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Целта на нашата идеја е да научиме и да ги поттикнеме едукаторите/наставниците и учениците 

да соработуваат и да ја користат технологијата на креативен и ефективен начин. Во сегашните 

образовни системи во повеќето земји на ЕУ, постои голем предизвик за наставниците да ги 

мотивираат учениците да го научат материјалот презентиран за време на наставата. Анкетите 

направени во средните партнерски училишта во во фазата на развој на проектната идеја, само 

го докажуваат познатиот факт дека на учениците лесно им „досадува“ наставната содржина 

презентирана во формалниот образовен процес.

Традиционалните наставни методи се фокусирани на обезбедување факти; сепак, да се има 

таков пристап и да се консумираат многу информации не е учење. Да се биде информиран не 

е исто што и да се биде образован. Виртуелната реалност (ВР) може да ги мотивира учениците 

кон академски достигнувања. Со користење на ВР технологијата, наставниците можат да го 

привлечат вниманието на учениците кон развиениот образовен материјал за ВР и да го направат 

процесот на учење возбудлив и поефективен. ВР е на прагот на образованието и без сомнение, 

ќе го промени светот каков што го знаеме. Новите училишни училници ќе бидат технолошки 

напредни места за учење, со ВР технологија, што ќе овозможи значително зголемување на 

ангажираноста и учењето на учениците. Сегашните ограничувања може да се забележат поради 

недостатокот на потребната ИКТ опрема, како и недостатокот на вештини на наставниците во 

способноста на основната технологија да го приспособат материјалот на таков начин што може 

да биде полесно да се имплементира ВР материјалот како дел од наставната програма. 

Главните цели на проектот се: да се подобри квалитетот и атрактивноста на образовниот процес 

во регионите на општините Лудбрег, Хрватска, Кочани, С. Македонија, Лимасол, Кипар и Пазарџик, 

Бугарија преку развој и имплементација на иновативна методологија за учење базирана на ВР; 

да се зголемат компетенциите и вештините на наставниците и учениците од средните училишта 

за користење на онлајн достапни ВР едукативни содржини во секојдневните часови; да се 

воспостави стратешко партнерство меѓу различни социо-економски типови на организации 

за зголемување на квалитетот на образованието со имплементација на најдобри практики и 

1. Вовед
1.1. За проектот

Основната идеја на проектот „Имплементација на методологија за учење базирана 

на виртуелна реалност во средните училишта“ е да се создадат иновативни 

педагошки и наставни методи кои ќе се засноваат на дигитални технологии. 
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1.2.  За интелектуалниот продукт 
– ИО 3

развој на иновативни образовни методи. Специфичните цели на планираните активности ќе 

бидат: развивање на сопствен иновативен образовен модул базиран на ИКТ со користење на 

ВР технологија; да се подобрат постигањата на учениците по училишните предмети со помош 

на ВР образовна технологија; да се подобрат вештините за тимска работа на учениците преку 

транснационалниот натпреварувачки настан во рамките на долгорочните наставни задачи; 

да се воспостави транснационална мрежа на наставници со користење на еТвининг мрежни 

модули и да се создаде стратешки акционен план за транснационална соработка во областа 

на образованието. Партнерството вклучува различни типови на организации: локалната 

самоуправа на Лудбрег (ХР), четири средни училишта (Лудбрег, Пазарџик, Кочани и Лимасол), 

две невладини организации ЛАГ Кочани (МК) и ЦСЕГ (БГ) и мали и средни претпријатија (ХР и 

КИПАР).

Локалните јавни тела и невладини организации ќе подготват документ за развој на стратешко 

транснационално партнерство меѓу локалните јавни тела, училишта и невладини организации 

од четирите општини (Лудбрег, Кочани, Пазарџик и Лимасол) за развој на образовниот процес 

со употреба на иновативни методи и најдобри практики базирани на ИКТ. Наставниците 

од училиштата ќе се обучуваат за користење и ќе ја следат во целосна форма и содржина. 

Обучувачите ќе имаат одговорност да се занимаваат со подготовка на образовниот модул и 

материјали за негово користење (Упатство); Невладините организации ќе направат дисеминација 

на резултатите од проектот, организација и реализација на настани и реализација на обуки.

„Стратешкиот акционен план за транснационално партнерство во развојот на образовниот 

процес во Кочани, Пазарџик, Лудбрег и Лимасол со употреба на иновативни методи засновани 

на ИКТ и најдобри практики“ е добар пример за новиот пристап кон воспоставување стратешко 

партнерство во транснационалната соработка меѓу различни социо- економски организации 
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(локални тела, образовни институции, граѓански сектор и МСП) со цел да обезбедат 

имплементација на иновативни и добри практики во образовниот процес. Главната цел е да се 

утврдат нови образовни пристапи засновани на ИКТ (Отворени образовни ресурси, проширена 

реалност и образовен софтвер базиран на виртуелна реалност итн.) и нивна имплементација 

во специјално креирани активности за неформално образование во средните училишта на 

партнерите на проектот. Активностите кои се предвидени во креираниот Акционен план ќе 

бидат дадени како конкретни Активности со конкретна временска рамка со вклучени неопходни 

финансиски средства неопходни за нивна реализација. Исто така, документот содржи конкретни 

идни чекори на соработка меѓу вклучените проектни партнери, особено во насока на примена 

на развиените проектни идеи во предвидените активности преку фондовите на ЕУ и други 

потенцијални донатори.

Со изработката на овој Акционен план се земени предвид различни иновативни образовни 

методи како и добри практики како можности за подобрување на образовните процеси во 

средните училишта на партнерите од проектот, но и предвидените активности се засноваат на 

проектни идеи погодни за имплементација во други средни училишта на локално, регионално 

и национално ниво. Акциониот план е достапен за бесплатно преземање преку Интернет од 

веб-локацијата на проектот од сите заинтересирани страни и ќе биде презентиран на секој од 

завршните настани за национална дисеминација.

Образовниот систем во 

Република Хрватска се состои од:

• Рано и предучилишно 

образование

• Примарно образование

• Средно образование

• Високо образование

2. Сегашна состојба во образовниот 
сектор на четирите општини 
учеснички

2.1.  Лудбрег, Хрватска

Стратешки акционен план за траннационално партнерство за развој на образовниот процес 6
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Раното и предучилишно образование во 

Република Хрватска опфаќа воспитување, 

образование и грижа на деца од предучилишна 

возраст, а се реализира преку програми за 

образование, здравствена заштита, исхрана и 

социјална грижа за деца од шест месеци до 

училишна возраст.

Основното образование во Република 

Хрватска е задолжително и бесплатно за сите 

деца на возраст од шест до петнаесет години и 

за ученици со пречки во развојот до 21 година. 

За лица над 15 години кои не го завршиле 

задолжителното основно образование, 

постои можност за вклучување во програмата 

за основно образование за возрасни.

Средното образование им овозможува на 

сите, под еднакви услови и според своите 

можности, по завршувањето на основното 

образование да стекнуваат знаења и 

способности за работа и продолжување на 

образованието.

Средно образование во Хрватска на национално ниво

Средното образование им дава на сите, по завршувањето на основното образование, под 

еднакви услови и врз основа на индивидуалните способности, можност да стекне знаење и 

компетентност потребни за влез на пазарот на трудот и за дообразување на високообразовните 

институции.

Средното образование го обезбедуваат средните училишта и други правни лица и опфаќа 

различни видови и облици на настава, образование, квалификација и обука кои се изведуваат 

според одредбите на Законот за образование за основно и средно училиште (Службен весник 

на Република Хрватска, 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-кор., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 

и 152/2014).

Средношколски установи се: средни училишта и ученички домови.

