛТТ активност (C4) во Италија 

      Во периодот од 09.05 до 13.05.2022 година, во рамките на Еразмус+ проектот 
„Обновливи извори на енергија“ беше реализирана мобилност во Макомер, Сардинија, 
Италија во која учествуваа учениците Бисера Мојсоска, Нина Станоеска, Коста Белевски 
и Денис Скука заедно со професорката Снежана Бојчин. Работната недела беше 
интензивна и со преполна агенда која изобилуваше со претходно подготвени 
презентации од учениците учесници во мобилноста, но и со голем број СТЕМ активности 
во самото училиште. Беа посетени многу различни капацитети на обновливи извори на 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%83%D1%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX4ajv3nCnjtIRDE8tEFKTXxsOJeI2c8RsLZGpVnhhka9UH6WaRoq8QlREaGTmZvTSdayw7t7BOUSGnPkuwkwbyLzpE2rvQEQO0jHHxgn_rf6EX4R9iVSw_g44qvlCm-m6OkAnMeQr0YbOdWqV-fSOzc0VVpHHm0KFbrIhM1QP0GQYTzO2VhRbPFLfHfq_xw3k&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX4ajv3nCnjtIRDE8tEFKTXxsOJeI2c8RsLZGpVnhhka9UH6WaRoq8QlREaGTmZvTSdayw7t7BOUSGnPkuwkwbyLzpE2rvQEQO0jHHxgn_rf6EX4R9iVSw_g44qvlCm-m6OkAnMeQr0YbOdWqV-fSOzc0VVpHHm0KFbrIhM1QP0GQYTzO2VhRbPFLfHfq_xw3k&__tn__=*NK-R
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енергија, имаше предавања на универзитетски професори и запознавање со убавините 
на Сардинија, традициите, културата, специфичната кујна и археолошките богатства на 
островот. 

 

 

 

 ЛТТ активностите (C5) во Бугарија  

       Во периодот од 29 мај до 4 јуни членовите на Еразмус+ проектот „Обновливи извори 
на енергија“ учениците Зулејха Демироска, Дилара Ибрахим, Александар Величков и 
Анастасија Радинска, заедно со професорките Јасминка Видевска и Грозданка Саздова 
учествуваа во ЛТТ активностите (C5) што се спроведоа во Варна, Бугарија, а домаќин 
беше Основното училиште „Петко Р. Славејков“. Темата на мобилноста - Енергија од 
ветер, беше разработена преку едукативни посети на еден капацитет за производство 
на енергија од ветер, изработка на модел на ветерници, а во рамките на мобилноста 
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стана збор и за штетното дејство на киселите дождови и начинот на заштита од истите. 
Беа спроведени и интересни работилници со реупотреба на отпадни материјали. 
Домаќините исто така ја претставија традиционалната музика, песни и игри, а исто така 
и дел од културното и природно наследство на поширокиот регион и на својата земја.  

      

              

     

         Во рамките на Еразмус+ програмата, КА 229 - Стратегиски партнерства за училишни 
размени, во нашето училиште се реализира  и проектот „Нашиот живот во наши раце“, 
кој истовремено се реализира и како еТвининг проект.         
        Поради ситуацијата со Ковид 19 периодот на спроведување на проектот е 
продолжен, односно проектот започна да се реализира од 01.9.2020, а крајниот рок за 
реализација од проектната апликација 31.8.2022 г. по одобрување на Националната 
агенција за европски образовни програми и мобилност е заменет со 31.8.2022 г., така 
што наместо 24 проектот ќе трае 36 месеци. 
       Целите на проектот се: да ги направи младите свесни за фактот дека нивното 
однесување влијае врз квалитетот на животот на идните генерации; да усвојат вештини 
за  рационален, штедлив живот заснован на стари, проверени методи на генерациите 
на нашите баби и дедовци, на културните традиции на секоја земја партнер, како и 
подобрување на шансите за успех на маргинализираните социјални групи; да научат 
како да се справат со тешкотиите благодарение на мудроста на претходните генерации, 
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да им помагаат на другите, да ги рециклираат старите работи и да отстапат од 
прекумерна потрошувачка во корист на повредни цели. 
       Од предложените активности од страна на учениците приоритет се даде на 
активноста за уредување на училниците пред сѐ со употреба на предмети создадени со 
употреба на рециклирани материјали. Во училниците се поставија корпи изработени од 
учениците за селектирање на отпад и истовремено се спроведе кампања со 
истакнување еко-пароли (плакати) кои во своите пораки ја промовираа и поддржаа 
идејата за значењето на културата на рециклирање: 

 

    
 

  
 
      Во периодот од 29.11-03.12.2021 год. дел од членовите на проектниот тим: Вера 
Бојкикева, Ангелина Дамјаноска-Наумоска и Анкица Наумовска учествуваше во ЛТТ 
активностите (C1) што се одржаа во Шераѕ, Полска. Домаќин на оваа мобилност беше 
Специјален училишно-едукативен центар „Јануш Корчак“ од Шераѕ. 
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      На средбата покрај наставниците од нашето училиште учествуваа и наставници од 
партнер училиштата: Економски колеџ „Џорџе Барициу“, од Сибиу, Романија; Општо 
средно училиште во Газион, Крит, Грција; Државно средно училиште за науки „Санти 
Саварино Партинико“ од Сицилија, Италија.  
       Активностите се одваа со доследно почитување на агендата како во однос на 
планираните активности така и во однос на планираното време за реализација. 
Организацијата во сите сегменти беше на највисоко ниво. Учесниците имаа можност да 
се запознаат со спецификите на работата на Специјалниот едукативен училишен центар 
„Јануш Корчак“, со методите и техниките за работа со ученици со интелектуална 
попреченост. За учесниците особена радост претставуваше можноста заедно со 
учениците и наставниците од училиштето домаќин да учествуваа во прославувањето на 
денот на Св. Андреј. 
        Во рамките на активностите учесниците од партнер училиштата преку презентации 
и видеа ги претставија своите училишта, градот, регионот и државата од која доѓаат. На 
средбата се анализираа веќе спроведените активности, а споделените искуства и 
дискусиите кои дадоа увид во различните пристапи резултираа со нови креативни идеи 
за кои се постигна договор за нивно имплементирање. 
       Серијата часови посветени на физичкото и менталното здравје (техники за 
релаксација, справување со стрес, тренинг за емоции) како и театарските работилници 
им овозможија на учесниците на еден поинаков начин да соработуваат, да се запознаат 
меѓу себе, но и да усвојат нови методи за работа за справување со стресот во училница.  
       Прошетките низ градот Шераѕ, посетата на термалната бања во Униеу, 
работилницата за месење леб на традиционален начин, разгледот на градот Лоѓ 
(посетата на планетариумот, спомениците долж најдолгата улица во Европа 
„Пјотровскаја“) за учесниците беа можност да се запознаат со историја и култура, 
начинот на живот, некогаш и денес, и да ги откријат гастрономските вкусови на овој 
регион. 
      Заедничкиот заклучок е дека продлабочените знаења за културата, историјата како 
и образовните системи на земјите од каде се нашите партнер училишта ќе придонесат 
за подобро разбирање едни со други што нѐ прави сигурни во ефикасноста на 
понатамошната комуникација и соработка.  
      Сертификатите доделени на крајот од ова петдневно дружење ја потврдија 
успешноста на оваа средба. 
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       За поттикнување на волонтеризмот, но и хуманоста како вредност значајна за 
општото добро, членовите на проектниот тим заедно со волонтерите од нашето 
училиште во периодот од 14 до 17.12.2021 год. под мотото: „Отвори срце за светот да 
ти се отвори“, спроведоа хуманитарна акција за собирање на топла облека, обувки и 
покуќнина кои беа донирани на СОС Детското село.  
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   Како дисеминација на активностите кои се реализираа во ЛТТ Полска, на 24.02.2022 
година, во салата на нашето училиште, професорките Вера Бојкикева и Ангелина 
Дамјаноска-Наумоска на членовите на тимот „Нашиот живот во наши раце“ им 
презентираа неколку театарски вежби за справување со стресни ситуации. Учениците 
активно учествуваа во вежбите за интеграција, за изразување емоции, препознавање 
емоции и изнаоѓање начини за справување со стресни ситуации. 
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            На 8.2.2022 год. на Zoom се одржа првата конференција за ученици и 
наставници учесници во Еразмус+ проектот „Нашиот живот во наши раце“. Учениците 
ги споделија еко-активностите на своите училишта реализирани во периодот 2020-
2021 година, ги претставија планираните и разменија идеи за идни заеднички 
активности. 
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На „Денот на вљубените“ и „Св. Трифун“, учениците од Еразмус+ тимовите 

„Нашиот живот во наши раце“ и „Обновливи извори на енергија“ и КАС програма на 
Меѓународна Матура отпочнаа кампања за јакнење на свеста кај младите, за важноста 
на концептот за реупотреба и одржлив развој! Учениците од Еразмус+ тимот изработија 
подароци со рециклирани материјали, а учениците од Меѓународна Матура го збогатија 
денот со нивните домашни колачиња изработени во рамките на КАС програмата. 
 

          
 

По повод 8 Март - Меѓународниот ден на жената, под мотото: Инспирирај се, 
создај, подари!,  учениците членови на проектниот тим на Еразмус+ проектот „Нашиот 
живот во наши раце“, ги изненадија своите професорки со подарок - цвеќе што самите 
го засадија во садови изработени со реупотреба.  
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        Во рамките на подготвителните активности за ЛТТ (C2) во Романија, на 10.3.2022 
год. нашите ученици учесници во Еразмус+ проектот „Нашиот живот во наши раце“, 
заедно со професорките Гордиана Ѓоргова и Вера Бојкикева, на Институтот за биологија 
при Природно-математичкиот факултет ги проследија предавањата на тема: Квалитетот 
на воздухот, водата и почвата во нашата земја, Ендемични видови растенија и Габи на 
територијата на нашата земја. 
Голема благодарност до д-р Даниела Јовановска, м-р Марија Тренчева, м-р Цветанка 
Цветкоска, м-р Славица Тофиловска-Камишевска и проф. д-р Катерина Русевска за 
инспиративните предавања. 
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       Среда, 30 март, учениците членови на Еразмус+ проектот „Нашиот живот во наши 
раце“, во рамките на подготовката за ЛТТ активноста (C2) што ќе се одржи во Романија, 
следеа предавање за начините за рационално искористување, одржување и заштита на 
водните ресурси. 
         Предавањето го одржа професорот Александар Кирковски. 
 

    
 

На 23.03.2022 пред учениците, нивните родители и наставниците од нашето 
училиште беше претставена планираната активност за мобилност во Сибиу, Романија. 
Присутните имаа можност преку промотивни видеа да се запознаат со културата и 
природните убавини на Сибиу, регионот и Романија. 
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          Од 04.04.2022 до 09.04.2022 година, се одржа Mобилност во Сибиу, Романиjа, за 
Еразмус+ проектот „Нашиот живот во наши раце“, на тема Природни ресурси - Богатство 
на човекот на која учествуваа проф. Гордијана Ѓоргова, проф. Анкица Наумовска и 7 
наши ученици: Ведрана Петрова, Ивана Филева, Магдалена Гоџо, Мила Вукиќевиќ, Ива 
Ивановска, Џерен Ракип, Катерина Илиевска. За потребите на активностите кои следеа 
на мобилноста во Романија, учениците пред мобилноста се подготвија и изработија 4 
презентации за Ендемични растенија во Македонија, организирани по годишни 
времиња, како и 5 презентации со едноставни  и традиционални македонски рецепти 
со едноставни продукти (од готвачот на баба ми).  

