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Писателот Џон Гарднер рекол:Писателот Џон Гарднер рекол:

„Поголемиот дел од слабите„Поголемиот дел од слабите
организации развивааторганизации развиваат

функционално слепилофункционално слепило заза
сопствените недостатоци.сопствените недостатоци.

Не страдаат поради тоа што неНе страдаат поради тоа што не
можатможат да ги решатда ги решат своитесвоите

проблеми,проблеми, туку поради тоа штотуку поради тоа што
не можатне можат да ги видатда ги видат своитесвоите

проблеми.“проблеми.“

„Поголемиот дел од слабите„Поголемиот дел од слабите
организации развивааторганизации развиваат

функционално слепилофункционално слепило заза
сопствените недостатоци.сопствените недостатоци.

Не страдаат поради тоа што неНе страдаат поради тоа што не
можатможат да ги решатда ги решат своитесвоите

проблеми,проблеми, туку поради тоа штотуку поради тоа што
не можатне можат да ги видатда ги видат своитесвоите

проблеми.“проблеми.“



Подобрување на работата на училиштетоПодобрување на работата на училиштето --
Обезбедување на квалитет во образованиетоОбезбедување на квалитет во образованието

Акционен план заАкционен план за
подобрувањеподобрување

Развоен планРазвоен план
Резултати одРезултати од

самоевалуацијатасамоевалуацијата

ОрганизацискиОрганизациски
промени запромени за

квалитетквалитет



Евалуација

СамоевалуацијаСамоевалуација

Интегрална евалуацијаИнтегрална евалуација
на училиштетона училиштето

Екстерно оценувањеЕкстерно оценување

СамоевалуацијаСамоевалуација

Интегрална евалуацијаИнтегрална евалуација
на училиштетона училиштето

Екстерно оценувањеЕкстерно оценување



Системот на евалуацијата треба да биде
изграден со почитување на следните принципи:

 Релевантност –– предмет на евалуацијата требапредмет на евалуацијата треба
да бидат најбитните подрачја и аспекти нада бидат најбитните подрачја и аспекти на
образовниот процес, значајни од аспект на јавнообразовниот процес, значајни од аспект на јавно
прифатени образовни стандарди и преточени воприфатени образовни стандарди и преточени во
операционализирани и препознатливи индикаториоперационализирани и препознатливи индикатори
за квалитет.за квалитет.

 Корисност –– суштината на евалуацијата е да бидесуштината на евалуацијата е да биде
корисна, од неа да произлегуваат информации коикорисна, од неа да произлегуваат информации кои
помагаат во планирањето на корективни,помагаат во планирањето на корективни,
иновативни и други акции кои се во функција наиновативни и други акции кои се во функција на
унапредување и задржување на квалитетот наунапредување и задржување на квалитетот на
наставата, учењето и резултатите на учењето.наставата, учењето и резултатите на учењето.

 Релевантност –– предмет на евалуацијата требапредмет на евалуацијата треба
да бидат најбитните подрачја и аспекти нада бидат најбитните подрачја и аспекти на
образовниот процес, значајни од аспект на јавнообразовниот процес, значајни од аспект на јавно
прифатени образовни стандарди и преточени воприфатени образовни стандарди и преточени во
операционализирани и препознатливи индикаториоперационализирани и препознатливи индикатори
за квалитет.за квалитет.

 Корисност –– суштината на евалуацијата е да бидесуштината на евалуацијата е да биде
корисна, од неа да произлегуваат информации коикорисна, од неа да произлегуваат информации кои
помагаат во планирањето на корективни,помагаат во планирањето на корективни,
иновативни и други акции кои се во функција наиновативни и други акции кои се во функција на
унапредување и задржување на квалитетот наунапредување и задржување на квалитетот на
наставата, учењето и резултатите на учењето.наставата, учењето и резултатите на учењето.



Системот на евалуацијата треба да биде
изграден со почитување на следните принципи:

 Изводливост –– целта на евалуацијата треба да ецелта на евалуацијата треба да е
реална со предметот, условите, средствата, времето иреална со предметот, условите, средствата, времето и
кадарот.кадарот.

 Валидност –– евалуацијата треба да обезбедуваевалуацијата треба да обезбедува
сознанија за она што се однесува на објективен,сознанија за она што се однесува на објективен,
доверлив, јасен и употреблив начин.доверлив, јасен и употреблив начин.

 Транспарентност –– содржи програми, нивоа насодржи програми, нивоа на
програмски барања, образовни стандарди и критериумипрограмски барања, образовни стандарди и критериуми
за вреднување, оценка и консеквенци на оценки коиза вреднување, оценка и консеквенци на оценки кои
треба да бидат јасни и познати како на евалуаторот, такатреба да бидат јасни и познати како на евалуаторот, така
и на оној чија работа се евалуира и на сите останатии на оној чија работа се евалуира и на сите останати
заинтересирани актери во образовниот процес.заинтересирани актери во образовниот процес.

 Изводливост –– целта на евалуацијата треба да ецелта на евалуацијата треба да е
реална со предметот, условите, средствата, времето иреална со предметот, условите, средствата, времето и
кадарот.кадарот.

 Валидност –– евалуацијата треба да обезбедуваевалуацијата треба да обезбедува
сознанија за она што се однесува на објективен,сознанија за она што се однесува на објективен,
доверлив, јасен и употреблив начин.доверлив, јасен и употреблив начин.

 Транспарентност –– содржи програми, нивоа насодржи програми, нивоа на
програмски барања, образовни стандарди и критериумипрограмски барања, образовни стандарди и критериуми
за вреднување, оценка и консеквенци на оценки коиза вреднување, оценка и консеквенци на оценки кои
треба да бидат јасни и познати како на евалуаторот, такатреба да бидат јасни и познати како на евалуаторот, така
и на оној чија работа се евалуира и на сите останатии на оној чија работа се евалуира и на сите останати
заинтересирани актери во образовниот процес.заинтересирани актери во образовниот процес.



