Евалуација на проектот-Модернизација на образованието во РМ

Самоевалуација на училиштето: ОOУ ”25 Maj” – Скопје
програми

Подрачје: Наставни планови и

Подрачје бр. 1: Наставни планови и програми
Оддели во рамките на подрачјето:
1.1.

Реализација на наставните планови и програми
 Применувани наставни планови и програми
• Информираност на родителите и учениците за наставните планови и програми
• Прилагодување на наставните програми на децата со посебни образовни потреби
• Избор на наставни предмети
• Реализација на проширени програми

1.2.

Квалитет на наставните планови и програми
 Родова и етничка рамноправност и мултикултурна сензитивност во наставните програми и учебните помагала
• Интегрирање на карактеристиките и потребите на локалната средина во наставните програми и наставните
помагала
• Интегрирање на општите (меѓупредметните) цели на образованието
• Влијание на наставниците и родителите врз наставните планови и програми

1.3.

Воннаставни активности
•
•
•
•

Обем и разновидност на планираните и реализираните воннаставни активности
Опфатеност на учениците со воннаставните активности
Вклученост на учениците во изборот и планирањето на работата во воннаставните активности
Афирмирање на учениците и на училиштето преку воннаставните активности
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Подрачје бр. 1: Наставни планови и програми
Бр.
Индикатор за квалитет
1.1
Реализација на наставните
планови и програми

1.2

Квалитет на наставните
планови и програми

1.3

Воннаставни активности

-------------------ОУ 25 Мај-Скопје

Теми
Применувани наставни планови и програми
 Информираност на родителите и учениците за наставните планови
и програми
 Приспособување на наставните програми на децата со посебни
образовни потреби
 Избор на наставни предмети
 Планирање на активности за реализација на слободните
часови/проектните активности на училиштето
- План на активности за реализација на еколошки проекти и
точки на акции од воспоставените еко-стандарди
 Реализација на проширени програми
- Интегрирање на еколошки содржини од еколошката програма
во годишната програма за работа на училиштето
 Родова и етничка рамноправност и мултикултурна сензитивност во
наставните програми и учебните помагала
 Интегрирање на карактеристиките и потребите на локалната
средина во наставните програми и наставните помагала
 Интегрирање на општите (меѓупредметните) цели на
образованието
 Влијание на наставниците, родителите и социјалните партнери врз
наставните планови и програми
- Влијание на наставниците, родителите и социјалните партнери
во интегрирањето на еколошката програмата во годишната
програма за работа на училиштето
 Обем и разновидност на планираните и реализираните
воннаставни активности
 Опфатеност на учениците со воннаставните активности
 Вклученост на учениците во изборот и планирањето на работата во
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воннаставните активности
Афирмирање на учениците и на училиштето преку воннаставните
активности
Обем и разновидност, опфатеност, вклученост и афирмација на
учениците во изработката на Анализата на состојбата на животната
средина.
Обем и разновидност, опфатеност, вклученост и афирмација на
учениците во изработката на Планот на активности и реализацијата
на еколошки проекти и точки на акции од воспоставените екостандарди

Самоевалуација на училиштето: ОOУ ”25 Maj” – Скопје
програми

Подрачје: Наставни планови и

1.1. Реализација на наставните планови и програми
1.2. Квалитет на наставните планови и програми
1.3. Воннаставни активности
Прегледани документи:
Собрани информации:
-

При прегледот на годишните планирања на наставниците, утврдено е
Наставни планови и
следното:
програми 2017/2018 за
одделенска и
 Применуваните наставни планови и програми се во согласност со
предметна настава
донесените програмски документи од МОН. Наставните планови и

-------------------ОУ 25 Мај-Скопје
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-

-

програми се реализираат во пропишаниот обем.

Наставни планови и
програми 2018/2019 за
одделенска и
предметна настава
Наставни планови и
програми 2018/2019 за
одделенска и
предметна настава



Наставните планови и програми, уредно се изработени и навремено
доставени до стручната служба на училиштето.



Наставните планови и програми во одделенската настава ги
задоволуваат критериумите за квалитет, креативност, опширност
итн.,исто така и во предметната наcтава.