На Мобилноста покрај наставниците и учениците од нашето училиште учествуваа 
и наставници и ученици од партнер училиштата: Економски колеџ „Џорџе Барициу“, од 
Сибиу, Романија; Општо средно училиште во Газион, Крит, Грција, додека наставниците 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%83%D1%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW_KjZMovGXBAFsCnTn6EgF69AvMs1Dg0Dfu26lNHt2OQq7TZDfVU50bKuYFVJrHeyX-VD1tAydUetiZhdAMOJ1PjaybaYz7qcyX5NVYz7cfgOULZLBzQFptUmZmQpP5r8rRefmBG7ILtbs2oKj3eRbSZrNgptluALR5wvDUd9YyCH9fCekBQ4RUpyXchjFkho&__tn__=*NK-R
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и учениците од Државно средно училиште за науки „Санти Саварино Партинико“ од 
Сицилија, Италија се придрижија online на дел од мобилностите.  

Активностите се одваа со доследно почитување на агендата како во однос на 
планираните активности така и во однос на планираното време за реализација. 
Организацијата се одвиваше на највисоко ниво во секој сегмент. 

• Прв ден - Посета на  прочистителна станица „Water Epuration“  важноста на 
водата во нашите животи и водните ресурси, а  учениците со активноста бура на 
идеи, доаѓаат до можни решенија за одржување на чисти водни ресурси и 
креираа постери со лого што ја промовира чистотата на водата. Потоа сите 
заедно се упативме на печашка тура низ Сибиу, каде се запознавме со историјата 
и културата на овој прекрасен стар, историски град, заштитен од УНЕСКО и 
одблиску ги видовме знаменитостите, како и убавата, богата архитектура на 
историскиот центар на Сибиу; 

• Втор ден – Домаќините низ презентација не запознаа убавините на  
Националниот Парк – Фагараш, а потоа сите заедно се упативме во посета на 
Националниот парк Фагараш, ледничкото езеро Балеа и ледничкиот водопад 
Балеа. Следуваше работилницата на која учениците разговараа за влијанието на 
туризмот врз воздухот, водата, почвата и локалната биолошка разновидност во 
Националниот парк и неговата околина и бараа можни решенија за зачувување 
на ресурсите во него. Како краен резѕлтат учениците креираа постери, кои го 
илустрираа влијанието на масовниот туризам врз животната средина и  дадоа 
сопствени предлози како да се подобри ситуацијата. Потоа следеше посета на 
фармата за пастрмка Албота, каде што учениците научија како водата ефикасно 
се користи; од што се состои органското градинарство и се запознаа со 
романските традиционални јадења од пастрмка; 

• Трет ден – Организирана посета на Рудникот за сол-Турда, каде учениците добија 
информации за ресурсите на сол и природните ресурси на почвата, како и 
информации за употребата на сол во гастрономијата и разни терапии. Потоа се  
упативме на  шешачење низ клисурите на Турзиа, природен разерват за диви 
животни, ендемична флора и фауна. Учениците фотографираа различни инсекти 
и растенија во областа, а потоа ги идентификуваа и бараа информации 
создавајќи опис на секој од нив; 

• Четврти ден - Посета на манастирот Brâncoveanu  во Sâmbăta de Sus, каде што 
учениците се запознаа со романското монашко наследство и здравата исхрана. 
Потоа следеше посета на Историско митолошкиот замок – Бран. 

• Петти ден – Учениците од секоја земја, учесник во мобилноста ги презентираа 
претходно изработените видео-презентации  со традиционални рецепти, како и 
презентациите со Ендемичната  флора, специфична за сопствената земја. 
Следуваше изложбата на фотографии и опис од флора и фауна, а  направени во 
клисурата на Турзиа од страна на учесниците во мобилноста. Потоа  учениците и 
наставниците се вклучија во активноста за садење дрва, проследија предавање 
за важноста на почвата,  разновидноста на почвата и важноста од  обновување 
на дрвата, На Свечената проштална вечера на учениците и наставниците им беа 
врачени Сертификати за присуство на активности за мобилност / документ за 
мобилност Еуропас.; 
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На 09.05.2022 беше направена дисеминација на активностите од мобилноста во 
Романија пред учениците од проектот, преку слики, видео и брошура на кои беа 
презентирани сите активности. Исто така беа врачени и сертифаките за учениците и 
наставниците кои беа дел од мобилноста.  

 
 

На 12.5.2022 год. во соработка со МАКЕДОНИЈА осигурување Виена Иншуренс 
Груп и текстилното училиште СОУ Димитар Мирасчиев - Штип, под мотото Сортирај, 
Рециклирај, Реупотреби! започнаа активностите за едукација на нашите ученици за 
влијанието на текстилниот отпад врз животната средина со посета на Штип, центарот на 
текстилната индистрија во нашата земја. Преку презентација од страна на стручни 
наставници и претставници од текстилните компании „Ларс“ и „Фам-мода“, учениците 
можеа да се запознаат со различни пристапи на постапување со текстилен отпаден 
материјал, да ги направат првите бодови под водство на своите врсници и да се 
запознаат со начинот на производство во текстилниот сектор. 

https://www.facebook.com/insumak.mk/?__cft__%5b0%5d=AZX5UYbRp-46jIOjyWGvt4gtnX4ZehEBABU61Eop0NvjL6H-ZUhHJ423XyN-U-Jfs3ZlMSOmj10s_TiZaCjRJPGmukCAanP4nMhY1VYSIf0SgU4x8AwOyJe5L7XVhSGkGQzOi7_2NKXBT71OLQ23yLy0rnF3QO85zpOXEAJjkIm_ZvK684-jZcY5LWDBGl0cr04&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/insumak.mk/?__cft__%5b0%5d=AZX5UYbRp-46jIOjyWGvt4gtnX4ZehEBABU61Eop0NvjL6H-ZUhHJ423XyN-U-Jfs3ZlMSOmj10s_TiZaCjRJPGmukCAanP4nMhY1VYSIf0SgU4x8AwOyJe5L7XVhSGkGQzOi7_2NKXBT71OLQ23yLy0rnF3QO85zpOXEAJjkIm_ZvK684-jZcY5LWDBGl0cr04&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%9E%D0%A3-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%A8%D1%82%D0%B8%D0%BF-387490221732694/?__cft__%5b0%5d=AZX5UYbRp-46jIOjyWGvt4gtnX4ZehEBABU61Eop0NvjL6H-ZUhHJ423XyN-U-Jfs3ZlMSOmj10s_TiZaCjRJPGmukCAanP4nMhY1VYSIf0SgU4x8AwOyJe5L7XVhSGkGQzOi7_2NKXBT71OLQ23yLy0rnF3QO85zpOXEAJjkIm_ZvK684-jZcY5LWDBGl0cr04&__tn__=kK-R
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 На 09.06.2022 во рамкте на дисеминацијата на мобилноста во Романија беше 
организирана работилница на која беше креиран Padlet, во кој учениците ги поставија 
фотографиите со специфична флора и фауна, со нејзин опис, беше прикажана 
презентацијата за нашите Национални  паркови, се изработија постери на кој се 
прикажани проблеми кои настануваат со масовниот туризам во националните паркови 
и понудени решенија за истите, а се спроведе и квиз со прашања поврзани со 
националните паркови во Македонија. 
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       Во мај 2022 год., дел од членовите на проектниот тим учествуваа во ЦКА-ПХВ 
проектот на волонтерите на Црвениот крст од нашето училиште. Во рамкицел на 
проектот беше подготовка на катче за занимација во Нашите ученици заедно со 
учениците на ДСУ „Св. Наум Охридски” изработија чаши, вкусни колачиња кои беа 
понудени на хуманитарниот базар. Од собраните парични средства во просториите на 
ДСУ „Св. Наум Охридски” се уреди простор за забава и одмор.  
      Проектот го подржаа и вработените од МАКЕДОНИЈА осигурување Виена Иншуренс 
Груп со организирање хуманитарен базар во нивните просториите. 
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          Во оваа учебна година во нашето училиште се спроведоа и четири еТвининг 
проекти. 

ЕТвининг проектот „eTwinkling stars: shining together“ го насочи вниманието кон 
небото и ѕвездите и тргнувајќи од максимата дека може да го сакаме само она што го 
знаеме,се фокусираше на истражување на ѕвездите, соѕвездијата, нивниот состав, 
жените астрономи, митовите и легендите за соѕвездијата итн. Учениците истражува и за 
симболиката и асоцијациите поврзани со ѕвездите кога тие се на земјата. Хармонијата 
во универзумот се имитираше во нашите училишта со помош на техниката Mindfulness 
и емоционалното образование. 

Преку проектот се реализираа следните цели: поттикнување на решавањето на 
проблемите преку употреба на STEAM и мотивирање на научниот процес, поттикнување 
на еднаквоста и инклузијата преку истакнување на улогата на жените астрономи, 
поттикнување на емоционалното образование преку практиката на Mindfulness што ја 
подобрува концентрацијата и вниманието кај учениците, подобрување на дигиталните 
компетенции преку употреба на дигитални алатки и алатки што ги нуди TwinSpace. Кај 
учениците се подобрија вештините и компетенциите од XXI век како што се: 
креативност, комуникација, интеракција, критичко размислување, решавање проблеми 
како и вештините за соработка. Тимовите од мешана националност преку активностите 
во рамките на проектот ја открија врската меѓу универзумот, околината и нас самите и 
ја поттикнаа еколошката одржливост.  
 
Декември 
    На почетокот на месец декември започна со реализација еТвининг проектот 
„eTwinkling stars: shining together“. Од нашето училиште во проектот учествуваа четири 
професорки: Вера Бојкикева, Јасминка Видевска, Емилија Величова и Снежана Бојчин и 
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78 ученици од прва до четврта година. Во проектот се вклучени и професори и ученици 
од Шпанија, Унгарија, Финска и Турција.  
 

 

 
 
Јануари 
     Претставување на учесниците во проектот преку креирање сопствен аватар и 
постирање куси информации за себе на падлет.  
Преевалуација за темата на проектот. 
Формирање на мултинационални тимови за дизајнирање на задачите и продуктите.  
(https://www.mindmeister.com/map/2122217446?t=P299tgWVu8)  
Избор на лого на проектот. 
Кодирање на соѕвездијата (https://code.org/). 
 

 
 

https://www.mindmeister.com/map/2122217446?t=P299tgWVu8
https://code.org/
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Нашиот предлог за лого на проектот        Логото на проектот 

 
    Креирање на онлине списание „Жени астрономи“ и видео игра поврзана со истото.  
Истражување на темата, избор на жени коишто дале придонес во оваа професија и 
оформување на содржината на списанието (https://madmagz.com). 
Линк до списанието:  
https://madmagz.com/magazine/1970568?fbclid=IwAR0-
zYDH6wGNYviapmOWjj4sqSuLxKGThyq7-Vz2IBrM-SlMb5sETgLmwfw#/page/1 
Запознавање со техниката Мајндфулнес. 
 