Образованието за возрасни е дел од 

единствениот образовен систем на 

Република Хрватска и вклучува процеси на 

учење на возрасни наменети за образование 

за подобри можности за вработување и личен 

развој на поединецот.

Уметничкото образование е достапно за 

секого под еднакви услови, без разлика на 

раса, боја, пол, јазик, религија, политичко 

или друго уверување, национално или 

социјално потекло, имот, раѓање, социјален 

статус, попреченост, сексуална ориентација 

и возраст, според нивните способности, 

а во согласност со Законот за уметничко 

образование.

Квалитетното високо образование е 

предуслов за успешно општество. Затоа, 

една од главните задачи на Министерството 

за наука и образование е да се грижи за 

создавање на интелектуално јадро кое ќе ја 

реализира оваа важна задача со помош на 

универзитетите, политехничките факултети и 

универзитетите.

Интелектуален продукт 3 – ИП3 7



Средните училишта, во зависност од видот 

на програмата што ја нудат, се следните:

• Гимназии;

• Стручни или трговски училишта;

• Уметнички училишта.

Програмите за средно образование се 

следниве:

• Програми за нижо средно образование;

• Програми за средно образование;

• Програми за обука и развој.

ПРЕДУЧИЛИШНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЛУДБРЕГ

За предучилишното образование во Лудбрег се достапни три градинки кои имаат капацитет за 

тристе деца од околината на општина Лудбрег.

Градинката „Радост“ е во сопственост на градот Лудбрег. Покрај основните програми, се 

спроведуваат и кратки курсеви за почетен англиски и германски јазик. Покрај курсевите за 

учење, градинката организира и тематски работилници.

Детската градинка „Искрица“ врши примарна сеопфатна програма за предучилишно 

образование, а од кратки програми спроведува програма за рано изучување англиски јазик, 

религиозна програма и програма за работа со надарени деца. Исто така, во градинката има 

игри за адаптација.

Во градинката „Смјехуљица“ има најмногу, односно 110 деца во три воспитни групи: јасли, мала 

и голема група. Покрај редовната програма во градинката се организираат верска програма и 

работилници за деца.

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ЛУДБРЕГ

Основното училиште Лудбрег е јавна установа за општо образование на деца и млади. 

Училиштето ги врши воспитно-образовните активности. Основното образование во Република 

Хрватска е регулирано со Законот за образование во основните и средните училишта и затоа 

основното училиште Лудбрег спроведува задолжително и редовно основно образование. 

Дополнително, ја врши дејноста основно музичко образование за следните програми: пијано, 

гитара, хармоника, блок флејта, флејта, кларинет, труба, хорна, саксофон, глас (солфеж). 

Училиштето работи врз основа на училишната програма и годишниот план и програма за 

работа.

Денес, основното училиште Лудбрег има вкупно 36 паралелки - 17 паралeлки за одделенска 

настава и 16 паралeлки за предметна настава. Училиштето има вкупно 731 ученик - 367 ученици 

од прво до четврто одделение и 364 ученици од 5 до 8 одделение. Исто така, училиштето има 

3 паралелки за ученици со попреченост во кои учат вкупно 19 ученици. Музичкиот оддел на 

училиштето има 6 паралалки во кои учат 154 ученици.

Стратешки акционен план за траннационално партнерство за развој на образовниот процес 8



Основното училиште Лудбрег покрај редовната настава има и изборни часови во кои учениците 

можат да изберат дополнителен изборен предмет како што се компјутерски науки, германски 

или катехизам.

Покрај тоа, училиштето организира различни воннаставни активности преку кои се обидуваат 

да ги активираат и мотивираат учениците на училиште и учење. Исто така, преку учество во 

воннаставни активности учениците стекнуваат нови вештини и компетенции кои можат да 

им помогнат во текот на нивното школување. Некои воннаставни активности се: драма, млади 

истражувачи, креативни работилници, ликовни работилници, театар, читални, спортски 

активности, танци, хор, млади техничари, прва помош и други.

СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ЛУДБРЕГ

Гимназијата Лудбрег е новоформирана училишна институција која започна со работа во 

учебната 2013/2014 година. Гимназијата Лудбрег се пресели на оваа нова локација во февруари 

2015 година на плоштадот Света Троица 16, и ќе биде таму се додека не се изгради новата 

училишна зграда.

Покрај редовната настава во училиштето се одржуваат и дополнителни курсеви кои ќе им 

овозможат на учениците практично да ги применат стекнатите знаења и креативност, да 

стекнат нови знаења, вештини, вредности и ставови релевантни за учениците за да можат 

подоцна ефективно да се вклучат во животот. Оваа форма на настава е наменета за ученици кои 

покажуваат особен интерес или талент за одредена област на учење и сакаат да научат повеќе 

или да се подготват за сите нивоа на натпревар.

Додатна настава се организира кога постои потреба за учениците и вклучува активни 

дидактичко - методички пристапи како работилници, проекти, теренска настава, набљудување, 

следење и поттикнување на надарените ученици и подготовка за натпревари. 

Дополнителната настава е за оние ученици кои имаат потешкотии да совладаат одреден 

дел од материјалот. Ваквата настава нема карактер на континуитет, туку се одржува според 

потребите и потребите на ученикот од оние наставни области и/или предмети кои се потребни. 

Воннаставните активности се фокусираат на развојот на интересите и талентите на учениците 

во различни области, а главно се спроведуваат во форма на работна и проектна настава како и 

изучување странски јазици.

Гимназијата Лудбрег обезбедува 

образование во 4 годишни 

образовни програми:

• Техничар за мехатроника

• Машински компјутерски 

техничар

И три годишни програми за стручно образование:

• Машински бравар, Тарнер, Бејкер 

• CNC оператор

• Продавач (дуално), готвач (дуално), оператор со cnc 

(дуално)

• Помошни занимања (готвач, пециво, градинар) 
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Потенцијални слабости (Лудбрег):

• Недостиг на практична работа во училиштето

• Преоптовареност со наставни содржини - многу содржини што треба да се поминат во 

краток временски период

• Фронтална настава

• Недостаток на ИКТ опрема во средните училишта, особено опрема за ВР и АР

• Некористење на ИКТ опрема во средното образование

• Непознавање на професорите при користење на ИКТ опрема

• Образованието е главно со методи на фронтала настава, додека искуственото знаење 

недостасува

2.2. Пазарџик, Бугарија

Образовен систем во Бугарија-национално ниво

Законот за предучилишно и училишно образование (важечки од 1.08.2016 година) ја обезбедува 

правната основа за целокупниот образовен систем во земјата и го утврдува правото на граѓаните 

постојано да го унапредуваат своето образование и квалификации. Законот го признава 

правото на образование за сите деца; гарантира еднаков третман без оглед на нивното етничко 

или социјално потекло и населено место; обезбедува услови и дава можности за понатамошен 

развој и остварување на високо ниво на знаење во системот на образование.

Бугарскиот образовен систем традиционално се организира во рамките на јавниот сектор. 

Сепак, голем број приватни училишта постојат на различни нивоа на школување. Образованието 

во Бугарија главно е поддржано од државата преку Министерството за образование и наука 

(МОН). Финансиските средства им се даваат на училиштата со финансиска децентрализација и 

таканаречени „делегирани буџети“. Со финансиската децентрализација се пренесуваат правата 

и обврските кои се поврзани со конституирањето и извршувањето на буџетот (делегирани 

буџети). Училиштата имаат повеќе оперативни права во однос на конституирањето и расходите 

на буџетот и извршуваат свои независни политики.