Наставните планови и програми во одделенската настава по одредени
наставни предмети имаат опширно предвидени цели и задачи, различни
форми на организација на наставата со набљудување и истражување, но
не и во предметната настава.



Наставните содржини во одделенската настава се
интегративен пристап, но не и во предметната настава.

планирани

со

Училиштето работи со децата со посебни образовни потреби кои се
вклучени во редовната настава, но само делумно ги задоволува нивните
посебни потреби за полесно совладување на наствната програма.
Училиштето реализира проширени програми, почитувајќи ги можностите и
потребите на учениците.

Училиштето интегрира еколошки содржини од еколошката програма
согласно состојбата и структурата на училиштето. Над 80% од
планирањата на постојните наставни предмети содржат еколошки
содржини.
 Планирање на активности за реализација на слободните часови/проектните
активности на училиштето


План на активности за реализација на еколошки проекти и точки на
акции од воспоставените еко-стандарди
Реализација на проширени програми
-



-------------------ОУ 25 Мај-Скопје
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Интегрирање на еколошки содржини од еколошката
годишната програма за работа на училиштето
Дневници од учебните
години:
- 2017 /2018
- 2018/2019

-------------------ОУ 25 Мај-Скопје

програма

во

При увидот на дневниците од учебните години, утврдено е следното:


Училиштето планира ги реализира планираните воннаставни активности
cпоред просторните можности, што служат за поддршка на личниот и
социјалниот развој на учениците. Ваквите воннаставни активности се
ограничени по вид и недоволно ги одразуваат потребите и интересите на
учениците.



Во воннаставните активности е вклучен мал број на ученици од различен
пол и социјално потекло и не се обезбедени услови за учениците со
посебни образовни потреби.



Училиштето планира и реализира разновидни воннаставни активности
што ги одразуваат потребите и интересите на учениците и служат за
поддршка на нивниот личен, кариерен (професионален) и социјален
развој.



Најголемиот број ученици се вклучени барем во една воннаставна
активност за поддршка на личниот и социјалниот развој, без оглед на
нивниот пол, етничката припадност и социјалното потекло. Училиштето
обезбедува услови за вклучување на учениците со посебни образовни
потреби и на учениците од семејства со низок социо-економски статус во
воннаставните активности.



Учениците се вклучуваат во воннаставните активности според сопствен
избор. Учениците имаат клучна улога во подготвувањето на програмите
за работа на воннаставните активности.



Учениците, со помош и поддршка од училиштето и од наставниците,
работат на проекти, учествуваат во различни манифестации и се трудат
да постигаат високи успеси на натпревари од различни области што се
организираат на локално, национално или на меѓународно ниво.
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Воннаставните активности се одвиваат со потешкотии поради недостиг
на слободни простории, недостиг на греење во попладневните часови и
недостиг на опремени кабинети со наставни и надгледни средтсва и
помагала и потрошен материјал.



Во горенаведените учебни години одлично работеа секциите за млади
таленти, за писатели, ликовни уметници, млади поети, училишен хор и
оркестар, млади играорци и др.

 Од увидот во 16 дневници се утврди дека 66% од наставниците редовно
ги реализираат и евидентираат:
- одржаните состаноци на одделенскиот совет,
- одржаните родителски состаноци,
- реализирањетo на дополнителната настава,
- реализираните слободни ученички активности,
- записниците од работата на ученичката заедница,
- реализираната производствена и друга општествено-корисна работа,
- превземените акции и активности за здравствено воспитание и грижа за
здравјето на учениците,
- соработката со локалната средина и културната дејност на учениците и
- одржаните екскурзии.
-користење на ИТК во наставата,
-интегрирање на еколоските содржини и животни вештини во наставата.
Во останатите 34% од дневниците утврдивме дека податоците се нецелосни, и
тоа:
- не е водена евиденција за реализирањето на додатната и доплнителна
настава,
- не се комплетни записниците од одржаните активности.
Записниците од одржаните
училишни манифестации,
-------------------ОУ 25 Мај-Скопје

При увидот во Записниците од одржаните воннаставни активности, го
утврдивме следното:
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приредби, квизови на
знаења, спортски
натпревари, и слично во
учебните години:



За секој повод во училиштето, учениците и наставниците одржуваат
богата културна програма во која се организираат натпревари во мал
футбал, претстави за ученици и родители, итн. По тој повод на
најуспешните ученици им се доделуваат пофалници, дипломи и
признанија.

