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"Ние ја држиме иднината во наши раце. Заедно, ние мора да се осигураме дека 

нашите внуци нема да мора да се прашуваат зошто ние не успеавме да ја направиме 

вистинската работа, и да дозволиме да ги трпат последиците ". 

 

Генералниот секретар на ОН, Бан Ки-Мун, 2007 година 
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Вовед 

 

Одржливиот развој е парадигма за размислување за иднината каде што 

еколошките, социјалните и економските размислувања се избалансирани во потрагата 

по развој и подобрен квалитет на животот. Овие три сфери - општество, животна 

средина и економија - се испреплетени. На пример, просперитетното општество се 

потпира на здрава животна средина за да обезбеди храна и ресурси, безбедна вода за 

пиење и чист воздух за своите граѓани. Парадигмата на одржливост е се разликува од 

претходната парадигма за економски развој која наштети и резултираше со социјални и 

еколошки последици. До неодамна овие последици се сметаа за неизбежни и 

неприфатливи.  
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1. ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 

1.1. Што е одржлив развој 

Според извештајот на Светската комисија за одржлив развој (СКОР – WCSD), 

познат како Брутланд (Brundtland) извештај „Нашата заедничка иднина“ (WCED, 1987), 

одржливиот развој го означува преку способноста на „човештвото да  обезбеди 

задоволување на потребите на сегашната генерација без да ги загрози идните 

генерации во задоволување на нивните потреби“. На овој начин извештајот укажува 

дека е неопходно да се гледа подалеку од денешните потреби и краткорочни ефекти од 

одлуките што се донесени денес.  

Преокупацијата со одржливиот развој продолжи на Самитот во Рио во 1992 

година со потпишување на Агендата 21. Посветеноста беше обновена и на Самитот за 

одржлив развој во Јоханесбург во 2002 (Рио+10). Во 2012 процесот од Рио ќе слави 20-

годишнина, а дефиницијата на ОР се развива и понатаму. Еволуцијата на ОР е 

проследена со обиди да се развие јасен поим за него. Сепак, дојдено е до сознание дека 

дефинирањето на ОР е всушност имплементирање на ОР. Денес, поимот одржливост е 

цврсто вграден во јазикот на развојот – локално, глобално и на секое ниво помеѓу, но, 

според неколку автори, популарноста на поимот е проследена повеќе со вербална 

поддршка отколку со практична имплементација (Gibson et al. 2005). Уште повеќе, 

практиката на сите нивоа во најголема мерка сè уште ја следи доминантната агенда на 

економскиот развој. Потешкотиите за да се применат принципите на ОР произлегуваат 

од потребата за фундаментални промени на вредностите и перцепциите, но, исто така, и 

од политичките и административните структури. 

 

1.2. Образование за одржлив развој 

Корените на образованието за одржлив развој (ООР) може да следат наназад 

до раните 1970, но, формалното установување на ООР се случи на Конференцијата за 

животна средина и развој на Обединетите Нации (UNCED) во Рио де Жанеиро во 1992 г. 

Меѓу другите значајни публикации на оваа Конференција произлезе и договорот 

,,Агенда 21‘‘ кој дава сеопфатен план на активности што треба да се преземат на 

глобално, национално и на локално ниво од агенциите на ОН, владите и водечките 
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организации и мрежи за да се намали човековото влијание врз природната животна 

средина. Трите договори: „Агендата 21“, Декларацијата од Рио за животна средина и 

развој и Изјавата за принципите за одржливо управување со шуми, беа усвоени од 178 

влади. Комисијата за одржлив развој (КОР – CSD) беше создадена во декември 1992 г. за 

да обезбеди ефективно проследување на Конференцијата и следење и известување за 

имплементација на мултилатералните договори за животната средина.    

Поглавјето 36 од Агендата 21 се однесува на образованието, обуката и јавната 

свест. УНЕСКО беше назначен за менаџер на активностите за ООР за да ги третира 

четирите општи цели (http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_ agenda21_36.shtml):  

 да го промовира и да го подобрува квалитетот на образованието – целта е 

да се рефокусира учењето за цел живот со усвојување на знаења, вештини 

и вредности што им се потребни на луѓето за да го подобрат квалитетот на 

својот живот;  

 да ги реориентира курикулумите – од претшколско до универзитетско 

ниво, образованието мора да биде преобмислено и преформулирано за да 

биде носител на знаењето, на моделите на размислување и на вредностите 

потребни да се изгради одржлив свет;   

 да ја подигне јавната свест за концептот на одржлив развој – ова ќе 

овозможи да се развие просветлено, активно и одговорно граѓанство 

локално, национално и интернационално; и  

 да обучи работна сила – продолжително техничко и стручно образование 

на директорите и работниците, особено оние во трговијата и индустријата, 

ќе биде збогатено за да ги оспособи да ги усвојат одржливите методи на 

производство и потрошувачка. 

Со цел да го стави ООР во фокусот на вниманието на владите и јавноста, 

Обединетите нации прогласија Декада на образование за одржлив развој (ДООР – 

DESD). Резолуцијата 57/254 за ДООР (2005–2014) беше усвоена од Генералното 

собрание на Обединетите нации во декември 2002, кратко по Светскиот самит за 

одржлив развој (Рио+10) што беше одржан во Јоханесбург во август/септември истата 

година. Основната визија на Декадата е свет во кој секој има можност да има корист од 

образованието, да ги учи вредностите, однесувањата и животните стилови потребни за 

одржлив развој и за позитивна општествена трансформација. ДООР промовира 
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разбирлив развој и имплементација на ООР на сите географски скали (локално, 

национално, регионално и меѓународно) со вклучување на широк спектар на засегнати 

страни. На почетокот на Декадата, оваа визија беше пренесена во четири оперативни 

цели:  

1) Oлеснување на вмрежување, поврзување, размена и интеракција помеѓу 

засегнатите страни на ООР;  

2) Поттикнување на повисок квалитет на настава и учење во ООР;  

3) Помагање на напредокот на земјите кон постигнување на милениумските 

развојни цели; и  

4) Обезбедување на нови можности на земјите да го инкорпорираат ООР во 

своите образовните реформи. 

Образованието е предуслов за постигнување на одржлив развој. Образованието 

за одржлив развој ja развива и зголемува способноста на индивидуата, групата, 

заедницата, организацијата и земјите да размислуваат и избираат за одржлив развој. 

OOР влијае на начинот на размислување на луѓето и им овозможува да го направат 

нашиот свет посигурен, здрав и просперитетен  со цел да се  подобри квалитетот на 

животот. Развива критичко мислење и поттикнува свест при истражување на нови визии 

и концепти. 

 За да имаме одржлива животна средина и одговорно општество мора да се 

разгледа и да се земе предвид што треба луѓето да знаат и што можат да направат за да 

постигне подобра одржливост. 

Образованието за одржлив развој не претставува само проширување на 

еколошкото образование на социјални и економски аспекти, туку треба да претставува 

цврста поврзаност помеѓу политичкото образование, глобалното учење, еколошкото 

образование и здравственото воспитување. 

 Еден од клучните заклучоци на Светската конференција за одржлив развој во 

Јоханесбург, 2002 година, е нагласувањето на потребата да се интегрира одржливиот 

развој во образовните системи на сите нивоа на образование, за да може таквото 

образование да биде од полза на сите понатамошни промени. Образованието за 

животна средина е суштинска основа за разбирање на сите принципи на одржлив 

развој. Филозофија на образование за одржлив развој има за цел подобрување на 

начинот на производство и потрошувачка и развој на технологии кои ќе можат да го 
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подобрат квалитетот на животната средина. Светската конференција за одржлив развој 

како најважни принципи промовираше: 

1. Економски, еколошки и социјални проблеми се составен дел на концептот 

на одржлив развој. 

2. Образованието за одржлив развој треба да биде интердисциплинарно 

образование кое почива на сеопфатен и глобален пристап.  

3. Наставниците треба да поттикнуваат критичко мислење на учениците за 

развивање на нивната визија за одржлив развој.  

4. Одржливиот развој треба да биде вклучен во сите нивоа на образовнието. 

5. Образованието е процес кој трае цел живот. 

6. Образованието треба да ги оспособува луѓето да тежнеат за позитивни 

промени во животната средина. 

Во текот на образованието мораме да дознаеме што треба да се направи за да 

се сочуваат воздухот, водата, земјиштето и биодиверзитетот, за идните генерации да 

добијат во наследството она што и ние го имавме. Таквото постапување не обврзува и 

на етички принципи. Секој економски раст во иднина мора да биде базиран на знаење и 

да биде во хармонија со одржливиот развој на општеството. Да претставува основна цел 

која треба да биде интегрирана во образовни програми на сите нивоа на образование 

(прешколско, основно, средно и високо). 

Обединетите нации во оваа смисла се залагаат за поттикнување и интегрирање 

на принципите, вредностите и практиката на одржливиот развој во сите аспекти на 

образованието и учењето, промовирајќи Декада за образование за одржлив развој 

(2005-2014), за да се спроведат на глобално ниво сите потребни активности со цел да се 

зајакне оваа идеја.  

 Економската комисија на Обединетите нации за Европа (UNECE) одобри 

Стратегија за воведување на одржлив развој во образовниот систем на средбата на 

министрите за образование и животна средина во Вилниус (17-18 март 2005 година). 

 Стратегија за образование за одржлив развој е изготвена врз основа на 

искуствата на земјите од регионот, но и врз основа на светските искуства. Исто така, 

нејзините одредби во тоа време се усогласени со Рамковните насоки за имплементација 

на Декадата за одржлив развој на ООН, иницирана од УНЕСКО.  
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 Оваа Стратегија треба да помогне во воведувањето на концептот на 

образование за одржлив развој како и неговото промовирање во рамките на секоја 

држава и да помогне во остварувањето на заедничка визија. 

 Неопходно е да се направат одредени промени со цел да се обезбедат 

соодветни услови за имплементација на образованието за одржлив развој на што 

поефикасен начин. Меѓу другото, образовниот систем треба да се подобри за 

обезбедување на услови неопходни за примена на интердисциплинарниот концепт на 

образование за одржлив развој. Исто така, потребно е да се обезбеди институционална 

и материјална поддршка за воведување на овој вид на образование. 

 Стратегијата содржи насоки кои треба да им послужат на владите при 

креирањето на секторската политика и процедури кои ќе придонесат за интеграција на 

одржливиот развој во процесот на образованието, со многу учество на наставниот кадар 

и другите заинтересирани страни. 

Стратегијата служи како флексибилна рамка за имплементација на ООР во 

земјите од регионот на UNECE, кој истовремено ги цени приоритетите и иницијативите 

специфични за секоја од земјите-членки. Поддржува меѓусекторска соработка и учество 

на сите заинтересирани страни. Таа содржи и основни одредби на документот Рамка на 

активности од Дакар (УНЕСКО, 2000 година): Образование за сите - исполнување на 

нашите заеднички обврски. Исто така, Стратегијата служи како поддршка во 

исполнувањето на одредбите од различни меѓународни обврски кои се однесуваат на 

комуникација, образование, учество и зголемување на свеста. 

 При развојот на образованието за одржлив развој треба да се разгледаат 

следните области: унапредување на основното образование, преусмерување на 

образованието во насока на одржлив развој, зголемување на свеста на јавноста за ООР 

и продолжување на образованието. 

Главната цел на Стратегијата е да ги мотивира и поддржува земјите-членки на 

UNECE регионот да работат на развојот на образованието за одржлив развој и на 

интегрирањето на овој вид образование во формален образовен систем, преку сите 

релевантни предмети, како и преку неформални форми на образование. Целите на 

учењето треба да опфатат знаење, вештини, разбирање, ставови и вредности. 

 Образованието за одржлив развој се уште се развива како широка и опширна 

идеја, опфаќајќи меѓусебна поврзаност на животната средина, економијата и 
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социјалните прашања. Преку ООР се шири концептот на образованието за животна 

средина, кој во поголем дел обработува широк спектар на развојни теми, при што 

опфаќа и разни елементи на развој и други целни форми на образование. Постојното 

образование би требало да се развива и дополнува во други области на образование 

преку интегративен пристап во насока на образование за одржлив развој. 

 Значењето на образованието за одржлив развој е нагласено и на Шестата 

министерска конференција која се одржа во Белград во 2007 година. На конференцијата 

беше потврдена важноста на принципите на одржливиот развој, заштита на животната 

средина, одржливо управување и намалување на сиромаштијата, како и да се најде 

баланс помеѓу одржливо производство и потрошувачка и остварување на човековите 

права. 

Даниела Тилбури, директор на Меѓународниот институт за истаржување на 

одржливост (МИИО – IRIS), сугерира дека одржливост значи предизвикување на нашите 

ментални модели, јавните политики и практики, а не само вметнување нови димензии 

во сегашната работа или изнаоѓање заедничка основа помеѓу постојните поврзани 

програми. Таа тврди дека промената за одржливост, која е заснована на учењето, ги 

поттикнува едукаторите да размислуваат подалеку од подигањето на свеста и да одат 

подалеку од инволвирањето на учениците само во еднократните активности како што се 

чистење и садење дрва. И покрај тоа што ова се корисни и благотворни активности, она 

што е суштинско е да се охрабрат учениците да развијат вештини за критичко и 

системско размислување кое ќе им овозможи да дојдат до суштината на проблемите. 

Ова означува крупна промена во размислувањата од образованието за животна средина 

(ЕЖС) кон образованието за одржливост (ОО) (Tillbury, 2007).   

 

1.3. Принципи на одржлив развој 

Сите програми за одржлив развој мора да ги разгледаат три сфери на 

одржливост - животна средина, општество и економијата - како и основната димензија 

на културата. 

Бидејќи одржливиот развој се однесува на локалните контексти на овие три 

сфери, тоа ќе опфати многу форми низ целиот свет. Идеалите и принципите кои ја 

поткрепуваат одржливоста вклучуваат широки концепти како што се рамноправност 
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меѓу генерациите, родова еднаквост, мир, толеранција, намалување на сиромаштијата, 

зачувување и реставрациј на животната средина, зачувување на природните ресурси, и 

социјална правда. Декларацијата од Рио содржи 27 принципи, вклучувајќи: 

 Луѓето имаат право на здрав и продуктивен живот во хармонија со природата; 

 Правото на развој мора да се исполни за да се исполнат развојните и 

еколошките потреби на сегашните и идните генерации на правичен начин; 

 Искоренување на сиромаштијата и намалување на разликите на живототните 

стандарди во различни делови на светот кои се од суштинско значење за 

одржлив развој; 

 Заштитата на животната средина е составен дел на развојниот процес и не може 

да се разгледува одвоено. 

 

1.4. Пренасочување на наставната програма за решавање на одржливоста 

Преориентирање на наставниот план за решавање на одржливоста може да 

реализира во училница или на национално ниво. На ниво на училницата, наставниците 

можат да започнат со јасно наведување на врската помеѓу темата од наставната 

програма и одржливиот развој. На пример: 

- Денес ќе учиме за Втората светска војна. Како што знаете, војната се смета за 

неодржлива состојба во која човечките животи се губат и се трошат ресурсите. 

Еден од принципите на одржливоста е дека војувањето делува деструктивно 

врз одржливиот развој. Зошто мислите дека војната спречува земјите да 

постигнат напредок кон одржливост?  (на пример, наместо да троши 

националниот приход на благосостојбата на човекот се троши за уништување на 

човекот). 

- Денес ќе дискутираме за здравствените ризици поврзани со загадената вода. 

Пристапот до вода сега се разгледува од аспект на човековото право и 

човековите права се фундаментални во создавање на одржливи заедници. 

- Денес ќе зборуваме за меѓународна трговија. Размислете за кошулата што ја 

носите и од каде е влакното од каде што беше направена ткаенината, каде била 

изработена кошулата и како била транспортирана до местото каде што си ти. 

Колку енергија е потрошена за да биде изработена? Колку изнесува 
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јаглеродниот отпечаток за изработката на кошулата? Дали вашата кошула е 

поврзана со одржлива употреба на ресурси? 

 

Од едноставни изјави како што се овие, учениците ќе ги градат концепциите за 

одржливост и нивно познавање. 

За да се преориентира наставната програма за решавање на одржливоста, 

образовните институции треба да ги идентификуваат знаењата, проблемите, 

перспективите, вештините и вредностите кои се основни за одржливиот развој во секоја 

од трите компоненти на одржливост - животната средина, општеството и економијата - и 

да ги интегрираат во наставна програма. Образовната заедница, исто така, треба да 

одлучи која од многуте постојни одржливи прашања (на пример, биолошка 

разновидност, климатски промени, еднаквост и сиромаштијата) ќе бидат дел од 

курикулумот. Напорите да се преориентира образованието ќе се базира на национални 

или локални цели на одржлив развој. Правилно преориентирана наставна програма ќе 

се осврне на локалните еколошки, социјални и економски контексти за да се осигура 

дека тоа е локално релевантно и културно соодветно. Во обид да се заштеди време или 

ресурси, владите најчесто имаат увезени наставни програми од други земји или 

региони. Во случај на ООР, ова е несоодветно, бидејќи локалните и националните цели 

за одржлив развој и локалните контексти ќе бидат изоставени. 

 

1.5. Реформа на наставните програми  

За да се унапредат целите на ООР во образованието, наставните програми 

преориентирани кон одржливост би ја ставиле идејата за граѓанство меѓу нејзините 

примарни цели. За ова ќе биде потребно ревидирање на многу постоечки наставни 

програми и развој на целите и процесите на наставата, учење и оценување кои ги 

нагласуваат моралните доблести, етичката мотивација и способноста за работа со други 

лица за да помогнат во изградбата на одржлива иднина. Согледувањето на одржливо 

образование како придонес кон политичко писменото општество е од суштинско 

значење за реформулирањето на образованието и повикува на "нова генерација" на 

теоретизирање и пракса во образованието и ревидирање на многу познати досегашни 

пристапи и методи, вклучително и во еколошкото образование. 
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Треба да се признае дека многу од светските проблеми, вклучувајќи ги тука и 

еколошките проблеми, се поврзани со нашите начини на живеење и дека решенијата 

имплицираат трансформирање на социјалните услови на човековиот  живот и промени 

во индивидуалниот животен стил. Ова го привлекува вниманието кон економските и 

политичките структури кои предизвикуваат сиромаштија и други форми на социјална 

неправда и поттикнуваат неодржливи практики. Исто така, го привлекува вниманието на 

потребата учениците да ги научат многуте процеси за решавање на овие проблеми 

преку широко и сеопфатно образование, не само за совладување на различни теми, туку 

подеднакво и за откривање на реалните проблеми во нивните општествота и барањата 

за нивно менување. 