Едукацијата и обуката на децата започнува во градинките. Тие можат да бидат јавни, општински 

или приватни, во зависност од видот на нивниот буџет. Градинките се наменети за деца на 

возраст меѓу 3 и 6 години (кога почнуваат прво одделение). Предучилишните групи за деца 

на возраст од 5 и 6 години се задолжителни и може да се одржуваат или во градинка или во 

основно училиште. Училишната подготвеност се оценува на крајот од фазата на предучилишно 

образование со споредување на стекнатите резултати од учењето со резултатите од учењето 

опишани во државните стандарди. Лично портфолио се издава на крајот од претпримарната 

фаза.

Училишното образование е бесплатно на предучилишно, основно и средно ниво во јавниот 

сектор. Тоа е задолжително за деца на возраст од 5 до 16 години (0-8 одделение).
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Стручното оспособување вклучува компетенции потребни за стекнување стручни квалификации, 

како и за исполнување на условите за подобност на занимањето или професијата, доколку ги 

има, вклучувајќи ги регулираните професии и занимања.

Средните стручни училишта имаат за цел да го постигнат државниот образовен стандард за 

стекнување стручни квалификации во текот на двете гимназиски фази од средното образование.

Може да има и иновативни училишта кои се прогласени за такви со уредба на Советот на 

министри и тие училишта треба постојано да постигнуваат подобрување на квалитетот на 

образованието преку:

1. Развивање и воведување иновативни елементи во однос на организацијата и/или содржината 

на обуката;

2. Организирање на нов или подобрен начин на менаџментот, обуката и средината за учење;

Нивоата на школување во Бугарија се:

• Основно образование (од 1 - 4 инклузивно);

• Предсредно образование (од 5 – 7 инклузивно);

• Нижо средно образование (од 8 - 10 инклузивно);

• Високо средно образование (одделение 10 - 12 

инклузивно);

Училиштата во Бугарија се државни, општински, 

приватни или духовни и според видот на обуката и 

наставата што ја обезбедуваат – неспецијализирани и 

специјализирани. 

Според степенот или 

степенот на образование, 

неспецијализирани училишта се:

• основно (I - IV одделение);

• основно (I - VII одделение);

• средно (VIII - XII одделение);

• унифицирано/општо (I - X 

одделение);

• гимназија (I – XII инклузивна).

Според содржината на обуката, средните 

училишта можат да бидат:

• профилирани или

• стручни

Специјално профилираните училишта 

вклучуваат продлабочени компетенции во 

одреден профил во согласност со државниот 

образовен стандард за специјалното 

образование.

Специјални профили се следните: 

• странски јазици;

• хуманистички науки;

• општествени науки;

• економски развој;

• софтверска и хардверска наука;

• претприемништво;

• математика;

• природни науки;

• визуелни уметности;

• музика;

• физичко образование и спорт.
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3. Користење на нови наставни методи;

4. Развивање на иновативни содржини за обука, училишни програми и училишни планови.

Специјализираните училишта обучуваат експерти во одредени области како спорт, уметност, 

култура и потребите на религиите. Специјализирани училишта се:

• Спортски училишта (V до XII инклузивно)

• училишта за култура (од I до XII, од V до XII, или од VIII до XII инклузивно);

• уметнички училишта (од I до XII, V до XII, или VIII до XII инклузивно);

• духовни училишта (од VIII до XII).

Основното образование вообичаено започнува кога детето ќе наполни седум години, но не е 

невообичаено родителите да сметаат дека нивните деца можат да започнат прво одделение на 

шестгодишна возраст. По завршувањето на четврто одделение учениците добиваат свидетелство 

за основно образование. За да добијат диплома за основно образование, учениците можат да 

одат во средно училиште или да изберат да посетуваат општо средно училиште.

Во повеќето училишта учебната година започнува на 15 септември и трае до 15 или 30 јуни. 

Секоја учебна година има две полугодија. Во најголем дел од средните училишта се потребни 

приемни испити за упис. Учениците можат да избираат од повеќе различни типови училишта, 

од кои секое нуди различен фокус (како што се математика и науки или странски јазици).

Сите испити и екстерните државни испити се како што следува:

1. Основно образование – 4 одделение (10/11 годишна возраст)

Национално надворешно оценување по предметите: бугарски јазик и литература, математика, 

човек и природа, човек и општество

2. Средно образование – VII одделение (13/14 годишна возраст)

Национално екстерно оценување по предметите: бугарски јазик и литература и математика. 

Факултативно, учениците можат да полагаат трет испит по странски јазик.

3. Прв степен на средно образование – 10 одделение (16/17 години)

Национално екстерно оценување по предметите: Бугарски јазик и литература, Математика, 

Испитите се во вид на тест. Изборно, учениците можат да изберат да полагаат странски јазик и 

ИТ.

4. Втора фаза Средно образование – 11 – 12 одделение (18/19 години)

Национално надворешно оценување по предметите: бугарски јазик и литература, математика. 

Испитите се во вид на тест. Изборно, учениците можат да изберат да полагаат и друг странски 

јазик.

Стратешки акционен план за траннационално партнерство за развој на образовниот процес 12



Образовниот систем во општина Пазарџик

Општина Пазарџик се наоѓа во источниот дел на регионот Пазарџик. Зафаќа површина од 636.722 

km2 што е 14,21% од територијата на регионот. Општината го зазема гордото второ место меѓу 

12 општини во регионот. Општина Пазарџик се состои од 32 населени места – административен 

центар на градот Пазарџик и 31 село.

Според податоците на Националниот статистички институт за 2019/2020 година, општина 

Пазарџик има население од 105 844 жители, од кои 67 170 живеат во градот Пазарџик и 38 674 

во околните села. Таа е рангирана на деветтото место во однос на останатите општини според 

населението.

Образовниот систем на општина Пазарџик се состои од 33 општински детски градинки и 45 

училишта – 38 општински и 7 државни.

Вид на институција од системот на предучилишно и училишно 
образование Финансирање Број

Градинки Општина 33

Основно І-ІV одделение Општина 3

Основно І-VІІ одделение Општина 23

Унифицирано  І-ХІІ одделение Општина 4

Селективни/профилирани средни училишта Општина 3

Стручни средни училишта
држава 6

Општина 1

Спортски средни Општина 1

Центри за посебна образовна поддршка 
држава 1

Општина 2

Ученички домови/сместување Општина 1

Вкупно: 78

Според податоците на Националниот статистички институт за општина Пазарџик во 2019/2020 

година:

• број на деца запишани во градинките – 3 424

• број на ученици во училиштата – 11 842

• број на педагошки кадар /наставен кадар/ во градинките – 270

• број на педагошки кадар /наставен кадар/ во училиштата – 1035

• број на групи за градинки – 130

• број на училишни паралелки – 511
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Во две од средните училишта Гимназијата „Георги Брегов“ и Гимназијата „Димитар Гачев“ 

учат вкупно 162 ученици поделени во 7 паралелки според АРТ профил – визуелна уметност и 

музика. Во Спортското училиште во градот бројот на ученици кои се школуваат е 223, поделени 

во 11 паралелки. Бројот на стручните паралелки во општинските училишта е 24 со вкупно 426 

ученици.

Подолу можете да најдете листа на сите профили кои можат да ги изберат средношколците во 

општината по завршувањето на VII-то одделение.