- 2017 /2018
- 2018/2019



Училиштето учествува и на разни натпревари кои се организираат во
рамките на општина Гази Баба, каде се одржуваат натпревари по
баскетбол, натпревари со велосипеди и ролерки, итн. За учеството,
училиштето има добиено пофалници, дипломи и призананија.



Подмладокот на Црвениот Крст учествува на разни настани за подигање
на нивото на здраствената култура, и развива свест за меѓусебна помош
и солидарност на меѓунационален и интернационален план.



Во учебните 2016/2017 и 2017/2018 година, во последната недела од
месец мај се организира „Недела на училиштето„ по повод патрониот
празник. При тоа се организира квиз на знаење во кој учествуваат
ученици од V – IX одделение. Учесниците во рамките на училиштето
добиваат дипломи и скромни подароци.

Годишни програми на ОУ „25 При прегледот на Годишните програми за наведените учебни години е
Мај„ – Скопје за работа на
согледано дека:
училиштето во учебните
години:
 Годишните програми се уредно изработени со целосен пристап кон
структурата на воспитно образовната дејност со посебен осврт на
- 2017 /2018
наставата, воннаставните активности, културната и образовната дејност,
- 2018/2019
следењето, унапредувањето и вреднувањето на воспитно образовната
дејност.
Училиштето реализира проширени програми, почитувајќи ги можностите и
потребите на учениците.
-------------------ОУ 25 Мај-Скопје
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Училиштето интегрира еколошки содржини од еколошката програма
согласно состојбата и структурата на училиштето. Голем дел од
планирањата на постојните наставни предмети содржат еколошки
содржини.





Планирање на активности за реализација на слободните часови/проектните
активности на училиштето
- План на активности за реализација на еколошки проекти и точки на
акции од воспоставените еко-стандарди

Реализација на проширени програми
Интегрирање на еколошки содржини од еколошката програма во годишната
програма за работа на училиштето



Годишен извештај за
работата на училиштето во
учебната 2017/2018 година
Годишен извештај за
работата на училиштето во
учебната 2018/2019 година

-------------------ОУ 25 Мај-Скопје

Од увидот на Годишните извештаи од наведените учебни години, заклучивме
дека:


Годишната програма за работата на училиштето за учебната 2017/2018 и
2018/2019 година се донесени и усвоени од Училишниот одбор и над
90% се реализирани.



Слободните активности се реализирани во текот на споменатите учебни
години.



Реализирани се систематските прегледи и вакцинации каки и разни
предавања за заразни болести.



Изведувани се еколошки акции, активности за уредување и чистење на
училишните простории, дворот, околината, уредувања на паноата итн.



Во училиштето успешно функционираат и ученичките заедници кои
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работат според предвидената програма и кои се составен дел на
училишната годишна програма.


Записници од одржаните
состаноци на Наставничкиот
совет во учебните години:
- 2017 /2018
- 2018/2019

-------------------ОУ 25 Мај-Скопје

Училиштето исто така учествува во еден проект „Меѓуетничка
интешрација во образованието„ заедно со две други училишта
од
нашата општина .

Барани се информации за тоа колку често се одржувани состаноците на
Наставничкиот совет и утврдено е следното:


Состаноците на Наставничкиот совет се одржуваат редовно и навремено
(секое тромесечие, полугодие и крај на учебната година, а по потреба и
почесто).
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Самоевалуација на училиштето: ОOУ ”25 Maj” – Скопје
програми

Подрачје: Наставни планови и

Собирање на податоци (пр. интервју, анкети, набљудувања...)
Методи:
Учество:
Собрани информации
Анкета со
родители

Анкетирани се
вкупно 25
родители

-------------------ОУ 25 Мај-Скопје

Со извршената анкета е побарано мислење од 25 родители . Анкетата беше составена
од 13 прашања со 4 степени на согласување, во кои родителите требаше да се изјаснат
за наставните планови и програми, своето влијание и вклученост, нивното мислење за
степенот на реализација и корисноста на одредени содржини. Од анализата на
одговорите е утврдено дека:


48 % од родителите сметаат дека училиштето во целост ги реализира наставните
планови и програми што се одобрени од МОН.