Ваквата ориентација бара, меѓу другото, зголемено внимание за 

хуманистичките и општествените науки во наставниот план. Природните науки 

обезбедуваат важни апстрактни познавања за светот, но, самите по себе, не 

придонесуваат за вредностите и ставовите кои мораат да бидат основа на одржливиот 

развој. Дури и зголеменото проучување на екологијата не е доволно за да се 

преориентира образованието кон одржливост. Традиционалниот приоритет на студиите 

за природата и честопати аполитичките контексти во кои таа се изучува, треба да бидат 

избалансирани со проучувањето на општествените и хуманистичките науки. Учењето за 

интеракциите на еколошките процеси тогаш ќе биде поврзано со пазарните сили, 

културните вредности, правичното одлучување, владината акција и влијанието на 

човековите активности врз животната средина на сеопфатен и независен начин. 

Реафирмацијата на придонесот на образованието кон општеството значи дека 

главните цели на образованието мора да им помогне на учениците тие да научат како 

да идентификуваат елементи на одржлив развој кои ги засегаат нив. Учениците треба да 

научат како критички да размислуваат за нивното место во светот и да размислат што 

значи одржливоста за нив и за нивните заедници. Тие треба да практикуваат да ги 

визуелизираат алтернативните начини на развој и живеење, да учат како да 

преговараат, да прават планови за постигнување на посакуваните визии и да учествуваат 

во животот на заедницата за да ги донесат ваквите визии во пракса. Ова се вештините и 

способностите кои придонесуваат за добро граѓанство и го прават образованието за 

одржлив развој дел од процесот на градење на информирано, засегнато и активно 



Прирачник за имплементација на образование за одржлив развој  
во средните училишта со технички струки 

 

 
17 

население. На овој начин, образованието за одржлив развој придонесува во едукацијата 

за демократија и мир.  

 

1.6. Интердисциплинарност 

Основна премиса на образование за одржлив развој е дека исто како што 

постои целост и меѓузависност на животот во сите негови форми, така мора и да постои 

единство и целост во напорите да се разбере и да се обезбеди нејзино продолжување. 

Ова повлекува две работи: интердисциплинарно истражување и акција. Се разбира, тоа 

не значи крај на работата во традиционалните методи за поучување.  

 Интердисциплинскиот фокус е често корисен, дури и неопходен, за да се 

овозможи длабочина на истражувањата која е  потребна за големи иновации и 

откритија. Но, сè поважни откритија се прават не во дисциплините, туку на границите 

помеѓу нив. Ова е особено точно во областите како што се студиите за животната 

средина кои не се лесно ограничени на една дисциплина. И покрај ваквата реализација 

и проширувањето на поддршката за интердисциплинарни истражувања, границите 

помеѓу академските дисциплини остануваат строго бранети од професионални тела, 

структурите на кариера и критериумите за промоција и напредување. Не е случајно дека 

еколошкото образование, а од неодамна и образованието за одржлив развој, напредува 

побрзо во основно и средно образование отколку во рамките на високото образование, 

што може да биде тема за опсежно истражување. 

 

1.7.  Глобални цели за одржлив развој до 2030 година 

На Самитот за одржлив развој, кој се одржа на 25 септември 2015 година, 

земјите членки на Обединетите нации усвоија програма за одржлив развој до 2030 

година, кој содржи 17 цели за одржлив развој во насока на искоренување на 

сиромаштијата, борбата против нееднаквоста и неправдата и решавање на  климатските 

промени до 2030 година. 

Целите на одржливиот развој кои, исто така, се нарекуваат и Глобални цели, 

претставуваат надградба на Милениумските развојни цели (МДГс)– осумте цели за 

борба против сиромаштијата, за кои светот вети дека ќе ги постигне до 2015 година. 
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Милениумските цели, кои беа донесени во 2000 година, вклучуваат голем број на 

прашања, вклучувајќи ја и борбата против сиромаштијата, гладот, болестите, родовата 

нееднаквост и обезбедувањето на вода и санитарни услови за живот. Во остварување на 

Милениумските развојни цели се постигна значителен успех, што укажува на важноста 

да се има обединувачка програма која се темели на цели и резултати. И покрај успехот, 

сиромаштијата не е целосно искоренета. 

Глобалните цели за одржлив развој до 2030 година одат многу подалеку од 

Милениумските цели и се однесуваат на основните причини за сиромаштијата и 

универзалната потреба од развој за доброто на сите луѓе.  

Хелен Кларк, администратор на УНДП, го изјави следното: „Овој договор 

претставува значајна пресвртница во тоа што светот зазеде инклузивен и одржлив курс. 

Ако сите ние работиме заедно, имаме можност да ги задоволиме желбите на нашиот 

народ за мир, просперитет, благосостојба и заштита на нашата планета“.  

Усвојување на Програмата („Промена на светот: Програма за одржлив развој до 

2030 година)  бележи кулминација на тригодишен процес (претходно познат како 

„Развојна програма за периодот по 2015 година“), кој беше обележан со невидено 

учество на граѓанското општество и другите засегнати страни. Оваа Програма се разви 

од Милениумските развојни цели, заклучоците од Конференцијата на Обединетите 

нации за одржлив развој во Рио+20 и Конференцијата  за финансирање на развојот. Таа, 

исто така, придонесе за тековните преговори за нов глобален договор за климатските 

промени што се реализира во Париз во декември 2015 година.  

Со новата Програма 2030 година ќе се дефинира нова соработка во рамките на 

Меѓународната заедница во однос на глобалните заложби да се создаде една поинаква 

иднина за луѓето и планетата  преку одржливиот  развој. Додека Милениумските цели 

за развој  беа фокусирани на земјите во развој, Програмата 2030 година е првиот 

глобален договор во историјата преку кој се воспоставува универзална, сеопфатна 

програма за дејствување преку која ќе се влијае на сите земји, вклучувајќи ги и нивните 

национални политики. Во рамките на 17 нови цели за одржлив развој и 169 потцели, 

избалансирани се трите димензии на одржлив развој (еколошката, социјалната и 

економската димензија) во областите како што се сиромаштијата, нееднаквоста, 

сигурноста во обезбедување на храна, здравјето, образованието, одржливата 

потрошувачка и производство, порастот, вработувањето, инфраструктурата, одржливото 
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управување со природните ресурси, климатските промени, како и родовата еднаквост, 

мирно и инклузивно општество, пристап до правдата и одговорните институции.  

Геополитичките промени во последните 15 години доведоа до сознание дека 

универзалните цели, за кои се потребни интегрирани решенија, сега се посоодветни. 

Новата Програма е со многу поширок обем и се однесува на сите земји. Една од 

најголемите иновации во Програмата во 2030 година беше признавањето на фактот 

дека дејствувањето во областа на одржливиот развој, истовремено, бара напредок во 

три области, каде што економските, социјалните  и еколошките прашања мора да бидат 

решени заедно на еден интегриран начин. 

За успешна реализација се очекува да се вклучат сите ресурси, како што се 

локалните, националните и меѓународните, исто така, и јавните и приватните ресурси. 

Сите земји ќе мора да дадат искрен придонес, при што ќе се земе предвид нивото на 

развој, националниот контекст и капацитетот на секоја држава. Националната 

одговорност и отчетност пред граѓаните ќе биде од клучно значење за успехот на 

реализацијата на Целите за одржлив развој до 2030 година.  

Вака конципираните глобални цели и потцели лесно може да бидат втемелени 

во креирањето на целите, исходите и содржините на наставните програми во средното 

образование. Во понатамошниот текст ќе бидат понудени примери како да се 

воспостави корелација помеѓу наставните програми во средното образование  и 

Глобалните цели за одржлив развој во процесот на учење и поучување.1  

 

1.8. Цели за одржлив развој  

Цел 1.  Да се стави крај на сиромаштијата во сите нејзини форми насекаде.  

Цел 2.  Да се стави крај на гладувањето, да се постигне безбедност на храната и 

подобрување на исхраната и да се промовира одржливо земјоделство. 

Цел 3.  Да се обезбеди здрав живот и да се промовира благосостојба за сите од 

секоја возраст. 

Цел 4.  Да се обезбеди инклузивно и еднакво квалитетно образование и да се 

промовираат можностите за доживотно учење за сите. 
                                                                 
1 Глобалните цели за одржлив развој 2030 година може да се прочитаат во целост во Анекс 1  од 
овој документ. 
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Цел 5.  Да се постигне родова еднаквост и да се охрабрат жените и 

девојчињата. 

Цел 6.  Да се обезбеди пристап до и одржливо управување со вода и санитарни 

услови за сите. 

Цел 7.  Да се обезбеди пристап до прифатлива, сигурна, одржлива и модерна 

енергија за сите. 

Цел 8.  Промовирање на инклузивен и одржлив економски раст, вработување 

и пристојна работа за сите. 

Цел 9.  Изградба на приспособлива инфраструктура, промовирање на 

одржлива индустријализација и поттикнување на иновации. 

Цел 10. Намалување на нееднаквоста во земјите и меѓу нив. 

Цел 11.  Остварување на инклузивни градови и населби, безбедни, 

приспособливи и одржливи. 

Цел 12.  Да се обезбеди одржлива потрошувачка и производство. 

Цел 13.  Да се преземат итни мерки за борба против климатските промени и 

нивното влијание.2 

Цел 14.  Да се зачуваат океаните, морињата и морските ресурси и да се 

обезбеди нивно одржливо користење со цел постигнување на одржлив 

развој. 

Цел 15.  Заштита, обновување и промовирање на одржливото користење на 

копнените екосистеми, одржливо управување со шумите, борба против 

опустувањето и спречувањето на и повлекување на земјишната 

деградација и спречување на намалувањето на биолошката 

разновидност. 

Цел 16.  Промоција на мирољубиви и инклузивни општества за одржлив развој, 

пристап до правда за сите и изградба на ефикасни, одговорни и 

инклузивни институции на сите нивоа. 

Цел 17.  Зајакнување на средства за спроведување и ревитализација на 

глобалното партнерство за одржлив развој. 
                                                                 
2 Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени претставува примарен 
меѓународен,  меѓувладин форум во врска со глобалниот одговор на климатските промени.  
 



Прирачник за имплементација на образование за одржлив развој  
во средните училишта со технички струки 

 

 
21 

2. АНАЛИЗА НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ВО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА, МАШИНСКА И 

ГРАДЕЖНА СТРУКА ОД АСПЕКТ НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 

2.1. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА 

Електротехничката струка во средното стручно четиригодишно образование се 

состои од пет профили: електротехничар-енергетичар, електротехничар за 

електроника и телекомуникации и електротехничар за компјутерска техника и 

автоматика.  Исто како и  во преостанатите струки од средното стручно 

четиригодишно образование, така и во оваа струка, се изучуваат истите општообразовни 

предмети. Во заеднички предмети на струката спаѓаат: Електротехника, 

Електротехнички материјали и елементи и Техничко цртање. Во образовниот профил 

електротехничар-енергетичар карактеристични предмети се:  Електрични мерења, 

Електроника, Осветлување и инсталации, Автоматика, Електрични машини и погони, 

Електрични мрежи, Енергетски постројки и уреди, Електрични апарати и уреди и Ремонт 

на електрични машини. Во изборни предмети спаѓаат: Автоматика, Електрични машини 

и погони, Електрични апарати и уреди, Практична настава, Математика и Физика. Во 

наставниот профил електротехничар за електроника и телекомуникации, предмети 

кои се карактеристични се; Аналогна електроника, Основи на мерењата и електрични 

кола, Телекомуникации, Дигитална електроника и микропроцесори, Електронски 

склопови и уреди и Телекомуникациски склопови и уреди. Во изборни предмети 

спаѓаат: Дигитална електроника и микропроцесори, Електронски склопови и уреди, 

Телекомуникациски склопови и уреди, Практична настава, Математика и Физика. Во 

наставниот профил електротехничар за компјутерска техника и автоматика, 

предмети кои се карактеристични се: Електроника, Основи на мерењата и логички кола, 

Програмирање, Автоматика, Дигитални системи и процесно управување. Во изборните 

предмети кои се изучуваат во овој наставен профил се Програмирање, Автоматика, 

Дигитални системи, Практична настава, Математика и Физика. Во сите три образовни 

профили учениците посетуваат практична настава и феријална практика, а, исто така, 

посетуваат и слободни часови во училиштето во текот на сите четири години од 

школувањето. 
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2.1.1. Збирна анализа на наставните предмети во електротехничката струка  

Со анализа на предметите кои се опфатени во наставните планови на 

електротехничката струка, утврдено е дека во поголем дел од понудените наставни 

програми нема директно застапени содржини кои би се довеле во врска со 

образованието за одржлив развој. Целите во наставните програми од 

електротехничката струка се високо поставени и најчесто општите цели во наставните 

програми, кои се однесуваат на образованието за одржлив развој, не ги поддржуваат 

конкретните цели во наставните теми, односно нивната врска не е лесно уочлива. 

При анализата на наставните  програми од оваа струка утврдено е дека тие 

нудат одлична подлога за градење на ставови и вештини кај учениците за проблеми од 

областа на одржливиот развој, но потребно е во наставните програми да бидат 

инкорпорирани насоки за наставниците како да ги поврзат постојните содржини со 

образованието за одржлив развој. 

Во овој дел од анализата ќе бидат обработени збирно сите предмети од оваа 

струка кај кои може да се препознаат цели кои корелираат со образованието за 

одржлив развој, а кои не се појавуваат континуирано во сите години на изучување на 

предметот, туку само во некои теми во наставната програма во некоја определена 

година.  

 

Табела 1. Општи цели по определени предмети во електротехничката струка кои се 

однесуваат  на образованието за одржлив  развој 

Предмет и година 

На изучување 

Општи цели на предметот  

Учениците треба: 

Техничко цртање – 

Прва година 

• да стекнат навика за прецизност и педантност; 

• да ги применуваат стандардите; 

• да стекнат основни знаења за оперативниот систем на 

компјутерот; 

Осветлување и 

инсталации –      

Втора година  

• да ги познаваат важечките прописи и стандарди за 

електричните инсталации; 

• да ги опишуваат елементите на електричните инсталации 
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кои најчесто се применуваат; 

• да ги разликуваат видовите на електрични инсталации 

што се користат во разни објекти; 

• да ги познаваат графичките симболи коишто се 

применуваат во проектите; 

• да користат таблици со дадени карактеристиките на 

одделни елементи или уреди; 

• да ги познаваат изворите на електричното осветлување; 

• да ги избираат изворите на светлина за надворешно 

осветлување на просторот; 

Автоматика –      

Трета година  

• да го познаваат значењето на автоматиката; 

• да ја познаваат улогата на автоматиката во енергетиката; 

• да ја објаснуваат врската помеѓу човекот и системот; 

• да го анализираат системот; 

• да го познаваат автоматското регулирање; 

• да го познаваат автоматското управување; 

• да го опишуваат однесувањето и начинот на работење на 

автоматските уреди и елементи; 

• да ги користат постапките за решавање на автоматските 

системи и уреди; 

Електрични мрежи – 

Трета година  

• да ги опишуваат електричните, механичките, 

технолошките и другите карактеристики на елементите 

за изградба на електричните мрежи; 

• да ги препознаваат елементите во електричните мрежи; 

• да го опишуваат значењето на правилната примена на 

предвидените заштитни мерки во работата, поради 

создавање побезбедни услови за работа; 

Енергетски постројки 

и уреди –             

Трета година  

• да ги познаваат основните облици на енергија и нивната 

трансформација; 

• да ги разликуваат основните електрични извори; 

• да го објаснуваат поврзувањето на електричните извори 
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во електроенергетскиот систем; 

• да го опишуваат основниот технолошки процес во 

термоелектричните централи и основните објекти; 

• да ги објаснуваат  начините на искористување на 

енергијата на водата за добивање на електрична 

енергија; 

• да ги опишуваат карактеристиките и функцијата на 

основните елементи на ХЕЦ; 

• да ги разликуваат режимите на работа во енергетската 

постројка; 

• да ги интерпретираат мерките за сигурност и заштита при 

работа во електроенергетските постројки; 

Автоматика 

(изборна) –     

Четврта година  

• да ја познаваат улогата и значењето на сигнализацијата и 

заштитата во следењето и контролата на технолошките 

процеси; 

• да ја објаснуваат улогата и значењето на регулаторите во 

автоматските процеси; 

Електрични апарати 

и уреди (изборна) – 

Трета година 

• да ги опишуваат факторите кои влијаат на рационалното 

искористување на електричната енергија; 

• да избираат начин на греење во зависност од условите 

во просториите кои треба да се загреваат; 

• да читаат  проекти за загревање на просториите; 

Електрични апарати 

и уреди (изборна) – 

Четврта година 

• да изработуваат  проектни задачи за електрични печки; 

• да изработуваат проектни задачи за клима-уреди; 

• да читаат  проекти за електрични печки и клима-уреди; 

• да избираат клима-уреди според нивните технички 

карактеристики; 

Телекомуникации – 

Втора година   

• да ги познаваат основните методи на комуницирање со 

физички водови и радиомрежи; 

• да го објаснуваат  принципот на работа, изведбата и 
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Табела 2: Конкретни  цели по определени предмети во електротехничката струка 

кои се однесуваат  на образованието за одржлив  развој 

Предмет и година 

На изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Учениците треба: 

Техничко цртање  – 

Прва година  

• да се запознаат со поимот и видовите на стандарди; 

• да ги разликуваат стандардите: национални и 

интернационални; 