Февруари 
   Видеоигра – Изгубени меѓу ѕвездите. Примена на знаења од физиката и хемијата. 
Изработка на книшки со детални упатства за изведување на научен експеримент. 
Изработка на мандала (https://www.geogebra.org/). 
 

 
Наше учество во креирање на видео играта                Дел од книшките за експерименти                   
 
Март 
    Литература. Митови и легенди.  
Претставување на писатели од секоја од земјите учеснички во проектот кои имаат 
напишано творби поврзани со темата ѕвезди или ноќно небо. Преку игра на погодување 
на писателите по пат на дадени селектирани информации сите се запознаваат со дел од 
творештвото на овие писатели. Писателот кого го избравме од нашата земја беше 
Радован Павловски.  
      Пишување на колаборативна песна со акростих кој го содржи името на проектот - 
eTwinkling stars, од страна на сите училишта што учествуваат во проектот.  

https://madmagz.com/
https://madmagz.com/magazine/1970568?fbclid=IwAR0-zYDH6wGNYviapmOWjj4sqSuLxKGThyq7-Vz2IBrM-SlMb5sETgLmwfw#/page/1
https://madmagz.com/magazine/1970568?fbclid=IwAR0-zYDH6wGNYviapmOWjj4sqSuLxKGThyq7-Vz2IBrM-SlMb5sETgLmwfw#/page/1
https://www.geogebra.org/
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Истражување на митови и легенди кои зборуваат за настанувањето на некои соѕвездија 
и оформување на е-книга (https://bookcreator.com/).  
    Линк до е-книгата со митови и легенди: 
https://read.bookcreator.com/2KCEzyNXY8bfgHJwpA9HwenP6Vj1/EnJzurIwQlC1Nx16XqRyY
A 
 

 
 
 

 
 
Април 
Музика и уметност. Виртуелен музеј 
     Пишување музика за заедничката песна и музичка изведба на истата.  
     Истражување за употребата на мотивот на ѕвездите во градбата на некои културно-
историски споменици во секоја од земјите. Создавање на т.н. виртуелен музеј и 
погодување на имињата на спомениците преку фотографии и клучни информации за 
нив. Од нашата земја беше претставен Даут Пашиниот амам.  
Линк до виртуелниот музеј: 
https://docs.google.com/presentation/d/1MaMtqhrXkhn5MYCQb5mX1Mupy4_fAvpr/edit#
slide=id.g127b1097fcd_1_16 
 

https://bookcreator.com/
https://read.bookcreator.com/2KCEzyNXY8bfgHJwpA9HwenP6Vj1/EnJzurIwQlC1Nx16XqRyYA
https://read.bookcreator.com/2KCEzyNXY8bfgHJwpA9HwenP6Vj1/EnJzurIwQlC1Nx16XqRyYA
https://docs.google.com/presentation/d/1MaMtqhrXkhn5MYCQb5mX1Mupy4_fAvpr/edit#slide=id.g127b1097fcd_1_16
https://docs.google.com/presentation/d/1MaMtqhrXkhn5MYCQb5mX1Mupy4_fAvpr/edit#slide=id.g127b1097fcd_1_16
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      На 29.4.2022 год. од Шпанија преку Унгарија  маскотата “eTwinkling stars: shining 
together“ слета во нашетоучилиште и така симболично го означи нашето заедничко  
петмесечно истражување на тајните на ѕвезденото небо во рамките на овоје 
Твинингпроект. По впишувањето на пораките од наша страна маскотата ја испративме 
на наредната дестинација – училиштето во Сеута, Шпанија. 

 
Мај 
Одржлив развој. Споделување на нашите еколошки активности. 
     Истражување на загадувањето на светлината на ноќното небо, причините што 
доведуваат до истото, последиците и начинот како да се спречи истото. Во насока на 
заштита на небото од загадување и овозможување на негово набљудување и 
истражување беа мапирани опсерваториите во секоја од земјите.  

 
    Споделување на некои еколошки активности спроведени во училиштата.  
Наоѓање на ново соѕвездие во виртуелна, проширена реалност, наречено 
eTwinklingсоѕвездие.  
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Јуни 
    Екоградина. Претставување на медицински и други билки, начинот на нивно 
одгледување и употреба. Изработка на книга со традиционални рецепти и избор на 
мени со 5 ѕвездички од понудените рецепти од секоја земја.  
  Линк до книгата со рецепти:  
https://read.bookcreator.com/2KCEzyNXY8bfgHJwpA9HwenP6Vj1/u8SCs3wIT6WJWDx82kw
Ojg 

 

 
Завршна евалуација на проектот од страна на учениците, наставниците и 

родителите. Како резултат на посветената работа професорките Вера Бојкикева и 
Емилија Величкова и нивните ученици што учествуваа во проектот добија  посебна 
награда – еТвининг ознака за квалитет. 

 

https://read.bookcreator.com/2KCEzyNXY8bfgHJwpA9HwenP6Vj1/u8SCs3wIT6WJWDx82kwOjg
https://read.bookcreator.com/2KCEzyNXY8bfgHJwpA9HwenP6Vj1/u8SCs3wIT6WJWDx82kwOjg
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Одбележување значајни датуми 
    Следниве значајни датуми на различен начин беа одбележани од страна на учениците 
од нашето училиште што беа вклучени во проектот: 
30 Јануари – Ден на ненасилство и мир во училиштата 
8 Февруари-Интернационалниот ден на безбеден интернет 
https://www.facebook.com/josipbroztito.skopje/videos/489590352539594 

 
20 Април – Светска ноќ на ѕвездената светлина 

9 Мај – еТвининг и европски ден 
 
           ЕТвининг проектот „Let the Earth Breathe“е проект што ги насочува учениците да 
размислуваат за големата опаснот на која е изложена Земјата поради употребата на 
фосилни горива и јаглеродната емисија на гасови која се должи на истата, несовесната 
употреба на водените ресурси, уништувањето на вегетацијата и искористувањето на 
други природни ресурси. Резултат на ова однесување е глобалното затоплување кое се 
заканува да го уништи животот на нашата планета. Причина за сето ова е човекот.  

Во еТвининг проектот „Let the Earth Breathe“ од нашето училиште учествуваше 
професорката Снежана Бојчин и 8 ученици од прва година. Основачи на проектот се 
професори од училиште од Турција, а покрај нас во проектот се вклучени и професори и 
ученици од други училишта во Турција, Италија и Полска. 

Преку овој проект се реализираа следните цели: стекнување на поголема 
самодоверба кај учениците учесници на проектот, формирање и развој на свест и 
одговорност кај учениците за климатските промени, воспоставување на 
интернационални контакти помеѓу учениците, размена на идеи и запознавање со 
различни култури, подобрување на јазичните вештини, подобрена употреба на 
современите технологии кај наставниците и учениците и употреба на Web2 алатки, 
позиционирање на учениците во општеството како единки кои можат да дадат свој 
печат и активен придонес во подобрување на општеството. 

 
 

https://www.facebook.com/josipbroztito.skopje/videos/489590352539594
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Декември 
Закажување на вебинар. 
Формирање на тимови на ученици. 
     Претставување на учесниците во проектот на Twinspace, регистрирање на учениците 
и наставниците, креирање на сопствен аватар (Bitmoji Web2)и постирање куси 
информации за себе. Обезбедување на документите Дозвола од родител за учество на 
ученикот на проектот. 
     Креирање и распределба на задачи меѓу партнерите (Padlet Web 2) 
https://padlet.com/gulderfat/10E 

Избор на лого и постер на проектот (Canva web2). 
   Отварање на сметки на социјалните медиуми како што се блог, ФБ и слично. 

 
Формирање на нашиот тим 

 

https://padlet.com/gulderfat/10E
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Аватари и дозволи 

   
Нашиот предлог за постер на проектот  Логото на проектот 

Јануари 
  Формирање на мешани тимовина ученици 
   Креирање на документарен филм со кој се ќе се привлече вниманието на јавноста на 
климатските промени (Vivavideo, Capcut,inSHot…web2),  
Подготовка на завршен продукт Календар (Canva web2),  
 
https://www.youtube.com/watch?v=FJmZzk9ZZIE 

https://www.youtube.com/watch?v=FJmZzk9ZZIE
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   Нашиот дел во документарниот филмКалендар за ноември, мешан тим на ученици 
 
Февруари 
    Подготовка на постери за подигање на свеста за воден отпечаток и јаглероден 
отпечаток. Учество во хуманитарна акција, рециклирај и подари. Првото ЕТвиининг 
катче за нашиот проект. 
 

 
 
   Работа на е-магазин (Canva, Fliphhtml5 web2), Нашиот предлог за насловна страна:  
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Безбеден Интернет ден (линк до нашето видео) 
https://www.youtube.com/watch?v=65Zy0eHmkQ0 
 

 
Постер и видео изработени од нашите ученици 

Word cloud со мешани тимови (Mentimeter,,Wordcloud….web2) 

Март 
   Изработка на финален производ (пишување на приказна за климатските промени) 
(Storybook web2) 
https://www.storyjumper.com/book/showframe/126769222/621d31a81833a#page/1 
 
    Сите партнери ја комплетираат нивната работа, финална средба на учесниците 

 
Дипломите за учество се  дело на нашите ученици    Фото од последната средба 

ЕТвининг проектот „For a Better World, Renewable Energy“ се реализираше како 
заеднички онлајн процес на истражување помеѓу училишта од Турција и Македонија. 
Темата на проектот беше глобалното затоплување како проблем кој влијае врз 
животната средина  на нашата планета, а истражуцањето беше насочено кон тоа како 
да создадеме за подобар свет со произведство на енергија која е обновлива и не 
загадува.  
     Од нашето училиште во овој проект беше вклучена професорката Грозданка Саздова. 

https://www.youtube.com/watch?v=65Zy0eHmkQ0
https://www.storyjumper.com/book/showframe/126769222/621d31a81833a#page/1
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Првиот месец, септември  учениците работеа на креирање лого на проектот.  

Нареден месец-октомври: Истражувањето за порастот на температурата на Земјата  е 
претставено на следниов график. 
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Во ноември се споредуваа хидро-изворите на електрична енергија во двете Земји.

  
 
Во декември се споредуваше употребата на фотоволтаиците во Турција и Македонија. 

 
Во јануари истражувањето беше насочено кон геотермалните води во земјите 
учесници. 
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Во февруари се даде осврт кон производство на енергија од силата на ветерот.

 
        Во март  се  почна креирање на списание која ја опфати целокупната работа на овој 
проект. 
       Учениците кои целосно беа вклучени во работата се здобија со вештини кои ќе им 
требаат за во иднина (критичко мислење, тимска работа, учење преку истражување, 
почитување на различни гледишта, соработка). 
      Во месец мај се финализираа сите изработки: видеа, постери, списание. Сите 
изработки беа поставени на социјалните мрежи, со надеж дека ќе ги поттикнат 
луѓето да размислуваат еколошки. 
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        ЕТвининг проектот „Journey of Mr. Waste “е проект кој поттикнува транспарентност 
кај процесите сепарација и рециклирање на отпадот во училиштата и градовите во кои 
тие се наоѓаат. Имено, постои широко распространет скептицизам дека патувањето на 
отпадот од училиштата до градските депонии/површините за рециклирање се прави 
правилно и овој проект има цел да го истражи тоа прашање. Желбата да одговориме на 
тој скептицизам ја гледаме како почетна точка на мотивацијата за сепарација на 
отпадот. Учениците и нивните наставници ќе ги следат чекорите на овој проект 
(опишани подолу), при што конечниот исход од проектот е видео материјал (анимирано 
видео) што го опишува патувањето со истражен отпад. Напомена, проектот и видеото 
како краен исход имаат своја улога во пошироката локална заедница каде што се 
наоѓаат училиштата, бидејќи овие прашања не се само училишни прашања, туку и 
прашања на локалната заедница. 