Системот на евалуацијата треба да биде
изграден со почитување на следните принципи:

 Етичност –– почитување на личниот интегритет напочитување на личниот интегритет на
секој од актерите чија работа е предмет на евалуација,секој од актерите чија работа е предмет на евалуација,
коректен однос помеѓу учесниците во евалуацијата,коректен однос помеѓу учесниците во евалуацијата,
водење на сметка за податоците кои се доверливи даводење на сметка за податоците кои се доверливи да
не бидат јавно соопштени, заштита на човековитене бидат јавно соопштени, заштита на човековите
права и правата на децатаправа и правата на децата

 Автономност –– наставниците, учениците,наставниците, учениците,
директорите, стручните соработници и сите другидиректорите, стручните соработници и сите други
актери на евалуацијата треба слободно од сите облициактери на евалуацијата треба слободно од сите облици
на надворешни притисоци да донесуваат одлуки,на надворешни притисоци да донесуваат одлуки,
релевантни за планирање и за употреба на резултатитерелевантни за планирање и за употреба на резултатите
од евалуацијатаод евалуацијата

 Етичност –– почитување на личниот интегритет напочитување на личниот интегритет на
секој од актерите чија работа е предмет на евалуација,секој од актерите чија работа е предмет на евалуација,
коректен однос помеѓу учесниците во евалуацијата,коректен однос помеѓу учесниците во евалуацијата,
водење на сметка за податоците кои се доверливи даводење на сметка за податоците кои се доверливи да
не бидат јавно соопштени, заштита на човековитене бидат јавно соопштени, заштита на човековите
права и правата на децатаправа и правата на децата

 Автономност –– наставниците, учениците,наставниците, учениците,
директорите, стручните соработници и сите другидиректорите, стручните соработници и сите други
актери на евалуацијата треба слободно од сите облициактери на евалуацијата треба слободно од сите облици
на надворешни притисоци да донесуваат одлуки,на надворешни притисоци да донесуваат одлуки,
релевантни за планирање и за употреба на резултатитерелевантни за планирање и за употреба на резултатите
од евалуацијатаод евалуацијата



Системот на евалуацијата треба да биде
изграден со почитување на следните принципи:

 Професионалност –– организационите, методичкитеорганизационите, методичките
и техничките аспекти на евалуацијата мора да бидат наи техничките аспекти на евалуацијата мора да бидат на
ниво на современи професионални стандарди, пониво на современи професионални стандарди, по
правило, а тоа подразбира дополнителноправило, а тоа подразбира дополнително
оспособување за планирање и реализирање наоспособување за планирање и реализирање на
евалуација и самоевалуација.евалуација и самоевалуација.

 Благовременост –– временските процеси во кои севременските процеси во кои се
вршат евалуативните активности и повратнитевршат евалуативните активности и повратните
информации за резултатите од евалуацијата треба даинформации за резултатите од евалуацијата треба да
бидат така планирани за да може да има корист оној којбидат така планирани за да може да има корист оној кој
што се евалуира и оној кој ја планирал евалуацијата одшто се евалуира и оној кој ја планирал евалуацијата од
повратните информации кои ги добиваат, односно даповратните информации кои ги добиваат, односно да
имаат време да преземат потребни корективни меркиимаат време да преземат потребни корективни мерки
или да донесат потребни одлуки.или да донесат потребни одлуки.

 Професионалност –– организационите, методичкитеорганизационите, методичките
и техничките аспекти на евалуацијата мора да бидат наи техничките аспекти на евалуацијата мора да бидат на
ниво на современи професионални стандарди, пониво на современи професионални стандарди, по
правило, а тоа подразбира дополнителноправило, а тоа подразбира дополнително
оспособување за планирање и реализирање наоспособување за планирање и реализирање на
евалуација и самоевалуација.евалуација и самоевалуација.

 Благовременост –– временските процеси во кои севременските процеси во кои се
вршат евалуативните активности и повратнитевршат евалуативните активности и повратните
информации за резултатите од евалуацијата треба даинформации за резултатите од евалуацијата треба да
бидат така планирани за да може да има корист оној којбидат така планирани за да може да има корист оној кој
што се евалуира и оној кој ја планирал евалуацијата одшто се евалуира и оној кој ја планирал евалуацијата од
повратните информации кои ги добиваат, односно даповратните информации кои ги добиваат, односно да
имаат време да преземат потребни корективни меркиимаат време да преземат потребни корективни мерки
или да донесат потребни одлуки.или да донесат потребни одлуки.



Системот на евалуацијата треба да биде
изграден со почитување на следните принципи:

 Достапност –– информациите собрани воинформациите собрани во
процесот на евалуација треба вопроцесот на евалуација треба во
употреблива форма да му бидат соопштениупотреблива форма да му бидат соопштени
на оној на кого се однесуваатна оној на кого се однесуваат

 Партиципативност –– секогаш двете странисекогаш двете страни
треба да учествуваат во донесувањето натреба да учествуваат во донесувањето на
одлуки за евалуацијата (вработените иодлуки за евалуацијата (вработените и
директорот)директорот)

 Доброволност –– важи за сите оние облици наважи за сите оние облици на
евалуација кои не се со закон пропишаниевалуација кои не се со закон пропишани

 Достапност –– информациите собрани воинформациите собрани во
процесот на евалуација треба вопроцесот на евалуација треба во
употреблива форма да му бидат соопштениупотреблива форма да му бидат соопштени
на оној на кого се однесуваатна оној на кого се однесуваат

 Партиципативност –– секогаш двете странисекогаш двете страни
треба да учествуваат во донесувањето натреба да учествуваат во донесувањето на
одлуки за евалуацијата (вработените иодлуки за евалуацијата (вработените и
директорот)директорот)

 Доброволност –– важи за сите оние облици наважи за сите оние облици на
евалуација кои не се со закон пропишаниевалуација кои не се со закон пропишани