• да добијат сознанија за хардверската опрема и начинот 

на ракување со неа; 

• да се запознаат со оперативниот систем; 

• да го познаваат програмскиот пакет Аутокад (АутоЦАД); 

• да го осознаат значењето на просторот за цртање; 

Осветлување и 

инсталации –     

Втора година  

• да ги разликуваат видовите на електрични инсталации; 

• да ги познаваат важечките прописи и стандарди за 

електричните инсталации; 

• да ги познаваат класичните изведби и изведбите 

приспособени на индустриската градба на објектите; 

• да го објаснуваат начинот на приклучување на објектот 

користењето на антените во телекомуникациите; 

Електронски 

склопови и уреди – 

Четврта година  

• да ги следат најновите технологии и услуги; 

Процесно 

управување – 

Четврта година  

• да ги познаваат основните карактеристики на 

технолошките процеси; 

• да ги анализираат елементите на хардверот на 

компјутеризираните системи за автоматско управување и 

регулирање; 

• да ги разликуваат компјутеризираните системи за 

автоматско управување и регулирање во индустријата. 
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на електричната мрежа; 

• да ги разликуваат куќните инсталации; 

• да го опишуваат влијанието на струјата врз човечкото 

тело; 

• да ја познаваат постапката за давање помош на лице кое 

е повредено од струен удар; 

• да ги познаваат заштитните мерки од струен удар; 

• да го сфаќаат значењето на заземјувањето; 

• да ја објаснуваат изведбата на заземјување; 

• да го објаснуваат начинот на заштита од атмосферски 

празнења; 

• да ги познаваат светлосните извори кои се применуваат 

во современата техника на осветлувањето; 

• да ја објаснуваат улогата на светилата при реализацијата 

на различните видови на осветлување; 

• да познаваат софтверско пресметување на електрично 

осветлување; 

Автоматика –     

Трета година  

• да го сфаќаат значењето на општите поими за 

автоматизацијата; 

• да го сфаќаат значењето на управувањето; 

• да го сфаќаат значењето на регулирањето; 

• да наведуваат примери за автоматска регулација; 

• да ги познаваат општите поими на системите за 

автоматско управување; 

Електрични мрежи – 

Трета година 

• да ја познаваат потребата од електричните мрежи; 

• да го сфаќаат значењето на развојот на електричните 

мрежи за економскиот и стопанскиот развој на земјата; 

• да го објаснуваат преносот на електричната енергија од 

местото на производството до потрошувачот; 

• да ја опишуваат  поделбата на електричните мрежи; 

• да ја објаснуваат потребата од распределба на 
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електричната енергија; 

• да ги опишуваат системите за распределба на 

електричната енергија; 

Енергетски постројки 

и уреди –             

Трета година  

• да ги објаснуваат потребите од електрична енергија, 

различните облици на енергија и нејзината 

трансформација; 

• да го познаваат електроенергетскиот систем во 

Република Македонија со основните електрични извори; 

• да ја познаваат поделбата на електричните централи; 

• да го објаснуваат технолошкиот процес во 

термоелектрична централа (ТЕЦ); 

• да ги толкуваат начините на искористување на енергијата 

на водата за добивање на електрична енергија; 

• да ги опишуваат видовите на хидроелектрични централи 

(ХЕЦ) и нивните главни елементи; 

• да објаснуваат нови методи за добивање на електрична 

енергија; 

• да ги познаваат важечките МКС стандарди и правилници 

од оваа област; 

• да читаат проекти на енергетски постројки; 

Електрични апарати 

и уреди (изборна) –       

Трета година 

• да планираат начин на загревање на просториите; 

• да ги избираат грејните тела; 

• да ја оценуваат ефикасноста и распоредот на грејните 

тела за загревање на просториите; 

• да го прикажуваат изнаоѓањето на најсоодветниот начин 

на загревање на просторијата; 

• да читаат  проекти за загревање на просториите; 

Електрични апарати 

и уреди (изборна) – 

Четврта година  

• да изготвуваат план за реализација (методи и техники на 

истражување, електрични шеми, неопходни пресметки, 

материјално-технички услови: опрема, алат, инструменти 

и слично, спецификација на потребните материјали и 
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елементи, динамика на работата со рокови, обезбедена 

соработка, заштита на животната средина и слично); 

Телекомуникации 

Втора година  – 

• да ги опишуваат составните делови на секој систем за 

пренос на пораки преку општиот модел на 

комуникациски систем; 

• да ги разликуваат енергетските од телекомуникациските 

водови; 

• да го опишуваат протегањето на електромагнетните 

бранови; 

• да го сфаќаат наједноставниот систем за зрачење на 

електромагнетните бранови, Херцовиот дипол; 

• да објаснуваат поле на зрачење на антената, моќ на 

зрачење и отпорност на зрачење; 

Електронски 

склопови и уреди – 

Четврта година 

• да ги толкуваат основните физички карактеристики на 

светлината; 

• да ги опишуваат карактеристиките: јачина, осветлување, 

сјајност и светлосен флукс; 

Процесно 

управување – 

Четврта година  

• да ги познаваат карактеристиките на едноставните 

технолошки процеси; 

• да разликуваат производни линии во технолошките 

процеси; 

• да ја наведуваат опремата на производните линии и 

процеси; 

• да ги опишуваат склоповите за автоматизација во 

процесот на производство; 

• да ги разликуваат ознаките, стандардите и прописите во 

автоматизацијата на процесите; 

• да ја толкуваат техничката документација на опремата; 

• да дефинираат роботика; 

• да ги познаваат основните поими на роботиката; 

• да го сфаќаат функционирањето на роботот; 
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• да ја наведуваат  поделбата на роботите; 

• да го познаваат програмирањето на индустриските 

роботи. 

 

2.1.2. Начин на реализирање на  наставните програми 

Според дадените активности во анализираните наставни предмети предвидено 

е да се применуваат следните наставни методи: комбинација на фронтално предавање, 

индивидуална и индивидуализирана настава, работа во групи и парови при што ќе се 

применуваат методите на демонстрација, дискусија и расправа на тема, учење преку 

сопствено откривање, изработка на проектни задачи, решавање на проблемски задачи, 

компјутерска симулација и други методи и форми на работа за кои наставникот смета 

дека ќе дадат подобри резултати во реализацијата на програмата. 

Активностите на ученикот е да учи и открива во група и/или независно, да 

прибележува во процесот на учењето, да открива односи и законитости во технологијата 

и автоматиката, да проверува, да применува и да се обидува да работи училишни и 

домашни задачи и да експериментира. За да се постигне активен образовен процес, 

наставникот треба да воспитува, да објаснува, да дискутира, да дава инструкции, да 

пишува на табла, да демонстрира и упатува, да симулира процеси, да мотивира, да 

наведува на заклучоци, да ја следи и вреднува работата на учениците, да ги оценува 

задачите и тестовите на знаење, да организира проекти, вежби, посети на фирми и 

саемски манифестации. 

Воспитно–образовната работа по наставните предмети од оваа струка се 

реализира во специјализирани училници, во која секој ученик има работна маса за 

цртање, како и во училница опремена со потребен број на компјутери со доволна 

конфигурација за одржување на различни програмски пакети. Процесот на учење треба 

да се изведува преку стручно-теоретска настава во училница/кабинет со димензии кои 

овозможуваат оптимални услови за индивидуализирана настава и работа во тимови 

и/или индивидуално при реализирање на проектните задачи и индивидуалните 

домашни задачи.  
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Со цел да се постигнат зацртаните цели на наставните предмети од оваа струка 

потребно е да се користат: табла, аудиовизуелни помагала (графоскоп со графофолии, 

видеопроектор, компјутерска опрема, нагледни елементи и уреди од автоматиката), 

мерни инструменти, учебници од домашни и странски автори, прирачници, наставни 

материјали, интернет.  

 

2.1.3. Препораки 

Низ анализата на трите наставни профили од електротехничката струка, може 

да се уочи дека голем број на предмети имаат огромен потенцијал да придонесат во 

остварувањето на концептот и принципите на образованието за одржлив развој, 

особено од аспект на зелената економија и користењето на чистите технологии, но како 

и во повеќето струки од стручното образование, не се препознатливи  како такви, 

односно не е доволно видлива врската со  целите на образованието за одржлив развој. 

За да се обезбеди видливост на корелацијата на целите во наставните програми 

со когнитивните цели на образованието за одржлив развој, наставниците, кои се главни 

воспитувачи во процесот на реализирање на овие наставни програми, потребно е да ги 

развијат компетенциите за концептуално и перцептивно мапирање кај учениците, 

односно да ги претставуваат односите помеѓу еден просторен елемент, објект, концепт 

и слично, при што се воспоставуваат врските  преку броеви, шеми, мапи и слично. Ова е 

многу важно во стручните предмети на оваа струка, каде што учениците треба да:  

 толкуваат мапи на електрични инсталации,  

 со точност и прецизност, да читаат цртежи за конструирање на постројки за 

користење на различни извори на енергија,  

 да објаснуваат потреба од користење на енергетско ефикасно осветлување и  

 да бидат свесни за користењето на обновливите извори на енергија во 

секојдневието. 

Перцептивното мапирање претставува шема која ја создава човечкиот ум низ 

процесот на запознавање, набљудување и собирање на слики од реалноста, додека 

коцептуалното мапирање се однесува на изработка на апстрактни шеми кои им даваат 

значење на перципираните слики. 
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Ислучително е важно да се развива искуство на местото за работа кај учениците 

од оваа струка, затоа што ваквите вештини овозможуваат систем на ново знаење кое 

обезбедува интеракција помеѓу учениците и местото за работа, чувство за одговорност и 

препознавање на мерките за безбедност во работната средина, како и одговорен однос 

кон животната средина.  

Потребно е во наставно-образовниот процес да се наведуваат основните 

својства на обновливите извори на енергија: водата, сонцето, биомасата (бура на идеи), 

во помали групи да работат на соодветен дидактички материјал со задача да ги издвојат 

позитивните и негативните аспекти при користењето на обновливите извори на 

енергија,  да практикуваат користење на технологија во процесот на решавање на 

одредени проблематики со осврт на принципите на одржливиот развој, да решаваат 

задачи при што ќе поврзуваат поединечни извори со влијанието на животната средина, 

да размислуваат за секојдневните постапки и да наведуваат примери на одговорен 

однос кон рационалното користење на употребата на енергија (исклучување на 

светлото, непотребно вклучени апарати, користење на енергетско ефикасни светилки, 

избор на еколошки апарати и слично). 

 

2.1.4. Исходи кои се однесуваат на одржливиот развој, а можат да се 

реализираат преку наставата во електротехничката  струка 

 Учениците треба да објаснаат дека енергијата игра клучна улога во процесот на 

развојот на општеството; 

 Учениците треба да го толкуваат значењето на рационално користење на 

енергија и економична употреба на изворите на енергија; 

 Учениците треба да го толкуваат користењето на обновливи извори на енергија; 

 Учениците треба да наведат примери на обновливи извори на енергија; 

 Учениците треба да објаснат примери на одржлива енергија; 

 Учениците треба да го објаснат значењето на користење на превентивни чисти 

технологии; 

 Учениците треба да ги препознаат националните и интернационалните 

стандарди; 



Прирачник за имплементација на образование за одржлив развој  
во средните училишта со технички струки 

 

 
32 

 Учениците треба да ги разберат опасностите при работа и преземаат соодветни 

мерки при работа; 

 Учениците треба да разликуваат и препорачуваат адекватни материјали кои се 

еколошки и не загадуваат. 

 Учениците треба да го сфаќаат значењето на рационалната потрошувачка на 

енергија и економичната употреба на изворите на енергија; 

 Учениците треба да го толкуваат електромагнетното влијание, влијанието врз 

живите организми, климатските промени, енергетската ефикасност, 

одржливиот развој, одржливата енергија, глобалниот напредок. 

 

2.2. МАШИНСКА СТРУКА 

Машинската струка во средното стручно четиригодишно образование се состои 

од пет профили: автомеханичар-мехатроничар, машински-воздухопловен техничар, 

машински техничар, машинско-енергетски техничар и техничар за компјутерско 

управување. Како и во преостанатите струки од средното стручно четиригодишно 

образование така и во оваа струка, се изучуваат истите општообразовни предмети.  Во 

заеднички предмети за струката спаѓаат: Техничко цртање со нацртна геометрија и ЦАД, 

Технологија на обработка и машински елементи со механика. Во образовниот профил 

автомеханичар–мехатроничар,  карактеристични предмети за истиот се: Машински 

елементи со механика, Технологија на моторни возила, Електротехника, Електроника и 

контролна технологија. Во изборни предмети кај овој профил се изучуваат: Технологија 

на моторни возила, Електротехника, Електроника, Математика и Физика. Во 

образовниот профил машински-возухопловен техничар во карактеристични предмети 

за истиот влегуваат: Воздухопловни инструменти, Аеродинамика и механика на летање, 

Воздухопловни системи и мотори, Воздухопловни конструкции, Авиоелектротехника и 

електроника и Воздухопловни прописи и организација на одржување, додека во 

изборни предмети спаѓаат: Воздухопловни системи и мотори, странски јазик, 

Авиоелектротехника и електроника, Воздухопловни конструкции, Математика и Физика. 

Во профилот машински техничар во карактеристични предмети за истиот влегуваат: 

Технологија на обработка, Електротехника со електроника, Машински елементи со 

механика, Енергетска техника, Автоматско управување и програмирање, Возила и 
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механизација, Одржување и монтажа како и Машини и опрема. Во групата на изборни 

предмети спаѓаат. Автоматско управување и програмирање, Возила и механизација, 

Технологија на обработка, Практична настава, Математика и Физика. Во профилот 

машинско–енергетски техничар во карактеристични предмети за истиот влегуваат: 

Технологија на обработка, Електротехника со електроника, Машински елементи со 

механика, Хидропневматска техника, Термотехника, Мерење на енергетика, Автоматско 

управување и гасна техника, додека во изборни предмети спаѓаат: Хидропневматска 

техника, Термотехника, Практична настава, Математика и Физика. Во профилот 

техничар за компјутерско управување во карактеристични предмети за истиот 

влегуваат: Технологија на обработка, Машински елементи со механика, Електротехника 

со електроника, Компјутерско моделирање и конструирање, Хидропневматска техника, 

Програмирање на компјутерски управувачки машини, Компјутерско управување и 

проектирање на производствени технолошки системи, додека во изборни предмети во 

овој профил влегуваат: Компјутерско управување, Програмирање на комјутерски 

управувани машини, Математика и Физика. Во сите пет образовни профили учениците 

посетуваат практична настава и феријална практика, а, исто така, посетуваат и слободни 

часови во училиштето во текот на сите четири години од школувањето. 

 

2.2.1. Збирна анализа на предметите од машинската струка  

Со анализа на предметите од машинската струка утврдено е дека во наставните 

програми  во сите пет профили имаат спорадично застапени когнитивни содржини 

поврзани со трите аспекти на одржливиот развој. Констатација е дека секоја наставна 

програма нуди одлична подлога за градење на ставови и вештини поврзани со 

актуелната проблематика од областа на одржливиот развој. Она што недостасува се 

дефицит на идеи кои би биле понудени на наставниците со цел да ги поврзат постојните 

содржини од наставната програма со образованието за одржлив развој. 

Во овој дел од Анализата ќе бидат обработени збирно сите предмети од оваа 

струка кај кои може да се препознаат цели кои укажуваат на образованието за одржлив 

развој. Одбраните цели не се појавуваат континуирано во сите години на изучување на 

истиот предмет, туку во одредени  теми во наставната програма во некоја определена 

година. 
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Табела 3. Општи цели по определени предмети во машинската  струка кои се 

однесуваат  на образованието  за одржлив  развој 

Предмет и година 

На изучување 

Општи цели на предметот  

Учениците треба: 

Технологија на 

обработка- 

Прва година 

• да ги разликуваат металите и нивните легури според 

нивните својства; 

• да стекнат  навика за користење на стандарди за 

означување на металите и легурите; 

• да идентификуваат материјали според начинот на 

обработка; 

• да откриваат примена на материјали за разни обработки 

според стандардите;  

• да ги идентификуваат термичките и термохемиските 

обработки; 

• да ги познаваат изворите на опасност при работење со 

рачен алат; 

• да применуваат лични и колективни заштитни средства 

при рачна обработка; 

• да се запознаат со машините и начините на обработка. 

Технологија на 

моторни возила 

Втора година 

• да ги објаснуваат  конструкциските карактеристики на 

моторите со внатрешно согорување (МСВС); 

• да го разликуваат  принципот на работа на 

четиритактниот ото и дизел-мотор, и двотактниот мотор; 

• да ги познаваат конструктивните решенија на системите 

кај моторите со внатрешно согорување; 

• да ја објаснуваат  функционалната поврзаност на 

деловите во системите на моторите со внатрешно 

согорување; 

• да развиваат работни навики; 

• да развиваат техничка култура; 
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• да развиваат вештини за тимска работа; 

Технологија на 

моторни возила 

Четврта година 

• да ги познаваат  начините на загадување на животната 

околина од возилата; 

• да ги објаснуваат начините на заштита на животната 

околина; 

• да ги познаваат конструктивните решенија на системот за 

одведување и прочистување на издувните гасови; 

• да ги познаваат начините на дијагностицирање на 

неисправностите кај современите моторни возила; 

• да развиваат техничка култура. 

Електротехника  

Втора година 

• да го познаваат начинот на добивање на електричен 

напон и електрична струја;  

• да ги објаснуваат ефектите на електричната струја во 

практика; 

• да ги применуваат безбедносните прописи на работното 

место.  

Електротехника  

Четврта година  

• да ги познаваат електронските системи за 

загревање/ладење на возилото (а/с), нивна конструкција, 

принцип на работа и еколошки мерки; 

• да ги објаснуваат системите за безбедност и удобност 

следејќи ги нивните инсталациски кола. 