Во еТвининг проектот „Journey of Mr. Waste “од нашето училиште учествуваа 
професорките Снежана Бојчин, Ангелина Дамјаноска Наумовска и Анкица Наумовска и 
18 ученици од втора и трета година. Основачи на проектот се професори од училиште 
од Хрватска, а покрај нас во проектот се вклучени и професори и ученици од други 
училишта во Шпанија, Италија и Крит, Грција. 

Преку овој проект се споделуваа слични искуства на Twinspace и се изнаоѓаа 
потенцијално нови решенија за училиштата и заедницата. Спроведената анкета даде 
појасна слика за ставот на учениците кон зелените прашања. Најважниот очекуван 
резултат е анимираното видео кое го претстави локалниот отпад и процесот и 
инфраструктурата за рециклирање на пошироката локална заедница и борбата со 
скептицизмот околу тој процес. 

Главната идеја на проектот е вклучените училишта да ги следат истите чекори и 
редовно да ги споделуваат своите искуства. Процесот се реализираше во четири чекори 
како што беше планирано: 

 
1. Учениците изработија презентација за нивните училишта, општи информации, и 

уште поважно, за зелениот/одржливиот аспект на нивните училишта. (2 недели) 
 
Ноември 
     Проектот го започнавме со отворање на папка „Journey of Mr. Waste“ на платформата 
Teams и оформување тимови од ученици. 
    Дадовме упатства за претставување на учесниците во проектот на Twinspace, упатства 
за регистрирање на учениците, за креирање на сопствен аватари за постирање на куси 
информациизасебе.  
    Обезбедивме документи Согласност од родител за учество на ученикот на проектот. 
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Согласности                                                  Нашиот состанок на Тeams 
 
Воведен прашалник и избор на лого и постер на проектот 

 
 
Линк за гласање за најдобар предлог лого 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QSfKBfwhf06hy-c2FzfhPO2EqCmB-
3xAhD_jJrNMTMVURUtOSktPSFAwN0kxUURNOU8xMFdFVVBUOS4u 
 
Линк за гласање за предлог ПОСТЕР 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QSfKBfwhf06hy-c2FzfhPO2EqCmB-
3xAhD_jJrNMTMVUN1dETlNCMjJSQjk3UlFYUFJKWklCTkFTVy4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QSfKBfwhf06hy-c2FzfhPO2EqCmB-3xAhD_jJrNMTMVURUtOSktPSFAwN0kxUURNOU8xMFdFVVBUOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QSfKBfwhf06hy-c2FzfhPO2EqCmB-3xAhD_jJrNMTMVURUtOSktPSFAwN0kxUURNOU8xMFdFVVBUOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QSfKBfwhf06hy-c2FzfhPO2EqCmB-3xAhD_jJrNMTMVUN1dETlNCMjJSQjk3UlFYUFJKWklCTkFTVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QSfKBfwhf06hy-c2FzfhPO2EqCmB-3xAhD_jJrNMTMVUN1dETlNCMjJSQjk3UlFYUFJKWklCTkFTVy4u
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нашиот предлог постер               победничкото лого                         нашето лого 
Декември 
Заеднички состанок на партнерите и учениците. Избор за лого на проектот и постер на 
проектот. 
Презентација на задачата:,,My city in 5 photos’’ 
https://www.youtube.com/watch?v=N9t_c23JoYA 
 
Јануари 
Заедничка средба на сите учесници 

 
2. Учениците и наставниците ја изработија анкетата за поврзаноста со зелените 

прашања на училиштето, нивото на свесност и знаење за патувањето на отпадот. 
Пред овој чекор, вклучените училишта комуницираа за содржината на анкетата. 
Резултатите од анкетата се графички претставени и споделени меѓу училиштата. 
(3 недели) 

 
                                       Анкетата 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N9t_c23JoYA
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3. Следење на патувањето на отпадот и посета на градската инфраструктура. 
Впечатоците се споделуваат меѓу училиштата. (3 недели) 
 

Нашето видео: https://www.youtube.com/watch?v=o74WOILGZjY&t=1s 
 

4. Изработка на видеото за процесот. (4 недели) 
 

Нашето видео: https://www.youtube.com/watch?v=N9t_c23JoYA&t=5s 
 

 
 

Иако ние како учесници ги реализиравме сите поставени задачи, вклучително и 
реализацијата на целта (снимен филм) овој проект не беше завршен во рамките на 
предвиденото поради неможноста организаторот (Хрватска) да  изнајде термин за 
заедничка средба на сите учесници во проектот  пред завршувањето на учебната 
година. 

АКТИВНОСТИ ОД ПРОГРАМАТА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКО ПРОЕКТОТ 
ЕКО УЧИЛИШТЕ 

СУГС Јосип Броз Тито – Скопје  се вклучи  во проектот -  Како да се стане ЕКО 
училиште со посета на семинарот. 

Сите беа запознаени со целта на проектот, потребата на еко едукацијата, како и 
7-те  чекори за интеграција и реализација на истите за да станеме  ЕКО- училиште. Во 
еко-одборот се вклучени стручната служба,хигиеничарките, совет на родители и 
ученици, како и локалната заедница и приватни фирми. Има потпишано пристапници и 
меморандум за соработка. 

Сите беа организирани и распределени во еко тимови кои беа воодушевени од 
идејата,целта и понатамошните активности во училиштето како членови на еко одборот. 
Беше изнесена фактичката состојба во училиштето и преоритетите на кои треба под итно 
да се работи. Беа одржани состаноци за секој еко тим посебно- Уредување на дворот и 
биста; Уредување на ходниците и училниците;  Штедење на електричната енергија и 
вода; ЕКО- комисија; ЕКО- патрола; ЕКО- весник; ЕКО- радио. 

По одржаните  еко- состаноци за Анализа на состојбата на средината  следуваа 
низа планирани акции за чистење на дворот, уредување со садници и цвеќиња како и 

https://www.youtube.com/watch?v=o74WOILGZjY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=N9t_c23JoYA&t=5s
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средување на ходниците и училниците, паноата, бистата како и афирмација на 
училиштето сп интернет и медиум. 

Сите активности  планирани со програмата од секој еко тим пооделно беа 
спроведени и реализирани.Со ова се поставија други цели: Грижа и одржување на 
новиот ентериер, подот, штедење на енергија и вода,чисти училници, ходници и двор. 
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Беа организирани две поголеми хуманитарни акции од страна на учениците, 
еднатабеше наменета за детската клиника во Скопје а другата во СОС Детско село во 
текот на месец февруари и мај по повод Велигденските празници.  Со тоа докажааа 
нашите ученици дека покрај тоа што се грижат за чиста и здрава околина се грижат и за 
децата без родители. 
Планирани активности: 

- Еко кодекс - допис 
- Еко тимови - активности 
- Заштеда на вода и енергија- анкети 
- Афирмација на училиштето 
- Фото еко - обуки на ученици 

   Заклучок: 
- Тековна состојба – реални цели! 
- Преоритети за преземање активности! 
- Информации за секоја област! 
Поделени се  одредени задолженија по активи и предметни професори: еко-

комисија,еко-тимови, еко- кодекс, еко- песна,еко- огласна табла,еко- таблички за 
парцели,еко- спортски активности,еко-денови, портфолио и критики. Сите задолженија 
беа со одговорен еко- член во еко-одборот, наставник со еко- ученици кои успешно ја 
реализираа поставената цел.Од сите активности, акции, конкурси, планирани и 
реализирани часови со еко-стандарди и точки на акции како  и акциони планови  има 
пишан документ, видео запис,дневен печат  и  фотографии. 

Во холот  на училиштето е   поставената  апликација еко планета за Еко-Кодекс сите 
предметни професори имаа задача преку активности со учениците низ наставните 
содржини да состават нов еко кодекс на кој ќе се придржуваат и ќе го почитуваат. Сите 
еко кодекси беа во  фото запис. 

По повод  денот на Пролетта и Екологијата беше организирано на ниво на Град 
Скопје. По тој повод имавме организирана недела на активности од 13-25 03 .2021 
година. каде што имаше активности за учениците од 1 до 4 година со посебна 
изработена програма од еко координаторот.  
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По повод светскиот Ден на Акција и планетата Земја - 22.04.2021 година нашето 
училиште зема активно учество во одбележување на овој ден. Беа спроведени многу 
активности цела недела од сите ученици од 1 до 4 година со посебен интерес. Помалите 
се  организираа со чистење на кабинетите и училниците со отстранување на непотребна 
хартија, поголемите организираа ликовна  исложба . Покрај тоа беше организирано 
предавање  од страна на ЈП Комунална хигиена на тема Отпад за собирање и 
рециклирање на хартија и пластика. 

Сите активности беа документирани со училишниот весник и се регистриравме 
како еко училиште на интернационалната еко страна- Eco school со што ќе добиеме еко 
интернационалано признание за активно учество. 

 
И оваа учебна година еко- програмата е во годишната програма на училиштето 

со реализирање на еко-стандардите по точки на акции по активи и интегрирани 
содржини во предметна настава по наставни предмети  преку учебната година 
2021/2022  и истата е одобрена. 

ИЗВЕШТАЈ ЗА МИО-АКТИВНОСТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 
ГОДИНА 

        СУГС Гимназија „Јосип Броз-Тито“ е мултикултурно училиште како што и нашата 
држава претставува едно мултиетничко и мултикултурно општество, со традиција на 
заедничко живеење на повеќе култури на нејзиниот простор. Со цел да се создаде 
воспитно--образовен амбиент во кој се негуваат интеркултурни односи и интеграциски 
процеси, и во кој се промовираат културните различности и нивното премостување, во 
нашето училиште се преземаат разнородни активности.  

Реализацијата на проектот беше насочена кон активности кои го потикнуваат и 
унапредуваат мултикултурното живеење во македонското општество, активности и 
работилници кои придонесуваат за меѓусебно запознавање на учениците, другарување 
како и стекнување на нови познанства што е и крајната цел на самиот проект, помеѓу 
ученици кои следата настава на мекдонски наставен јазик и ученици кои следат настава 
на турски наставен јазик.  
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Во текот на учебната 2021/2022 година се реализараа заеднички часови помеѓу 
наставници и ученици од македонски и турски паралелки со цел да се постигне успешна 
меѓуетничка интеграција. Во оваа учебна година беа вклучени следниве наставници 
реализатори: Невенче Стефанова Јордановски и Ширин Шабан по предметото англиски 
јазик, Алмир Мељовоќ и Ајлин Карахасан по предметото англиски јазик, Анета 
Димовски и Семра Шерифовска Ќамил по предметот информатичка технологија, 
Павлина Качујаноска и Мелек Имер по предметот француски јазик и Гоце Симоновски и 
Лела Хазир по предметот ликовна уметност. Секој од наведените парови наставници 
реализираа заеднички часови преку текот на целата учебна година според однапред 
предвидената годишна програма. 

