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ШТО СПРОВЕДОВМЕ?  

 

 

 

 

 

 

 

. 

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА УЧИЛИШНАТА ЗАЕДНИЦА НА 

СУГС РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ- КОРЧАГИН 

Период на спроведување: 01.10.2016 – 01.10.2016 

Донатор: Фондација Конрад Аденауер 

Проектот „Зајакнување на капацитетите на Училишните заедници во Македонија“ е 

имплементиран од Здружение Лидери за едукација, активизам и развој, заедно со Фондација 

Конрад Аденауер и е прв од ваков вид во Македонија. 

 

Целта на проектот е да се поттикнат учениците самите да развијат функционален и одржлив 

модел на Училишна заедница предводена од самите нив, која ќе послужи како модел за останатите 

средни училишта во државата. 

Партнер: СУГС Раде Јовчевски-Корчагин Скопје 

  

Спроведовме процес за 

градење на капацитетите 

на 20 ученици 

Спроведовме Стратешко 

планирање во период од 

четири дена, каде учениците 

развиваат сопствен модел на 

функционирање 

Креиравме документи со 

кои се регулира 

целокупното работење на 

Училишната заедница 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШТО СПРОВЕДОВМЕ? 

 

ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА УЧЕСТВОТО 

НА СРЕДНОШКОЛЦИТЕ ОД 

МАКЕДОНИЈА ВО ПРОЦЕСИ НА 

НОСЕЊЕ ОДЛУКИ 

Период на имплементација: 01.10.2016 – во тек 

Донатор: Фондација Конрад Аденауер 

Спроведени 17 фокус групи на 

репрезентативен примерок од 152 

ученици од сите 8 статистички 

региони во земјава 

Здружение Лидери за едукација, активизам и развој Скопје и Фондација Конрад Аденауер во 

месец октомри започнаа со спроведување на истражување кое има за цел да го измери учеството 

на средношколците од Македонија во процесите на носење одлуки во рамки на нивните училишта 

на национално ниво. 

Со цел да се истражат мислењата и ставовите на учениците во однос на нивното учество во 

ваквите процеси, ќе бидат спроведени фокус групи во секој од 8-те статистичките региони. 

Дополнително, преку анкетни прашалници, ќе бидат испитани и мислењата на професорите и 

директорите од 20 средни училишта од Македонија, како и на вработените од Министерството за 

образование и наука. 

Анализираните податоци и изведените заклучоци ќе бидат објавени во форма на публикација, на 

Македонски и Албански јазик и истите ќе бидат дисеминирани до Министерството за 

образование и наука, средните училишта од Македонија и до граѓанските организации во земјава. 

Спроведено теренското истражување 

се кое се опфатија 470 испитаници, 

средношколци, од 8 статистички 

региони во земјава 


