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Р Е З И М Е 

      Живееме во ера на климатски промени, постојано влошување на квалитетот на воздухот, 

нерешени прашања за рециклирање на отпадот, растечки консумеризам... Сето ова 

придонесува за намалување на квалитетот на животот, но и за социјално исклучување на 

осетливите категории во општеството. Проектот под наслов „Нашиот живот во наши раце“ 

има цел да ја развие свеста на младите дека со својот однос влијаат на квалитетот на животот 

на идните генерации и дека тие се главниот субјект за промени кон подобро.     

        Главна цел на проектот е стекнување знаење и вештини за рационално, економично и 

еколошко живеење со што учениците ќе се насочат кон грижа за состојбата во нивното 

опкружување и ќе бидат чувствителни кон потребите на другите луѓе. Наша задача е да им 

покажеме како да се справат со тешкотиите со помош на мудроста на претходните 

генерации, да им помагаат на другите преку волонтерски активности, да ги преработуваат 

старите предмети и да се оддалечат од консумеризмот во корист на повисоки вредности. 

Истовремено, ќе ги мотивираме нашите ученици да земат активно учество во 

споделувањето на знаењето што го стекнале со своите пријатели, врсници и семејство и да 

ги убедуваат другите дека треба да имаат свесен, еколошки и рационален начин на живот.                       

          Активностите ќе се одржат одржуваат во форма на: уметнички работилници, игри, 

претстави, часови со професионалци, активности на отворено, конференции, натпревари, 

дискусии, со користење на современите технологии и медиуми (блогови, видео 

конференции, социјални мрежи), а и со промовирање на идејата на проектот во рамките на 

локалната заедница (дебата, фестивал). 

            Овој проект ќе се реализира во партнерство со училиштата од: Полска (Specjalny 

Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu), Романија (Colegiul Economic "George Baritiu"), 

Грција (Geniko Lykeio Gazioy) и Италија (Liceo Scientifico statale Santi Savarino Partinico). 

Ќе се одржат четири петдневни размени на ученици: во Романија, во Грција, во Италија и 

во Македонија и една петдневна размена на професори во  Полска. 

          Со учеството во активностите во рамките на проектот, се очекува младите (ученици 

од средни училишта и од специјално училиште) да станат поотворени кон светот и другите 

луѓе, да развиваат меѓукултурни, социјални компетенции и ИКТ вештини. 