„Јазикот на мојот другар“ е проект кој се реализираше на иницијатива на Град 
Скопје, а со поддршка од ОБСЕ и проектот на УСАИД „Меѓуетничка интеграција во 
образованието“, реализиран од Македонскиот центар за граѓанско образование. 
Проектот започна во учебната 2019/2020 година и продолжи да се реализира во 
следните години. Оваа учебна година, во периодот од октомври до декември 2021 год., 
65 ученици и 6 наставници го изучува турскиот јазик, и 29 ученици го изучуваа 
албанскиот јазик. Сите се стекнаа со сертификати за познавање на јазикот на почетно 
ниво. Во периодот од март до мај 2022, 2 ученици продолжија со изучување на 
албанскиот јазик, а пак турски јазик изучуваа 48 ученици. 

 

 

И оваа учебна година во нашето училиште се реализираше проектот на Град 
Скопје, МЦГО и УСАИД, „Меѓуетничка итеграција на младите во образованието“, 
одржување заеднички часови на ученици кои учат на различни наставни јазици (на 
македонски и турски наставен јазик) во рамките на редовната настава. Позитивните 
искуства од претходната учебна година (2020/2021) придонесоа за поголем интерес кај 
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учениците и наставниците, па оваа учебна година (2021/2022), се оформи нова двојка 
од наставници, по предметот информатичка технологија (Анета Димовски и Семра 
Шерифовска Ќамил). Статистички преглед за опфатот на ученици и бројот на одржани 
часови е даден во табелата во прилог. 

Како поддршка за наставниците реализатори се реализираше обука со присуство на 
претставници од Град Скопје и претставници на Проектот МИМО/МЦГО и ОБСЕ, на 
следните теми: 

• Вовед и Цели на обуката 
• Концепт за меѓуетничка интеграција 
• Институционализација на меѓуетничката интеграција во образованието 
• Нова педагогија за учење во далечина 
• Планирање и подготовка на заеднички час 
• Организација и реализација на заеднички час 
• Критериуми за вреднување на заеднички наставен час 

 Наставници 
кои 
предаваат 
на 
македонски 
наставен 
јазик 

Клас 

Наставници 
кои 
предаваат на 
турски 
наставен 
јазик 
 

Клас 
Вкупен 
број на 
ученици 

Предмет 

Вкупен 
број на 
одржани 
часови 

1 Алмир 
Мељовиќ 

I-6 Ајлин 
Карахасан  

I-11 63 Англиски јазик 20 часа 

2 Невенче 
Стефанова 
Јордановска 

III-9 Ширин Шабан II-12 54 Англиски јазик 28 часа 

3 Павлина 
Качујановска 

II-5 Мелек Имер II-12 47 Француски 
јазик 

26 часа 

4 Анета 
Димовски 

II-6 Семра 
Шерифовска 
Ќамил 

II-12 

56 

Информатичка 
технологија 

26 часа 

5 Гоце 
Симоновски 

II-7 Лејла Халим II-11 
64 

Ликовна 
уметност 

17 часа 

 Вкупно    284  117 часа 
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На ден 17.12.2021 година се оддржа настан -Упатство за организирање заеднички 
наставни часови. На настанот воведни обраќања имаа: 

- Мила Царовска, Министерка за образование и наука,   
- Амбасадор Клеменс Која, Шеф на мисијата на ОБСЕ во Скопје 
- Енид Нунез, Претставничка на Канцеларијата на УСАИД во Македонија 
- Данела Арсовска, Градоначалничка на Град Скопје 
Оваа учебна година наставата се одвиваше со физичко присуство. Наставниците 

креативно ги искористија своите вештини, што придонесе за успешно реализирање на 
часовите. За пофалба е отвореноста што наставниците ја покажаа во усвојувањето и 
примената на новите алатки и пристапи. Наставниците комбинирајќи наставни единици 
кои програмски се предвидени и според интересот на учениците актуелни теми, им 
овозможија на учениците да се запознаваат со обичаите, традициите, начинот на живот 
на другите, различните од нив во поглед на етничката, верската и културната 
припадност.  
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Голема професионалност наставниците покажаа во надминувањето на одредени 

предизвици од техничка природа. Слабата интернет врска, непоседувањето на техничка 
опрема на одредени ученици иако претставуваа пречка, сепак не го нарушија  
остварувањето на планираните активности. 

За постигнување на подобри резултати од учењето сметаме дека би придонеле 
обуки за наставниците чиј фокус е зајакнување на меките вештини: креативност, 
критичко размислување, комуникација и соработка со што тие ефикасно би дизајнирале 
активности со цел да ги пренесат овие вештини на своите ученици. 

Сугерираме вклучувањето на советниците да е на самиот почеток од учебната 
година и да е во сите сегменти од наставниот процес, од планирањето до оценувањето. 

Соработката со наставниците беше на високо ниво, како и соработката помеѓу 
наставниците и координаторот која беше беспрекорна. 

На ден 24.06.2022 година, во просториите на Град Скопје, се одржа свечено 
доделување на признанија на наставниците реализатори  за одржаните заеднички 
часови во изминатата учебна година и координаторот на проектот. 
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Во прилог фотографии кои ја доловуваат атмосферата и инвентивноста на 
учениците и наставниците на дел од одржаните заеднички часови на сите пет двојки 
наставници: 
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Можеме да заклучиме дека реализираните активности им овозможија на 
учениците да го преиспитаат својот став кон сопствената и туѓата култура и традиција и 
истовремено да остварат една лична трансформација во духот на интеркултурното 
учење. Овие активности овозможуваат јакнење не само на интеркултурниот дијалог 
меѓу учениците туку и меѓу нивните наставници кои се упатени на соработка при 
планирањето и реализацијата на активностите. Со ова се овозможува создавање 
позитивна клима во институцијата и придонесува за унапредување на односите меѓу 
сите нејзини учесници. 
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СУГС Гимназија  „Јосип Броз – Тито“ - Скопје 
 

Извештај 
за реализација на наставата и другите 

активности од воспитно образовниот процес 
на крајот на  учебната 2021/2022г. 

во паралелките со 
 

Диплома програмата на Меѓународна матура 
 
 
 
 

   
 

Координатор 
Д-р Гордиана Ѓоргова 

Јули 2022 
 

 
 
                             
 
 



СУГС Гимназија „Јосип Броз Тито“-  Скопје 
Годишен извештај за работата на училиштето во учебната  2021/2022 

www.josipbroztito.edu.mk 

 152 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА И ДРУГИТЕ 
АКТИВНОСТИ ОД ВОСПИТНО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС НА КРАЈОТ 

НА  УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. ВО ПАРАЛЕЛКИТЕ СО ДИПЛОМА 
ПРОГРАМАТА НА МЕЃУНАРОДНА МАТУРА 

 
Бројна состојба: 
Во програмата  за Меѓународна матура во СУГС Гимназија ,,Јосип Броз Тито,, во 

Скопје во учебната 2021/2022 г. се изведуваше во две паралелки  една во трета година 
III 14 со 19 ученици  и една во четврта година -IV -13 со 19 ученици.  

Покрај предвидените часови за наставните предмети учениците изведуваа и 
задолжителни КАС активности кои се изведуваа во партнерски институции и за кои 
распоредот беше индивидуален за поедини ученици или група во зависност од  
активноста и институцијата каде се реализира.  
 

Класно раководство и менторство; 
Координатор на програмата со меѓународна матура е 
Д-р Гордиана Ѓоргова, проф. по англиски јазик и литература. 

 
Класни раководители на паралелките со меѓународна матура се: 

 
III 14   М-р Ангелина Дамјаноска-Наумоска 
IV 13   Д-р Гордиана Ѓоргова  

 
Предметни професори: 

 
Македонски А1  Д-р Ана Младеновска-Георгиева 
Англиски Б   Д-р Гордиана Ѓоргова 
Математика   М-р Зоран Георгиев 
Хемија    Ксенија Хаџи-Тосева- Аврамчева 
Географија   Александар Кирковски 
Визуелни уметности   М-р Ангелина Дамјаноска -Наумоска 
Теорија на Спознанието  Весна Талеска -Узунова 

  
КАС Координатор  М-р Ангелина Дамјаноска -Наумоска 
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Статистички извештај за постигнатиот успех по предмети на крајот на наставната 

година 

Наставен 
предмет 

професор Просечен 
успех 
3-14 

Просечен 
успех 
4-13 

ВКУПН0 

Македонски А
   

Д-р Ана Младеновска-
Георгиева 

5,00 5,00 5,00 

Англиски Б 
   

Д-р Гордиана Ѓоргова 5,00 5.00 5.00 

Математика  
 

Зоран Георгиев 4,63 4,53 4,58 

Хемија 
 

Ксенија Хаџи-Тосева- 
Аврамчева 

5,00 5.00 5.00 

Географија 
 

Александар Кирковски 5,00 5,00 5,00 

Визуелни 
уметности   

М-р Ангелина Дамјаноска-
Наумоска 

5,00 5,00                                                  5,00 

 
 

Теорија 
на 
Спознанието 

 
 
Весна Талеска -Узунова 

Одличен успех  19 
Мн.доб. успех         
Добар успех 
Доволен успех 

Одличен успех      
 Мн.добар успех    
Добар успех           
Доволен успех  

19 
 

 
Изостаноци 

 оправдани Просек 
по ученик 

неоправдани Просек 
по ученик 

вкупно Просек 
по ученик 

3-14 651 34,26 4 0,2 655 34,47 
4-13 868 45 4 0,2 872 45,895 

 
Поведение 

 примерно добро незадоволително 
3-14 19 0 0 
4-13 19 0 0 

 
Педагошки мерки нема 
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Реализација  на наставниот и воспитниот процес: 

Во реализацијата на програмата наставниците се придржуваа до упатствата и 
календарот за работа и активности кои ги објавува Организацијата на ММ секоја година 
во  прирачник за реализација на наставата каде се содржани сите упатства, процедури, 
рокови и формулари поврзани со реализацијата на програмата.  И оваа учебна година 
од страна на испитниот центар неколку пати до училиштето беа доставувани прочистени 
текстови од правилници и упатства за работа со условите и последиците од пандемијата 
со Ковид 19.  Во неколку наврати беа одржани видео средби со регионалната менаџерка 
за училиштето г-ѓа Катрин Фокс на кои се дускитираа тековните предизвици околу  
наставата  како и Programme Development Project  за програмата на Меѓународна 
матура.  

Во реализација на наставата од страна на професорите се користеше онлајн 
ресусрсниот центар PRC (Programme Resource Center). Во реализација на своите обрски 
координаторот на меѓународна матура ја користеше заштитената мрежа ИБИС- преку 
која се администрира целата програма. 

Во текот на учебната година континуирано се следеше работата на учениците 
како според стандардите и барањата на програмата на меѓународната матура така и 
според законските прописи за следење на постигањата на учениците, редовноста и 
поведението кои важат за учениците кои следат настава по националната програма за 
гимназиско образование во СУГС Гимназија ,, Јосип Броз Тито.  

Во текот на наставната година наставата се одвиваше редовно  со физичко 
присуство на учениците, но и се користеа веќе  воспоставените алатки Едмодо и ЗООМ 
онлајн особено доколку имаше ученици кои боледуваа од Ковид 19, но сепак редовно 
се вклучуваа во наставата. Од страна на наставниците исто така редовно се реализираа 
часовите и дополнителните и додатни активности. 

