
Општинско основно
училиште „25 Мај“ – Скопје



Историја на
училиштето

Основното училиште ,, 25 Мај ”- Скопје е
изградено во 1965 година и по многу години,
по целосната реконструкција во 2015-тата
година, станува основно училиште со
европски стандарди и димензии на
образованието.
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Локација
Општинското основно училиште „25 Мај“ се наоѓа во Скопје, во општината
Гази Баба, во главниот град на Република Северна Македонија, Скопје.
Училиштето се состои од една главна зграда, која се наоѓа на само 5 км од
центарот на градот и има, исто така, и подрачно училиште, кое се наоѓа во
непосредна близина на нашата главна зграда. Вкупниот број на нашите
ученици е 1600, на возраст од 6-14 години распределени во девет одделенија,
поделени во два периода (6-14 год.) и (10-14 год.) кои во моментов учат во
нашето училиште. our school.
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Наставниот кадар многу активно се вклучи во неколку воннаставни
програми, активности и проекти како што се: програмите за Еко-
училиште, програми за рециклирање, промовирање на културна свест и
интеркултурни комуникации, програми за превенција кои се борат
против малтретирање, за самозајакнување и борба против ксенофобија,
расизам, како и активности во врска со климатските промени
и еколошките прашања.

.
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Опис
Училиштето е дигитализирано и наставниот процес се изведува на професионален начин
користејќи проектори, магнетни плочи и различни извори за едукација по различни
предмети, почнувајќи од прво, па се до деветто одделение . Со поддршка на технологијата,
на нашите часови предава квалитетен персонал кој сака да обезбеди позитивен социјален
развој на своите ученици, со наоѓање нови техники кои создаваат поквалитетни
образовни простори со вештини од 21 век, намалувајќи ги меѓусебните конфликти
предизвикани од културни разлики. Ние сакаме да ги подигнеме учениците во
индивидуи со развиени вештини за флексибилност и прилагодливост , во хармонија со различни
култури и позитивен начин на размислување при усвојување на глобалната перспектива.
Наставниот кадар, не само што ќе ги подготви нашите ученици за иднината , туку и, ќе ги натера
своите ученици да комуницираат подобро со нивната околина.
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Нашата цел
Една од главните цели на нашите наставници е да ги едуцираат учениците како глобални
граѓани. Со други зборови, би сакале да ги подигнеме како индивидуи со флексибилни
вештини за прилагодливост, во хармонија со различни култури и начини на
размислување, притоа усвојувајќи ја глобалната перспектива во нејзината основа. Така,
ние ги едуцираме нашите ученици дека „може да се размислува глобално, но да се
дејствува локално“ , а негувањето академски и социјално опремени индивидуи наоѓа
примена низ целиот свет. Сите наставници присуствуваа на академски обуки на и сите
имаат желба да учествуваат во Проектот „Еразмус +“ кој ќе придонесе за проширување на
нивните и знаењата на нашитеученици.
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Активности во Општинското
основно училиште „25 мај“

https://www.25maj.edu.mk/en/aktivnosti

Цели на активностите:
Да се развие креативниот потенцијал на учениците;
Да се поддржуваат иницијативите на учениците во различни области;
Да создадеме услови за активно вклучување на нашите ученици во социјалниот,
економскиот и културниот живот во општеството;
Популаризација на демократските идеи, институциите на граѓанското општество;
Да се развие почит кон јавните, либералните и демократските вредности;
Да се развие соработката на учениците на меѓународно ниво, да соработуваат со
странските студентски организации.
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Странски јазици
Нашето училиште нуди можности нашите ученици
да бидат активно ангажирани
во проекти по странски јазици, како што се
англискиот и германскиот јазик.



Диполоми и сертификати
Нашите ученици се наградени со
европски дипломи за квалитет.



Посети
Многу години наназад, нашите ученици ги посетуваат земјите
во странство. Целта на посетите е да вежбаат изучување
странски јазици.



Спорт
Нашето училиште е активно вклучено во сите училишни спортски
програми, на сите училишни нивоа, и тоа во:

Кошарка
Одбојка
Фудбал
Ракомет
Трчање по груб терен
Пливање
Атлетика
Традиционални танци
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Еразмус проект „Не менувај ја климата,
смени го системот“

Еразмус проекти
Еразмус проект „Избегнувај

примена на
насилство“



Летен камп
Нашите ученици учествуваат во
спортски програми.



Олимпијада во Мелк-Австрија
Општинското основно училиште „25 Мај“ беше учесник на Училишната олимпијада во Мелк -
Австрија.
- Организирани се спортски натпревари во фудбал, одбојка, атлетика, пливање. Нашите
ученици освоија многу награди. Вечерта учениците имаа различни активности, организирани
од страна на организаторот.
- На оваа Олимпијада учествуваа и училишта од Хрватска, Косово, Швајцарија, Германија,
Франција, Австрија, Романија и Албанија.
- Учениците го посетија и градот Виена.
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Активности за еколошка едукација
За време на активностите за едукација за животната средина, ние ја нагласуваме холистичката природа на
животната средина, преку интердисциплинарни и пристапи за решавање проблеми. Ова треба да започне
што е можно порано во образованието. Основното училиште е природно место за запознавање на децата
со образованието за екологијата, бидејќи на ова ниво тие инстинктивно имаат холистички поглед на
околината, но тие сè уште не се обучени да го одделат своето учење по одделни предмети, како што ќе
треба да го сторат тоа во средното и високото образование. Воведување на критичко размислување и
пристапите за решавање проблеми во екологијата, особено на ниво на основното училиште, се од
фундаментално значење нашите ученици да станат вешти во идентификувањето и решавањето на
еколошките проблеми како ученици, а подоцна и како возрасни граѓани и можни доносители на одлуки.
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Уметнички активности
Часови по хорско пеење и присуство на
фестивали;
Работа со оркестар;
Часови по уметност;
Театарско образование;
Организација на уметнички фестивали;
Музички дипломи
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Концерти
Нашето училиште учествува на различни
училишни концерти.



Мултикултурализам и
активности



Културни
манифестации

Нашите учениции се редовни учесници на
различни културни манифестации, учествуваат во
театарски претстави, рецитации на песни,
литературни натпревари, книжевни
манифестации, каде што ги покажуваат своите
вештини за творење на различни теми.
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Еднодневен семинар на тема „Демократија и
парламент“



Експерименти/активности во
лабораторијата по хемија



Работилници
Нашите ученици се активни на различни работилници,
кои имаат за цел зголемување на свеста
меѓу младите во врска со
штетните ефекти од омразата и
нетолеранцијата.



Активности по повод „Светскиот ден на
децата“



Натпревари
Учениците од нашето училиште учествуваа на натпревари
по хемија и наградени се со прва награда.
Целта на натпреварот беше да се откријат
талентирани ученици по хемија, преку
двочасовен писмен тест, во кој тие
се потрудија да ги покажат своите вештини.



Ова се нашите училишни активности
за изминатата учебна
2019/2020 година!
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Ви благодариме за
вмиманието!

Ви благодариме за
вмиманието!


