Акциски план за меѓуетничка интеграција на младите
ПРИЛОГ 1. ГОДИШЕН АКЦИСКИ ПЛАН

СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“

Очекуван резултат 1:
Меѓуетничката интеграција е составен дел од годишната програма за работа на училиштата

1.1.

1.2.

1.3

Опис на активноста
-Инкорпорирање на активности од МИО во
Годишните планирања на Стручните активи,
во Програмата на Училишната ученицичка
организација (ученички парламент)

Одржување на обука за МИО, за наставнот
кадар и претставниците на УУЗ и
запознавање со Акцискиот план
- Усогласување на тематските планирања со
цел одржување заеднички часови меѓу
паралелки од двата наставни јазика
- Одржување практична настава меѓу
паралелки од двата наставни јазика
- Изработка на тестови на знаење еднакви за
двата наставни јазика
- Подготовки и учество на МАССУМ
- Подготовки за учество на натпревари
- Реализација на културни настани
- Еко активности

Одговорни институции

Стручни активи
СИТ-от на училиштето

СИТ-от на училиштето

Стручни активи
СИТ-от на училиштето

Временска рамка

Индикатори

Ресурси

Поддршка и следење

Август 2021

Подобрување
меѓуетничката
комуникација

Планирање
на
нагледни средства
со кои располага
училиштето

Директор
служба

и

стручна

Август 2021

Запознавање
со
стратегијата на Град
Скопје за МИО и
граѓанска вклученост
на младите

Изготвен материјал
за обуката, кој се
базира
на
стратегијата

Директор
служба

и

стручна

Тековно

Надминување
на
етнички, култури и
јазични препреки

Планирање
на
нагледни средства
со кои располага
училиштето

Директор
служба

и

стручна

Средства во рамки
на проектот за
соработка
СИТ

Директор
служба

и

стручна

Помагала со
располага
училиштето

Директор
служба

и

стручна

1.4.

Аплицирање , планирање и реализација на
соработка со партнер училиште

Тим за соработка

Тековно

1.5.

Работилници кои опфаќаат теми кои ја
поттикнуваат толеранцијата, соработката и
надминување на стереотипите во однос на
различни национални и културни заедници
кои живеат во Република Северна
Македонија

Училиштето
СИТ-от на училиштето

Во текот на цела
година

на

Вклученост
на
учениците
и
развивање на нивните
комуникациски
вештини
Младите самостојно да
ги
решаваат
проблемите со кои се
соочуваат
во
секојдневието
Надминување
на
меѓусебните

кои

1.6.

Реалзиација на активности за промоција на
Училиштето

Училиштето
СИТ-от на училиштето

Во текот на цела
година

недоразбирања
со
толеранција и почит
Запознавање
на
основните училишта,
заедницата и сите
заинтересирани
субјекти со работата на
училишптето

Помагала со
располага
училиштето

кои

Директор
служба

и

стручна

Очекуван резултат 2:
Учениците со помош и поддршка од училиштето и од наставниците, учествуваат во различни манифестации и на натпревари од различни области што се
организираат на општинско, регионално, државно или на меѓународно ниво. Учениците работат на проекти и покренуваат иницијативи од еколошка природа.
Училиштето за афирмирање на воннаставните активности соодветно ги користи различните медиуми (пр. училиштен весник, училишно радио, интернет-страница,
социјални мрежи, ученичко катче и сл.).

2.1.

Опис на активноста
Реализација на активности за одбележување
значајни датуми, трибини, екскурзии,
хуманитарни
акции,
подготовки
за
натпревари, учество на манифестации од

различни области што се организираат
на општинско, регионално, државно
или на меѓународно ниво
2.2.

Планирање,
организирање
и
реализација
на еколошки акции и
уредуување на училишниот прстор

Одговорни институции

Временска рамка

Индикатори

Ресурси

Во текот на цела
година

Мотивирани
наставници
ученици

Помагала со
располага
училиштето

кои

Училиштето
Организатор на настанот

Директор
Стручна служба
Наставници

Во текот на цела
година

Чиста
средина

Помагала со
располага
училиштето

кои

Училиштето
Еко одбор

Директор
Стручна служба
Наставници

Во текот на цела
година

Промовирање
на
училиштето
пред
пошироката јавност

Постојан пристап
до интернет

Директор
Стручна служба
Наставници
Ученици

Во
текот
годината

Мотивирани
наставници, ученици
и родители

Помагала со кои
располага
училиштдето

Директор
Стручна служба
Стручни активи

2.3.

Ажурирање на училишната интернет
страница

Училиштето

2.4

Реализација на мали училишни проекти,
(на пример за едукација од здравствена
област )

Училиштето,
предучилино
организации,
училишта,
домови

основи
старски

на

и

животна

Поддршка и следење

Очекуван резултат 3:
Училиштето активно е вклучено во животот на локалната заедница преку спроведување заеднички проекти и организирање и учество на настани од интерес на
заедницата. Училиштето промовира волонтерско вклучување на учениците во активностите на заедницата. Заедницата се вклучува во подобрување на условите за
работа во училиштето. Училиштето промовира и прифаќа вклучување волонтери од заедницата во наставните и во воннаставните активности. Тоа промовира
мултиетничка интеграција и инклузивност во пошироката средина.

Опис на активноста

3.1.

3.2.

Соработка со Црвениот крст
–
вклучување на училиштето, односно
интегрирање
на
учениците
во
реализацијата на Годишната програма
за
работа
на
Црвениот
крст
(организирање крводарителска акција,
хуманитарни акции). Средба на СИТ-от
од училиштето со одговорните од
Црвен Крст на Град Скопје со цел
подготовка на Акционен план за учебна
година
Соработка со невладиниот сектор,
волонтерско вклучување на учениците ,
интегрирање на учениците, родителите
и наставниците во активностите.
Во услови на пандемија, активностите
може да се реализираат онлајн

3.3.

Воспоставуваање
соработка
со
училиште во кое се работи на еден
наставен јазик и планирање проект во
рамки на воннаставните активности

3.4

Учество во проектот
јазикот на мојот другар

Одговорни институции

Временска рамка

Индикатори

Ресурси

Поддршка и следење

СИТ-от на училиштето
Училиштето

Акционен план –
септември
Во текот на цела
година

Заинтересирани
наставници,
ученици, родители
кои би се вклучиле
во
работата
на
општината

Материјални
средства со кои
располага
училиштето
и
Црвен Крст на
општината

Училиштето
Црвен
крст
општина Центар
И Град Скопје

Акционен план –
септември
Во текот на цела
година

Заинтересирани
наставници,
ученици, родители
кои би се вклучиле
во проектите

Средства со кои
располага
училиштето
и
општината, НВО

Училиштето
Општина
Центар,
Град Скопје

Црвен крст на општина
Центар и Град Скопје

СИТ-от

на

училиштето

Училиштето
Невладини организации,
општина Центар, Град
Скопје

СИТ-от

на

училиштето

Училиштето
Наставници – носители
на проектот

Акционен план –
септември
Во текот на цела
година

Град Скопје
Зборувам

на

СИТ-от

на

Училиштето

училиштето

Во
текот
на
учебната година

Заинтересирани
ученици, родители,
кои би придонеле за
реализацијата
на
наставните
и
воннаставните
активности
Вклученост
на
слушатели на курсот
за изучување на
јазикот на другиот

Средства со кои
располагаат
училиштата

Наставници предавачи

на

Училиштата

Тимот за МИО во
училиштето

* Во зависност од епидемиолошката состојба, одредени активности ќе се реализараат преку далечина, со користење на алатки на
ИКТ и образовната платформа.