 
Испитна сесија Мај 2022 
Учениците беа пријавени за испити на Меѓународната матура во сесијата мај 

2022 год и пристигнат  беше и дел од испитниот материјал. Од страна на МОН  се 
префрлија средствата за фактурите за  годишна членарина и за испитни такси со што 
училиштето навремено  се раздолжи  кон ОММ во врска со фактурите за диплома 
програмата на меѓународна матура. Од страна на ОММ училиштето е пофалено за 
редовно подмирување на фактурите кон ОММ.  

Доставени беа упатства како да се постапи со испраќање на испитните 
материјали и отворена платформата e-coursework каде сите материјали за оценување 
беа поставени за екстерно оценување како и во претходните сесии. Во текот на март и 
април 2022  на платформата за оценување беа поставени материјалите по сите 
предмети, матурските есеи и семинарските кои требаше екстерно да се оценат од 
страна на ОММ како и елементите од внатрешно оценување кои оваа година сите одеа 
и паралелно на надворепно оценување. Исто така оваа година беше воведен нов начин 
на предвидување на оценките со зајакнат систем на предвидување на крајните оценки 
со помош на историскиот пристап одреден од страна на ОММ.  

Резултатите од испитната сесија мај 2022 беа објавени на 5 јули 2022г. 15 ученици 
се стекнаа со диплома на меѓународна матура со високи поени. Ученикот Дарко Стојчев 
постигна 42 поени што е светски успех за програмата на Меѓународна матура.  
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Дарко Стојчев беше прогласен за првенец на генерацијата 2018- 2022 на СУГС 

Гимназија ,,Јосип Броз Тито,, и му беше доделена пофалница и награда од 
Градоначалничката на Град Скопје Данела Арсовска.  

Во однос на пријавувањето и реализацијата на испитите од државната матура 
сите ученици беа пријавени за  полагање на државна матура. Сите ученици ја положија 
државната матура. 

 
Завршни испити јуни 2022 
На крајот на наставната година за учениците од трета година со програма на 

Меѓународна матура беа изведени завршни испити по пример на екстерните испити на 
меѓународна матура, но со соодветен обем на материјалот. Испитите беа успешно 
реализирани а на учениците им беше укажано на правилата за академска чесност и 
интегритет дека секое прекршување на овие правила носи соодветни последици. 
 
 Конкурс за нови ученици во учебната 2022/23 година. 

Во рамки на конкурсот за упис на ученици во јавните средни училишта поместен 
беше и конкурсот за упис на ученици во паралеката со меѓународна матура за учебната 
2022/23 година. Интерниот конкурс беше објавен на огласна табла на влезот во 
училиштето како и јавно објавен на веб страната и социјалните медиуми на училиштето. 
На веб страната беа објавени потребните документи за пријавување како и датумите за 
поднесување документи. Во опредвидениот рок беа пријавени 33 ученици. Приемните 
испити протекоа според предвидениот распоред во текот на 14 и 15 јуни, а списокот на 
примени кандидати со ранг листата и освоените поени по секој предмет беа јавно 
објавени на 28.06.2022год. Може да се заклучи дека и оваа година беше формирана 
паралелка со програмата на меѓународна матура со ученици со солиден успех. 

 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ УЧЕНИЧКИ АКТИВНОСТИ  

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА КАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 
Во учебната 2021/2022 учениците од двете паралелки на Меѓународна матура ги 

реализираа своите КАС активности во предвидениот обем. Ученициоте од четврта 
година го имаат надминато предвидениот обем(минимум 50 часови од секоја активност 
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– креативност, физичка активност и добротворна работа) а учениците од трета година 
активно реализираа поголем број на истите.  
Во рамките на нивната КАС програма, учениците учествуваа во голем број активности: 

- Во септември учествуваа во одбележување на Денот на јазиците и Денот на озонот 
 

- Од септември до декември учествуваа на работилниците во организација на 
Национална галерија: Работилница за хартија, за изработка на кукли од 
рециклирани материјали и за „Социјална инклузија“(сајбер култура)  

 
 

- За потребите на Организацијата на Црвен Крст во декември изработија мурал во 
нашето училиште  

 
- Во април учествуваа во изработката на муралот „Сподели љубов“ во 

организација на Совет на Европа 
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- Преку целата година дел од учениците зедоа активно учество во тимовите на 
проектите на Еразмус+ и Етвининг од училиштето: во активностите на 
мобилноста во Турција, Романија и Италија, во акциите за собирање топла 
облека, за изработка на постер и лого за проектите и сл. Дел од учениците 
активно учествуваа и во Е-твининг проектите. 

- Како волонтери учениците се вклучуваат во акциите на црвен крст и во поголем 
број манифестации и фестивали (Skopjе Light Art District, Скопски маратон и сл.) 

 
- Во текот на целото второ полугодие, како долгорочен проект во кој вклучија и 

креативност и добротворна работа, учениците организираа добротворни акции 
преку изработка и продажба на домашни колачи. На 14 февруари (Денот на 
вљубените и Св. Трифун) со собраните средства купија прехранбени продукти 
кои беа донирани на семејство со самохран родител во тешка материјална 
состојба, а на 8 март колачите преку здружението за родова еднаквост „Една 
може“ беа  донирани на  самохрани мајки и жени од ранливите категории. За 
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Велигден дел од учениците направија украсни велигденски јајца кои беа 
подарени во дом за стари. 
 

- На денот на македонската азбука (5 мај) на Европскиот универзитет учениците 
присуствуваа на предавањето за графички дизајн „Исчешлана азбука“ на 
дизајнерот Ласко Џуровски. 

 
КАС координатор: 

                                                            Ангелина Дамјаноска – Наумоска 
 

Иновативен пристап во наставата и Соработка со Американски Совети и YES  
Abroad програмата за размена на ученици од САД  

 
 Во програмата на меѓународна матура учениците се поттикнуваат да го развијат 

профилот на ученик на меѓународна матура преку развивање на критичкото мислење и 
иновативен пристап во наставата. Поради тоа редовно се организираат часови со панел 
дискусии, симулации  игра со улоги и дебати. Во рамки на  часовите по повеќето 
предмети се организираат презентации кои ги водат учениците.  

Со почеток на учебната 2015/2106 год училиштето соработува со Американски 
Совети Македонија за размена на ученици од САД  при што две ученички секоја учебна 
година престојуваат во нашата земја и учат во нашето училиште во рамки на програмата 
за Меѓународна матура. Оваа учебна година престојуваа Дисти Махмуд и Наташа 
Бревер. 

Во текот на оваа учебна година се одвиваа две активности со учениците од трета 
година и тоа: Презентација на културата на САД од ученичките Дисти Махмуд и Наташа 
Бревер кои беа ученички во програмата за меѓународна размена на ученици на YES 
Abroad  програмата на Американските совети. Тие организраа настан онлајн час со 
Училиштетот на Дисти Махмуд од Inglemore High School од Siettle  во државата 
Вашингтон на кој учениците проследија презентцаии за културата на двете земји 
подготвени од самите ученици.  
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Учество на учениците на натпревари и освоени награди  

СУГС „Јосип Броз - Тито“се гордее со успесите на учениците кои вложуваат 
максимални напори да се квалификуваат и да освојуваат медали и признанија на на 
меѓународни натпревари и светски олимпијади.  Марија Филипова освои награда 
,,Антев Часовник,, на литературен конкурс за поезија. Истата ученичка Марија Филипова 
освои трета награда на државен натпревар по биологија. Ученикот Дарко Стојчев и оваа 
година се натпреваруваше по предметот хемија и на Светската Олимпијада по Хемија 
која  се одржа онлајн  од 25.07.2021 до 02.08.2021 освои бронзен медал. 
 

Додатна и  дополнителна настава 
По сите предмети како и поради специфичноста на барањата на програмата на 

Меѓународна матура се реализираше дополнителна и додатна настава.  
Покрај тоа реализирани се и менторски часови за упатување на учениците за 

изработка на матурските теми Extended Essays како и часови за професионално 
ориентирање и избор на факултет. 

 Со 6 ученици од четврта година во текот на месеците опктомври ноември и 
декември во соработка со координаторот на Меѓународна матура се пополнуваа 
електронски апликации за студирање на факултети во странство Common Application. 

 
Соработка со други институции, посета на изложби, екскурзии, и соработка со други 

училишта на М М надвор од земјата 
Во рамките на предметот визуелни уметности учениците  организирано посетија 

изложби во изложбените простори во градот,  
 На 28 октомври учениците  од трета година заедно со координаторот Гордиана 

Ѓоргова го посетија  онлајн  саемот за образование  Стипендии Експо 2021 во 
организација на Образовниот информативен центар во Хотел Холидеј Ин.                      

Учениците соработуваа и со Младински Образовен Форум и Американското 
катче American Corner во чија библиотека бесплатно членуваат  и често пати 
организирано посетуваа онлајн презентации и работилници од разновиден карактер.  

Во рамки на програмата "Only Sky Is the Limit" која има за цел учениците да ги 
насочи кон студиски програми на најреномираните универзитети од целиот свет, 
учениците проследија онлајн презентација за New York University Abu Dhabi која ја 
водеше Justin Van Dyke од Institute for International Education. 
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Учениците се запознаа со академските програми и можностите за стипендирање. 

NYU е партнер на СУГС Гимназија "Јосип Броз Тито "Скопје уште од 2011 год. Во 
изминатиот период 4 ученици се имаат стекнато со стипендија за студирање на 
престижниот универзитет. Програмата за запознавање со меѓународни студиски 
програми и стипендирање е под менторство на професорката Гордиана Ѓоргова- 
Координатор на програмата за Меѓународна матура. 
 

Соработка со родителите 
Во однос на соработка со родителите одржани се 8 онлајн заеднички родителски 

средби и поединечни консултации на родителите со предметните професори, 
менторите, класните раководители и координаторот. Со родителите на учениците од 
четврта година реализирани се и поединечни средби со ученици и родители. Од страна 
на класниот раководител и координаторот на  родителите им е дадена информација со 
сите рокови за внатрешно и надворешно оценување на учениците како би можеле да 
имаат увид во навременото извршувањето на обврските. 

  
Набавки на матерјали и опрема 

Набавени се и редовните канцелариски материјали и набавени се и 5 лаптоп- 
компјутери со кои  се задолжени предметните професори.  

Во ателјето по Визуелни Уметности не е решен проблемот со греењето  што 
претставува голем проблем за одржувањето на наставата во текот на зимските месеци. 
Исто така поради преградување на атељето на половина се појавува голем проблем 
бидејки учениците се соочуваат со недостаток на простор за работа за дела со поголем 
формат (а кои се потребни според критериумите на програмата на меѓународна матура. 
Сепак поради мерките поради пандемијата оваа година во атељето работа половина од 
учениците а другите работеа во училница.   

 
Учество на конференции, проекти и  посета на семинари за стручно усовршување 

Училиштето има обврска редовно да ги следи обуките за професионално 
усовршување  акредитирани од страна на ОММ. Во текот на оваа година оради 
пандемијата со Ковид не се реализирани  обуки за професионално усовршување 
акредитирани од ОММ. 

Професорката Гордиана Ѓоргова учествуваше на Еразмус + проект КА 229  
Нашиот живот во наши раце, Учество во мобилност во Романија април 2022г. 