Контролна 

технологија 

Трета година 

• да ги разбираат  ЕН ИСО 9000 стандардите за менаџмент 

на квалитет; 

• да го сфаќаат  кругот на квалитет на услугата; 

• да го проценуваат  квалитетот на организацијата на 

квалитетот на работењето во сервис за одржување на 

моторни возила; 

• да ја истакнуваат  важноста на добивање на сертификат 

за квалитет; 

• да развиваат навики за зачувување на работната и 
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животната средина; 

• да ја применуваат хигиено-техничката заштита; 

• да се вклучуваат во тимска работа. 

Контролна 

технологија – 

Четврта година 

• да го познаваат системот на техничко одржување на 

моторното возило; 

• да ги познаваат  основните елементи на организацијата 

на техничкото одржување; 

• да ги опишуваат уредите за контрола на техничката 

исправност на моторните возила. 

Технологија на 

моторни возила – 

Трета година 

Изборен 

• да споредуваат  различни начини за намалување на 

штетните компоненти на издувните гасови; 

• да разликуваат извори на енергија кои можат да се 

користат кај моторните возила. 

Аеродинамика и 

механика на 

летање –            

Втора година 

• да ги објаснуваат  физичките параметри на атмосферата. 

Воздухопловни 

прописи и 

организација на 

одржувањето – 

Четврта година 

• да го толкуваат  и објаснуваат  меѓународниот карактер 

на воздушниот сообраќај; 

• да ја толкуваат и објаснуваат безбедноста; 

• да познаваат и објаснуваат структура и начин на 

функционирање на меѓународните организации; 

• да познаваат и објаснуваат намена и содржина на 

воздухопловните прописи; 

• да го познаваат  и објаснуваат Правилникот за 

сертификација на воздухоплови; 

• да го познаваат и објаснуваат Правилникот за 

комерцијален сообраќај ОПС 1; 

Возила и 

механизација – 

• да ја сфаќаат  функцијата на машините за основна и 

дополнителна обработка на почвата; 
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Четврта година • да ја разбираат  функцијата на машините за ѓубрење и 

заштита; 

• да ја разбираат потребата од машините за садење, сеење 

и собирање на реколтата. 

Технологија на 

обработка –  

Четврта година 

• да ја познаваат терминологијата од флексибилно -

технолошки системи; 

• да ги класификуваат  транспортните системи во 

флексибилните производни системи; 

• да ги анализираат индустриските роботи; 

• да ја проценуваат улогата на индустриските роботи; 

• да решаваат проблеми со компјутери од роботиката и 

флексибилните производни системи. 

Термотехника – 

Втора година 

• да го применуваат  Законот за запазување на енергијата 

на топлински промени на состојбата; 

• да ја уочат зависноста на специфичниот топлински 

капацитет од видот на материјалот и температурата; 

• да ги разликуваат посебните промени на состојба од 

општата промена на состојба на идеалните гасови; 

• да ги уочат  потребните услови за претворање на 

топлинската енергија во механичка работа; 

Гасна техника – 

Четврта година 

 

• да ги познаваат гасовите кои се употребуваат како 

горива; 

• да ги познаваат карактеристичните големини и поими за 

гасовитите горива; 

• да ги разбираат гасоводните инсталации; 

• да решаваат проблеми од димензионирање и 

проектирање на гасоводни инсталации; 

• да ја познаваат законската регулатива за испитување на 

гасоводни инсталации; 

• да ги разликуваат симболите за гасоводната опрема; 

• да ги познаваат карактеристиките на потрошувачите на 
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гас; 

• да ги споредуваат карактеристиките на природниот гас и 

течниот нафтен гас; 

• да ја разбираат потребата од одржувањето на гасната 

инсталација; 

• да ја познаваат потребата од безбедноста при работа со 

гасовити горива; 

Термотехника –

изборна –            

Трета година  

• да го познаваат принципот на пренесување на топлина 

во топлоизменувач и да решаваат проблеми од премин и 

пренесување на топлина; 

• да ги пресметуваат потребните елементи за покривање 

на потребната топлина за греење; 

• да решаваат задачи од процесите на испарување и 

кондензација; 

• да решаваат проблеми од видовите пареи; 

• да решаваат проблеми од системите за греење; 

• да решаваат проблеми од разни конструкциски изведби 

на парните котли; 

• да решаваат проблеми сврзани со топлински турбини; 

Термотехника –

изборна –      

Четврта година 

• да ги познаваат принципите на работа кај сите видови 

машини за ладење; 

• да ги познаваат принципите и техничките мерки за 

заштита на животната средина; 

Компјутерско 

моделирање – 

Втора година 

• да ги користат компјутерските програмски пакети за 3Д 

моделирање; 

• да ги користат разните техники на моделирање; 

• да изработуваат работилнички, склопни и детални 

цртежи; 

• да изработуваат модели на машински елементи, 

потсклопови и склопови; 

• да користат разни техники на презентација; 
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• да учествуваат во изработка на проектни задачи; 

• да развиваат навики за точност, прецизност и 

рационалност; 

Компјутерско 

моделирање – 

Трета година  

• да ги почитуваат техничките прописи и стандарди при 

работата; 

• да усвојуваат стручно теоретски и практични знаења и 

вештини потребни за изработка на комплексни работни 

задачи; 

Проектирање на 

производствени 

технолошки 

системи –       

Четврта година 

• да користат софтвер за рачно проектирање на 

технологија;  

• да користат софтвер за автоматско проектирање на 

технологија;  

• да применуваат норми и насоки за обезбедување на 

квалитет на процесот и производот;  

• да употребуваат стручна литература, техничка и 

технолошка документација;  

• да ги почитуваат техничките прописи и стандарди при 

работата;  

• да усвојуваат стручно теоретски и практични знаења и 

вештини потребни за изработка на комплексни работни 

задачи; 

Компјутерско 

управување – 

изборен –        

Четврта година 

• да познаваат функционална структура на индустриски 

робот; 

• да набројуваат технички карактеристики на роботите: 

број на степени на слобода, работен простор, носивост, 

точност на позиционирање, повторливост на точноста на 

позиционирање, резолуција, брзина; 

• да го анализираат бројот на степени на слобода кај 

кинематичките парови;  

• да набројуваат и именуваат основни типови на структури 

на индустриски роботи; 
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• да толкуваат урамнотежување на индустриски робот; 

• да ја познаваат улогата на сензорскиот систем кај 

роботите; 

• да опишуваат практични примери на примена на 

фаќачите кај индустриските роботи во зависност од 

намената; 

• да разликуваат стратегиско, тактичко и извршно ниво на 

управување на роботите; 

• да разликуваат програмирање со обучување на роботот 

и метод на текстуално програмирање; 

• да користат апликативен софтвер за програмирање на 

роботи. 

 

Табела 4.  Конкретни  цели по определени предмети во машинската струка кои се 

однесуваат  на образованието за одржлив развој 

Година 

на изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини  

Учениците треба: 

Технологија на 

обработка – 

Прва година 

• да ги споредуваат својствата на железото според 

технологиите на добивање и составот на суровините за 

добивање на железо; 

•  да ги разликуваат термичките обработки (калење, 

подобрување, жарење, отпуштање); 

• да ги разликуваат механичките особини на металите и 

легурите пред и по термичката обработка; 

• да ги разликуваат ефектите што се добиваат со 

термохемиската обработка (цементација, нитрирање и 

хромирање); 

• да ги споредуваат својствата помеѓу лесните и тешките 

метали; 

• да ги познаваат карактеристиките на гумата според 
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примената во машинството; 

• да ги познаваат својствата на дрвото и неговата примена 

во машинството; 

• да прават разлика помеѓу особините на композитните 

материјали и нивната примена; 

• да ги разликуваат мазивата според нивната вискозност во 

согласност  со тоа и нивната примена; 

• да ја познаваат примената на водата во машинството, да 

користат инструменти за контрола на димензии; 

• да ја споредуваат точноста на измерените должини во 

зависност со кој инструмент е измерена должината и 

аголот; 

• да ги почитуваат колективните заштитни средства; 

•  да ги познаваат изворите на опасност во училишната 

работилница и во фирми со машинска дејност; 

• да ги користат личните заштитни средства; 

• да имаат правилен однос кон личните заштитни средства; 

• да ги разликуваат технологиите на машинските обработки 

со пластична деформација (ковање, пресување, 

извлекување, пробивање, пресекување, истиснување, 

валање); 

Технологија на 

моторни возила – 

Втора година 

• да ги разликуваат главните делови на моторите со 

внатрешно согорување; 

• да ги познаваат различните видови горива; 

• да споредуваат гасни и течни горива; 

• да ги согледаат карактеристиките на различните 

алтернативни видови горива, да го познаваат составот на 

смесата за согорување; 

• да го објаснуваат коефициентот на вишок на воздух; 

• да објаснуваат како промената на квалитетот влијае на 

смесата врз согорувањето; 
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• да ги објаснуваат  условите за согорување; 

• да го споредуваат  процесот на согорување кај ото и 

дизел- моторите; 

• да ги познаваат факторите кои влијаат врз процесот на 

согорување; 

• да ја познаваат задачата на системот за одведување на 

издувните гасови; 

• да ги опишуваат деловите на системот за одведување на 

издувните гасови; 

• да ја познаваат улогата и видовите акумулатори; 

• да ги објаснуваат неисправностите на системот за 

подмачкување и начинот на нивно отстранување; 

Технологија на 

моторни возила – 

Четврта година 

• да ги познаваат основните поими за топлина: мерење, 

пренос на топлина, промена на агрегатната состојба, 

однос, температура, притисок, стандардно греење и 

ветреење; 

• да разликуваат разладни флуиди (Р134-а; Р12); 

• да ја објаснуваат функционалната поврзаност на 

компонентите на различни системи за климатизација; 

• да познаваат различни конструкции на компресори; 

• да ги познаваат начините за контрола на заштитата на 

патниците;  

• да ги разликуваат елементите за активна и пасивна 

безбедност; 

• да го познаваат влијанието на моторните возила врз 

загадување на животната средина; 

• да ги објаснуваат штетните последици од издувните 

гасови; 

• да го согледуваат ризикот по здравјето на човекот од 

бучавата; 

• да ја познаваат  опасноста од загадување на животната 
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средина со истрошени резервни делови и потрошни 

материјали од возилата (метални делови, масло, течност 

за ладење, пневматици . . .); 

• да ги објаснуваат начините на складирање, чување, 

уништување и рециклирање на отпадните материјали од 

возилото; 

• да го познаваат составот на издувните гасови; 

• да ги познаваат прописите за составот на издувните 

гасови; 

• да споредуваат начини за одведување и да објаснуваат 

начини на прочистување на издувните гасови кај ото-

моторите; 

• да го опишуваат системот за прочистување на гасови на 

дизел- моторот; 

• да го познаваат начинот на контрола на издувните гасови; 

• да ги објаснуваат компонентите на функционалната 

контрола; 

• да ги познаваат начините на откривање на 

неисправностите преку емисијата на издувните гасови; 

• да ги познаваат постапките за самозаштита и заштита од 

издувните гасови во работната и животната средина; 

Електротехника –  

Втора година 

• да ги разликуваат електротехничките материјали според 

нивните електрични својства;  

• да ги опишуваат  карактеристиките на  материјалите;  

• да ги разбираат ефектите на електричната струја и 

нивната техничка примена;  

• да ја сфатат опасноста од неправилно користење на 

електричната енергија врз живите суштества;  

• да ги применуваат безбедносните прописи на работното 

место; 

• да ги познаваат правилниците за заштита од струен удар;  
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Електротехника –  

Трета година 

• да го познаваат хемискиот процес на создавање на 

електрична енергија; 

• да ја објаснуваат потребата од акумулирање на 

електричната енергија; 

• да ги применуваат безбедносните мерки при 

експлоатација на акумулаторската батерија; 

• да ги познаваат мерките за заштита на алтернаторот 

(заштита од превисок напон, дозволена струја на 

оптоварување, загревање и одведување на топлина); 

• да ги познаваат мерките за безбедност при работата и 

мерките за заштита на околината; 

Електротехника –  

Четврта година  

• да ја опишуваат конструкцијата и функцијата на (А/С) 

системите; 

• да ги разликуваат различните видови на системи за 

разладување и загревање (класични и климатроник); 

• да читаат дијаграми на струјни кола и графички симболи; 

• да ги познаваат мерките за заштита на околината (на 

пример, користење и отстранување на средство за 

ладење); 

Контролна 

технологија – 

Трета година 

• да ги познаваат стандардите ЕН ИСО 9000 за менаџментот 

на квалитетот и начинот за обезбедување на квалитетот; 

• да ја сфаќаат терминологијата за менаџмент на квалитет 

според ЕН ИСО 9000 (квалитет, систем на менаџмент за 

квалитет, ефикасност, надежност, контрола, тестирање, 

постојано подобрување, задоволство на корисникот на 

услугите); 

• да ги толкуваат условите за хигиено – техничка заштита и 

заштита од пожар во сервисот; 

• да ги почитуваат принципите за заштита на работната и 

животната средина; 

Контролна • да ја познаваат организациската поставеност и 
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технологија – 

Четврта година 

опременост на службите за одржување; 

• да ги познаваат основните елементи на организација на 

техничкото одржување (работно место, прибор, алат, 

опрема, упатства за работа, стручни квалификации, 

хигиено-технички заштитни мерки, инсталација за одвод 

на издувни гасови); 

• да ги опишуваат  видовите на техничко опслужување на 

возилото (нега на возилото, снабдување со гориво, 

мазивни материјали и други технички течности); 

• да ја познаваат  законската регулатива за заштита на 

животната средина (контрола на составот на издувните 

гасови кај ото и дизел-моторите); 

• да го објаснат уредот за испитување на издувните гасови 

кај бензински и дизел–мотори; 

• да ја познаваат  законската регулатива за бучавост која ја 

емитира возилото; 

• да го опишат уредот за мерење на  бучавата – фонометар; 

Технологија на 

моторни возила 

Изборен –           

Трета година 

 

• да ги познаваат штетните компоненти во издувните 

гасови; 

• да ги толкуваат законските прописи за штетното влијание 

на издувните гасови; 

• да разликуваат различни начини за намалување на 

штетните компоненти на  издувните гасови; 

• да ја објаснат потребата за користење на алтернативни 

извори на енергија; 

• да разликуваат извори на енергија кои можат да се 

користат кај моторните возила: растително масло, етанол, 

земен гас, течен нафтен гас, водород, електрична 

енергија; 

• да познаваат конструктивни решенија на возила со 

хибриден погон; 



Прирачник за имплементација на образование за одржлив развој  
во средните училишта со технички струки 

 

 
46 

Аеродинамика и 

механика на летање 

– Втора година  

• да ја познаваат атмосферата и поделбата на атмосферата; 

Воздухопловни 

прописи и 

организација на 

одржувањето – 

Четврта година 

• да ги набројат и да ги опишат документите на 

воздухопловот; 

• да го објаснат уверението за бучава;  

• да ја објаснат документацијата за одржување; 

• да ги објаснат прегледите на воздухопловот; 

• да го објаснат влијанието на видот, слухот и обработката 

на податоци; 

• да ја познаваат социјалната  психологија; 

• да ја споредуваат поединечната и групната одговорност; 

• да ги диференцираат мотивацијата и демотивацијата; 

• да го познаваат притисокот поради соперништво; 

• да ги познаваат прашањата на културата; 

• да објаснуваат тимска работа; 

• да споредуваат управување, надзор и водство; 

• да ги познаваат факторите кои влијаат на извршување на 

работата; 

• да ја познаваат поврзаноста на кондиција/здравје; 

• да го диференцираат стресот дома и на работа; 

• да го интерпретираат временското ограничување; 

• да го објаснат влијанието на бучавата и испарувањето; 

• да го објаснат влијанието на осветлувањето; 

• да го објаснат влијанието на поднебјето и температурата; 

• да ги диференцираат движењата и  вибрациите; 

Возила и 

механизација – 

Четврта година  

• да ја познаваат  класификацијата на машините за основна 

и дополнителна обработка на почвата; 

• да ги разликуваат видовите машини за ѓубрење; 

• да ја познаваат функцијата на машините за собирање на 

реколта; 
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• да ја сфаќаат потребата од одржување на машините  за 

садење, сеење и собирање на реколтата; 

• да ги познаваат експлоатациските карактеристики на 

машините за утовар и транспорт; 

• да ја разбираат потребата од одржување на машините за 

утовар и транспорт; 

Технологија на 

обработка –  

Четврта година 

• да ја познаваат кинематичката структура на 

индустриските роботи и видови координатни системи; 

• да го објаснат функционалното движење; 

• да ја проценат функционалната структура на механизмите 

на роботите и координатните системи; 

• да ги класификуваат индустриските роботи; 

Гасна техника – 

Четврта година 

 

• да ги набројат карактеристиките на природниот гас како 

енергент; 

• да ги набројат карактеристиките на втечнет нафтен гас –

ТНГ; 

• да ја познаваат поделбата на гасовитите горива; 

• да ја познаваат класификацијата на гасовитите горива 

според калоричната моќ; 

• да ги познаваат гасоводните мрежи (високопритисни, 

среднопритисни и нископритисни гасоводи (магистрални, 

разводни, градски, индустриски и куќни)); 

• да ја познаваат градбата на гасоводните инсталации и 

поставувањето (подземни, надземни, во објекти и куќни 

инсталации); 

• да ги набројат основните својства на втечнетиот нафтен 

гас; 

• да ги познаваат технологиите на производство и 

преработка на ТНГ; 

• да ја познаваат законската регулатива за безбедна работа 

со СО2 и СО; 
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• да може да укажат прва помош во случај на незгода; 

• да преземат  активности во случај на хаварија; 

Термотехника –

изборна –            

Трета година 

• да решаваат проблеми врз основа на потрошувачката на 

гориво и загубите на топлина; 

• да го пресметуваат потребното количество топлина за 

греење на одредени објекти; 

• да ја пресметаат грејната површина на елементите за 

греење на  одредени објекти; 

• да прават пресметка на цевкаста мрежа за одреден 

систем за греење на одредени објекти; 

• да го пресметаат потребниот топлински капацитет; 

• да прават диспозиција на котларницата и складот за 

горива потребни за еден објект. 

