


Мој Глас претставува интерактивна платформа, во форма 
на веб-страница и мобилна апликација која има за цел:

Да ја олесни комуникацијата помеѓу учениците и 
училишните служби, 

Да овозможи двонасочна комуникација помеѓу 
училишниот кадар и учениците како поддршка на 
наставниот процес

Да придонесе кон поефикасно и поефективно носење 
на одлуки во рамки на училиштата и најважно од сѐ, 

Да го поттикне учеството на средношколците во 
процесите на носење одлуки во нивните училишта, за 
прашања кои се од нивен интерес

КАКО СЕ 
КОРИСТИ?

Платформата може да се користи од страна на раководството, 
учениците и наставниците од истото училиште каде секој од нив 
добива свој уникатен профил, со корисничко име и лозинка. Истата e 
креирана во согласност со Законот за заштита за лични податоци. 
Креирање на профили е контролирано и централизирано, односно 
истите се креираат само на барање на училиштата. Ова е направено за 
да се спречи злоупореба на профилите.

Секоја наставник и ученик има уникатен профил на кој се наведени 
името и презимето и генерацијата и класот за да се обезбеди 
транспарентност во објавите на платфромата.



ОПЦИЈА ОПИС КОЈ МОЖЕ ДА 
ЈА КОРИСТИ? 

КОНСУЛТИРАЈ Креирање анкети од директор и 
наставници до ученици 
Можност за избор на опции со еден 
или повеќе одговори 
Можност за селектирање на 
одредени генерации и класови 
Можност за креирање на анкети од 
директор до наставници 

Оваа опција 
можат да ја 
користат само 
директорот и 
наставниот 
кадар 

ИНФОРМИРАЈ Испраќање соопштенија од 
директор до наставници 
Испраќање информации од 
директор/наставници до ученици 
Испраќање информации од 
ученици до ученици 
Можност за селектирање на 
одредени генерации и класови 
 

Сите можат да ја 
користат оваа 
опција 

ДОСТАВИ 
ПРЕДЛОГ 

Давање на предлози од ученик до 
директорот 
Давање на предлози од наставен 
кадар до директор 
Давање на предлог од ученик до 
наставен кадар 

Сите можат да ја 
користат оваа 
опција 

ПРИЈАВИ 
ПРОБЛЕМ 

Пријавување на проблем од ученик 
до директорот 
 Пријавување на проблем од 
наставен кадар до директор 
 Пријавување на проблем од 
ученик до наставен кадар 

Сите можат да ја 
користат оваа 
опција 

ЗАПОЧНИ 
ПЕТИЦИЈА 

можност учениците да започнат 
иницијатива преку која директорот 
може да согледа какво е 
расположението на учениците 

Само учениците 
можат да ја 
користат 

ОГЛАСНА ТАБЛА  Можност важни информации да 
бидат истакнати цело време на 
платформата 

Само директорот 
и наставниците 
можат да ја 
користата оваа 
опација 

 



Платформата како таква е замислена да биде достапна за користење 
до сите средни училишта. За истата да може да продолжи да се 
користи потребно е нејзино одржување но и надградување.
Цената за користење на платформата е 50 денари од еден профил за 
една година.

Или поконкретно 

Едно училиште има 500 ученици и 50 наставници. Тоа се вкупно 550 
профили. Вкупната цена за една година користење е 27 500 денари.

ПРЕД СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ПОНУДУВАМЕ БЕСПЛАТЕН 
ПЕРИОД ОД ДВА МЕСЕЦИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ПЛАТФОРМАТА.

Што е вклучено во цената?

 Креирање на профили (по претходно доставен список од 
 училиштата)
 
 Закупување на веб-простор
 
 Корисничка и техничка поддршка
 
 Фонд за подобрување и развој на платфромата (во зависност од 
 бројот на училишта кој ја користата)

Доколку сте заинтересирани, можете да не контактирате на 
info@lead.org.mk или на 070 868 486 / 078 204 814