Професорката Гордиана Ѓоргова  беше вклучена во меѓународне проект MEET 
WB за изработка на курикулум за Медиумска Писменост на Американси Совети 
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ноември 2021-фебруари 2022. Во проектот беа вклучени професори од 6 земји   од 
регионот на Балканот. 

 
Професорката Ангелина Дамјаноска Наумоска учествуваше на Еразмус + проект 

КА 229  Нашиот живот во наши раце, преку  учество во мобилност во Полска во крај на 
ноември  почеток на  декември 2021. 

Професорките Ангелина Дамјаноска Наумоска и Гордиана Ѓоргова учествуваа во  
Еразмус + проект КА101 Ефективна Училница-  Учениците во центарот.  Гордиана Ѓоргова 
посети Обука за менаџмент на Еразмус + проекти во Аликанте, Шпанија додека 
професорката Ангелина Дамјаноска Наумоска посетуваше  Обука за примена  на ИКТ во 
наставата во Фиренца во Италија од 27 септ до 02 Окт.2021г. 
 
Во прилог се поединечните извештаи по предмети од предметните професори. 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА ПО ПРЕДМЕТОТ МАКЕДОНСКИ А ВО РАМКИТЕ НА 

ПАРАЛЕЛКИТЕ ОД МЕЃУНАРОДНА МАТУРА ВО КРАЈОТ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 

ГОДИНА 

Наставата по предметот Македонски А во рамките на Меѓународна матура се изведува 
во две наставни години III и IV година на високо ниво, со пет часа неделно. 
 
Планираната програма по предметот Македонски А ги содржеше следниве задачи: 
 
1. - Реализација на програмата за III година:   
Во тек на полугодието учениците од оваа паралелка етапно се воведуваа во програмата 
од предметот Македонски А. Учениците се запознаваа со следниве елементи од 
предвидената програма: 
- поставување на основни вештини на работа 
- основни форми на писмено и усно изразување  
- структура и пишување есеј 
- структура и пишување писмен коментар 
- структура на усна презентација 
- критериуми и дескриптори за оценување 
- запознавање со поими од теорија на литература 
- обработка на светска литература („Парфем”, „Странецот“, ,,Читачот”) 
- обработка на македонска литература (,,Пиреј”, ,,Бели мугри”, ,,Диво месо”) 
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Учениците освен со овие поими, етапно, преку обработка на делата, се запознаваа и со 
други вештини потребни за успешно полагање на завршните испити. 
Во текот на оваа година неколку ученици се консултираа и избраа теми за пишување нa 
екстендед есејот. 
 
- Реализација на програмата за IV година: 

Во текот на годината учениците продолжија со предвидените содржини од 
програмата за работа. 

Сите ученици ја предадоа завршната форма на есеите (written assignment, 
extended essay). Учениците успешно го завршија и усниот испит кој оваа година ќе биде 
екстерно оценуван поради вонредните околности за оценување во услови на 
пандемија.  

Во текот на годината се интерпретираа и неколку дела од македонски и странски 
автори 
 
2. Употреба на методи во реализација на програмата: 

Програмата се реализираше според современите методи и принципи за настава 
по македонски јазик и литература за постигнување на: 

- мотивација 
- актуализација 
- провокативно раздвижување 
- контекстуализација 
- инспиративни податоци 
- партнерство 
- алтернативност во пристапите 
- еден наспроти останатите 

 
3. Оценување 

Оценувањето на учениците во трета и четврта година се реализираше  на неколку 
начини: 

- портфолио 
- презентации на час 
- тестови 
- пробни испити 
- коментари и есеи 
- квизови 

 
Согледување 

Наставата по предметот Македонски А се реализираше според стандардите што 
ги бара организацијата на Меѓународна матура.                                                                 

проф. Ана Младеновска-Георгиевa  
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК Б ЗА УЧЕБНАТА  2021/2022 ГОДИНА 

Наставата по предметот Англиски јазик Б на високо ниво се изведува како 
единствен и континуиран курс во трета и четврта година со неделен фонд од 5 часа во 
паралелките 3-14 и 4-13 кои следат настава по програмата за меѓународна матура. 

Во планирањето на наставата како појдовна основа се зема програмата за 
англиски јазик Б изготвена од ОММ во која детално се наведени целите и задачите на 
програмата и структурата и критериумите за оценување. За наставата во меѓународна 
матура се користи  учебник кој е објавен специјално за програмата на меѓународна 
матура за Англиски  јазик Б.  English B for the IB Diploma  Course Companion  од Cambridge 
University Press  Brad Philpot. Исто така е набавен и учебникот  English B Course Companion  
by Kawrher Saa’d Aldin Kevin Morley  Oxford University Press кој има и елктронска верзија. 
Покрај учебникот, наставата по предметот Англиски јазик Б бара од наставникот 
употреба на автентични матерјали па затоа е голема одговорноиста на професорот при 
изготвувањето на истите и во планирањето на наставата. 
 

3-14   Во трета година наставата се реализираше според планирањата. Во текот 
на годината се стави акцент на усовршување на вештините за говорење и разбирање на 
текст како и учество во панел дискусии, групни презентации. Се работеа темите според 
програмата: Identities, Citizens of the world  Тема: Belief and Identity,  Beauty and Health . 
Во текот на наставата се развиваа вештини за говорење, за слушање со гледање видеа 
и филмови како и ТЕД презентации. Потоа се работеа вежби за разбирање на текст со 
читање и вештини за пишување на куси насочени состави како и за разивање на 
способноста за презентирање на индивидуален говор и пишување на извештај.  
Учениците беа оценувани континуирано  според методите за формативно и сумативно 
оценување. Според програмата на М матура постојат прецизно дефинирани 
критериуми за оценување на говорните вештини како и критериуми за пишување на 
есеј. Исто така се работеа и тестови за проверка на  за разбирање на текст. Усните 
вештини беа проверувани преку изведување на индивидуални презентации и групни 
интерактивни активности: симулации, играње по улоги, панел дискусии и дебати. 
 

4-13   Со учениците од четврта година се работеше на новелата Lord of the Flies  
од Wiliam Golding. На тој начин учениците се подготвуваа за изработка на интерното 
оценување преку реализација на устен испит во формат на презентација врз основа на 
извадок од литературното дело  и дискусија  на теми поврзани со наставната програма. 
Учениците исто така беа оценувани за вештината пишување по завршувањето на 
анализата на литературните дела. Учениците беа тестирани на делот разбирање на текст 
според моделот на завршните испити.  
 

Матурски проектна задача по англиски јазик  
Оваа учебна година 6 ученици пишуваа матурски теми по англиски јазик Б и тоа: 
Теодира Тодорова, Настовска Ангела, Стојановиќ Мила, Стојковска Анастасија, 
Чунгурски Јулијана и Јовев, изготвување на библиографија и подредување на текст. Со 
учениците се одржа и усна одбрана  Viva Voce пред да се испрата електронски на 
оценување. 

Методи и форми на работа 
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Во реализација на наставата по предметот Англиски јазик Б на високо ниво беа 
користени следните методи и форми на работа:Презентирање на текст со усвојување на 
нови зборови, вежби за усвојување на нови зборови, индивидуално читање заради 
извлекување на главна идеја од текст, проаноѓање на специфични информации и 
одговори на прашања. Работа во парови за  пронаоѓање и споделување на информации. 
Работа во групи со цел за извлекување на главни мисли од текст, изградување на 
заеднички став, и пишување на анализа; групни дискуси, дебата, играње по улоги; 
гледање на филм и кратки видеа, слушање на снимен матерјал; користење на 
инфроматичка технологија за пребарување на ресусрси и за изготвување на 
презентации- групни и индивидуални; пишување на кратки текстови, извептај, есеј на 
зададена тема. 

Дополнителна настава 
Во паралеките со програма на меѓународна матура нема ученици со слаби 

оценки, но сепак во рамки на додатната настава која се планира предвидена е работа 
со учениците кои имаат потешкотии со форматите на пишување на писма, есеи, 
брошури, извештаи и сл. 

Додатна настава 
Во рамки на додатна настава со учениците од меѓународна матура се реализираа 

часови за упатување на учениците за изработка на истражувачките теми и поставување 
на истражувачко прашање. 

Во рамки на додатната настава со учениците од четврта година се работеше на 
повторување на правилата за изработка на  есеи и се разгледуваа и критериумите за 
оценување како и примери од изработени есеи со анализа на слабостите и анализа на 
коментари на оценувачите. Оваа година 8 ученици од класот 4-13 аплицираа на 
факултети во странство па поголемиот дел од цасовите за додатна настава беа 
искористени за пишување на мотивациски писма и есеи за пријавување на факултет. 
Повеќето часови во текот на октомври ноември и декември се посветија на помош на 
учениците за пополнување на апликациите за запишување на учениците на факултети 
во странство преку веб страната на  Common Application каде секој од учениците има 
свој профил и беа внесувани сите потребни информации и скенирани документи за 
секој поединечно. 
 

Согледувања за реализација на програмата и постигнувањата на учениците 
Програмата е реализирана во целост според планирањата. 
Учениците покажуваат солидни познавања на англискиот јазик без потешкотии 

во употребата на граматичките структури. Учениците  го користат јазикот при 
презентации без да читаат од потсетник и  можат да бараат и да употребуваат 
информации од други автори со примена на академските стандарди за цитирање на 
туѓи зборови. Исто така и способноста за пишување е развиена кај повеќето ученици на 
солидно ниво според критериумите за употреба на јазик, порака и концептуално 
разбирање. 

Среден успех по предметот и во двете паралеки од трета и четврта година е 5.00. 
 

Предметен  професор:  Д-р Гордиана Ѓоргова 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА ПО ПРЕДМЕТОТ МАТЕМАТИКА  (Analysis and Approaches 

HL) ВО РАМКИТЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ОД МЕЃУНАРОДНА МАТУРА НА КРАЈОТ НА 

УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

Наставата по предметот Математика во рамките на Меѓународна матура се 
изведува во две наставни години III и IV година на високо ниво, со пет часа неделно. 

Планираната програма по предметот Математика ги содржеше следниве задачи: 
 
Реализација на програмата за III година :   

Во текот на учебната година учениците од оваа паралелка етапно се воведуваа 
во програмата од предметот Математика ( Analysis and Approaches HL). Учениците се 
запознаваа со следниве елементи од предвидената програма: 

- повторување на основни алгебарски вештини  
- аритметичка и геометриска прогресија  
- логаритми и експоненти 
- тригонометрија и тригонометриски функции 
- полиноми и теореми за полиноми 
- комплексни броеви во различни форми 
- основи на веројатност и статистика 
- аналитичка геометрија и вектори во рамнина и простор 
Во текот на учебната година учениците се консултираа и за теми за пишување на 

Портфолио по Математика , како и за Екстендед есејот. 
 
Реализација на програмата за IV година: 

Во текот на учебната година учениците продолжија со предвидените содржини 
од програмата за работа. 