SWOT или TOWS анализа

Добро Лошо – проблем

Се однесуваат на
организацијата
(градинката /
училиштето)

S
Силни страни

W
Слаби страни

Се однесуваат на
организацијата
(градинката /
училиштето)

S
Силни страни

W
Слаби страни

Се однесуваат на
надворешната

средина

O
Можности

T
Закани



Целта на евалуацијата
ЦелтаЦелта нана евалуацијатаевалуацијата претставувапретставува

модификацијамодификација,, усовршувањеусовршување,,
унапредувањеунапредување нана практикатапрактиката..
ЕвалуацијатаЕвалуацијата претставувапретставува основаоснова заза

интервенцијаинтервенција,, акцијаакција –– акционенакционен планплан ии
развоенразвоен планплан
Сознанијата до кои се доаѓа соСознанијата до кои се доаѓа со

евалуацијата имаат улога на коректор наевалуацијата имаат улога на коректор на
планирањето и реализацијата напланирањето и реализацијата на
понатамошните активностипонатамошните активности

ЦелтаЦелта нана евалуацијатаевалуацијата претставувапретставува
модификацијамодификација,, усовршувањеусовршување,,
унапредувањеунапредување нана практикатапрактиката..
ЕвалуацијатаЕвалуацијата претставувапретставува основаоснова заза

интервенцијаинтервенција,, акцијаакција –– акционенакционен планплан ии
развоенразвоен планплан
Сознанијата до кои се доаѓа соСознанијата до кои се доаѓа со

евалуацијата имаат улога на коректор наевалуацијата имаат улога на коректор на
планирањето и реализацијата напланирањето и реализацијата на
понатамошните активностипонатамошните активности



Тркало: методологија на самоевалуацијаТркало: методологија на самоевалуација --
превземено од Rosemarie Lausseletпревземено од Rosemarie Lausselet



Вежба 2Вежба 2

Кој/кои треба да ја
спроведува

самоевалуацијата?
Зошто?

Кој/кои треба да ја
спроведува

самоевалуацијата?
Зошто?



Сесија  2

СамоевалуацијаСамоевалуација вово
училиштеучилиште -- ИндикаториИндикатори

заза квалитетквалитет нана работатаработата
нана училиштатаучилиштата

СамоевалуацијаСамоевалуација вово
училиштеучилиште -- ИндикаториИндикатори

заза квалитетквалитет нана работатаработата
нана училиштатаучилиштата



Индикатори за квалитет на работата
на училиштата

Подрачје 1:Подрачје 1: Наставни планови и програмиНаставни планови и програми
Подрачје 2:Подрачје 2: Постигања на ученицитеПостигања на учениците
Подрачје 3:Подрачје 3: Учење и наставаУчење и настава
Подрачје 4:Подрачје 4: Поддршка на ученицитеПоддршка на учениците
Подрачје 5:Подрачје 5: Училишна климаУчилишна клима
Подрачје 6:Подрачје 6: РесурсиРесурси
Подрачје 7:Подрачје 7: Управување, раководење иУправување, раководење и

креирање политикакреирање политика

Подрачје 1:Подрачје 1: Наставни планови и програмиНаставни планови и програми
Подрачје 2:Подрачје 2: Постигања на ученицитеПостигања на учениците
Подрачје 3:Подрачје 3: Учење и наставаУчење и настава
Подрачје 4:Подрачје 4: Поддршка на ученицитеПоддршка на учениците
Подрачје 5:Подрачје 5: Училишна климаУчилишна клима
Подрачје 6:Подрачје 6: РесурсиРесурси
Подрачје 7:Подрачје 7: Управување, раководење иУправување, раководење и

креирање политикакреирање политика



Подрачје 1:Подрачје 1:
Наставни планови и програмиНаставни планови и програми

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 1.11.1
Реализација на наставните планови иРеализација на наставните планови и

програмипрограми

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 1.21.2
Квалитет на наставните планови и програмиКвалитет на наставните планови и програми

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 1.31.3
Воннаставни активностиВоннаставни активности

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 1.11.1
Реализација на наставните планови иРеализација на наставните планови и

програмипрограми

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 1.21.2
Квалитет на наставните планови и програмиКвалитет на наставните планови и програми

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 1.31.3
Воннаставни активностиВоннаставни активности



Индикатор за квалитет 1.1Индикатор за квалитет 1.1
Реализација на наставните планови и програмиРеализација на наставните планови и програми

ПрименуваниПрименувани наставни планови и програминаставни планови и програми

Информираност на родителите и ученицитеИнформираност на родителите и учениците
за наставните планови и програмиза наставните планови и програми
Информираност на родителите и ученицитеИнформираност на родителите и учениците
за наставните планови и програмиза наставните планови и програми

Прилагодување на наставните програми наПрилагодување на наставните програми на
децата со посебни образовни потребидецата со посебни образовни потреби

Избор на наставни предметиИзбор на наставни предмети

Реализација на проширени програмиРеализација на проширени програми



Индикатор за квалитет 1.2Индикатор за квалитет 1.2
Квалитет на наставните планови и програмиКвалитет на наставните планови и програми

Родова и етничка рамноправност иРодова и етничка рамноправност и
мултикултурна сензитивност вомултикултурна сензитивност во наставнитенаставните
програми и учебните помагалапрограми и учебните помагала
Интегрирање на карактеристиките иИнтегрирање на карактеристиките и
потребите на локалната средина вопотребите на локалната средина во
наставните програми и помагаланаставните програми и помагала

Интегрирање на карактеристиките иИнтегрирање на карактеристиките и
потребите на локалната средина вопотребите на локалната средина во
наставните програми и помагаланаставните програми и помагала
Интегрирање на општите (меѓупредметните)Интегрирање на општите (меѓупредметните)
цели на образованиетоцели на образованието
Влијание на наставниците и родителите врзВлијание на наставниците и родителите врз
наставните планови и програминаставните планови и програми



Индикатор за квалитет 1.3Индикатор за квалитет 1.3
Воннаставни активностиВоннаставни активности