  

Образовни институции
Број на 

образовни 
институции

Број на 
паралелки

Број на 
наставници/

стручни 
соработници

Број на 
ученици

Општински градинки 33 130 270 3 424

Општински непсецијализирани 
и специјализирани средни 
училишта 

39 408 846 9 333

Државни и опптински стручни 
училишта 7 103 189 2 509

Вкупно 80 641 1 305 15 266

Назив на средно училиште Профил

Средно училиште „Георги Брегов“ 
Музика

Визуелни уметности

Средно училиште за математика и природни 
науки „Константин Величков“ 

Mathematics

Софтвер и хардвер

Природни науки

Профилирано средно училиуште „Иван 
Сергеевич Аксаков“ 

Хуманитарни науки

Природни науки

Јазична гимназија „Бертолд Брехт“ Странски јазици

Средно училиште „Доктор Петар Берон“ Претприемништво

Средно училиште „Димитар Гачев“ Музика

Подолу можете да најдете список на некои од професиите и стручните обуки во локалните 

средни училишта:

• помошник тренер

• Градежен инженер

• Развивач на софтвер

• Готвач

• Фризер

• Машински оператор

• Електротехничар

• Техничар за квалитет на храна и пијалоци
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Потенцијални слабости (Пазарџик):

• Во училишните програми недостигаат часови посветени на теми поврзани со современи 

технологии и образование базирано на виртуелна реалност и проширена реалност;

• Недостиг на часови посветени на ИКТ, а практично не се предаваат теми како WEB 2.0 алатки 

и Отворени образовни ресурси;

• Недостаток на ВР опрема во училиштата во секое училиште во регионот;

• Недостаток на соодветно едуцирани наставници за да им го пренесат своето знаење на 

учениците во горенаведените училишта;

• Потреба да се зголеми капацитетот меѓу наставниците во средните училишта на теми 

како што се: програми и финансирање на ЕУ, потенцијални можности за професионална 

соработка со други слични институции и училишта на ниво на ЕУ и воспоставување мрежа 

на наставници за размена на професионални идеи и искуства.

• Како резултат на глобализацијата и миграцијата, бројот на населението во руралните 

региони почна да се намалува и тоа доведува до намалување на бројот на ученици запишани 

во училиштата.

2.3. Кочани, Северна Македонија 

Образованието во Северна Македонија е задолжително на возраст од 6 до 19 години за општо 

средно образование или од 6 до 17, 18 или 19 години за стручно образование и обука во зависност 

од избраната насока за стручно образование и обука.

Образовниот систем во Република Северна Македонија се состои од три потсистеми:

• Основно образование (ISCED 1 и ISCED 2): во траење од девет години, бесплатно и 

задолжително за сите деца на возраст од 6 до 15 години, без разлика на полот, религијата и 

националноста. Дејностите на основното образование се дефинирани и уредени со Законот 

за основното образование и со концептот за деветгодишно основно образование. Мисијата на 

овој потсистем е да развива, едуцира и насочува. Во првите три одделенија оценувањето на 

учениците е описно, а за останатите оценки е нумеричко (оценки од 1 до 5). Приватните основни 

училишта не се признати во македонскиот образовен систем. Сепак, постојат приватни основни 

училишта и нивните ученици се главно со странско државјанство. Во земјата има 347 основни 

училишта (околу 1100 вклучително и подрачни училишта).

• Средно образование (ISCED 3): општо средно образование (гимназија) во времетраење од 

четири години и стручно образование (Стручни училишта) во времетраење од две (стручно 

образование од две години), три (стручно образование за професии) или четири години 

(стручно техничко образование). Средното образование е задолжително и ги опфаќа сите 

деца од возрасната група 15 до 19 години за општото средно образование и за возрасната 

група од 15 до 17, 18 или 19 години во СОО во зависност од избраната насока. Активностите и 

надлежностите на средното образование се дефинирани и уредени со Законот за средното 

образование и Законот за стручно образование и обука. Во јавните средни училишта средното 
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образование е бесплатно. Учениците имаат и законска можност да се запишат во приватните 

средни училишта кои се официјално признати од образовниот систем на Северна Македонија; 

во државата има 16 приватни средни училишта. Во неколку училишта во земјава функционираат 

двојазични паралелки во кои наставата по нејазични предмети се изведува на странски јазик 

(француски или англиски); Вкупно има 124 средни училишта, 108 се јавни, а останатите 16 се 

приватни. Од средните јавни училишта, 23 се гимназии; 43 се професионални; 33 нудат и 

гимназиско и стручно образование; 4 училишта се за ученици со посебни образовни потреби; 

а 5 се уметнички училишта.

• Високо образование (ISCED 5, 6 и 7): спроведува додипломски, магистерски и докторски 

студии во високообразовните институции и институти кои се самостојни и независни. Во 

Република Северна Македонија има седум државни универзитети и 14 приватни универзитети. 

Активностите се дефинирани и регулирани со Законот за високото образование. Согласно 

националната политика за обезбедување еднаков пристап до високото образование, социјалната 

кохезија и доживотното учење, државата го воведе Проектот 35/45 со кој се промовира упис на 

студенти од возрасна група од 35 до 45 години.

Образовниот систем ги опфаќа и децата со посебни потреби кои се запишани во дефектолошките 

училишта или во рамките на редовниот наставен процес во зависност од преференциите на 

учениците и нивните родители. За овие училишта има посебна наставна програма.

Општи информации за образовниот систем во општина Кочани:

Во општина Кочани има шест основни училишта, од кои едно музичко и две средни училишта.

Состојбата во основните училишта во учебната 2021/22 година е следна во табелата подолу:

Што се однесува до средните училишта во општина Кочани, состојбата во учебната 2021/22 е 

следна:

Основно училиште Број на ученици Број на паралелки Просечен прој на 
ученици по паралелка

ООУ „Крсте П. Мисирков“-Оризари 209 19 11

ООУ „Св. Кирил и Методиј“-Кочани 955 48 20

ООУ „Раде Кратовче“-Кочани 504 30 17

ООУ „Малина Попиванова“ 485 33 15

ООУ „Никола Карев“-Кочани 480 37 13

ВКУПНО 2633 167 16
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Од 5 август 2019 година (Национален весник 161 на Република Северна Македонија) има измени 

во националниот Закон за образование кои го нагласуваат вклучувањето на децата со посебни 

потреби и систематската работа со надарените и талентирани деца.

Предучилишниот систем е под надлежност на Министерството за труд, благосостојба и 

социјално осигурување и вклучува детски градинки, каде грижата и воспитувањето се нудат на 

деца на возраст под три години.

Системот за предучилишна возраст е во надлежност на Министерството за образование и 

култура и вклучува детски градинки. Се однесува на деца на возраст од 3 до 5 години и осум 

месеци.

Основното образование се обезбедува во основните училишта и опфаќа шестгодишно општо 

образование кое започнува на возраст од 5 години и 8 месеци.

Пониско средно образование се обезбедува во училиштата за пониско средно образование 

(Гимназија) и опфаќа тригодишна настава за општо образование коа започнува на возраст од 11 

години и 8 месеци.

Високото средно образование вклучува тригодишен циклус кој започнува на возраст од 15 

години и се нуди во два различни типа на програми:

• Програми за високото средно општо образование;

• Програми за високо средно техничко и стручно образование.

Средно училиште Број на ученици Број на паралелки Просечен прој на 
ученици по паралелка

Средно училиште „Љупчо Сантов“ 577 52 11

Средно училиште „Гошо Викентиев“ 640 35 18

ВКУПНО 1217 87 14

2.4. Лимасол, Кипар
Структура на образовниот систем: 

• Пред-основно училиште (градинка, јасли) – 3 до 6 години

• Основно училиште (основно образование) – 6 до 12 

години

• Средно училиште (гимназија) – од 12 до 15 години

• Високо средно училиште (Општо образование или 

техничко/стручно училиште) – од 15 до 18 години

• Гимназија (универзитет)

Раното детско образование и 

грижа се организира на:

• Предучилишниот систем;

• Пред-примарниот систем.
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Училиштата за повисоко средно општо образование се нарекуваат лицеуми и нивните програми 

вклучуваат заеднички основни предмети и изборни предмети од специјализација.