44 % од родиетелите се многу задоволни од информираноста со какви програми и
планови учат децата.



80 %од родителите на прашањето дали се реализираат анкети во училиштето за
изборните предмети одговориле потврдно,20% добро се информирани.



56 % од родителите сметаат дека училиштето многу добро ги планира и
реализира еколшките активности и проекти,и точки на акции од воспоставените
еко-стандарди. Додека 45% мислат дека добро ги реализира училиштето екостандардите.



На прашањето како мислите дека наставните програми се интегрирани за
потребите на локалната средина одговориле 72% многу добро, 16 % добро ,12%
делумно.



На прашањето како можете да влијаете во интегрирањето на еколошката
програма во годишната програма на училиштето 36% одговориле многу добро
позитивно 36 % добро ,додека 28 % задоволувачки.
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-------------------ОУ 25 Мај-Скопје



52% од родителите се многу задоволни од слободните активности на училиштето,
32 % се добро задоволни додека делумно се задоволни 16%



од родителите 24 % мислат дека опфатеноста на учениците во слободните
активности според полот каде учи нивното дете е многу добро, 48 % мислат дека
е добро , 16 % мислат дека е задоволувачки а пак делумно дека е добр0 мислат
12 % од анкетираните родители.



60% од родителите мислат дека опфатеноста на учениците во вонаставните
активности се од секакви економски категории.



На прашањето кој одлучува за изборот на учениците во вонаставните активности
60% одговориле дека одлучува наставникот,20 % родителите ,20 % мислат дека
за тоа одлучуват сите заедно и наставници и родирели и ученици.



На прашањето што мислите колку се афермирани учениците и како се работи за
постигнување на успех на училиштето во вонаставните активности(натпревари)32
% мислат дека многу добро афирмираат, 36 % се добро афирмирани, 20%
задоволувачки и 12 % мислат дека се недоволно афирмирани .



36% од родителите мислаат дека соработката помеѓу наставник, родител и ученик
е многу добра за составување и анализирање на состојбата на локалната средина,
50 % мислат дека е добра соработката и12 % задоволувачка.



На прашањето како им помагате на учениците и на родителите во реализирањето
на еколошките проекти кои се рализираат во училиштето 44% одговориле дека
многу добро им помагаат, 24 % мислат добро помагаат и 24% задоболувачки и 8%
мислат дека недоволно.
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Анкета со
Анкетирани се
наставници вкупно 23
наставници

-------------------ОУ 25 Мај-Скопје

Анкетирани се 23 наставници од прво до девето одделение. Анкетата содржеше 20
прашања со 4 можни одговори на согласување, во која наставниците требаше да се
изјаснат за начинот на реализација на интегрираната настава, квалитетни наставни
план-програми и воннаставни активности. Од анализата на одговорите е утврдено дека:
 74%од наставниците одговориле дека многу добро ги применуваат план
програмата дадена од МОН,додека 26 % добро ги применуваат.
 49% од наставниците мислат дека многу добро ги информираат родителите и
учениците со наставните планови и програми во почетокот на учебната
година.додека другите се делумно9% и добр 43 %.
 43 % од наставниците мислат дека многу добро ги адаптираат наставните планови
и програми за учениците со посебни потреби а пак добро мислатдека ги
адаптираат хаставните планови и прогами 34% а задоволувачки мислат 23%.
 65% од наставниците мислат дека многу им помагаат при избор на изборните
предмети што се реализираат во училиштето.


57% од наставниците мислат дека многу добро ги планираат и реализираат
слободните часови и проектните активностиа 43 % мислат дека добро ги
реализираат.



77% од наставниците мислат дека многу добро ги планираат активностите за
реализација на еколошките проекти и точките на акција во воспотавените
настави.