Обем и разновидност на планираните иОбем и разновидност на планираните и
реализиранитереализираните воннаставни активностивоннаставни активности

Опфатеност на учениците соОпфатеност на учениците со
воннаставните активностивоннаставните активности
Опфатеност на учениците соОпфатеност на учениците со
воннаставните активностивоннаставните активности
Вклученост на учениците во изборот иВклученост на учениците во изборот и
планирањето на работата во воннаставнитепланирањето на работата во воннаставните
активностиактивности
АфирмирањеАфирмирање на учениците и нана учениците и на
училиштето прекуучилиштето преку воннаставнитевоннаставните
активностиактивности



Подрачје 2:Подрачје 2:
Постигања на ученицитеПостигања на учениците

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 2.12.1
Постигања на ученицитеПостигања на учениците

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 2.22.2
Задржување / осипување на ученицитеЗадржување / осипување на учениците

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 2.32.3
ПовторувањеПовторување на ученицитена учениците

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 2.12.1
Постигања на ученицитеПостигања на учениците

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 2.22.2
Задржување / осипување на ученицитеЗадржување / осипување на учениците

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 2.32.3
ПовторувањеПовторување на ученицитена учениците



Индикатор за квалитет 2.1Индикатор за квалитет 2.1
Постигања на ученицитеПостигања на учениците

Следење на постигањата на учениците од различен пол,Следење на постигањата на учениците од различен пол,
етничка припадност (и јазикот на кој се изведува наставата)етничка припадност (и јазикот на кој се изведува наставата)
по наставни предмети и по квалификациони периодипо наставни предмети и по квалификациони периоди
Подобрување на постигањата на учениците од различенПодобрување на постигањата на учениците од различен
пол, етничка припадност (и јазикот на кој се изведувапол, етничка припадност (и јазикот на кој се изведува
наставата)наставата)

Подобрување на постигањата на учениците од различенПодобрување на постигањата на учениците од различен
пол, етничка припадност (и јазикот на кој се изведувапол, етничка припадност (и јазикот на кој се изведува
наставата)наставата)
Идентификација на учениците со тешкотии во учењето, наИдентификација на учениците со тешкотии во учењето, на
надарените ученици и на учениците со посебни образовнинадарените ученици и на учениците со посебни образовни
потребипотреби
Подобрување на постигањата на учениците преку редовнатаПодобрување на постигањата на учениците преку редовната
и дополнителната/додатната наставаи дополнителната/додатната настава
Следење на постигањата на учениците при премин од еденСледење на постигањата на учениците при премин од еден
во друг циклус и едно и друго ниво на образованиево друг циклус и едно и друго ниво на образование



Индикатор за квалитет 2.2Индикатор за квалитет 2.2
Задржување / осипување на ученицитеЗадржување / осипување на учениците

Опфат на ученицитеОпфат на учениците

Редовност во наставатаРедовност во наставатаРедовност во наставатаРедовност во наставата

Осипување на ученицитеОсипување на учениците

Премин на ученици од едно во другоПремин на ученици од едно во друго
училиштеучилиште



Индикатор за квалитет 2.3Индикатор за квалитет 2.3
Повторување на ученицитеПовторување на учениците

Учениците што не јаУчениците што не ја
завршуваат учебната годиназавршуваат учебната година

Учениците што не јаУчениците што не ја
завршуваат учебната годиназавршуваат учебната година



Подрачје 3:Подрачје 3: Учење и наставаУчење и настава
ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 3.13.1

Планирање на наставницитеПланирање на наставниците
ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 3.23.2

Наставен процесНаставен процес
ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 3.33.3

Искуства на учениците од учењетоИскуства на учениците од учењето
ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 3.43.4

Задоволување на потребите на ученицитеЗадоволување на потребите на учениците
ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 3.53.5

Оценувањето како дел од наставатаОценувањето како дел од наставата
ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 3.63.6

Известување за напредокот на ученицитеИзвестување за напредокот на учениците

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 3.13.1
Планирање на наставницитеПланирање на наставниците

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 3.23.2
Наставен процесНаставен процес

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 3.33.3
Искуства на учениците од учењетоИскуства на учениците од учењето

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 3.43.4
Задоволување на потребите на ученицитеЗадоволување на потребите на учениците

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 3.53.5
Оценувањето како дел од наставатаОценувањето како дел од наставата

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 3.63.6
Известување за напредокот на ученицитеИзвестување за напредокот на учениците



Сесија  3

СамоевалуацијаСамоевалуација вово
училиштеучилиште -- ИндикаториИндикатори

заза квалитетквалитет нана работатаработата
нана училиштатаучилиштата

СамоевалуацијаСамоевалуација вово
училиштеучилиште -- ИндикаториИндикатори

заза квалитетквалитет нана работатаработата
нана училиштатаучилиштата



Индикатор за квалитет 3.1Индикатор за квалитет 3.1
Планирања на наставницитеПланирања на наставниците

ПоддршкаПоддршка и следење на планирањатаи следење на планирањата
на наставницитена наставниците

Индивидуални планирања наИндивидуални планирања на
наставницитенаставниците
Индивидуални планирања наИндивидуални планирања на
наставницитенаставниците
Размена на искуства и информацииРазмена на искуства и информации
при планирањетопри планирањето
Распоред на часовиРаспоред на часови



Индикатор за квалитет 3.2Индикатор за квалитет 3.2
Наставен процесНаставен процес

Користени наставни форми и методиКористени наставни форми и методи

Избор на задачи, активности иИзбор на задачи, активности и
ресурсиресурси
Избор на задачи, активности иИзбор на задачи, активности и
ресурсиресурси
ИнтеракцијаИнтеракција меѓумеѓу наставниците инаставниците и
ученицитеучениците
Приодот на наставникот конПриодот на наставникот кон
ученицитеучениците
СледењеСледење на наставниотна наставниот процеспроцес



Индикатор за квалитет 3.Индикатор за квалитет 3.33
Искуства на учениците од учењетоИскуства на учениците од учењето