Во техничките училишта се нуди средно техничко и стручно образование. Овие програми 

вклучуваат формално техничко и стручно образование понудено во два дела - теоретски и 

практичен. Во програмите на техничките училишта е вклучена и шемата за стажирање, која 

вклучува комбинирани курсеви за училиште и работно место. 

Постсредно нетерцијарно образование се нуди на ученици кои завршиле средно образование 

(18+ години), на институтите за стручно образование и обука. Тие нудат двегодишни програми 

за понатамошно стручно образование и обука.

Високото образование се нуди во јавни и приватни институции, и на универзитетско ниво и на 

неуниверзитетско ниво.

Образованието за возрасни е во надлежност на Министерството за образование и култура 

и на Министерството за труд, благосостојба и социјално осигурување. Се нуди во форма на 

формално образование, неформално образование и стручна обука, или во јавни институции, 

или од полувладини или приватни организации.

Специјалното образование се обезбедува во редовното образование за учениците со посебни 

потреби. Доколку редовното посетување на часови не е соодветно за потребите на детето, 

може да се препорача специјална едукација во ресурсна просторија за одредени периоди - 

неделно или, алтернативно, присуство во специјална паралелка во редовното училиште. Ако 

ниту едното од двете не е соодветно, на детето му се препорачува да посетува јавно специјално 

образование.

Образованието за втора шанса се нуди во вечерните училишта, наречени вечерна гимназија и 

вечерни технички училишта, кои нудат четиригодишни програми за категории лица кои рано го 

напуштиле на училиштето (15-19 години).
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Структура на Кипарскиот национален образовен систем

Округот Лимасол ја следи формата на образование на Министерството. Поточно во 

Лимасол има:

• 6 Лицеуми

• 8 гимназии

• 1 Вечерно училиште

• 20 основни училишта

• 18 предучилишни установи

Спроведувањето на стратешкото партнерство во областа на образованието помеѓу 

општина Кочани, општина Пазарџик, општина Лимасол и градот Лудбрег ќе се заснова на 

следните принципи и вредности:

Соработка – со цел да се обезбеди безбедна и позитивна средина во која младата популација 

ќе расте, ќе се развива и ќе биде партнер;

033. Принципи и вредности 
на соработката меѓу 
партнерските земји
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Стабилност и трајни вредности – со цел да се гарантира квалитетот на реализацијата на 

образовните процеси и истовремено да се создадат услови за функционирање на образованието 

на идните генерации;

Интеграција – обединување на постигнувањата при реализација на активностите, утврдени со 

стратешките цели, кои се посветени на обезбедување оптимална распределба на присутните 

ресурси и интегрирање на сите категории фактори, особено на учениците, како и континуирано 

разгледување на потребите на социјално загрозените и ранливите групи ;

Мотивација – за да се постигне максимален ефект во остварувањето на компетентноста;

Законитост – со цел да се гарантира спроведувањето на прифатениот стратешки документ во 

согласност со соодветните закони и општото јавно прифаќање од локалното население;

Професионалност и точност – за спроведување на активностите во согласност со законските 

норми и процедури и преку употреба на докажани позитивни практики и оправдување на 

одлуките;

Учество – за да можат сите граѓани во сите групи на заинтересирани страни да бидат вклучени 

во процесите на консултации и спроведување на надлежноста и во јавните политики со локално 

значење;

Продолжување – за да се зачува и поттикне традицијата за создавање образовани луѓе кои 

имаат квалитетни и употребливи знаења и вештини за подобрување на квалитетот на животот 

и со одговорно учество и придонес во заедницата;

Отвореност и ориентација - со цел да се одговори на потребите на граѓаните и на пазарот на 

труд и да се поттикне здравјето - со цел да се создадат услови за здраво население.

.
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Во ова поглавје се опишани предизвиците и можностите во средното образование 

во четири региони – Кочани, Лудбрег, Лимасол и Пазарџик.044. Предизвици и можности во 
средното образование
4.1. Предизвици во средното образование

Идентификувани предизвици се: 

• Обезбедување релевантна поддршка 

од сите клучни партнери вклучени во 

стратегијата

• Ограничени финансиски ресурси, човечки 

ресурси и време

• Адаптација на учење на далечина

• Средното образование е теоретско, 

тесно конципирано и непрактично. 

Создава социјални несоодветности и не 

ги исполнува животните потреби. Тоа 

не е фокусирано на животот. Не треба 

да ја зголемува невработеноста и треба 

да помогне да се создадат способни, 

самостојни граѓани

• Отсуство на обука за животни вештини

• Наставната програма за средно 

образование е повеќе како наставна 

програма за основно училиште со 

поширок опсег на предмети, помала 

специјализација и повеќе интегрирани 

теми

• Претежно предавања во форма на 

фронтална настава

• Непознавање на професорите околу 

користење на ИКТ опрема

• Образованието главно е поврзано со 

фронтални предавања, а недостига 

искуствено знаење

• Во училишните програми недостасуваат 

часови посветени на теми поврзани со 

современи технологии и образование 

базирано на виртуелна реалност и 

проширена реалност.

• Недоволно лекции посветени на ИКТ, 

а практично не се предаваат теми како 

што се WEB 2.0 алатките и Отворените 

образовни ресурси

• Недостаток на ВР опрема во училиштата 

низ секое училиште во регионот;

• Недостаток на соодветно едуцирани 

наставници за да им го пренесат своето 

знаење на учениците во горенаведените 

училишта.

• Потреба да се зголеми капацитетот 

меѓу наставниците во средните 

училишта за теми како што се: програми 

и финансирање на ЕУ, потенцијални 

можности за професионална соработка со 

други слични институции и училишта на 

ниво на ЕУ и воспоставување на мрежа на 

наставници за размена на професионални 

идеи и искуства

• Како резултат на глобализацијата и 

миграцијата, населението во руралните 

региони почна да се намалува и тоа 

доведува до намалување на бројот 

на студенти и ученици запишани во 

училиштата

• Јазот во знаењето помеѓу учениците и 

наставниците (Учениците се поупатени во 

ИКТ отколку нивните наставници).
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Се менува традиционалната структура на средното образование како паралелен мост помеѓу 

основното образование од една страна и високото образование и светот на работата од друга 

страна. Работната сила во овој милениум е помалку вклучена во индустриското производство 

и изолирани професии, а сè повеќе е вклучена во работата со знаење, услуги, комуникација и 

иновации. Затоа, економиите и општествата бараат начини да ги направат своите образовни 

системи поконцентрирани во градењето мета-когнитивни и креативни капитали кои се 

неопходни ресурси и за поединците и за нациите за да успеат во конкурентен свет заснован на 

знаење и иновативен интензивен свет.

Потребата за редизајнирање на образовните системи, вклучително и средното образование, 

доаѓа од идејата дека променливите економски, социјални и еколошки околности ја создадоа 

потребата за поединци кои се флексибилни, способни да се приспособат на променливите 

ситуации, да учат ефективно и креативно и да создаваат идеи продуктивно. Овие карактеристики 

стануваат сè поважни и барани карактеристики на успешните нации, исто како што основните 

знаења и мануелните вештини беа двигатели на индустриските земји.

Добар пример за промена на барањата за вештини е илустриран со истражување спроведено од 

Леви и Мурнане (2004). Во таа студија тие ги поделија задачите што ги извршуваат работниците 

во пет категории (исто како во Светска банка, 2005 година):

4.2. Можности во средното образование

Рутински когнитивни задачи: ментални задачи кои 

се добро опишани со логички правила;

Рутински мануелни задачи: физички задачи кои 

можат добро да се опишат со користење на правила;

Нерутински мануелни задачи: физички задачи кои 

не можат добро да се опишат како следење на збир 

на правила „ако-тогаш-направи“ и кои тешко се 

компјутеризираат.