Во текот на месец јануари беа комплетирани портфолијата како дел од интерното 
оценување, а во месец февруари беа оценети. Исто така беше завршено и пишувањето 
на Екстендед есејот. Учениците се запознаваа со следниве елементи од предвидената 
програма: 

- вовед во калкулус-реални функции  
- диференцијално сметање и примена 
- интегрално сметање и примена 
- статистика и веројатност 

 
Употреба на методи во реализација на програмата: 

Програмата се реализираше според современите методи и принципи за настава 
по математика на високо ниво 

- партнерство 
- алтернативност во пристапите 
- еден наспроти останатите 
Таквиот методски пристап го прават часот многу поинтересен за учениците и 

истовремено им овозможува побрзо навлегување во суштината на проблемите и 
усвојување на новите содржини. 
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Во тек на онлајн наставата предавањата се одржуваа на Едмодо и Зум платформите 
и беа задоволени сите критериуми за изведување и совладување на наставните 
содржини. 
 
Оценување 
Оценувањето на учениците во трета и четврта година се реализираше преку повеќе 
активности: 

- презентации на час 
- тестови 
- пробни испити 
- завршни испити 

 
Согледување 
Наставата по предметот Математика се реализираше според стандардите што ги бара 
организацијата на Меѓународна матура.  

Зоран Георгиев 
Математика Високо ниво 
СУГС Гимназија „Јосип Броз Тито“ - Скопје 
 

КРАТОК ИЗВЕШТАЈ ММАТУРА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ЗА  ПРЕДМЕТОТ 

ХЕМИЈА 

Име и презиме на предметниот наст. 
(проф.):Ксенија Хаџи Тосева 
Аврамчева 

 

Предмет  кој го предава 
предметниот професор: 

Хемија стандардно ниво 

Година во која предава предметниот 
професор: 

трета и четврта меѓународна матура 

Паралелки во кои предава 
предметниот професор: 

III 13  , IV 13 

Неделен фонд на часови: 2 по 4 часа 
Реализација на наставата 
меѓународна матура (краток опис): 

Наставата е целосно реализирана 
според годишните и тематските планови 
за двете годишта. Соработката со 
колегите од тимот во ММ е на високо 
ниво. 
Исто така се истакна дека и наредниот 
период соработката ќе продолжи. 
Но со учениците од меѓународна матура 
се постигнува задоволителна опфатеност 
на лабораторискиот дел од програмата, 
посебно со виртуелен тип , кој е 
препорачан заради пандемијата. За 
учениците од четврта година се 
поднесоа сите задолжителни форми на 
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внатрешно оценувањ, како предвидена 
оцена. Оваа испитна сесија учениците 
полагаа испит по хемија составен од две 
компоненти Тест 1 и тест 2, и заедно со 
резултатите од внатрешно оценување 
резултатите се очекуваат на 06. Јули. 
Во педагошката евиденција во е -
дневник, учениците покажаа одличен 
успех. Оцените во дипломата зависат од 
екстерните испити кои се полагаа во мај 
2022. 
 

Методи и форми на работа (краток 
опис): 

За време на наставата беа опфатени сите 
форми на настава за кои сме обучувани 
во претходниот период.исто така беа 
релизирани и часови од отворен тип од 
Екологија и комплементарни со 
предметот ТОК. 

Додатна и дополнителна настава 
(краток опис): 

/ 

Проектни активности (ДА/НЕ, и/или 
краток опис): 

не 

Воннаставни активности (краток 
опис): 

Како професор по хемија во ММ ги 
реализирав следните воннаставни 
активности: 
Септември 2020: Одбележување на 
Интернационален ден за заштита на 
озонската : ученици од трета година ММ 
презентации на платформа зоом  
„Жените во науката“ подготвени од 
ученици од ММ трета година. 

Професионален развој и стручно 
усовршување (краток опис): 

/// 

 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕДМЕТОТ ГЕОГРАФИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 

ГОДИНА 

Во учебната 2021/2022 година предметот Географија во III и IV година беше 
слушан на стандардно ниво, а наставата беше во целост реализирана со физичко 
присуство. 
     На почетокот на првото полугодие (III година) учениците беа запознаени со IB 
програмата по предметот географија и методите на работа. Се одработуваа темите од 
т.н. јадро предвидени по програмата за трета година по следниот редослед:  

• Демографија – Промена на популацијата 
• Глобална клима на Земјата 
• Глобална потрошувачка на ресурси и безбедност 



СУГС Гимназија „Јосип Броз Тито“-  Скопје 
Годишен извештај за работата на училиштето во учебната  2021/2022 

www.josipbroztito.edu.mk 

 168 

     Покрај класично предавање, преку зададени задачи и анализа на конкретни случаи 
поврзани со темите учениците беа насочени кон развивање на вештини и техники за 
индивидуално истражување, презентации пред класот и заеднички дискусии. За голем 
дел од наставните единици беа презентирани едукативни видеа. Сите ученици активно 
се вклучија во наставата и успешно одговараа на зададените задачи. На почетокот на 
јуни учениците правеа завршен тест за материјалот од трета година при што покажаа 
одлични резултати. На крајот од наставната година сите ученици добија насоки и идеи 
за активности за време на распустот. 
    Во IV година според програмата за работа беа опфатени две од опционите теми по 
предметот географија и тоа: 

• Урбани средини (опција Г) 
• Геофизички опасности и ризици (опција Д) 

Преку комбинација од теоретски основи и разгледување и анализа на голем број студии 
поврзани со темите учениците имаа можност детално да се запознаат со 
проблематиката. Учениците често добиваа индивидуални или групни задачи со цел 
развивање на сподобноста за географски истражувања и изнесување на заклучоци и 
критичко мислење. Еден ученик работеше есеј по предметот географија и истиот 
успешно го завршија во предвидениот рок. Сите ученици од класот работеа семинарски 
за интерна евалуација (IB Internal Assessment) на тема: 

• “Во колкава мерка урбаниот стрес влијае на квалиететот на живот во општината 
Центар во градот Скопје“ 

Во месец мај сите ученици се јавија во термините за полагање на завршни испити по 
предметот географија (Paper 1 & Paper 2). 
     Матурска тема по географија пишуваше ученикот Андреј Попов на темата 
“Демографски промени во С.Македонија од средината на XX век до денес“.  
     Наставата и во двете паралелки беше изведувана во вид на студиска работа, 
дискусии, демонстрација, анализа, консултации.     
    И во двете паралелки предвидениот број на часови и наставната програма се во 
целост реализирани.  
Средниот успех и во III година и во IV година е 5.00. 

Професор по географија 
Александар Кирковски 

 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕДМЕТОТ  ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 

2021/2022 ГОДИНА 

Во учебната 2021/2022 година предметот Визуелни уметности  во III и IV година 
беше слушан на стандардно ниво. 

Во првото полугодие (III година) преку конкретни задачи учениците беа 
воведувани во основите на ликовната уметност - подрачјата: цртање, сликање, 
скулптура, графика; ликовните елементи и принципи и се запознаваа со насоките и 
начините на теоретското истражување, како и со дел од истпријата на уметноста. Во 
второто полугодие со помош на зададените задачи учениците почнаа да се насочуваат 
кон поголемо индивидуално истражување. Во овој период беше посветено поголемо 
внимание кон совладување на знаења од областа на историјата на современата 
уметност. Учениците започнаа со процесот на изработка на портфолијата како и со 
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компаративните студии. Еден дел од нив веќе почнаа да откриваат свои подрачја на 
интерес во ликовната уметност и да формираат индивидуален ликовен ракопис. 
Учениците во наредниот период ќе треба да направат поопсежни истражувања и 
експериментирања во одредени полиња на работа за своите проекти и работни 
дневници и во текот на летните месеци со цел успешно развивање на своите 
индивидуални проекти, како и да ги развиваат своите компаративни студии.  

Во двете полугодија учениците од IV година работеа на индивидуалните проекти, 
развивајќи го својот концепт за финалната изложба. Поголемиот дел од учениците 
покажаа добар интерес, ангажман и напредок. Се работеше во повеќе медиуми (цртеж, 
сликарство, скулптура, графика, инсталации, видео). И покрај  пандемијата, се вложија 
напори и беше реализирана изложба во галериски простор (Национална Галерија – 
објект Мала Станица). За потребите на завршниот испит фотографии од делата на 
учениците како и нивни  виртуелни изложби и кураторски осврти за истите, заедно со 
компаративните студии и портфолијата беа испратени по електронски пат до 
Организацијата на Меѓународна Матура во текот на април 2021 г. ( изложбата е е дел од 
внатрешното оценување (40% од оценката), а 60% од оцената е базирана врз основа на 
надворешното оценување, (оценување на компаративна студија и портфолио).   

Наставата се одвиваше со почитување на протоколите за одвивање на наставата 
во услови на пандемија. Поради тоа поголемиот дел од часовите се реализираше во 
училница а не во ателје (во кое нема услови за проветрување), па поради тоа во 
ликовно-творечката работа беа повеќе застапени дела од мал формат. Сите ученици 
активно се вклучија во наставата со физичко присуство и успешно одговараа на 
зададените задачи се до крајот на наставната година. Наставата и во двете паралелки 
беше изведувана во вид на студиска работа, дискусии, демонстрација, анализа, 
консултации. Беа изведени неколку посети на галериите и музеите во градот (што е од 
голема важност и за компаративните студии и за критичкото истражување во 
портфолиото) – на изложбите на Васко Ташковски, Тања Балаќ, Горан Деспотовски, 
Елпида Хаџи-Василева и Париска Школа. 

Матурска тема по визуелни уметности пишуваа Мартина Стоева и Ирина 
Галевска.  
               И во двете паралелки предвидената програма е во целост изведена. Средниот 
успех и во III и во IV година е 5.00.   

Професор по Визуелни уметности: 
Ангелина Дамјаноска - Наумоска 

 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕОРИЈА 

НА СПОЗНАНИЕ 

Наставната програма за учебната 2021/2022година е  реализирана со 71 час во III 
и 66 часа во IV година, според планот и програмата на предметот по Теорија на 
спознание. Во текот на наставата во III година, користени се вежби, дискусии, дебати, 
индивидуални и групни истражувања од најразлични области. Учениците покажаа 
голема заинтересираност и исполнителност во изработката на нивните задачи. На 
Филозофскиот филмски фестивал кој се одржа на 06.04.2022 година, учествуваа 
учениците, Димитровска Дарија, Стаменова Марија и Циева Наде. Во IV година, 
користени се вежби, дискусии, истражувања од различни области на знаење и се 
изработени темите за есеј кои ќе бидат надворешно оценети и презентациите кои се 
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внатрешно оценети, шроследени со надворешна модерација. Сите ученици од III и IV 
година, постигнаа одличен успех. 

Редовно се следат вебинарите кои се организираат од страна на Меѓународна 
Матура за поуспешно водење на наставата. 

Предметен професор 
Весна Талеска-Узунова 
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Извештајот  за  работа на училиштето во учебната 2021/2022 година  е  утврден 

на седницата  на  Училишниот  одбор на ден _______________ 2022 г. и истиот се  
доставува на усвојување до Советот  на Град Скопје. 
 
 
Д и р е к т о р 
Силвана Кржовска 
 
 

 Претседател на Училишниот  одбор 
Владимир Бишковски 

 
 
 
П е д а г о г 
Маја Војнеска 
 

  

 
  



СУГС Гимназија „Јосип Броз Тито“-  Скопје 
Годишен извештај за работата на училиштето во учебната  2021/2022 

www.josipbroztito.edu.mk 

 172 

 
 
 
Завршна одредба 
 
 
 
Број ________________       СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ 
 
_______________2022 година   

С к о п ј е     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 

Трајко Славески 
        

__________________________ 
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