Средина за учењеСредина за учење

Атмосфера за учењеАтмосфера за учење

Поттикнување на учениците заПоттикнување на учениците за
преземање одговорностпреземање одговорност
Интеракција на ученицитеИнтеракција на учениците ––
меѓусебно и со возрасните вомеѓусебно и со возрасните во
училиштетоучилиштето



Индикатор за квалитет 3.4Индикатор за квалитет 3.4
Задоволување на потребите на ученицитеЗадоволување на потребите на учениците

Идентификување на образовнитеИдентификување на образовните
потреби на ученицитепотреби на учениците
Идентификување на образовнитеИдентификување на образовните
потреби на ученицитепотреби на учениците

Почитување на различните потребиПочитување на различните потреби
на учениците во наставатана учениците во наставата



Индикатор за квалитет 3.5Индикатор за квалитет 3.5
Оценувањето како дел од наставатаОценувањето како дел од наставата

Училишна политика заУчилишна политика за
оценувањетооценувањето

Методи и форми на оценувањеМетоди и форми на оценување

Користење на информациите одКористење на информациите од
оценувањето во наставатаоценувањето во наставата



Индикатор за квалитет 3.6Индикатор за квалитет 3.6
Известување за напредокот на ученицитеИзвестување за напредокот на учениците

Известување на родителите заИзвестување на родителите за
напредокот на ученицитенапредокот на учениците
Известување на родителите заИзвестување на родителите за
напредокот на ученицитенапредокот на учениците



Подрачје 4:Подрачје 4:
Поддршка на ученицитеПоддршка на учениците
ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 4.14.1

Севкупна грижа за ученицитеСевкупна грижа за учениците
ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 4.24.2

Здравје на ученицитеЗдравје на учениците
ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 4.34.3

Советодавна помош за понатамошноСоветодавна помош за понатамошно
образование на ученицитеобразование на учениците

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 4.44.4
Следење на напредокот на ученицитеСледење на напредокот на учениците

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 4.14.1
Севкупна грижа за ученицитеСевкупна грижа за учениците

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 4.24.2
Здравје на ученицитеЗдравје на учениците

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 4.34.3
Советодавна помош за понатамошноСоветодавна помош за понатамошно

образование на ученицитеобразование на учениците
ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 4.44.4

Следење на напредокот на ученицитеСледење на напредокот на учениците



Индикатор за квалитет 4.1Индикатор за квалитет 4.1
Севкупна грижа за ученицитеСевкупна грижа за учениците

Заштита од физички повреди иЗаштита од физички повреди и
елементарни непогодиелементарни непогоди
Превенција од насилствоПревенција од насилство
Заштита од пушење, алкохол и дрогаЗаштита од пушење, алкохол и дрогаЗаштита од пушење, алкохол и дрогаЗаштита од пушење, алкохол и дрога
Квалитет на достапната хранаКвалитет на достапната храна
Поддршка на учениците со телесниПоддршка на учениците со телесни
пречки во развојотпречки во развојот
Грижа за ученици од социјалноГрижа за ученици од социјално
загрозени семејствазагрозени семејства



Индикатор за квалитет 4.2Индикатор за квалитет 4.2
Здравје на учениците (и сите вработени)Здравје на учениците (и сите вработени)

Хигиена и заштита од болестиХигиена и заштита од болестиХигиена и заштита од болестиХигиена и заштита од болести

Грижа за ученициГрижа за ученици со здравственисо здравствени
проблемипроблеми



Индикатор за квалитет 4.3Индикатор за квалитет 4.3
Соодветна помош за понатамошноСоодветна помош за понатамошно
образование на ученицитеобразование на учениците

ПомагањеПомагање при избор на занимањето /при избор на занимањето /
институцијата за понатамошноинституцијата за понатамошно
образование, доусовршување илиобразование, доусовршување или
вработувањевработување

ПомагањеПомагање при избор на занимањето /при избор на занимањето /
институцијата за понатамошноинституцијата за понатамошно
образование, доусовршување илиобразование, доусовршување или
вработувањевработување
Грижа за ученициГрижа за ученици со емоционалнисо емоционални
потешкотиипотешкотии



Индикатор за квалитет 4.4Индикатор за квалитет 4.4
Следење на напредокот на ученицитеСледење на напредокот на учениците

Водење евиденција заВодење евиденција за
индивидуалниот напредокиндивидуалниот напредок нана
ученицитеучениците

Водење евиденција заВодење евиденција за
индивидуалниот напредокиндивидуалниот напредок нана
ученицитеучениците

Анализа на напредокот на ученицитеАнализа на напредокот на учениците
по паралелкипо паралелки



Сесија  4

СамоевалуацијаСамоевалуација вово
училиштеучилиште -- ИндикаториИндикатори

заза квалитетквалитет нана работатаработата
нана училиштатаучилиштата

СамоевалуацијаСамоевалуација вово
училиштеучилиште -- ИндикаториИндикатори

заза квалитетквалитет нана работатаработата
нана училиштатаучилиштата



Подрачје 5:Подрачје 5: Училишна климаУчилишна клима

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 5.15.1
Училишна клима и односи во училиштетоУчилишна клима и односи во училиштето

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 5.25.2
Промовирање на постигањата на учениците иПромовирање на постигањата на учениците и

училиштетоучилиштето
ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 5.35.3

Еднаквост и правичностЕднаквост и правичност
ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 5.45.4

Партнерски однос со родителите, со локалната иПартнерски однос со родителите, со локалната и
деловната заедницаделовната заедница

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 5.15.1
Училишна клима и односи во училиштетоУчилишна клима и односи во училиштето

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 5.25.2
Промовирање на постигањата на учениците иПромовирање на постигањата на учениците и

училиштетоучилиштето
ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 5.35.3

Еднаквост и правичностЕднаквост и правичност
ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 5.45.4

Партнерски однос со родителите, со локалната иПартнерски однос со родителите, со локалната и
деловната заедницаделовната заедница