Експертско размислување: 

решавање на проблеми за кои не 

постојат решенија засновани на 

правила;

Комплексна комуникација: 

интеракција со другите за да се 

добијат информации, да се објаснат 

или да се убедат другите за нејзините 

импликации за акција;

055. Добрите практики во 
образовните методи засновани на 
ИКТ и нивниот потенцијал да се 
имплементираат во образовните 
процеси во целните региони
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Проект „Дигитално зелено“ (2016 – 2018), програма Еразмус+

Двегодишниот проект (2016 – 2018) „Дигитално зелено“ беше партнерство на шест европски 

јавни средни училишта од Португалија, Словенија, Бугарија, Романија, Шпанија и Турција. 

Главните цели на овој проект беа да се имплементираат идеи со цел обединување на Европа 

користејќи дигитална технологија, да се разбере концептот на „одржлив развој“ и да дејствува 

како сензибилизирачки агент во вклучените заедници, да се создадат и имплементираат добри 

практики и интензивно користење мобилни технологии вклучувајќи проширена реалност и 

употреба на QR кодови. Проектот започна со развој на подлабоко запознавање на локалната 

заедница, како и со развивање на вештини кај сите учесници за производство на мобилни 

апликации користејќи проширена реалност и QR-кодови.

Влијанието на проектот вклучуваше директни и индиректни резултати: повисока свест и 

подлабоко познавање за одржливоста, подобрен квалитет на употребата на ИКТ, колаборативни 

онлајн алатки и мобилни технологии, производство на видеа, презентации и документи, 

развој на мобилни апликации (Квизови), професионален развој на наставниците преку обуки; 

зголемена самоиницијативност, подобри компетенции на англискиот јазик и јазиците на 

земјите-партнери, подлабоко разбирање на социјалната и етичката различност, подобрени 

софтверски вештини, повисоко чувство за припадност кон Европа, поголема мотивација и 

задоволство во секојдневните работни активности, промовирање граѓански и интеркултурни 

компетентност, како и социјална вклученост и благосостојба во областа, интензивна употреба 

на комуникациските технологии, како и методологии за виртуелна соработка.

Проект „Unplugged!“ (2020 – 2022), програма Еразмус+

Целта на оваа размена на млади „Unplugged“ е да го разбереме влијанието што технологијата 

и медиумите го имаат врз нашите животи, „исклучувајќи“ ги на одредено време, работејќи 

на потенцијалот што го имаат нашите 5 сетила за потоа да откријат кои се добрите употреби 

на технологијата. и како можеме да ја искористиме и да ги претвориме во продолжение на 

нашите сетила. Целите на проектот се да се подигне свеста за потенцијалот на влијанието на 

интернетот и технологиите, позитивно и негативно, да се даде самодоверба, да се натераат 

луѓето да разберат дека ние не сме наши профили на социјалните медиуми и виртуелната 

реалност, туку многу повеќе, да покажува алтернатива на технолошки хипер-поврзаниот живот, 

односно поврзување со другите луѓе преку нашите 5 сетила, преку уметност, музика и спорт, 

како можеме позитивно да ги користиме технологиите, интернетот и социјалните медиуми и 

начини на решавање на проблемите на хипер поврзаностите и зависностите од нив.

Се очекува да се сфати дека исклучувањето од технологиите не е само привремена цел за 

проектот, туку свесноста за опасностите, но и за можностите е длабока. Во сè поповрзаниот 

и технолошки свет, партнерите во проектот ќе одат против бранот, но без да ги забранат или 

напаѓаат технологиите и интернетот неселективно и да ги посочуваат како апсолутно зло, но ќе 

работат на свесноста и можното добро користење на овие алатки. Партнерите очекуваат луѓето 
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кои можат да се справат со овие прашања и ќе ги пренесат решенијата кога ќе се вратат дома, 

луѓето кои доколку се чувствуваат сами нема да бидат затворени во виртуелната реалност, туку 

ќе излезат од дома во потрага по човечки односи и активности да се вршат во групи.

Проект „Едукативен модул преку проширена реалност“, програма Еразмус+

Проектот започна во декември 2018 година и трае 24 месеци, а неговата главна цел е развој 

и употреба на ново софтверско решение – иновативна едукативна алатка базирана на ИКТ 

(Augmented Reality - модул за учење АР) за поврзување на учениците со STEM областите, како 

нетрадиционален пристап надвор од границите. на класичната училница. Целите се да се 

создаде стратешко партнерство за транснационална соработка меѓу различни социо-економски 

организации (образовни институции, граѓански сектори и ИКТ мали и средни претпријатија), 

да се подобрат образовните пристапи во три средни училишта со нови иновативни образовни 

алатки, да се зголеми свеста за важноста на СТЕМ училишните предмети и да се зголеми 

интересот на учениците за СТЕМ предметите во училиштето.

Резултатите од проектот се воспоставено стратешко партнерство за транснационална 

соработка меѓу три региони од развојот со помош на иновативни методи, развиена нова 

иновативна едукативна алатка (АР образовен модул) што може да се користи во иднина, 

развиени прирачници за имплементација на АР софтвер за учење во училишни предмети 

поврзани со STEM; Зголемен интерес кај учениците за STEM предмети; Зголемена свест на 

регионално, национално и меѓународно ниво за важноста на STEM предметите во училиштето 

и придобивките од употребата на новите образовни алатки преку активности за дисеминација 

и мултипликативни настани. 

Долгорочните придобивки од проектот се зголемена привлечност на STEM дисциплините 

и следствено зголемување на бројот на студенти кои избираат технолошки ориентирана 

кариера/образовна патека и обезбедување на европскиот пазар на труд со посоодветен број 

на инженери и технолози.

Иновативни методи на настава со помош на ИКТ 

ИКТ во образовниот процес треба да служи како метод на учење, а не само како алатка. 

Истовремено, важно е да се сфати дека ИКТ не ги заменува традиционалните наставни методи, 

туку ги надополнува со поттикнување на љубопитност, истражување и експериментирање.

Проектот им овозможи на наставниците да стекнат нови технички и педагошки вештини, да 

научат за примери на добри практики, да разменат знаења, методи и практики за употреба 

на ИКТ за иновативни пристапи во наставата преку засенчување на работните места. Со 

воведувањето на најдобрите решенија во наставната програма на училиштата, се очекуваше 

да се подигне атрактивноста на системите за стручно образование и обука, првично на локално 

ниво, а последователно и на пошироко ниво. Целта беше да се разменат знаења и да се 
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интегрираат најдобрите практики со систематска интеграција на ИКТ во секојдневната работа на 

домашната организација. Формирана е посветена работна група за евалуација, прилагодување 

и подготовка на интеграциски план за најдобро и остварливо решение. Првите предлози веќе 

се тестираат. Корисниците одиграа активна улога во сите фази на проектот, особено во фазата 

на дисеминација и преку соработка во работната група за интеграција на најдобрите практики.

ПРОЕКТ „SNIDеR: Special Needs, use ICT, Drop papers“, програма Еразмус+

SNIDeR проектот е насочен кон поуспешно вклучување на учениците со попреченост во 

редовната настава и олеснување на училишните чанти преку замена на книгите со дигитални 

материјали и посебен облик на е-училница.