43 %од наставниците мислат дека многу добро ги интегрираат еколошките
содржни од еколошката програма на училиштето во програмата за работа на
училиштето,49 % добро, 8% делумно задоволувачки.



57% од наставниците мислат дека многу дорбо ја реализираат проширената
програма на училиштето,26 % добро ,додека 17 % се делумно задоволувачки.



На прашањето како ги интегрирате еколошките содржини од еколошката
програма во годишната програма на училиштето 60% одговориле многу
добро,30% добро,и 10% незадоволни.
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-------------------ОУ 25 Мај-Скопје



На прашањето како ја реализирате наставната план програма каде се опфатени
половата еднаквост и мултикултурната сензибилност (наставни содржни од
животни вештини) 30% од наставниците одговориле многу добро,30% добро.



На прашањето како ги интегрирате потребите од локалната средина во наставната
програма и наставните средтсва 50% одговориле многу дорбо,57 % добро, 13%
доволно добро.



На прашањето како ја реализирате интегрираната настава 60% одговориле многу
добро,40% добро.



На прашањето како е нивото на влијание на наставниците и родителите на
социалните партнери врз наставните еколошката план програма во годишната
програма за работа на училиштето 34% одговориле дека е многу добро нивото не
блијание додека 49% одговориле дека е добро нивото. 17 % делумно.



На прашањето како ги планирате вонаставните активности 60% одговориле дека
многу добро ги планираат додека 40% добро ги планираат вонаставните
активности.



На прашањето како ги реализирате вонаставните активности 43% одговориле
дека многу добро ги реализираат додека 49% добро ги реализираат вонаставните
активности 8% делумно.



На прашањето како е опфатеноста на учениците според полот во вонаставните
активносте 49% договориле дека многу добра е опфатеноста додека 51%
одговориле дека добро е опфатеноста.



На прашањето како е опфатеноста на учениците во вонаставните активности
според социо-економските категории 30% одговориле дека многу е добра,39%
дека е добро 31 %задоволувачки
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На прашањето кој одлучува при избор и планирање на работата во вонаставните
активности 21% одговориле дека наставникот одлучува 57% одговориле дека
учениците одучуваат , апак дека сите заедно одлучуваат одхќговориле 22 % од
анкетираните.



На прашањето колку работите со учениците за афирмирање и постигнување на
нивниот успех и на нивното училиште во наставните активности ( натпревари)
17% одговориле дека многу добро 73% одговориле дека добро работат со
учениците за афирмирање и постигнување на успех 10 % делумно.



На прашањето како е соработката на наставниците и учениците при составување
и анализа на состојбата во животната средина 36% одговориље дека е многу
добра додека 50 % одговориле дека е добро ,
12% одговориле дека е
задоволувачки.



На прашањето каква е соработката помеѓу учениците и наставниците при
реализирањето на еколошките проекти 60% одговориље дека е многу добра ,24
% одговориље дека е добра ,додека 16% дека е задоволувачки.



На прашањето како е соработката и опфатеноцта на учениците при реализација
на еколошки проекти и точки на акција во поставените еколошки стандарди 60%
одговориље дека многу добро додека другите одговориле дека добро .
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Анкета со
ученици

Анкетирани се
25 ученици

-------------------ОУ 25 Мај-Скопје

Анкетирани се 25 ученици од четврто до девето одделение. Анкетата содржеше 16
прашања со 4 можни одговори на согласување, во која учениците требаше да се
изјаснат за начинот на реализација на интегрираната настава, квалитетна настава
план-програми и воннаставни активности. Од анализата на одговорите е утврдено дека:


На прашањето колку сте информирани за наставните план програми во почеток на
школската година 52% од учениците одговориле со многу добро, 48% добро.



На прашањето дали наставниците ве информираат за изборните предмети кои ке
се изучуваат идната школска година потврдно одговориле 96 %од учениците.



На прашањето колку ви се допаѓаат интегрираните еколошки содржини 44%
одговориле со многу добро и 56 % со добро.



На прашањето како се реализираат проширените програми (додатни и
дополнителни часови) 72 % одговориле со многу добро, 12% добро и 16%
задоволувачки.



На прашањето дали се почитува половиот аспект во реализирањето на наставата
64 % одговориле потврдно.