Индикатор за квалитет 5.1Индикатор за квалитет 5.1
Училишна клима и односи во училиштетоУчилишна клима и односи во училиштето

Углед / имиџ на училиштетоУглед / имиџ на училиштето
Кодекс на однесувањеКодекс на однесување
Здрава училишна климаЗдрава училишна клима
Поведение и дисциплина воПоведение и дисциплина во
училиштетоучилиштето
Поведение и дисциплина воПоведение и дисциплина во
училиштетоучилиштето
Партиципација на учениците воПартиципација на учениците во
решавањето проблемирешавањето проблеми и донесувањеи донесување
одлукиодлуки



Индикатор за квалитет 5.2Индикатор за квалитет 5.2
Промовирање на постигањата на ученицитеПромовирање на постигањата на учениците

Промовирање на личните постигањаПромовирање на личните постигања
на ученицитена учениците

Промовирање на постигањата воПромовирање на постигањата во
име на училиштетоиме на училиштето



Индикатор за квалитет  5.3Индикатор за квалитет  5.3
Еднаквост и правичностЕднаквост и правичност

Познавање на правата на децатаПознавање на правата на децата

Еднаков и правичен третман наЕднаков и правичен третман на
сите ученицисите ученици
Еднаков и правичен третман наЕднаков и правичен третман на
сите ученицисите ученици

Прифаќање и промовирање наПрифаќање и промовирање на
мултикултурализмотмултикултурализмот



Индикатор за квалитет  5.4Индикатор за квалитет  5.4
Партнерски однос со родителите, соПартнерски однос со родителите, со
локалната и деловната срединалокалната и деловната средина

Соработка на училиштето соСоработка на училиштето со
родителитеродителите
Соработка на училиштето соСоработка на училиштето со
локалната заедницалокалната заедница
Соработка на училиштето соСоработка на училиштето со
локалната заедницалокалната заедница

Соработка на училиштето соСоработка на училиштето со
деловната заедница и граѓанскитеделовната заедница и граѓанските
здруженијаздруженија



Подрачје 6:Подрачје 6: РесурсиРесурси

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 6.16.1
Сместување и просторни капацитетиСместување и просторни капацитети

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 6.26.2
Наставни средства и материјалиНаставни средства и материјали

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 6.36.3
Обезбедување на потребниот наставен кадарОбезбедување на потребниот наставен кадар

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 6.46.4
Следење на развојните потреби на наставниот кадарСледење на развојните потреби на наставниот кадар

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 6.56.5
Финансиско работење во училиштетоФинансиско работење во училиштето

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 6.16.1
Сместување и просторни капацитетиСместување и просторни капацитети

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 6.26.2
Наставни средства и материјалиНаставни средства и материјали

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 6.36.3
Обезбедување на потребниот наставен кадарОбезбедување на потребниот наставен кадар

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 6.46.4
Следење на развојните потреби на наставниот кадарСледење на развојните потреби на наставниот кадар

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 6.56.5
Финансиско работење во училиштетоФинансиско работење во училиштето



Индикатор за квалитет 6.1Индикатор за квалитет 6.1
Сместување и просторни капацитетиСместување и просторни капацитети

ПросторниПросторни условиуслови

Искористеност на просторнитеИскористеност на просторните
капацитетикапацитети



Индикатор за квалитет  6.2Индикатор за квалитет  6.2
Наставни средства и материјалиНаставни средства и материјали

Опременост на училиштето соОпременост на училиштето со
стручна литература и наставнистручна литература и наставни
средства и помагаласредства и помагала

Опременост на училиштето соОпременост на училиштето со
стручна литература и наставнистручна литература и наставни
средства и помагаласредства и помагала
УчилишнаУчилишна библиотекабиблиотека

Потрошен материјалПотрошен материјал



Индикатор за квалитет  6.3Индикатор за квалитет  6.3
Обезбедување на потребниот наставен кадарОбезбедување на потребниот наставен кадар

Број на вработени и соодветностБрој на вработени и соодветност
на наставниот кадарна наставниот кадар
ЕфективностЕфективност и распоредување наи распоредување на
кадароткадарот
ЕфективностЕфективност и распоредување наи распоредување на
кадароткадарот
Стручната служба како поддршкаСтручната служба како поддршка
на наставниот кадарна наставниот кадар



Индикатор за квалитет 6.4Индикатор за квалитет 6.4
Следење на развојните потреби наСледење на развојните потреби на
наставниот кадарнаставниот кадар

Професионален развој наПрофесионален развој на
наставниците ( и сите вработени)наставниците ( и сите вработени)
Професионален развој наПрофесионален развој на
наставниците ( и сите вработени)наставниците ( и сите вработени)



Индикатор за квалитет 6.5Индикатор за квалитет 6.5
Финансиско работење во училиштетоФинансиско работење во училиштето

Постапки со кои се обезбедуваПостапки со кои се обезбедува
почитување на законскатапочитување на законската
регулатива за финансиско работењерегулатива за финансиско работење

Постапки со кои се обезбедуваПостапки со кои се обезбедува
почитување на законскатапочитување на законската
регулатива за финансиско работењерегулатива за финансиско работење

Транспарентност во планирањето иТранспарентност во планирањето и
трошењето на училишниот буџеттрошењето на училишниот буџет



Подрачје 7:Подрачје 7: Управување,Управување,
раководење и креирање политикараководење и креирање политика

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 7.17.1
Управување и раководење со училиштетоУправување и раководење со училиштето

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 7.27.2
Цели и креирање на училишната политикаЦели и креирање на училишната политика

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 7.37.3
Развојно планирањеРазвојно планирање

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 7.17.1
Управување и раководење со училиштетоУправување и раководење со училиштето

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 7.27.2
Цели и креирање на училишната политикаЦели и креирање на училишната политика

ИндикаторИндикатор заза квалитетквалитет 7.37.3
Развојно планирањеРазвојно планирање