Проектот беше изграден врз социјални и еколошки принципи преку креирање на лична 

средина за учење (PLE) преку креирање на електронско портфолио на ученици што беше 

дигитален еквивалент на училница во која ученикот креираше сопствена средина за учење со 

насоки од наставникот. Целта беше, од една страна, обука и усовршување на наставниците во 

педагошка и технолошка смисла. Педагошките методи се свртуваат кон поиновативен пристап, 

особено чувствителен за деца со тешкотии од различна природа, а со цел да се зголеми 

нивната вклученост во секојдневната настава. Исто така, наставниците ги подобрија своите ИТ 

вештини за да можат сами ефективно да ги користат PLE и е-портфолијата. За таа цел, проектот 

предвидуваше петдневна обука на стручен кадар на партнерските институции.

Од друга страна, целта беше да се развијат дигиталните вештини на учениците, пред сѐ заради 

користење на електронски систем за учење. Исто така, намерата беше да се сензибилизираат 

учениците да прифатат и да соработуваат со учениците со попреченост и да ги поттикнеме 

на солидарност меѓу врсниците. Исто така, за студентите тоа значи помалку книги, полесни 

чанти и заштеда на хартија, што е од корист за нивното здравје и животната средина. Учениците 

имаа интеркултурна компонента и можност да развијат комуникациски вештини преку четири 

планирани студентски размени во траење од по седум дена.

Проект од ЕРАЗМУС + програма:  „Растеме со еко ресурси“

Во рамките на проектот, наставниците од двете пилот основни училишта од Република Северна 

Македонија и Бугарија беа обучени за иновативни образовни методи (Отворени образовни 

ресурси) кои ќе ги користат за изучување на трите теми: ОИЕ, ЕЕ и животна средина. Обуката ја 

спроведоа две невладини организации: Центар за одржливост и економски развој од Пазарџик 

и Здружение за поддршка на економскиот развој од Кочани.

Ова беше прв, старт-ап проект со минимум употреба на ИКТ кој ни ја покажа важноста да се 

создаде постимулативно опкружување за учениците со користење на ИК технологијата.
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Проект ЕРАЗМУС + програма: „Претставување на дигиталното наследство во образовниот 

процес“

Главните цели на проектот се: Развој на иновативен образовен пристап за воведување 

на дигитално наследство во образовниот процес со користење на видеа од 360 степени; 

Воспоставување на мрежа на наставници за транснационална соработка со користење на 

е-Твининг платформата и промовирање на предностите на долгорочното транснационално 

стратешко партнерство меѓу различни типови на организации во развојот на иновативни 

образовни методологии.

ВР технологија за учење физика во средните училишта на Кипар

Од 27 јануари до 4 март 2020 година, групата EdMEdia на RISE и Кипарска лабораторија работеа 

со повеќе од 140 средношколци во Кипар за да овозможат иновативни искуства за учење на 

часовите по физика.

Учениците се вклучија во истражување користејќи ВР симулација, со мисија да одговорат на 

прашања поврзани со Специјалната теорија на релативноста. ВР технологијата им овозможи на 

учениците да направат неколку патувања во вселената и да ги разберат физичките феномени 

како што се временското проширување и контракцијата на должината.

„ВР наставник - обука заснована на виртуелна реалност за подобрување на дигиталните 

компетенции на наставниците“

Кипарскиот Технолошки универзитет (CUT) е координатор на европскиот проект насловен 

„ВР наставник - обука заснована на виртуелна реалност за подобрување на дигиталните 

компетенции на наставниците“ кој има за цел да одговори на потребата за модернизација 

и дигитална трансформација на образованието и обуката на наставниците и да ги зајакне 

дигиталните едукаторски вештини и подготвеност преку метод и алатка за обука за виртуелна 

реалност (ВР). Проектот ВР наставник има амбиција да обезбеди ефективни образовни 

одговори поврзани со обуката на наставниците преку користење на нов педагошки пристап 

заснован на ВР за виртуелен практикум.
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066. Акционен план
Во Акциониот план се назначени сите главни цели според претходно прикажаните примери 

каде на идентичен начин се претставени во согласност со постигнување на одредена цел – 

вршител на активноста, време за реализација, очекувани резултати, други учесници, што значи 

човечки ресурси, како и предуслови за спроведување на предвидените активности.

Активност 1:

Опис на 
активноста

Проект “Засадете дрвја”

Речиси сите знаат за опасностите од климатските промени, загадувањето и севкупните 
проблеми кои негативно влијаат на нашата планета, но многу од нив не се обидуваат 
активно да се борат против тоа. Некои луѓе сакаат да рециклираат, да не трошат прекумерни 
количини на вода и електрична енергија, но ова се пасивни начини за намалување на 
јаглерод.

Со развивање на апликација која го учи човекот како да засади дрво и да се грижи за 
него, можеби е доволно да се направи разлика во борбата против еколошките проблеми. 
Апликацијата ќе биде во форма на мобилна игра со проширена реалност - ќе изберете место 
каде што ќе се сади дрвото и ќе го проверите на мапа. Други луѓе исто така би можеле да ги 
покажат своите контролни пунктови за да можат другите да им се придружат и да ја направат 
оваа социјална активност, а со тоа да ја популаризираат апликацијата повеќе и да засадат 
повеќе дрвја.

Може да се организира натпревар помеѓу учениците-учеснички и училиштата, користејќи ја 
апликацијата и засадување нови дрвја на територијата на општините учеснички.

Носители на 
активноста

• Луѓе кои сакаат да ја преземат апликацијата и да учествуваат во активностите
• Училиштата кои ја користат апликацијата како начин за подучување на учениците и 

начин на живот попријателски за животната средина
• НВО, јавни органи и компании кои сакаат да го спроведат или да соработуваат со овој 

проект
• ИТ компанија да ја развие апликацијата Plant.

Очекувани 
резултати

Подобрување на:
• Знаења за прашања поврзани со заштита на животната средина;
• Знаење како да се биде подобар во однос на животната средина;
• Основни вештини и компетенции за современи теми како чиста животна средина, 

прашања за климатските промени во комбинација со модерни технологии

Период на 
спроведување 2022 - 2027

Човечки 
ресурси

• Програмери на апликации и веб;
• Експерти за теми како заштита на животната средина;
• Експерти за политики од различни клучни групи на засегнати страни како што се: јавните 

власти, НВО и образовниот сектор;
• Експерти за комуникација и дисеминација;
• Наставници кои ги едуцираат учениците преку апликацијата.

Буџет ЕВРА 30,000 – 50,000

Финасиски 
средства

Програма Еразмус +, 
Други потенцијални ЕУ програми за тековниот програмски период 2021 – 2027
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Активност 2:

Опис на 
активноста

Проект“Еко-градител”

За жал, не е тајна дека заштитата на животната средина не е на врвот на приоритетите на 
луѓето и дека промената би била исклучително тешка. Најдобар начин за поедноставување 
на толку широка и тешко разбирлива тема е да се направи како игра. Со креирање на 
апликација со елементи на мобилни игри, истовремено ќе ги забавувате луѓето и ќе ја 
подигнете свеста за проблемите што влијаат на околината и решенијата за нив. Апликацијата 
ќе користи технологија за виртуелна реалност за дополнително потопување за да ја направи 
играта пореална и да има долготрајно влијание врз потрошувачот.

Играта би се состоела од следново: играчот да ја насочи камерата кон зграда и да генерира 
информации (статистички податоци) за дадената зграда. Со овие информации играчот може 
да споредува различни надградби на зградата и да се обиде да ја направи поеколошка и да 
ги подобри нејзините енергетски перформанси. Играчите ќе стекнат знаење за одредени 
теми како што се:
• Енергетска контрола на зграда;
• Мерки за подобрување на енергетската ефикасност;
• Период на враќање на мерката за реновирање;
• Емисии на CO2 од различни извори на енергија;
• Врска помеѓу заштедената енергија и заштедените пари;

Зградите ќе бидат оценети според нивните енергетски карактеристики и ќе им се даде 
соодветното ниво. Колку зградата е повисоко ниво, толку е поприфатлива за животната 
средина.