На прашањето како се работи интегрираната настава во училиштето 56% многу
добро, 40% добро и 4% задоволувачки.



На прашањето како се опфатени во наставните активности 36% многу добро, 40%
добро и 24% задоволувачки.



На прашањето каква е опфатеноста на учениците од разни социо-економски
категории 48%многу добро, 44% добро и 8% задоволувачки.



На прашањето кој одлучува при избор и планирањето на работата во вон
наставните активности 64% одговориле наставникот, 28% родителот и 8 %
ученикот.
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Интервју
со ученици



На прашањето колку сте заадоволни од учесто на учениците во натпревари 56%
одвориле многу добро, 36% добро и 8 % задоволувачки.



На прашањето заокружи како сте информирани за постигањета и успехот на
учениците од твоето училиште со преку наставници одговориле 52 %, 16 % со
известување и 28 % преку катчиња за известување



На прашањето како е соработката помешѓу ученици и наставници при
реализирање на еколошки проекти 36 % одговориле со многу добрп, 64 % добро



На прашањето како сте задоволни од опфатеноста на учениците во
реализирањето на поставените еколошки стандарди и точки на акција 64%
одговориле со многу добрп, 32% добро и 4% задоволувачки.

Интевјуирани
Од спроведените интервјуа, заклучено е дека во нашето училиште се спроведуваат
се по еден
овие воннаставни активности:
ученик од секое
одделение од
 Млади играорци (во спортската сала).
петто до
 Училишен хор.
деветто
 Натпревари по предметот математика за петто одделение
 Натпревари по предметот математика за шесто, седмо и осмо одделение
 Турнир во мал фудбал меѓу паралелките во нашето училиште.
 Натпревари во ниво наопштина „Гази Баба „ –футсал – I прво место
 Натпревари во ниво наопштина „Гази Баба „Одбојка – Машки –женски„ Трето
место
 Hатпревари по хемија и физика (многу награди)

-------------------ОУ 25 Мај-Скопје
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Самоевалуација на училиштето: ОOУ„25 Мај„ -Скопје
програми

Подрачје: Наставни планови и

Резултати
Клучни јаки страни:
Применуваните наставни планови и програми се во согласност со донесените програмски документи од МОН.
Наставните планови и програми се реализираат во пропишаниот обем.
 Училиштето има воспоставено процедури и користи повеќе различни медиуми (начини) да ги информира
членовите на Советот на родители, другите родители, учениците како и сите други кои бараат
информација, за целите на наставните планови и програми што се реализираат.


Училиштето има капацитети да ги приспособува наставните програми по сите предмети, според
можностите на децата со посебни образовни потреби. Со сите деца со посебни образовни потреби,
вклучени во редовната настава, се работи според приспособените наставни програми.



Училиштето нуди повеќе од три (3) изборни предмети, според наставниот план и спецификите на
локалната средина. Постапката за избор на наставни предмети се применува во целост, со доследно
почитување на потребите и барањата на учениците.
Постојат добри примери на соодветно интегрирани особености на локалната средина во наставните
програми и наставните помагала.




Училиштето има разработени насоки за вградување на меѓупредметните цели во сите наставни програми
што ќе се реализираат. Наставниците ги почитуваат тие насоки.

-------------------ОУ 25 Мај-Скопје
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Во училиштето има пропишани приоди за планирање и утврдени процедури за поддршка и следење на
планирањето на наставата од страна на директорот, стручната служба и/или лица назначени од стручните
органи. Најмалку два пати во едно полугодие се следат планирањата на наставниците од директорот и/или
од стручната служба.



Сите наставници имаат подготвени годишни, тематски планирања и подготовки за наставен час, односно
годишни и тематски процесни планирања што ги содржат сите неопходни елементи за успешна
организација и реализација на часот1. Планирањата на наставниците содржат јасни насоки што се очекува
учениците да научат (кои се очекуваните исходи од учењето), како и кога. Целите на наставата,
очекуваните исходи од учењето и начинот на оценување се јасно утврдени во планирањето, а наставниот
кадар ги користи информациите од оценувањето за да ги идентификува потребите на учениците и да ги
планира следните чекори во учењето. Активностите, вклучувајќи ги и домашните задачи, се така
планирани за ефективно да се искористи времето и на наставниците и на учениците.