• да ги применуваат основните равенки на струењето кај 

турбините; 

• да го одредуваат коефициентот на полезно дејство на 

турбината; 

• да ја пресметуваат специфичната потрошувачка на 

пареата; 

• да прават топлински биланс на кондензатор од турбинска 

постројка; 

Термотехника –

изборна –       

Четврта година  

• да ја познаваат улогата на каталитичкиот конвертор за 

прочистување на издувните гасови; 

• да го објаснуваат процесот на согорување на течно и 

гасно гориво во комората за согорување; 

• да го познаваат принципот на работа на машините за 

ладење и постројките; 

• да го објаснат штетниот простор кај компресорот. 
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2.2.2. Начин на реализирање на  наставните програми 

Со анализата на гореспоменатите наставни програми од одредени предмети 

кои се изучуваат во машинската струка во четиригодишното средно стручно 

образование, може да се утврди дека е предвидена примена на следните наставни 

методи: фронтално предавање, демонстрација, дискусија, активна демонстрација, 

работа во групи, набљудување на процеси, учење преку сопствено откривање и др. Од 

учениците се очекува да покажуваат и развиваат различни вештини како што се: 

набљудување, слушање, прибележување, вежбање, откривање и применување односи 

и законитости во група и независно, независно учење и читање на стандарди, 

применување на стандарди, логички толкувања на одредени појави и слично. Потребно 

е наставникот да ги подучува преку зборување, дискусии, инструирање, 

демонстрирање, поставување на прашања, организирање на работа во групи и 

индивидуална работа, оценување на задачи и слично.  

Со оглед на специфичноста на предметите во оваа струка, предвидено е 

воспитно–образовната работа по овој наставен предмет да се реализира во 

специјализирани училници, кабинети по машинство за содржините од машински 

материјали, додека содржините во кои се опфатени основните обработки на 

материјалите се реализираат во училишната работилница и во групи од 15 до 17 

ученици. Потребно е одредени содржини да се реализираат во реални услови во фирми 

кои се занимаваат со машинска дејност. Ефикасното реализирање на целите од овие 

наставни профили според наставните програми е условено со користење на разни 

наставни средства и материјали како: колекција на метали и легури, слики на машини, 

колекција на неметални и композитни материјали, проспекти, мерни и контролни 

инструменти, алат за рачни и машински обработки предвидени со програмата, учебници 

(доколку ги има) по наставниот предмет, списанија, техничка енциклопедија, интернет и 

др.  

 

2.2.3. Препораки  

Со анализата на сите пет наставни профили од машинската струка, лесно може 

да се уочи дека голем број на предмети имаат огромен потенцијал да придонесат во 

реализирањето на концептот и принципите на образованието за одржлив развој, но не 
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се препознатливи како такви, односно не е доволно видлива врската со остварувањето 

на целите на образованието за одржлив развој. Од сето наведено може да се заклучи 

дека наставните програми во оваа струка имаат потреба од ревидирање. Целите во 

наставните програми, најчесто, сеопфатно се одредени и многу високо поставени. 

Најчесто, (може да се види во табелите со целите погоре) општите цели во наставните 

програми, кои се однесуваат на образованието за одржлив развој, не ги поддржуваат 

конкретните цели во наставните теми, односно нивната врска не е лесно уочлива, ниту, 

пак, се дефинирани исходите од предметот преку кои треба да се овозможи 

остварување на целите. 

Со оглед на фактот дека во наставните програми од оваа струка не се 

дефинирани исходите на учење, потребно е јасно да се дефинираат во духот на 

образованието за одржлив развој. Тие исходи треба да содржат знаење кое е поврзано 

со разбирањето на основните поими, принципи и идеи за одржливиот развој, вештини 

кои се однесуваат на примената на основните знаења и ставови. 

Наставниците кои подучуваат наставни предмети во оваа струка, потребно е 

перманенетно да се едуцираат, да ги толкуваат и разбираат современите трендови, при 

што треба да демонстрираат изразито високи компетенции поврзани со образованието 

за одржлив развој. Тие, како одговорни „насочувачи“ на критичкото размислување кај 

учениците, потребно е да адаптираат комбинации од различни педагошки пристапи, 

стилови на учење, наставни форми и методи, содржини и активности. Наставниците во 

секое време треба да даваат конкретни упатства за поврзување на предвидените 

активности од постојните наставни програми со когнитивните цели на образованието за 

одржлив развој. 

Со оглед на сѐ уште многу присутните традиционални облици и методи за 

работа кај наставниците, во упатството за реализација на програмите треба да се најдат 

конкретни примери и насоки за организација на работата кои кај учениците би 

овозможиле да се остварат исходите од учењето кои се важни за развој на 

компетенциите за одржлив развој. Учениците треба да станат свесни дека 

индустриската и технолошката револуција истовремено предизвикуваат загадување на 

околината и влијаат врз намалување на загадувањето. Сето ова е поврзано со 

употребата на различните извори на енергии, како што се нафтата, гасот и јагленот кои 

го сочинуваат најголемиот дел од горивата кои во моментов се користат на глобално 
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ниво, а користењето на истите водат до постојан раст на глобална емисија на 

јаглеродниот диоксид. Преку изучувањето на наставните предмети од оваа струка, 

учениците преку перманентни примери треба да станат свесни за процесот на 

иновации, новите технологии и производни процеси кои овозможуваат благосостојба 

кај луѓето, создавајќи еколошки прифатливи производи. Речиси во сите стручни 

предмети од оваа струка се присутни наставни содржини кои ќе ги донесат учениците 

до заклучок дека информациската технологија (вклучувајќи ја и роботиката) и 

технологијата на новите материјали се дел од петте високи технологии кои воXXI век 

придонесуваат кон помало загадување на животната средина.   

Учениците во текот на учечко -поучувачкиот процес треба да бидат запознати со 

еколошките стандарди, преку кои се определува одредено ниво на концентрација на 

материите кои загадуваат (бучава, вибрации, отпад, издувни гасови и слично). 

Стандардите, главно, се утврдуваат според нивното влијание врз луѓето. Треба да се 

разликуваат стандарди кои се темелат врз технологијата (кои пропишуваат видови на 

технолошки процеси за намалување на загадувањето) од стандардите кои се темелат на 

емисии  (кои ги одредуваат границите до кои секој загадувач треба да ја намали 

емисијата).  

Препорачливо е учениците да посетуваат саеми, музеи за технологија, посета на 

современи фабрики, да учествуваат во разговори за влијанието на технолошките 

достигнувања, современите уреди, технолошките процеси и слично. 

 

2.2.4. Исходи кои се однесуваат на одржливиот развој, а можат да се 

реализираат преку наставата од машинска струка 

 Учениците треба да ги разбираат предностите на чистите технологии и 

влијанието на индустријата и технолошките процеси на животната средина; 

 Учениците треба да ги анализираат суровините кои се користат во технолошките 

процеси и да ги толкуваат нивните еколошки својства; 

 Учениците треба да го развиваат правилниот однос кон одлагањето на отпадни 

материи. За таа цел треба да се развие дискусија за видови на отпад,  начинот 

на нивното одлагање, неговото рециклирање и повторна употреба; 
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 Учениците треба преку конкретни примери од неспоредното опкружување да го 

анализираат присуството на различни загадувачи во природните медиуми: 

водата, почвата, воздухот;. 

 Учениците треба да знаат безбедно да ракуваат со алатите и материјалите; 

 Учениците треба да ја разбираат потребата од задоволување на животните 

потреби, при што разумно ги користат природните ресурси;  

 Учениците треба да ги сфаќаат последиците од своето дејствување во работната 

и животната средина; 

 Учениците треба да станат свесни за влијанието на развојот на технологијата, 

при што развиваат чувство за принципите за одржлив развој; 

 Учениците треба да го разбираат односот помеѓу развојот и одржливоста; 

 Учениците треба критички да донесуваат одлука при изборот на превозните 

средства; 

 Учениците треба да препознаваат ефекти на модерниот превоз врз животната 

средина; 

 Учениците  треба да ги анализираат можностите за подобрување на еколошката 

безбедност на автомобилите преку технички и организациски решенија; 

 Учениците треба да го вреднуваат значење на интегрирање на заштита на 

животната средина при изработка на инфраструктурни проекти и донесување 

на прописи од областа на сообраќајот; 

 Учениците треба да развиваат способност за објективно проценување и 

вреднување на сопственото учество во загадувањето; 

 Учениците преку сопствен пример треба да придонесат до намалување на 

загадувањето во сообраќајот; 

 Учениците треба да учествуваат во зголемувањето на безбедноста во 

сообраќајот; 

 Учениците треба да анализираат податоци за квалитетот на воздухот во текот на 

денот, за време на туристичката сезона  и празници, а од добиените резултати  

да подготват извештај; 

 Учениците треба да определат свој еколошки отпечаток; 
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 Учениците треба да го објаснат влијанието на авиотранспортот врз климатските 

промени; 

 Учениците треба да даваат иновативни  предлози  за намалување на 

негативното влијание на транспортот врз животната средина. 

 

2.3. ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА  СТРУКА 

Геолошко-рударско металуршката струка во средното стручно образование 

содржи четири профили - архитектонски техничар и геодетски техничар, градежен 

техничар и техничар за внатрешна архитектура и се изучува во времетраење од 

четири години.  

 

2.3.1. Образовен профил - архитектонски  техничар 

Во склоп на профилот на општото образование, од заедничките 

општообразовни предмети се изучуваат Македонски јазик и литература, а за учениците 

од другите заедници: Албански јазик и литература, Турски јазик и литература или Српски 

јазик и литература, односно Македонски јазик и литература за учениците од другите 

заедници во сите четири години, странски јазик, Бизнис, Информатика, Историја, 

Историја на Македонија, Граѓанско образование, Спорт и спортски активности, Музичка 

култура и Ликовна уметност. Предмети кои се во функција на струката се Математика 

која се изучува сите четири години, и Физика која се изучува во првите две години. Од 

аспект на стручното образование, заеднички предмети за струката се: Техничко цртање 

со компјутерска комуникација, Нацртна геометрија и Основи на градежништвото и 

геодезијата. Предмети карактеристични за образовниот профил се: Нацртна геометрија, 

Градежни материјали, Развој на архитектурата, Техничка механика, Градежни 

конструкции, Проектирање и урбанизам, Планирање и менаџмент, Армиран бетон и 

Инсталации. Изборни предмети во изучувањето на овој профил се: Градежни 

конструкции, Планирање и менаџмент, Проектирање и урбанизам, Математика и 

Физика. Учениците кои одлучиле да го изучуваат овој профил изведуваат практична 

настава во втора, трета и четврта година, а, исто така, посетуваат и слободни часови на 

училиштето во текот на сите четири години од школувањето. Феријална практика се 
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изведува по 10 дена во втора и трета година, а факултативна настава има само во 

четврта година. 

 

2.3.2. ОСНОВИ НА ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА 

2.3.3. Цели на предметот 

Целите на наставната програма на предметот Основи на градежништво и 

геодезија е учениците да се воведат во градежно-геодетската струка, да се запознаат со 

објектите во градежништвото, работните задачи во процесот на проектирањето и 

изведувањето на објектите, како и со значењето на геодезијата и основните геодетски 

работи во проектирањето и изведувањето на објектите. За успешно реализирање на 

наставната програма учениците имаат потреба од одредени предзнаења од основното 

обрзование. Основи на градежништво и геодезија како наставен предмет се изучува во 

рамките на градежно-геодетската струка. 

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои 

директно или индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив 

развој. 

 

Табела 5: Цели на  предметот Основи на градежништво и геодезија кои се 
однесуваат  на одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Вклучување во основите на 

градежништвото и геодезијата 

Развивање на вештини за правилно 

користење на просторот 

Развивање  чувство на одговорност за 

зачувување и унапредување на 

животната средина 

Развивање мотивираност за учење  

Разбирање на обликот и димензиите  на 

Земјата  

Развивање на логичко и апстрактно 

мислење поттикнување на љубопитноста, 

рационалното расудување, самостојноста 

и  критичкото мислење 
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2.3.4. Општи цели на наставата по предметот Основи на градежништво и 

геодезија  во средното стручно образование 

Табела 6: Општи цели по предметот Основи на градежништво и геодезија кои се 

однесуваат  на одржливиот развој 

Година на 

изучување 

Општи цели на предметот  

Учениците треба: 

Прва година • да се запознаат со историскиот развој на објектите; 

• да добијат општи информации  за градењето и 

учесниците во градбата; 

• да се запознаат со поимот: градилиште  и видови 

објекти; 

• да знаат да го заштитат здравјето на работникот при 

работата;  

• да се запознаат со улогата и значењето на геодезијата во 

секојдневниот живот; 

• да го знаат изгледот на земјата; 

• да ја знаат улогата и значењето на размерот. 

 

2.3.5. Наставни содржини кои се однесуваат на одржливиот развој и 

начинот на реализирање на програмата  

Табела 7: Конкретни цели на  предметот Основи на градежништво и геодезија кои се 

однесуваат на одржливиот развој  

Година на 

изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Учениците треба: 

Прва година • да стекнат основни знаења за сите видови објекти 

(станбени, општествени и стопански); 

• да се запознаат со: истражувачките работи (видот на 

земјата, особини на материјалот, дебелина и наклоност 

на слоевите, нивото на подземни води и носивоста на 

земјиштето; 
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• да се запознаат со геодетските работи: снимање на 

земјиштето на кое ќе се гради објектот; 

• да се запознаат со проектантски работи: изработка на 

проект; 

• да се запознаат со организациски работи: организација 

на градилиштето за рационална и економска надградба;  

• да знаат да користат лични и колективни заштитни 

мерки и средства за безбедност; 

• да знаат да претворат величина која е претставена во 

размер во природна големина и обратно; 

• да се запознаат со изработување на геодетски план и 

карти. 

 

2.3.6. Начин на реализирање на  програмата 

Во содржините кои се обработени во рамките на предметот Основи на 

градежништво и геодезија  има содржини кои дирекно се однесуваат на областа 

Одржливразвој. 

Се применуваат современи наставни методи кои на учениците им 

овозможуваат да станат активни учесници во наставата преку изведување на наставата, 

преку предавања, проекти, учење преку сопствено откривање, објаснување, 

компјутерски симулации, работа со текстови, поврзување со заедницата или активности 

на работните места. Овие методи подразбираат примена на наставните форми за 

работа: индивидуална, работа во групи, во парови, фронтална, индивидуална и 

користење на современи средства и помагала.  

Во текот на наставниот процес во согласност со програмата предвидено е 

наставникот да ги презема следните активности: да планира, да објаснува, да 

демонстрира, да зборува, да диктира, да пишува и да црта на табла, да опишува, да 

споредува, да води разни проекти, да симулира процеси, да ги користи претходно 

стекнатите знаења на ученикот, да ја следи неговата работа, да го мотивира ученикот, да 

ги оценува неговите постигнувања, да ги ангажира учениците со домашна работа. Во 
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текот на наставата по овој предмет активноста на ученикот се состои во: набљудување, 

слушање, вежбање, дискутирање, прибележување, цртање, решавање проблеми, 

самооценување, откривање на законитости, читање и др. 

За поефикасно постигнување на целите потребно е да се применуваат разни 

наставни средства, помагала и материјали. Во зависност од наставната содржина 

дадени се конкретни примери на наставни помагала кои би можело да се користат: 

слики, цртежи, филмови и дијафилмови, телевизиски снимки, графоскоп, компјутерска 

опрема, ДВД, ЦД, каде што дел од предложените помагала се застарени и надвор од 

употреба во наставниот процес. 

Со цел подобрување и совладување на наставните содржини, наставникот  од 

учениците не треба да бара само репродукција на фактографија и статистика, туку 

оспособување за апликативност на стекнатите знаења, анализа на геолошките сили, 

процеси и појави. Развивање љубопитност кај учениците и поттикнување на 

истражувачкиот дух преку самостојни проекти и дебатни часови. 

За остварување на наведеново, во програмата постојат соодветни дидактички 

насоки, но не постојат конкретни примери - (таргетирани видеоматеријали, популарни 

текстови и посочени содржини со актуелна проблематика од областа Одржлив развој), 

со кои би се  зајакнале компетенциите на наставниците за примена на современи 

методи и иновативни форми на работа. 

Оттука, неопходно е вложување на додатни напори од страна на наставниците 

за осмислување на различни проблемски ситуации од реалниот живот и вклучување на 

учениците во нивно решавање, што за крајна цел ќе има развивање на критичко 

мислење кај учениците и способност за разрешување на проблеми. 

 

2.3.7. Препораки 

Во наставната програма има содржини кои може директно да се поврзат со 

одржливиот развој. 

Во рамките на наставната програма по Основи на градежништво и геодезија 

програмските содржини поврзани со проблемите  на одржливиот развој би требало да 

се осовременат преку примена на наученото во секојдневниот живот, што како крајна 
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цел би резултирало со одговорно однесување на ученикот во неговото непосредно 

опкружување. 

Во рамките на наставната програма во делот Објекти во градежништвото 

пожелно е вметнување на повеќе содржини за плански подигнати градови, но во исто 

време истите да се и добро управувани што ќе доведе до создавање на економско, 

социјално и еколошко одржливи средини.  

Анализа на одржливите градови кои во себе вклучуваат: социјални услови за 

сите, безбедна и здрава животна средина, добар одржлив транспорт и енергија, 

промоција, заштита и обновување на градските зелени површини, безбедна и чиста 

вода и санитарни услови, здрав и квалитетен воздух, пристојни работни места и др. 

За таа цел, наставникот треба да ја разбира поврзаноста меѓу одржливата 

иднина и начинот на кој размислуваме, живееме и работиме. Со тоа тој ќе им наметнува 

на идните генерации размислување дека градовите кои применуваат урбано одржливо 

планирање доведуваат до ефикасен раст на популацијата. Тој како едукатор треба да е 

оспособен за размена на идеи и искуства меѓу различни дисциплини, да овозможи 

образование во кое централно место зазема ученикот, да развива критичко мислење кај 

него и да  ја разбира нужноста од трансформација на образовниот систем. 