Индикатор за квалитет 7.1Индикатор за квалитет 7.1
Управување и раководење со училиштетоУправување и раководење со училиштето

Управување со училиштетоУправување со училиштето

Раководење со училиштетоРаководење со училиштето
(менаџерски нивоа(менаџерски нивоа –– директор,директор,
претседатели на стручни активи,претседатели на стручни активи,
одделенски / класни раководители)одделенски / класни раководители)



Индикатор за квалитет 7.2Индикатор за квалитет 7.2
цели и креирање на училишната политикацели и креирање на училишната политика

Јасност и соодветност на целитеЈасност и соодветност на целите
(СМАРТ)(СМАРТ)

Процедури за креирање наПроцедури за креирање на
училишната политикаучилишната политика



Индикатор за квалитет 7.3Индикатор за квалитет 7.3
Развојно планирање во училиштетоРазвојно планирање во училиштето

Цели на развојното планирањеЦели на развојното планирање
Професионален развој / стручноПрофесионален развој / стручно
усовршувањена човечките ресурсиусовршувањена човечките ресурси
Професионален развој / стручноПрофесионален развој / стручно
усовршувањена човечките ресурсиусовршувањена човечките ресурси
МатеријалноМатеријално –– технички средстватехнички средства
ИнфраструктураИнфраструктура



Самоевалуацијата ги опфаќаСамоевалуацијата ги опфаќа
следниве областиследниве области

1. Организација и реализација на1. Организација и реализација на
наставата и учењетонаставата и учењето

2. Постигања на учениците2. Постигања на учениците
3. Професионален развој на3. Професионален развој на

наставниците, стручните соработницинаставниците, стручните соработници
и раководниот кадари раководниот кадар

4. Управување и раководење4. Управување и раководење
5. Комуникации и односи со јавноста5. Комуникации и односи со јавноста
6. Училишна клима и култура6. Училишна клима и култура
7. Соработка со родителите и со7. Соработка со родителите и со

локалната срединалокалната средина

1. Организација и реализација на1. Организација и реализација на
наставата и учењетонаставата и учењето

2. Постигања на учениците2. Постигања на учениците
3. Професионален развој на3. Професионален развој на

наставниците, стручните соработницинаставниците, стручните соработници
и раководниот кадари раководниот кадар

4. Управување и раководење4. Управување и раководење
5. Комуникации и односи со јавноста5. Комуникации и односи со јавноста
6. Училишна клима и култура6. Училишна клима и култура
7. Соработка со родителите и со7. Соработка со родителите и со

локалната срединалокалната средина



СамоевалуацијаСамоевалуација
Самоевалуацијата се спроведува наСамоевалуацијата се спроведува на
крајот на секоја втора наставнакрајот на секоја втора наставна
година (се пишува извештајот)година (се пишува извештајот)
Самоевалуацијата се спроведува воСамоевалуацијата се спроведува во
три фази:три фази:
 Подготвителна фазаПодготвителна фаза
 Фаза на реализацијаФаза на реализација
 Фаза на известување и усвојувањеФаза на известување и усвојување

Самоевалуацијата се спроведува наСамоевалуацијата се спроведува на
крајот на секоја втора наставнакрајот на секоја втора наставна
година (се пишува извештајот)година (се пишува извештајот)
Самоевалуацијата се спроведува воСамоевалуацијата се спроведува во
три фази:три фази:
 Подготвителна фазаПодготвителна фаза
 Фаза на реализацијаФаза на реализација
 Фаза на известување и усвојувањеФаза на известување и усвојување



Котлер и Армстронг
Односите со јавноста вклучуваат изградба наОдносите со јавноста вклучуваат изградба на

добри односи со различни делови на јавноста,добри односи со различни делови на јавноста,
врз принципот на поволен публицитет, изградбаврз принципот на поволен публицитет, изградба
на солиден корпорациски имиџ и решавање илина солиден корпорациски имиџ и решавање или

спречување на несакани појави, гласини,спречување на несакани појави, гласини,
приказни или настаниприказни или настани

Основни средства на односите со јавноста се:Основни средства на односите со јавноста се:
 Односи со медиумитеОдноси со медиумите
 ПублицитетПублицитет
 Организациско (училишно) комуницирањеОрганизациско (училишно) комуницирање
 ЛобирањеЛобирање
 СоветувањеСоветување

Односите со јавноста вклучуваат изградба наОдносите со јавноста вклучуваат изградба на
добри односи со различни делови на јавноста,добри односи со различни делови на јавноста,

врз принципот на поволен публицитет, изградбаврз принципот на поволен публицитет, изградба
на солиден корпорациски имиџ и решавање илина солиден корпорациски имиџ и решавање или

спречување на несакани појави, гласини,спречување на несакани појави, гласини,
приказни или настаниприказни или настани

Основни средства на односите со јавноста се:Основни средства на односите со јавноста се:
 Односи со медиумитеОдноси со медиумите
 ПублицитетПублицитет
 Организациско (училишно) комуницирањеОрганизациско (училишно) комуницирање
 ЛобирањеЛобирање
 СоветувањеСоветување



Основните функции наОсновните функции на
односите со јавностаодносите со јавноста

Информирачка функцијаИнформирачка функција
(да ги претстави достигнувањата на(да ги претстави достигнувањата на

училиштето)училиштето)
ППрестижна функцијарестижна функција

(да изгради предност на училиштето, во однос(да изгради предност на училиштето, во однос
на другите)на другите)

Предрекламна функцијаПредрекламна функција
(„да го подготви теренот“ за нејзино(„да го подготви теренот“ за нејзино
прифаќањеприфаќање –– создавање на клима)создавање на клима)

Информирачка функцијаИнформирачка функција
(да ги претстави достигнувањата на(да ги претстави достигнувањата на

училиштето)училиштето)
ППрестижна функцијарестижна функција

(да изгради предност на училиштето, во однос(да изгради предност на училиштето, во однос
на другите)на другите)