На овој начин просечниот играч ќе има повеќе знаења за енергетските перформанси на 
зградата, подобрувајќи го своето инженерско искуство што значително ќе ги зголеми 
нивните шанси на пазарот на трудот, а од друга страна, тоа ќе доведе до зголемен број на 
млади луѓе кои сакаат да го продолжат своето образование на универзитетите со технички 
специјалности.   

Носители на 
активноста

• Луѓе/ученици кои сакаат да ја преземат апликацијата и да учествуваат во активностите
• Училиштата кои ја користат апликацијата како начин за подучување на учениците и 

начин на живот за зачувување на животната средина
• НВО, јавни органи и компании кои сакаат да го спроведат или да соработуваат со овој 

проект
• ИТ компанија што ќе ја развие апликацијата

Очекувани 
резултати

Подобрување на:
• Знаења за прашања поврзани со заштита на животната средина;
• Знаење како да се биде поеколошки;
• Основни вештини и компетенции за современи теми како што се проекти за чиста 

животна средина, енергетски перформанси на згради и прашања за климатските 
промени

Период на 
спроведување 2021 - 2027

Човечки 
ресурси

• Програмери на апликации и веб;
• Експерти за теми како заштита на животната средина;
• Експерти за политики од различни клучни групи на засегнати страни како што се: јавните 

власти, НВО и образовниот сектор;
• Експерти за комуникација и дисеминација;

Буџет ЕВРА 100,000 – 150,000

Финасиски 
средства

Програма Еразмус +, 
Други потенцијални ЕУ програми за тековниот програмски период 2021 – 2027
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Активност 3:

Опис на 
активноста

АР исхрана

Вежбањето е важен дел од одржувањето на тинејџерите здрави, а начинот на живот што 
се учи во детството е поверојатно да остане во зрелоста. Повеќето тинејџери поминуваат 
безброј часови секоја недела седејќи зад компјутерскиот екран и играјќи видео игри. Така, 
идејата е да се искористи овој факт и да се вежба и  да се соберат знаења за здравата храна. 
За да можете правилно да се храните, потребно е да ги знаете нутритивните вредности на 
одредени намирници. Една од најголемите причини зошто луѓето ја напуштаат програмата 
за вежбање или престануваат да се хранат здраво е недостатокот на интерес. Идејата е да 
се создаде апликација која би се управувала од мобилни уреди и која на забавен начин би 
ги стимулирала тинејџерите да стекнат знаење и во исто време физичка подготвеност, што 
на крајот е предуслов за исполнување на сите напорни задачи кои се пред нив во текот на 
училиште и подоцна во животот. Концептот се заснова на знаење за нутритивните вредности 
на храната во синергија со физичкото движење. Поедноставено ако има помалку познавање 
на нутриционистичките вредности на храната - има подолга релација на трчање или одење. 
И обратно. На почетокот на апликацијата ќе биде неопходно да се внесат податоци, имено 
возраст, висина и тежина. Податоците се потребни за подоцна да има попрецизни пресметки 
при пресметување на трошењето на калории и податоците не се складираат никаде освен 
на самиот мобилен уред. Системите за проширена реалност базирани на технологијата АР 
Core му овозможуваат на корисникот да „постави“ 3D дигитални објекти во реален простор.

Носители на 
активноста

• Луѓе/ученици кои сакаат да ја преземат апликацијата и да учествуваат во активностите
• Училиштата кои ја користат апликацијата како начин за подучување на учениците и 

начин на живот за зачувување на животната средина
• НВО, јавни органи и компании кои сакаат да го спроведат или да соработуваат со овој 

проект
• ИТ компанија што ќе ја развие апликацијата

Очекувани 
резултати

•  унапредување на здравјето кај децата
•  употреба на ИКТ технологии базирани на АР во образованието
•  усвојување на нови образовни пристапи - Учење насочено кон учениците

Период на 
спроведување 2022 - 2027

Човечки 
ресурси

• Програмери на апликации
• Експерти за теми здравје и исхрана
• Експерти за политики од различни клучни групи засегнати страни: јавни власти, НВО и 

образовниот сектор
• Експерти за комуникација и дисеминација

Буџет ЕВРА 100,000 – 150,000

Финасиски 
средства

Програма Еразмус +, 
Други потенцијални ЕУ програми за тековниот програмски период 2021 – 2027
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Активност 4:

Опис на 
активноста

Користење на ВР концептот за едукација за здрава храна

Цел на проектот: Да се одговори на предизвикот на вишокот на килограми кај учениците 
преку едуцирање како да ги препознаат предностите на здравата храна за нивната 
благосостојба.

Носители на 
активноста

• Луѓе/учленици кои сакаат да ја преземат апликацијата и да учествуваат во активностите
• Училиштата кои ја користат апликацијата како начин за подучување на учениците и 

начин на живот попријателски за животната средина
• НВО, јавни органи и компании кои сакаат да го спроведат или да соработуваат со овој 

проект
• ИТ компанија да ја развие апликацијата

Очекувани 
резултати

• унапредување на здравјето кај децата
• употреба на ИКТ технологии базирани на ВР во образованието
• усвојување на нови образовни пристапи - Учење насочено кон учениците

Период на 
спроведување 2022 - 2027

Човечки 
ресурси

• Програмери на апликации
• Експерти за теми здравје и исхрана
• Експерти за политики од различни клучни групи засегнати страни: јавни власти, НВО и 

образовниот сектор
• Експерти за комуникација и дисеминација

Буџет ЕВРА 250,000

Финасиски 
средства

Програма Еразмус +,
Други потенцијални ЕУ програми за тековниот програмски период 2021 – 2027

Активност 5:

Опис на 
активноста

Употреба на ВР технологија во стручните училишта за туризам

Општата цел на проектот е да се користи ВР технологијата за подобрување на знаењата 
и компетенциите на учениците во училиштата за туризам со цел полесно да ја усвојат 
наставната програма и содржините и да им се помогне на учениците за време на пракса да 
користат ВР технологија.

Носители на 
активноста

• Луѓе/ученици кои сакаат да ја преземат апликацијата и да учествуваат во активностите
• Стручните училишта што би ја користеле апликацијата како начин за подучување на 

учениците и еко-пријателски начин на живеење
• НВО, јавни органи и компании кои сакаат да го спроведат или да соработуваат со овој 

проект
• ИТ компанија да ја развие апликацијата

Очекувани 
резултати

• употреба на ИКТ технологии базирани на ВР во стручното образование
• усвојување на нови образовни пристапи - Учење насочено кон учениците

Период на 
спроведување 2022 - 2027

Човечки 
ресурси

• Програмери на апликации
• Експерти на тема туризам
• Експерти за политики од различни клучни групи засегнати страни: јавни власти, НВО и 

образовниот сектор
• Експерти за комуникација и дисеминација

Буџет ЕВРА 100,00 – 150,000

Финасиски 
средства

Програма Еразмус +,
Други потенцијални ЕУ програми за тековниот програмски период 2021 – 2027 
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ХРВАТСКА

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

БУГАРИЈА

КИПАР

077. Финансирање на 
активностите
Активностите опишани во оваа стратегија ќе 

се финансираат од буџетите на општините 

или со средства обезбедени од различни 

проекти и програми..
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Овој стратешки документ ги одразува 

само гледиштата на авторот и Комисијата 

не може да биде одговорна за каква било 

употреба на информациите содржани во 

него.