Наставникот  треба да е двигател и учесник во процесот на учење кој на 

учениците ќе им дава насоки за однесувањето и перцепцијата на одржливиот развој, да 

гради позитивни односи со учениците и да е отворен за промени и соработка. 

Само со таков пристап наставникот ќе овозможи усвојување, разбирање и 

развој на основните социјални и морални вредности на едно еколошки освестено 

демократски уредено, хумано и толерантно општество. 

 

2.3.8. Исходи кои се однесуваат на одржливиот развој, а можат да се 

реализираат  преку наставата по предметот Основи на градежништво 

и геодезија 

 Учениците треба да ја  разбираат ефикасната и ефективна примена на 

земјиштата. 

 Учениците треба да ги запазуваат и поврзуваат елементите во просторот со 

содржината на мапата. 
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 Учениците треба да ги разбираат и анализираат проблемите во просторното 

планирање врз основа на претходните истражувања и проблемите кои постоеле 

на тој простор и изнаоѓање на нивно решение. 

 Учениците треба да ја разбираат сложеноста на промената на просторот и да ги 

разбираат последиците од таа промена.   

 Учениците треба да ги познаваат клучните активности на човекот кои 

дејствуваат деструктивно врз животната средина.  

 Учениците треба да ја сфаќаат безбедната и здрава животна средина во која 

има добро уредени јавни зелени површини. 

 Учениците треба да го сфаќаат унапредувањето и опасностите врз одржливиот 

развој на одредена територија. 

 Учениците треба да се вклучуваат во решавањето на проблемот во просторот во 

кој живеат. 

 

2.3.9. ПРОЕКТИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ 

2.3.10. Цели на предметот 

Целите на наставната програма на предметот  Проектирање и урбанизам се 

учениците да можат самостојно да ги читаат и користат проектите во сите фази од 

проектирањето, да ги препознаваат различните просторни облици на архитектонските 

објекти, како и основните елементи на уредувањето на населбите,притоа, да се 

запознаат со основите на урбанизмот и просторното уредување на градовите. За 

успешно реализирање на наставната програма учениците имаат потреба од одредени 

предзнаења од Основи на градежништво и геодезија, Техничко цртање, Нацртна 

геометрија и др. предмети во кои има содржини за одржлив развој. Проектирање и 

урбанизам како наставен предмет се изучува во рамките на градежно-геодетската 

струка во профилот архитектонски техничар.  

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои 

директно или индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив 

развој. 
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 Табела 8. Цели на  предметот Проектирање и урбанизам кои се однесуваат  на 

одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Вклучување во основите на планирање и 

урбанизам 

Развивање на вештини за правилно 

користење на просторот 

Развивање  чувство на одговорност за 

зачувување и унапредување на просторот 

Развивање мотивираност за учење  

Потикнување на индивидуална 

одговорност 

Развивање на логичко и апстрактно 

мислење, поттикнување на љубопитноста, 

рационалното расудување, самостојноста 

и  критичкото мислење 

 

2.3.11. Општи цели на наставата по предметот Проектирање и урбанизам за 

средното стручно образование 

Табела 9: Општи цели по предметот Проектирање и урбанизам кои се однесуваат  

на одржливиот развој 

Година  на 

изучување 

Општи цели на предметот  

Учениците треба: 

Втора година 

• да се запознаат со поимот простор и процесот на 

проектирање; 

• да се запознаат со природните услови (клима, 

ориентација, ветрови); 

• да знаат за развојот на живеалиштето на човекот;  

• да ги запознаат структурните елементи на просторот; 

• да ја знаат локацијата на семејните куќи во урбаниот 

простор; 

Трета година 

• да се запознаат со урбанистичката дејност и нејзината 

поделба; 

• да се запознаат со просторната и функционалната 
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организација на населбата; 

• да ја разберат и разликуваат типологијата на објектите за 

колективно домување и угостителските објекти;  

• да се запознаат со потребата од изградба на 

општествени згради; 

• да ги применуваат прописите и стандардите во 

градежништвото; 

Четврта година 

• да ја сфатат хиерархијата на живеење по однос на 

просторниот опфат и бројот на жители; 

• да ги идентификуваат и анализираат елементите кои ја 

дефинираат животната средина - еколошки аспект( 

ориентација, инсолација, аерација, зеленило, загаденост 

од бучава и атмосферска загаденост); 

• да се запознаат со класификација на сообраќајот во 

просторот; 

• да се запознаат со потребата од изградба на стопански, 

земјоделски и индустриски објекти. 

 

2.3.12. Наставни содржини кои се однесуваат на одржливиот развој и 

начинот на реализирање на програмата  

Табела10: Конкретни цели на  предметот Проектирање и урбанизам кои се 

однесуваат на одржливиот развој  

Година  на 

изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Учениците треба: 

Втора година 

• да ја разберат корелацијата помеѓу човекот и 

предметите од неговата околина; 

• да го научат значењето на природните услови за 

создавање на здрави простори; 

• да ги разбираат создадените услови во просторот 

(осветлување, проветрување, затоплување и заштита од 
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сонце) и правилно да ги применуваат; 

• да ги елаборираат предностите од ориентација и 

внатрешна ориентација на просторот; 

Трета година 

• да ја разберат просторната организација на градот и 

неговите основни елементи ( улица, блок, плоштади, 

паркинзи); 

• да ја запознаат потребата од изградба на: општествени 

згради, објекти за колективно домување и угостителски 

објекти; 

Четврта година 
• да се запознаат со хиерархиската класификација на 

центрите во градот. 

 

2.3.13. Начин на реализирање на  програмата 

Наставата се изведува по пат на комбинација на повеќе методи и форми на 

работа, како што се: насочено водена дискусија, демонстрација, графичка, визуелна, 

тимска работа и компјутерска симулација. Активностите на ученикот се фокусирани да 

учи и открива во група и независно, да црта, да мери и скицира, да анализира, да 

дискутира, да набљудува, да слуша, да чита, да пишува, да открива односи и 

законитости, да применува правила, да изработува графички вежби, да работи модели и 

да демонстрира. При реализацијата на програмата потребно  е наставникот да говори, 

да дискутира, да објаснува, да поставува прашања, да пишува на табла, да демонстрира, 

да организира работа во групи, да дава инструкции, да води проекти, да ги оценува 

задачите на учениците, да прави забелешки, да организира посета на институции. 

Процесот на учење се изведува половина часови преку стручно - теоретска настава и 

другата половина со вежби. Наставата се изведува во специјализиран кабинет - цртална 

и се препорачува наставата да се одвива во блок-часови. Наставникот има слобода при 

избор на нови активности и дополнување на постојните содржини со нови теми  од 

актуелната проблематика на одржлив развој. Освен во рамките на предметот 

образованието за одржлив развој може да се реализира и преку слободни ученички 

активности, во рамките на  класната заедница, јавната и културната дејност и преку 
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активностите во локалната заедница. За да се реализираат целите од наставната 

програма, а да бидат во корелација со образованието за одржлив развој, потребно е да 

се придонесе во развивањето на менталните способности, формирањето на научниот 

поглед на светот и сестраното развивање на личноста. Во програмата се дадени 

дидактички насоки и препорачани методи и наставни помагала  за реализација на 

наставните содржини, но, недостигаат конкретни упатства за реализација на наставните 

теми од областа на Одржлив развој. 

 

2.3.14. Препораки 

Во наставната програма има содржини кои може директно да се поврзат со 

одржливиот развој. 

Во рамките на наставната програма по предметот Проектирање и урбанизам 

програмските содржини поврзани со проблемите на одржливиот развој би требало да 

се осовременат преку примена на наученото во секојдневниот живот, што како крајна 

цел би резултирало со одговорно однесување на ученикот во неговото непосредно 

опкружување. 

Во рамките на наставната програма во темата Човекот како основна мерка во 

проектирањето пожелно е вметнување на повеќе содржини во кои ќе се истакнува 

важноста на граѓаните да бидат поактивни и повлијателни кога станува збор за 

планирање на просторот. Во  многу документи од Обединетите нации и Европската 

заедница се истакнува влијанието на човекот и ценењето на вредноста на просторот. 

Во темата Природни услови наставникот може да го поврзе влијанието на ерозијата на 

почвата и шумите со што учениците може да се упатат на размислување и поврзување 

на овој дел со климата. Учениците преку самостојни проекти, тимска работа или со 

помош на наставникот би можеле да ги третираат предностите и недостатоците на 

климатските промени - глобалното затоплување, киселите дождови, одржливи градови, 

зачувување на националните паркови во Македонија...итн. При изработка на ваквите 

истражувачки проекти како извори на информации би користеле интернет, научно-

популарни статии, видеоматеријали и посети на соодветни институции. 

Да се поврзе дека одржливите градови во себе вклучуваат: социјални услови за 

сите, безбедна и здрава животна средина, добар одржлив транспорт и енергија, 
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промоција, заштита и обновување на градските зелени површини, безбедна и чиста 

вода и санитарни услови, здрав и квалитетен воздух, пристојни работни места и др. 

Во темата Општествени згради наставникот треба да ја разбира поврзаноста на 

транспортните објекти со безбедните патишта, ефикасниот превоз како еден од 

начините за подобрување на социјалната еднаквост, се подобрува врската помеѓу град - 

село и се овозможува зголемување на продуктивноста на руралните подрачја. Но, исто 

така, да се напомни дека сообраќајот е и извор на загадување на животната средина. Со 

градењето на сообраќајните мрежи низ државите се нарушува животната средина, се 

зголемува бучавата, се уништува биодиверзитетот, се загадува воздухот итн.   

Со тоа тој ќе им наметнува на идните генерации размислување дека градовите кои 

применуваат урбано одржливо планирање доведуваат до ефикасен раст на 

популацијата. Тој како едукатор треба да е оспособен за размена на идеи и искуства 

меѓу различни дисциплини, да овозможи образование во кое централно место зазема 

ученикот, да развива критичко мислење кај него и да ја разбира нужноста од 

трансформација на образовниот систем.  

Наставникот  треба да е двигател и учесник во процесот на учење кој на 

учениците ќе им дава насоки за однесувањето и перцепцијата на одржливиот развој, да 

гради позитивни односи со учениците и да е отворен за промени и соработка. 

 

2.3.15. Исходи кои се однесуваат  на одржливиот развој, а можат да се 

реализираат  преку наставата по предметот Проектирање и урбанизам 

 Учениците  треба да го разбираат просторот и неговите особини.  

 Учениците треба да станат свесни за вредноста на просторот, проблемите и 

активностите во него. 

 Учениците треба да размислуваат за развојот на просторот во иднина. 

 Учениците треба да ги разбираат и анализираат проблемите во просторното 

планирање врз основа на претходните истражувања и проблемите кои постоеле 

на тој простор и да изнаоѓаат нивно решение. 

 Учениците треба да ја разбираат сложеноста на промената на просторот и ги 

разбираат последиците од таа промена.    
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 Учениците треба да ги познаваат клучните активности на човекот кои 

дејствуваат деструктивно врз животната средина. 

 Учениците треба да ја сфаќаат безбедната и здравата животна средина во која 

има добро уредени јавни зелени површини. 

 Учениците треба да го сфаќаат унапредувањето и опасностите врз одржливиот 

развој на одредена територија. 

 Учениците треба да се вклучат во решавањето на проблемот во просторот во кој 

живеат. 

 Учениците треба да размислуваат за ефикасна и ефективна употреба на 

енергија и природни ресурси ( вклучувајќи ја и почвата), вклопувајќи ги 

најдобро што може со густината на населението и животната средина. 

 Учениците треба да го разберат истиот простор  како можност за различна 

употреба   (млади -стари, пешаци - коли). 

 

2.3.16. Образовен профил - геодетски  техничар 

Во склоп на профилот за општото образование, од заедничките 

општообразовни предмети важат истите предмети од претходниот профил. Предмети 

кои се во функција на струката се: Математика, предмет кој се изучува сите четири 

години и Физика која се изучува во првите две години. Од аспект на стручното 

образование, заеднички предмети за струката се: Техничко цртање со компјутерска 

комуникација, Нацртна геометрија и Основи на градежништво и геодезија. Додека, 

карактеристични предмети за образовниот профил се: Геодезија и геодетски подлоги, 

Инженерска геодезија, Геодетски мерења, Катастар и Фотограметрија. Изборни 

предмети во изучувањето на овој профил се: Геодезија и геодетски подлоги, 

Инженерска геодезија, Катастар, Математика и Физика. Учениците кои одлучиле да го 

изучуваат овој профил изведуваат практична настава во втора, трета и четврта година, а, 

исто така, посетуваат и слободни часови во училиштето во текот на сите четири години 

од школувањето. Феријална практика се изведува по 10 дена во втора и трета година, а 

факултативна настава има само во четврта година.  
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2.3.17. Образовен профил - градежен  техничар 

Во склоп на профилот за општото образование, од заедничките 

општообразовни предмети важат истите предмети од претходниот профил. Предмети 

кои се во функција на струката се: Математика, која се изучува во текот на сите четири 

години и Физика која се изучува во првите две години. Од аспект на стручното 

образование, заеднички предмети за струката се: Техничко цртање со компјутерска 

комуникација, Нацртна геометрија и Основи на градежништво и геодезија. Додека, 

карактеристични предмети за образовниот профил се: Техничка механика, Градежни 

материјали и конструкции, Технологија на бетон, Основи на геотехника и хидротехника, 

Јакост на материјали, Планирање и менаџмент, Сообраќајници, Хидротехнички објекти, 

Челични конструкции, Армирано-бетонски конструкции. Изборни предмети во 

изучувањето на овој профил се: Армирано-бетонски конструкции, Планирање и 

менаџмент, Сообраќајници, Хидротехнички објекти, Математика и Физика. Учениците 

кои одлучиле да го изучуваат овој профил изведуваат практична настава во втора, трета 

и четврта година, а, исто така, посетуваат и слободни часови во училиштето во текот на 

сите четири години од школувањето. Феријална практика се изведува по 10 дена во 

втора и трета година, а факултативна настава има само во четврта година. 

 

2.3.18. ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ 

2.3.19. Цели на предметот 

Целите на наставната програма на предметот Хидротехнички објекти се 

учениците да стекнат знаења како да ги користат водните ресурси и да се заштитат од 

нив во сите домени од живеењето и работата, притоа, да се запознаат со основните 

начини на чување и штитење на водните ресурси од опкружувањето. Хидротехнички 

објекти како наставен предмет се изучува во рамките на градежно-геодетската струка 

во профилот - градежен техничар.  

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои 

директно или индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив 

развој. 
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 Табела 11: Цели на  предметот Хидротехнички објекти кои се однесуваат  на 

одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Развивање на базична научна писменост 

за хидрологијата 

Развивање на вештини за правилно 

користење на просторот 

Развивање  чувство на одговорност за 

зачувување и унапредување на просторот 

Развивање на позитивен став кон 

изучување на водите 

Поттикнување на индивидуална 

одговорност 

Развивање на логичко и апстрактно 

мислење поттикнување на љубопитноста, 

рационалното расудување, самостојноста 

и  критичкото мислење  

 

2.3.20. Општи цели на наставата по предметот Хидротехнички објекти за 

средното стручно образование 

Табела 12: Општи цели по предметот Хидротехнички објекти кои се однесуваат  на 

одржливиот развој 

Година на 

изучување 

Општи цели на предметот  

Учениците треба: 

Трета година 

• да ги анлизираат водните ресурси; 

• да се запознаат со поимите: брана, водена сила и 

енергија; 

• да идентификуваат водопроводни објекти (тунели, 

канали и цевководи);  

• да ја сфаќаат речната мрежа и потребата за уредување 

на водотеците; 

• да ги препознаваат пловните патишта и пристаништа; 

• да го селектираат земјиштето според бонитетот, како и 

негово наводнување и одводнување; 

• да ги опишуваат производителите и потрошувачите на 
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електрична енергија; 

• да ги препознаваат објектите што се во функција на 

заштита од поплави; 

Четврта година 

• да ги препознаваат карактеристиките на еколошки чисти 

води; 

• да ги препознаваат водоснабдителните и 

канализациските системи. 

 

2.3.21. Наставни содржини кои се однесуваат на одржливиот развој и 

начинот на реализирање на програмата  

Табела  13: Конкретни цели на  предметот Хидротехнички објекти кои се однесуваат 

на одржливиот развој  

Година на 

изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Учениците треба: 

Трета година 

• да ги препознаваат карактеристиките на акумулациските 

системи; 

• да ги препознаваат објектите за заштита од поплави; 

Четврта година 

• да ги споредуваат особините и стандардите за 

квалитетот на водата; 

• да лоцираат канализациската мрежа и објектите на неа;  

• да предлагаат мерки за пречистување на канализациска 

вода во функција на зачувување на природата. 

 

2.3.22. Начин на реализирање на  програмата 

Наставата се изведува по пат на комбинација на повеќе методи и форми на 

работа, како што се: насочено водена дискусија, демонстрација, графичка, визуелна, 

тимска работа и компјутерска симулација. Активностите на ученикот се фокусирани на 

учење и откривање во група и независно, цртање, мерење и скицирање, анализирање, 

дискутирање, набљудување, слушање, читање, пишување, откривање односи и 
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законитости, применување правила и др.  При реализација на програмата потребно  е 

наставникот да говори, да дискутира, да објаснува, да поставува прашања, да пишува на 

табла, да демонстрира, да организира работа во групи, да дава инструкции, да води 

проекти, да ги оценува задачите на учениците, да прави забелешки, да организира 

посета на институции. Процесот на учењето се изведува половина часови преку стручно-

теоретска настава и другата половина од часовите се вежби. Наставникот има слобода 

при избор на нови активности и дополнување на постојните содржини со нови теми од 

актуелната проблематика на одржлив развој. Освен во рамките на предметот 

образованието за одржлив развој може да се реализира и преку слободни ученички 

активности, во рамките на  класната заедница, јавната и културната дејност и преку 

активностите во локалната заедница. За да се реализираат целите од наставната 

програма и истите да бидат во корелација со образованието за одржлив развој, 

потребно е да се придонесе во развивањето на менталните способности, формирањето 

на научниот поглед на светот и сестраното развивање на личноста. Во програмата се 

дадени дидактички насоки и препорачани методи и наставни помагала за реализација 

на наставните содржини, но недостигаат конкретни упатства за реализација на 

наставните теми од областа на Одржлив развој. 