Наставниците планираат, во рамките на стручните активи и разменуваат искуства и идеи за планирањето
преку примена на ИКТ, регионална соработка со други училишта, консултирање со експерти, користење
меѓународни искуства и др.



Распоредот на часови го прави стручната служба во соработка со наставниците, почитувајќи го најдобриот
интерес на детето.
Сите наставници имаат интегрирани еколошки содржини и точки на акции од воспоставените екостандарди во индивидуалните планирања согласно со еколошката програма.




Најголем број од наставниците користат разновидни наставни форми и методи, што соодветствуваат на
потребите на учениците и нивните стилови на учење. Наставниците користат добро испланирани и
соодветни активни методи за да работат со учениците индивидуално, во мали групи или со целата
паралелка. Наставниците успешно ги развиваат индивидуалните способности за учење на секој ученик,
како и компетенцијата за претприемништво и вештините за соработка, комуникација, критичко мислење,
решавање проблеми, креативност и иновација.



Во сите училници има функционално мрежно поврзани компјутери. Најголем број од наставници се
обучени за употреба на ИКТ и нови образовни технологии во наставата и истите ги употребуваат за
реализација на наставните програми.

1

Цели на часот, активности, ресурси, проверка на постигањата, констатација/евалуација на реализиран час, за сите часови, вклучувајќи ги и часовите за повторување и утврдување на
наученото.

-------------------ОУ 25 Мај-Скопје
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Наставниците редовно ги споделуваат со учениците целите за реализација на еколошките проекти и
точките на акции од воспоставените еко-стандарди, како и целокупната важност од спроведувањето на
еколошката програма.
Сите ученици се поттикнуваат активно да учествуваат во реализација на
еколошката програма и се користат позитивни приоди за нивна мотивација (преку пофалби кога е тоа
соодветно).



Сите наставници со учениците се однесуваат на начин што промовира заемно почитување, помош,
соработка и разбирање. Притоа, не прават разлика меѓу учениците според нивниот пол, социјалното
потекло, етничката и религиската припадност. Наставниците не користат полови, етнички, религиски и
други стереотипи во комуникацијата со учениците и забрануваат таквите стереотипи да ги користат
учениците.



Учениците сметаат дека само понекогаш имаат можност да го кажат своето мислење и тоа да биде земено
предвид при решавањето проблеми и одлучувањето во реализација на еколошките проекти и точки на
акции од воспоставените еко-стандарди.



Учениците сметаат дека соработката меѓу учениците не е доволно добра и дека поголем број
возрасните во училиштето не комуницираат и не се отворени за соработка со нив. Учениците работат
групни проекти, но групите не се со различен состав и големина.
Наставниот кадар и стручната служба ги препознаваат образовните потреби и пречки во процесот
учење на секој ученик, но не ги идентификуваат систематски. Се преземаат мал број активности
исполнување на потребите и/или отстранување на пречките.



од
на
на
за



Мал број наставници користат различни интерактивни техники на поучување и оценување.



Наставниот кадар и стручната служба се делумно информирани и делумно учествуваат во реализацијата
на точките на акции од воспоставените еко-стандарди.
o Практичните активности, истражувањата и експериментите во наставата се изведуваат наставни и
нагледни средства и помагала.



-------------------ОУ 25 Мај-Скопје
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Слаби страни:



Училиштето планира ги реализира планираните воннаставни активности cпоред просторните можности,
што служат за поддршка на личниот и социјалниот развој на учениците. Ваквите воннаставни активности
се ограничени по вид и недоволно ги одразуваат потребите и интересите на учениците.



Во воннаставните активности е вклучен мал број на ученици од различен пол и социјално потекло и не се
обезбедени услови за учениците со посебни образовни потреби.



Воннаставните активности се одвиваат со потешкотии поради недостиг на слободни простории, недостиг
на опремени кабинети со наставни и надгледни средтсва и помагала и потрошен материјал и поради
големиот број на ученици заинтереси
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