Предрекламна функцијаПредрекламна функција
(„да го подготви теренот“ за нејзино(„да го подготви теренот“ за нејзино
прифаќањеприфаќање –– создавање на клима)создавање на клима)



Основните функции наОсновните функции на
односите со јавностаодносите со јавноста

Привлекувачка функцијаПривлекувачка функција
(трајно да гопривлекува и задржува интересот на(трајно да гопривлекува и задржува интересот на

јавноста / околината кон училиштето)јавноста / околината кон училиштето)
Бариерна функцијБариерна функцијаа

(да се оградува од конкуренцијата и определени(да се оградува од конкуренцијата и определени
негативни појави во општеството)негативни појави во општеството)

Корегирачка функцијаКорегирачка функција
(да ги демантира лажните гласини и изјави што се(да ги демантира лажните гласини и изјави што се
однесуваат на работењето на училиштето и да јаоднесуваат на работењето на училиштето и да ја

убеди јавноста за грижата за интересите наубеди јавноста за грижата за интересите на
луѓето и поширокото окружување )луѓето и поширокото окружување )

Привлекувачка функцијаПривлекувачка функција
(трајно да гопривлекува и задржува интересот на(трајно да гопривлекува и задржува интересот на

јавноста / околината кон училиштето)јавноста / околината кон училиштето)
Бариерна функцијБариерна функцијаа

(да се оградува од конкуренцијата и определени(да се оградува од конкуренцијата и определени
негативни појави во општеството)негативни појави во општеството)

Корегирачка функцијаКорегирачка функција
(да ги демантира лажните гласини и изјави што се(да ги демантира лажните гласини и изјави што се
однесуваат на работењето на училиштето и да јаоднесуваат на работењето на училиштето и да ја

убеди јавноста за грижата за интересите наубеди јавноста за грижата за интересите на
луѓето и поширокото окружување )луѓето и поширокото окружување )



Цели на односи со јавноста

Да се подобри разбирањето соДа се подобри разбирањето со
вработените, учениците, родителитевработените, учениците, родителите
на учениците и локалната ина учениците и локалната и
пошироката општествена срединапошироката општествена средина
Да се влијае врз јавното мислењеДа се влијае врз јавното мислење
Да се изгради сопствен идентитетДа се изгради сопствен идентитет --

имиџимиџ
Да се обезбеди подоброДа се обезбеди подобро

информирање на јавностаинформирање на јавноста

Да се подобри разбирањето соДа се подобри разбирањето со
вработените, учениците, родителитевработените, учениците, родителите
на учениците и локалната ина учениците и локалната и
пошироката општествена срединапошироката општествена средина
Да се влијае врз јавното мислењеДа се влијае врз јавното мислење
Да се изгради сопствен идентитетДа се изгради сопствен идентитет --

имиџимиџ
Да се обезбеди подоброДа се обезбеди подобро

информирање на јавностаинформирање на јавноста



Зошто се важни односите со
јавноста?

За добивање на повратна информација одЗа добивање на повратна информација од
јавностајавноста
За преиспитување на достигнувањата наЗа преиспитување на достигнувањата на

оручилиштетооручилиштето
За корекција на активностите на училиштетоЗа корекција на активностите на училиштето
За подобрување на работата на училиштетоЗа подобрување на работата на училиштето
За согледување на нештата од друг аспектЗа согледување на нештата од друг аспект
За искористување на критиките и жалбите заЗа искористување на критиките и жалбите за

обезбедување на подобри воспитнообезбедување на подобри воспитно--
образовни услугиобразовни услуги

За добивање на повратна информација одЗа добивање на повратна информација од
јавностајавноста
За преиспитување на достигнувањата наЗа преиспитување на достигнувањата на

оручилиштетооручилиштето
За корекција на активностите на училиштетоЗа корекција на активностите на училиштето
За подобрување на работата на училиштетоЗа подобрување на работата на училиштето
За согледување на нештата од друг аспектЗа согледување на нештата од друг аспект
За искористување на критиките и жалбите заЗа искористување на критиките и жалбите за

обезбедување на подобри воспитнообезбедување на подобри воспитно--
образовни услугиобразовни услуги



Интерни односи со
јавноста

Интерните односи со јавностаИнтерните односи со јавноста
најчесто се изведуваат прекунајчесто се изведуваат преку
следните форми, методи или начини:следните форми, методи или начини:
СостаноциСостаноци
ББилтениилтени
ПисмаПисма
Интерен медиумИнтерен медиум (весник, леток,(весник, леток,

брошура и сл.)брошура и сл.)
Лични средбиЛични средби –– на барање илина барање или

самоиницијативнисамоиницијативни

Интерните односи со јавностаИнтерните односи со јавноста
најчесто се изведуваат прекунајчесто се изведуваат преку
следните форми, методи или начини:следните форми, методи или начини:
СостаноциСостаноци
ББилтениилтени
ПисмаПисма
Интерен медиумИнтерен медиум (весник, леток,(весник, леток,

брошура и сл.)брошура и сл.)
Лични средбиЛични средби –– на барање илина барање или

самоиницијативнисамоиницијативни



Постојат различни методи заПостојат различни методи за
оддржување на екстерните односиоддржување на екстерните односи

со јавностасо јавноста
Прес соопштенијаПрес соопштенија
Прес конференцииПрес конференции
Соработка со медиумитеСоработка со медиумите
ЛобирањеЛобирање
Конференции и изложбиКонференции и изложби
ПубликацииПубликации
Фотографии и видео записиФотографии и видео записи
Плакати и билбордиПлакати и билборди
Работа со целни групиРабота со целни групи

Прес соопштенијаПрес соопштенија
Прес конференцииПрес конференции
Соработка со медиумитеСоработка со медиумите
ЛобирањеЛобирање
Конференции и изложбиКонференции и изложби
ПубликацииПубликации
Фотографии и видео записиФотографии и видео записи
Плакати и билбордиПлакати и билборди
Работа со целни групиРабота со целни групи