 

2.3.23. Препораки 

Во наставната програма има содржини кои може директно да се поврзат со 

одржливиот развој. Во рамките на наставната програма по Хидротехнички објекти 

програмските содржини поврзани со проблемите  на одржливиот развој би требало да 

се осовременат преку примена на наученото во секојдневниот живот, што како крајна 

цел би резултирало со одговорно однесување на ученикот во неговото непосредно 

опкружување.  Во рамките на наставната програма во трета година се обработува 

водата, но не и фактот дека од ден на ден се намалува количеството на употреблива 

вода за пиење. Планското и рационално снабдување со вода со добар квалитет мора да 

е приоритет за сите корисници, како и исправната вода за пиење, на која денес  поради 

енормното загадување, веќе не се гледа како на неограничен природен ресурс. 

Зголемениот број жители, урбанизацијата, земјоделството и индустријата 

секојдневно ја зголемуваат потрошувачката на вода, а количеството на максимално 
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загадена отпадна вода континуирано расте. Во делот на кружно движење на водата 

треба да се изучува проблематиката на глобалните климатски промени преку анализа на  

нивното негативно влијание врз екосистемите. 

Во темата Водни ресурси и искористување на водните сили би било корисно да 

се третираат теми за разликите, предностите и недостатоците при користење на 

различни алтернативни видови на енергија (соларна, геотермална енергија, енергија од 

ветер и вода, биомаса) како обновливи енергетски ресурси. Оттаму за живеење и 

дејствување во согласност со стандардите на одржливиот развој од особено значење се 

истражувањата, иновациите и развојот во областа на еколошки прифатливите 

технологии за поддршка на зелената економија (преферирање долготрајни производи и 

користење обновливи енергетски извори).  

Во темата Пловни патишта и пристаништа споменати се патиштата и дадена е 

можноста за поврзување на овој дел со одржливиот транспорт (постигнување на 

интегрираност меѓу економијата и одржувањето на животната средина).  

Наставникот нужно мора да ја следи актуелната проблематика и да биде во тек 

со сите научни достигнувања на полето на одржливиот развој, како би можел да дава 

насоки за во иднина. Наставникот кај учениците треба да создава можности за 

развивање на креативноста, иновативноста и способноста за размислување на 

алтернативен начин на живот. Тој, исто така, треба постојано да ги поттикнува учениците 

на преиспитување на нивните секојдневни навики во однос на животот во согласност со 

стандардите за одржлив развој. 

 

2.3.24. Исходи кои се однесуваат на одржливиот развој, а можат да се 

реализираат  преку наставата по предметот  Хидротехнички објекти  

 Учениците треба да го знаат еколошкото значење на подземните води  и на 

другите водени екосистеми (ги препознаваат човековите активности кои се 

причина за нивно загадување како и мерките за заштита и ревитализација). 

 Учениците треба да знаат дека за одржлива иднина неопходно е ефикасно 

користење на водата за пиење и обезбедување на санитарни услови како едно 

од основните човекови права. 
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 Учениците треба да ги познаваат клучните активности на човекот кои 

дејствуваат деструктивно врз животната средина (индустрија, транспорт, 

зголемена урбанизација, дефорестификација).  

 Учениците треба да знаат дека кога ќе се градат инфраструктурни проекти мора 

да има интегрирање на заштитата на животната средина и на законите за 

сообраќај. 

 Учениците треба да ги разбираат и анализираат проблемите во просторното 

планирање врз основа на претходните истражувања и проблемите кои постоеле 

на тој простор и изнаоѓање нивно решение. 

 Учениците треба да ги познаваат клучните активности на човекот кои 

дејствуваат деструктивно врз животната средина. 

 Учениците треба да размислуваат за ефикасна и ефективна употреба на 

енергија и природни ресурси (вклучувајќи ја и почвата), вклопувајќи ги најдобро 

што може со густината на населението и животната средина.  

 

2.3.25. Образовен профил – техничар дизајнер за внатрешна архитектура 

Во склоп на профилот на општото образование од заедничките општообразовни 

предмети важат истите предмети од претходниот профил. Предмети кои се во функција 

на струката се Математика, која се изучува сите четири години и Физика која се изучува 

во првите две години. Од аспект на стручното образование, заеднички предмети за 

струката се: Техничко цртање со компјутерска комуникација, Нацртна геометрија и 

Основи на градежништво и геодезија. Додека, карактеристични предмети за 

образовниот профил се: Нацртна геометрија, Цртање и сликање, Проектирање на 

ентериер и мебел, Материјали и конструкции, Развој на архитектурата и уметноста и 

Компјутерски дизајн. Изборни предмети во изучувањето на овој профил се: 

Проектирање на ентериер и мебел, Материјали и конструкции, Компјутерски дизајн, 

Математика и Физика. 

Учениците кои одлучиле да го изучуваат овој профил изведуваат практична 

настава во втора, трета и четврта година, а, исто така, посетуваат и слободни часови во 

училиштето во текот на сите четири години од школувањето. Феријална практика се 
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изведува по 10 дена во втора и трета година, а факултативна настава има само во 

четврта година. 

 

2.3.26. Збирна анализа на другите предмети во градежно-геодетската струка  

Со понатамошна анализа на предметите кои се опфатени во наставните планови 

на градежно-геодетската струка, утврдено е дека во најголем дел од понудените 

наставни програми нема директно застапени содржини кои би се довеле во врска со 

образованието за одржлив развој. Констатација е дека секоја наставна програма нуди 

одлична подлога за градење на ставови за проблеми од областа на одржливиот развој, 

но нема насоки за наставниците како да ги поврзат постојните содржини со актуелната 

проблематика од областа на образованието за одржлив развој. 

Во овој дел од Анализата ќе бидат обработени збирно сите предмети од оваа 

струка кај кои може да се препознаат целите кои корелираат со образованието за 

одржлив развој, а кои не се појавуваат континуирано во сите години на изучување на 

предметот, туку само во некои теми во наставната програма во некоја определена 

година. 

 

Табела 14: Општи цели по определени предмети во градежно-геодетската струка 

кои се однесуваат  на образованието за одржлив  развој 

Предмет и година 

на изучување 

Општи цели на предметот 

Учениците   треба: 

Градежни 

конструкции – 

Втора година 

• да се информирани за ситуацијата на теренот; 

• да споредуваат видови земјишта и нивната носивост; 

• да изградат активен и позитивен однос кон земјиштето; 

Градежни 

конструкции – 

Трета година 

• да избираат рационални решенија за сите видови на 

конструкции; 

Градежни 

материјали – 

Четврта година 

• да се запознаат со изучување на градежните материјали; 

• да ги класификуваат карпите според потеклото; 

• да ги опишуваат општите карактеристики на стаклото и 
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дрвото; 

• да го сфаќаат значењето на металите и легурите во 

градежништвото; 

Развој на 

архитектурата – 

Втора  година 

• да се запознаат со развојот на архитектурата низ 

времето; 

• да се запознаат со современата и рурална архитектура и 

со општествените објекти; 

• да ја разбудат свеста за заштита на нашето богато 

културно наследство; 

Градежни 

материјали и 

конструкции – 

Втора година 

• да се запознаат со изучување на градежните материјали; 

• да ги класификуваат карпите според потеклото; 

• да ги опишуваат општите карактеристики на стаклото и 

дрвото; 

• да го сфаќаат значењето на металите и легурите во 

градежништвото; 

• да споредуваат видови земјишта и нивната носивост; 

Техничка механика 

– Трета година 

• да се запознаат со целите и задачите на техничката 

механика; 

• да објаснуваат сложување и разложување на силите 

• кои дејствуваат врз градежните објекти. 

 

Табела 15: Конкретни  цели по определени предмети во  градежно-геодетската 

струка кои се однесуваат  на образованието за одржлив  развој 

Година 

на изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Учениците треба: 

Градежни 

конструкции –   

Втора година 

• да го сфаќаат обележувањето на теренот; 

Градежни 

конструкции –  

• да ги согледуваат техничките проблеми во градежните 

конструкции; 



Прирачник за имплементација на образование за одржлив развој  
во средните училишта со технички струки 

 

 
74 

Трета година 

Градежни 

материјали – 

Четврта година 

• да ги објаснуваат физичките, хемиските и механичките 

својства на градежните материјали; 

• да ја објаснуваат примената на градежниот камен во 

градежништвото; 

• да објаснуваат можни начини за заштита на дрвото и 

металите како градежен материјал; 

Развој на 

архитектурата –

Втора  година 

• да го согледуваат влијанието на географската положба, 

климатските услови, општественото уредување, 

религијата и градежниот материјал врз развојот на 

архитектурата; 

• да имаат желба за запознавање на видовите и 

вредностите на архитектонското и уметничкото 

наследство во нашата земја; 

Градежни 

материјали и 

конструкции – 

Втора година 

• да ги објаснуваат физичките, хемиските и механичките 

својства на градежните материјали; 

• да ја објаснуваат примената на градежниот камен во 

градежништвото; 

• да објаснуваат можни начини за заштита на дрвото и 

металите како градежен материјал; 

• да ги согледуваат техничките проблеми во градежните 

конструкции. 

 

2.3.27. Начин на реализирање на  наставните програми 

За реализација на наставата по гореспоменатите предмети, во согласност со 

поставените цели во наставните програми, како основни наставни методи  се користат 

водење на насочена дискусија, решавање на проблеми и симулација на реални 

ситуации, учење преку сопствено откривање, слободни задачи, тимска настава и слично. 

Во програмите е предвидено ученикот да дискутира, да применува законитости и 

правила, да набљудува, да слуша, да прибележува, да повторува, да објаснува, да чита, 
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да толкува позитивни законски прописи, да презентира, да открива во група и 

независно, да размислува критички, да дава свој суд, да работи домашни задачи. 

Предвидено е наставникот да организира, да планира и да подготвува настава, да дава 

инструкции за работа, да поттикнува дискусии, да објаснува, да поставува прашања, да 

оценува и поттикнува на самооценување од страна на учениците, да симулира  процеси 

и реални ситуации, да презентира, и да прави забелешки. 

Процесот на учењето се изведува половина часови преку стручно-теоретска 

настава и другата половина со вежби. Наставникот има слобода при изборот на нови 

активности и дополнување на постојните содржини со нови теми од актуелната 

проблематика на одржлив развој. Освен во рамките на предметот образованието за 

одржлив развој може да се реализира и преку слободни ученички активности, во 

рамките на  класната заедница, јавната и културната дејност и преку активностите во 

локалната заедница. За да се реализираат целите од наставната програма и истите да 

бидат во корелација со образованието за одржлив развој, потребно е да се придонесе 

во развивањето на менталните способности, формирањето на научниот поглед на светот 

и сестраното развивање на личноста. 

Во програмата се дадени дидактички насоки и препорачани методи и наставни 

помагала за реализација на наставните содржини, но недостигаат конкретни упатства за 

реализација на наставните теми од областа на Одржлив развој. 

 

2.3.28. Препораки 

Врз основа на анализата на општите и конкретните  цели од одбраните 

предмети од градежно-геодетската струка може да се согледа дека некои предмети, 

иако имаат предвидени општи цели кои индиректно корелираат со образованието за 

одржлив развој, во конкретните цели во наставните теми од истиот предмет, 

недостасуваат содржини кои би можело да се поврзат со одржливиот развој.  Голем е 

бројот на наставни предмети од оваа струка каде има дефицит на цели во наставните 

програми кои би биле поврзани со образованието за одржлив развој. 

Во предметот Градежни материјали и конструкции од оваа струка, 

детектирани се најголем број на цели кои директно се поврзани со образованието за 

одржлив развој, но она што недостасува во овој предмет, а и во сите други во оваа 
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струка е недостатокот на интегративен интердисциплинарен пристап кој би ги 

комбинирал содржините со вештини и вредности и би ги наведувал учениците да 

размислуваат и да усвојат вредности на одржлив развој кои би можеле да влијаат на 

нивните одлуки во однос на прашањата поврзани со одржливото живеење и 

дејствување. 

Наставникот треба да ги насочи учениците да ја разбираат почвата како место 

кое е многу важно за опстанокот на луѓето, но, за жал, досега не се посветувало многу 

внимание на нејзиното загадување. Безбедноста на почвите ќе резултира со 

безбедност во храната и исхраната, а оваа тема веќе се наметнува како проблем и 

глобален предизвик. 

 Наставникот, исто така, треба да ги насочи учениците дека во темите каде се 

обработуваат градежни материјали, дрвото треба веднаш да се поврзе со шумите кои 

имаат големо значење за одржување на природната рамнотежа помеѓу 

биодиверзитетот и квалитетот на животната средина, секако, и за економскиот развој 

особено во неразвиените земји. Треба да се напомни дека досегашното неодржливо 

стопанисување (неконтролирано, неплански и прекумерно користење) со шумите 

мора да се смени со одржливо стопанисување. Поврзувањето на влијанието на 

ерозијата на почвата и шумите, учениците може да се упатат на размислување и 

поврзување на овој дел со климата. 

Во наставната програма Развој на архитектурата може да се внесе учениците 

да ја бараат врската помеѓу сегашноста и минатото за да го продлабочат проблемот на 

глобалното затоплување низ времето. Може да се изработуваат табели, шеми со слики 

со глобалните промени во атмосферата кои настануваат како резултат на човечката 

активност   (индустријализација, сообраќај, земјотреси и др.).  

За остварување на стратешките цели на одржливиот развој, наставникот мора 

да ја следи актуелната проблематика и да биде во тек со сите научни достигнувања на 

полето на одржливиот развој, како би можел да дава насоки за во иднина. Неминовен 

е процесот на подобрување на компетенциите за образование за одржлив развој кај 

наставниците. Дејствувајќи така, наставникот има отворена можност да го пренасочи  

образовниот систем кон остварување на стратегијата и целите на одржливиот развој.  
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Во контекст на глобалните цели за одржлив развој, пожелно е наставниците да 

ги редефинираат наставните содржини со нови и актуелни теми и да го променат 

пристапот на подучувањето во согласност со новите наставни трендови.    

Од исклучителна важност за учениците, кои ги изучуваат предметите од оваа 

струка, е да бидат запознати со целите за одржлив развој, за да бидат константно 

свесни за проблемите со кои се соочуваат луѓето денес и на што сѐ треба да се дејствува 

за да имаме подобро одржливо општество. Целите за одржлив развој (ЦОД) 

претставуваат група на цели во врска со идниот  меѓународен развој. Тие се создадени 

од Обединетите нации и промовирани како Глобални цели за одржлив развој. Истите ги 

заменуваат Целите за милениумски развој коишто завршија на крајот од 2015 година. 

ЦОД ќе се одвиваат од 2015 до 2030 година и се сочинети од 17 цели и 169 специфични 

точки за тие цели. 

 

2.3.29. Исходи кои се однесуваат на одржливиот развој, а можат да се 

реализираат преку наставата во градежно-геодетската струка 

 Учениците треба да ги разбираат и анализираат проблемите во просторното 

планирање врз основа на претходните истражувања и проблемите кои постоеле 

на тој простор и да изнаоѓаат нивно решение. 

 Учениците треба да знаат дека кога ќе се градат инфраструктурни проекти мора 

да има интегрирање на заштитата на животната средина.  

 Учениците треба да ги познаваат клучните активности на човекот кои 

дејствуваат деструктивно врз животната средина (индустрија, транспорт, 

зголемена урбанизација, дефорестификација). 

 Учениците  треба да ги разбираат начините како човекот може да придонесе за 

заштита на почвата; 

 Учениците треба да развиваат критички однос околу употребата на земјата; 

 Учениците треба да ги разбираат различните улоги на почвата во природата; 

 Учениците треба да ги анализираат основните проблеми и опасности за земјата; 

 Учениците треба да разберат дека шумите мора да имаат одржливо 

управување;  

 Учениците треба да го разбираат значењето на шумите и развојот на земјата; 
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 Учениците треба да ја разбираат поврзаноста на шумата и климатските 

промени; 

 Учениците треба да ги познаваат мерките за решавање на проблемите со 

климатските промени;  

 Учениците  треба да ја разбираат поврзаноста на водите, сончевите зраци, 

производството на храна и енергија, користењето на почвата и животната 

средина со последиците од климатските промени; 

 Учениците треба да размислуваат за ефикасна и ефективна употреба на 

енергија и природни ресурси ( вклучувајќи ја и почвата), вклопувајќи ги 

најдобро што може со густината на населението и животната средина.  

 

3. ПРИМЕРИ НА АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ООР  

Согласно анализата на наставните програми од трите гореспоменати струки, 

дадените препораки и наведените цели кои корелираат со ООР, во продолжение следат 

примери на активности кои содржат компонентни на ООР и можат да бидат 

инкорпорирани во наставниот процес согласно личното согледување на наставникот. 

Овие примери имаат цел да иницираат свесност и подигање на компетенциите за ООР 

кај наставниците, со цел да се обезбеди континуирана настава збогатена со елементи на 

одржлив развој. Врз основа на понудените примери, наставниците лесно може да 

креираат свои содржини поврзани со ООР во корелација со дадените цели на учење во 

актуелните наставни програми.  

 

3.1. Активност 1 – Компетенции за реориентирање на цели од наставна 

програма 

Насоки  

Идентификувајте една наставна единица од предметот кој го предавате. 

Напишете го името на лекцијата на горниот дел од работното ливче, како и предметот 

кој го предавате. Додадете еден или повеќе елементи од одржлив развој поврзани со 

знаењето, локалните проблеми, вештините, перспективите или вредностите што веќе ги 

има во лекцијата, односно што сакате да бидат додадени. 
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 РАБОТЕН ЛИСТ  

Оштество  Економија 

   

Знаење 

Веќе го има во лекцијата 

 

 

 

 

 

 

 

Знаење 

Веќе го има во 

лекцијата 

Би сакал/а да додадам 

 

Би сакал/а да 

додадам 

 

Локални проблеми 

Веќе го има во лекцијата 

Локални проблеми 

Веќе го има во 

лекцијата 

Би сакал/а да додадам Би сакал/а да 

додадам 

 

Вештини 

Веќе го има во лекцијата 

Вештини 

Веќе го има во 

лекцијата 

Би сакал/а да додадам Би сакал/а да 

додадам 

 

Перспективи 

Веќе го има во лекцијата 

Перспективи 

Веќе го има во 

лекцијата 

Би сакал/а да додадам Би сакал/а да 

додадам 

 

Вредности 

Веќе го има во лекцијата 

Вредности 

Веќе го има во 

лекцијата 

Би сакал/а да додадам Би сакал/а дадодадам 
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Животна средина 

 

Знаење 

Веќе го 

има во 

лекцијата 

 

Локални 

проблеми 

Веќе го 

има во 

лекцијата 

Вештини 

Веќе го има во лекцијата 

Перспективи 

Веќе го има 

во лекцијата 

Вредности 

Веќе го има 

во лекцијата 

Би сакал/а 

да 

додадам 

Би сакал/а 

да 

додадам 

Би сакал/а да додадам Би сакал/а да 

додадам 

Би сакал/а 

да додадам 

 

 

3.2. Активност 2 - Глобални врски 

Оваа активност ви обезбедува можност да ги истражувате врските помеѓу многу 

од главните општествени, економски и еколошки проблеми со кои се соочуваат луѓето 

во светот денес. Некои од овие глобални реалности се прикажани во овој дијаграм. Ве 

молиме да испечатите копија од дијаграмот и обезбедете молив за оваа активност. 
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Тек на активности 

Испечатете го дијаграмот. 

Дијаграмот идентификува осум главни глобални проблеми. На вашиот 

отпечатен дијаграм повлечете една линија помеѓу било кои два проблеми за кои вие 

мислите дека се поврзани. Опишете зошто вие мислите дека овие два проблеми се 

поврзани. Можете ли да дадете пример за тоа како се тие поврзани?  

Сега почнувајќи од вториот проблем што вие го идентификувавте повлечете 

една линија кон друг проблем за кој вие мислите дека е поврзан со проблемот од кој ја 

повлекувате линијата. Повторно дадете еден пример за тоа на кој начин и зошто вие 

мислите дека овие два проблеми се поврзани.  

Почнувајќи од трето идентификуваниот проблем повлечете линија до друг 

проблем за кој вие мислите дека постои поврзаност. Повторно дадете еден пример за 

тоа на кој начин и зошто вие мислите дека овие два проблеми се поврзани. 

 Продолжете да ги повлекувате овие линии и да давате примери се додека 

вие не ги исцрпите сите можни поврзувања помеѓу дадените проблеми.   

 Анализирајте го моделот на линкови што ги направивте со одговарање на 

следниве прашања: 

 Колку линкови направивте?  

 Дали вие верувате дека некои од направените линковите се повеќе важни 

отколку другите направени линкови? Кои линкови се поважни? Зошто? 

 Како линковите како што се овие влијаат на начинот на кој треба да се решат 

општествените, економските и еколошките проблеми? 

 Која е клучната лекција која вие ја научивте од оваа вежба?  

 

3.3. Активност 3 - Временска рамка за иднината 

Оваа активност ви овозможува да размислите како овие трендови ќе влијаат врз 

иднината под наслов „Мојот живот во светот, светот во мојот живот“. Сепак, наместо да 

предвидувате само една иднина, активноста бара да предвидите што би сакале да се 

случи (вашата „посакувана иднина“), како и она за што вие мислите дека е најверојатно 

ќе се случи (вашата „веројатна иднина“) 
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Временска рамка на иднината 

Испечати дијаграм.  

На левата страна од временската линија на испечатениот дијаграм означете 3-5 

значајни настани од минатото и актуелните трендови кои имаа влијание, влијаат и/ или 

ќе влијаат врз вас и врз светското општество. 

Во празниот простор до „Можно сценарио“ означете 3-5 настани и трендови 

кои вие очекувате да се случат во следните сто години.  

Во линијата „Посакувано сценарио“ означете 3-5 настани и трендови кои вие 

навистина посакувате да се случат во следните сто години. Анализирајте ја временската 

линија со одговарање на следниве прашања:  

 Кои се главните сличности/разлики во вашите забелешки означени како  

посакувано односно можно сценарио“ 

 Зошто постојат овие сличности? 

 Зошто постојат овие разлики?  

 Пораката за одржлив развој може да се сумира во три теми: 

- Сè е поврзано со сè друго. 

- Човечкиот квалитет на животот е исто толку важен како и економскиот 

развој.  

- Не може да постои долгорочен економски развој без да се обрне внимание 

на човековиот развој и квалитетот на животната средина. 

 

3.4. Активност 4 – Извори на енергија 

Целта на претстојната дебата е да се претстават и дискутираат различните 

гледишта за тоа кои обновливи извори на енергија се најпогодни во нашата земја. Ќе ви 
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бидат потребни петмина доброволци кои ќе ја претставуваат владата и уште петмина 

други кои ќе ги бранат гледиштата на „зелените" организации. 

Поделете го класот на четири групи и дајте и на секоја група информации за 

еден од четирите обновливи извори на енергија (ветар, сончева/ соларна, геотермална 

и биомаса). 

Задача на секоја група е да се убедат и граѓаните и владата дека е неопходно да 

се направат заложби за инвестирање во користење одреден извор на енергија и 

соодветно да се влијае врз идната стратегија за енергија на земјата. Поттикнете ги да 

бараат и други информации и факти со кои ќе го поддржат својот став во дискусијата. 

Задача на „зелените" организации е да ги претстават фактите со кои ќе ја 

поддржат замената на вообичаените извори на енергија со обновливи. Од друга страна, 

задача на владата е усвојување на реална и стабилна стратегија за енергија. 

Замолете ја секоја група да размисли за погодните информации и промотивни 

материјали (логоа, цртежи, слики, фотографии) што би се користеле во дебатите. 

 

3.5. Активност 5 - Како да се заштеди енергија 

Прашајте ги учениците каков вид греење користат во својот дом. Направете 

список на различни видови греење. Поведете дискусија на која ќе ги разгледате 

следниве прашања: Кои се предностите и недостатоците на различните видови греење? 

Дали е скапо загревањето на вашиот дом, училницата или на работното место? Кои се 

лошите примери за приспособување на температурата (на пример, отворање на 

прозорците)? 

Организирајте сесија на која ќе се даваат идеи за тоа кои се најчесто 

употребуваните градежни материјали за изградба на домовите. Кои се 

термоизолациони материјали (дрво, пластика, ткаенина, воздушен слој)? Кои 

материјали се спроводници на топлина (бетон, тули, стакло, циркулационен воздух)? 

Поставете прашања и дискутирајте за следново:  

Која е намената на дуплите прозорци, кај кои помеѓу двете прозорски окна има 

слободен простор? Зошто користиме завеси? На кој начин може да се подобри 

изолацијата? 
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3.6. Активност 6 - Штедливи светилки 

Поделете го одделението во групи и дајте им задача да  направат истражување. 

Нивната задача е да соберат информации од продавниците за различните видови 

светилки што се продаваат на пазар.  

Замолете ги учениците да дикутираат за наодите од истражувањето, 

одговарајќи на следниве прашања: 

 Кои светилки се поскапи? Колку се поскапи? 

 Кои светилки се поекономични? 

 Кои светилки повеќе се употребуваат, а кои се подобро изрекламирани 

(атрактивно пакување, корисни информаци и познати заштитни знаци)? 

 Дали на пакувањето има истакнато информации за нивните квалитети за 

заштеда на енергија? 

 Дали семејствата на учениците, нивните пријатели и соседи користат светилки 

кои штедат енергија. 

Дискутирајте за следново прашање: зошто традиционалните светилки се 

користат повеќе од светилките кои штедат енергија.  Замолете ги учениците да ги 

напишат причините на табла. 

Помеѓу причините се: навика, недоволно информации за ефикасноста на 

светилките кои штедат енергија, незаинтересираност за прашањата од областа на 

животната средина и цената. 

 

3.7.  Активност 7 - Транспорт 

Објаснете дека целокупниот транспорт бара одредена вид енергија. Поставете 

ги следниве прашања: 

 Со каков вид гориво се движат автомобилите (гас, дизел)? 

 Што ги придвижува трамваите и тролејбусите (електрика)? 

 Со каков вид гориво се движат возовите (јаглен, дизел, електрика)? 

 Каков вид гориво ги придвижува авионите (керозин)? 

Објаснете дека за пешачењето исто така е потребна енергија, која се добива 

преку храната. Изберете една одредена локација во вашата заедница на растојание од 
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два до три километри од каде што се наоѓате во моментот и замолете неколку 

доброволци да замислат дека стигнуваат на тоа место со различни транспортни средства 

(пешак, велосипедист, патник во автобус или патник во хеликоптер). Објаснете дека во 

сите  наведени случаи за движењето е потребна енергија. Замолете ги учениците да ги 

наведат транспортните средства по редослед според потребната енергија за секое 

средство. 

Научните пресметки може да се прикажат во табела што ќе ја покажува 

количината на енергија што му е потребна на едно лице да помине растојание од еден 

километар (пресметките се во калории). Какви заклучоци може да се донесат? Како им 

помагаме  на велосипедистите? Дискутирајте за следново и напишете ги вашите 

одговори на табла: 

 Кои фактори претставуваат препреки за возењето велосипед (лоши временски 

услови, густ сообраќај, аерозагадување, цена на велосипедот, итн.)? 

 Возењето велосопед има голем број предности кои луѓето ретко ги ценат. Кои 

би биле тие? Напишете ги сугестиите на учениците на табла. 

Давајте идеи што би можело да се направи за надминување на овие препреки?  

 

Напишете ги одговорите на табла. Дискутирајте кои се безбедни велосипедски патеки во 

вашата заедница. 

 

3.8. Активност 8 - Изградба на туристички комплекс 

Туристичка компанија добила дозвола да развие туристички активности во 

близина на едно прекрасно езеро во планинска област. Какви активности, според вас, би 

биле најдобро за овој развој? Разговарајте за опциите претставени подолу. 

 

Опција 1 

Областа треба да се развие со цел да се привлечат што е можно повеќе 

посетители. Ова ќе бара изградба на хотели и ресторани, како и инфраструктура за 

активности како што се џет скијање на езерото и скијање во планините. 
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Опција 2 

Туристичките активности треба да се фокусираат на селата, со сместување 

обезбедени од локалните фарми. Можностите за спортови на вода ќе вклучуваат 

едрење и кајакарство и ќе се создаде мрежа на пешачки патеки. 

 

Опција 3 

Фокусот треба да биде на локалните природни и културни вредности.  

Посетителите ќе патуваат во областа за да му се восхитуваат на прекрасните предели и 

ќе научат за традиционалниот начин на живот на руралното население. 

 

3.9. Активност 9 -  Избор на нов автомобил 

Сигурно сте запознати дека емисиите од моторни возила се една од главните 

причини за појава на кисели дождови. Вашето семејство размислува да купи нов 

автомобил. Која од опциите подолу ќе ја препорачате? Разговарајте за добрите и 

лошите страни поврзани со секој избор. 

1. Автомобилот треба да биде опремен со каталитички конвертор.  

2. Автомобилот треба да се напојува со природен гас. 

3. Автомобилот треба да работи на висококвалитетен бензин со ниска содржина 

на сулфур. 

4. Автомобилот треба да работи на дизел отколку на бензин. 

5. Треба да се истражат нови технолошки опции, вклучувајќи хибридни, 

електрични или автомобили кои имаат погон на етанол. 

 

3.10. Активност 10 - Индустриски развој 

Сте наслушнале за плановите за изградба на фабрика за пестициди во вашиот 

град. Загрижени сте за потенцијалните негативни влијанија врз животната средина, како 

што се загадувањето на воздухот, водата и оптеретување на сообраќајот во областа. Вие 

сте исто така загрижени за ризикот од потенцијална хаварија. Што можеш да направиш? 

Разговарајте за предложените приоди подолу и разгледајте ги добрите и лоши страни 

доколку се случи изградбата на фабриката. 
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1. Ова е сложено прашање, со социјални, економски и еколошки аспекти. 

Одлучувањето е во рацете на владини експерти, кои треба да бидат запознаени 

со безбедносните прашања. 

2. Вие одлучивте да формирате група на граѓани и да започнете кампања за 

спречување на изградбата на фабриката. 

3. Ги разгледувате можностите и активно учествувате во процесот на донесување 

одлуки. Вие го поддржувате развојот, бидејќи тоа ќе донесе работни места и 

богатство во вашиот град. 

 

3.11. Активност 11 - Справување со недостиг на вода 

Вие сте член на локалниот градски совет. Во последниве години, количината на 

вода за пиење доставена до вашиот град е недоволна. Разговарајте за различните 

решенија предложени подолу и разгледајте ги добрите и лошите страни на 

предложените решенија. 

1. Бидејќи производствените индустрии обично трошат значителни количини на 

вода, може да се воведе систем "затворен круг" за фабриките со голема 

побарувачка. 

2. Заштеда на вода може да се поттикне со инсталирање на водомери во 

домовите и канцелариите, обврзувајќи ги луѓето да плаќаат за количината на 

вода што ја користат. (под претпоставка дека не се плаќа регуларно) 

3. Се проценува дека до 50 проценти од ресурсите за вода за пиење се губат за 

време на дистрибуцијата. Затоа, треба да се направат инвестиции за 

подобрување на системот за водоснабдување и зајакнување на постапките за 

управување со цел да се намали загубата на вода. 

 

3.12.  Активност 12 - Да се изгради или не да се изгради 

Во една заедничка област која припаѓа на неколку блокови на станови постојат 

неколку напуштени гаражи. Иако овие гаражи биле напуштени пред многу години, 

општинските власти немаат средства да ги уништат. Станарите на станбениот имот во 

центарот на градот ќе имаат голема корист од создавањето на зелен простор. Идеите за 
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подобрување на областа вклучуваат и изградба на игралиште, бидејќи во моментов 

нема никаде за децата да играат. Уривањето на гаражите ќе создаде неопходен простор 

за ова. 

Во близина на станбениот имот е факултет со растечки број на студенти кои не 

можат да бидат сместени во постојниот студентски дом. Директорот на факултетот и 

предложи на општината факултетот да ги превземе гаражите, а општината треба да 

изгради нов студентски дом на местото, вклучително и базен. Разговарајте за 

конфликтите и можните решенија, како и мислењата на различните страни. Претставете 

своја сопствена гледна точка. Како мислите дека проблемот може да се реши? 

 

Можни решенија 

 Општината треба да ги најде потребните средства за да ги сруши гаражите и да 

ја подобри областа. 

 Станарите треба да дадат финансиски придонес за подобрување на областа. 

 Треба да се најде друга соодветна локација за студентскиот дом. 

 Да се изгради студенски дом со базен, а на жителите на областа да им биде 

дозволено да го користат базенот. 

 На факултетот треба да му се одбие барањето за изградба на студенстки дом, но 

треба да им биде дозволено да изградат базен и да се обврзат да го подобрат 

изгледот на областа. 

 Не треба да се преземат мерки додека властите не пронајдат пари за да ги 

повлечат гаражите. 

 Треба да се најде инвеститор кој е подготвен да ги уништи гаражите и да ја 

подобри областа во замена за дозвола за изградба на кафуле. 

 

Конфликтни интереси 

 Жителите не сакаат да видат студентски дом изграден во нивниот двор, но тие 

сакаат општинските власти да ги уништат гаражите и да ја подобрат областа 

околу нивните блокови на станови. 

 Општинските власти немаат средства да ги повлечат гаражите и да изградат 

детско игралиште за жителите. 
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 Постојниот студентски дом не е доволно голем за сместување на сите негови 

студенти, додека напуштените гаражи се во непосредна близина на зградата на 

колеџот. 

 

3.13.  Активност 13 - Да ги преиспитаме своите навики 

Учениците се наоѓаат во просторија која овозможува движење. Наставникот ги 

опишува навиките и однесувањето кон околината. Учениците кои со одреден пример се 

согласуваат, се поставуваат на место кое е предвидено за тоа. Наставникот ги поттикнува 

поединците да го образложуваат својот избор. 

Кога ја напуштам просторијата секогаш го гасам светлото (ДА    НЕ) 

Секогаш се капам во када (ДА    НЕ) 

Кога во станот е претопло отворам прозорци без да го намалам  

греењето 

(ДА    НЕ) 

Додека ги мијам забите, водата од славината постојано тече (ДА    НЕ) 

Секогаш го одделувам и посебно го одлагам отпадот             (ДА    НЕ) 

При купување, секогаш носам сопствена торба                          (ДА    НЕ) 

При купување секогаш одбирам производи кои со својот состав и 

амбалажа најмалку ќе ја оштетат околината 

(ДА    НЕ) 

На излет, во природа, секогаш носам и вреќа за отпадот       (ДА    НЕ) 

 

3.14. Активност 14 - Сложувалка  

 Учениците се распоредуваат во еднакви групи "тимови" по сопствен избор. 

Секој од тимот добива плик во кој има зборови, од кои треба да се состави реченица. Во 

секоја реченица недостасува еден (клучен) збор за да биде целосна. Истовремено, во 

секоја реченица има еден збор, кој не е дел од реченицата. Задачата е секој член од 

екипата, во својот тим, да открие кому во екипата му недостига оној збор кој нему му е 

непотребен и да му го даде.  (Правило: да се даде, не да се земе.). Играта завршува кога 

сите екипи точно ги сложат своите реченици. По завршувањето на играта можно е да се 
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направи анализа како се чувствувале учениците во текот на играта, кои им биле 

мотивите, како соработувале и др.  

 

Примери на можни реченици  

1. Учителот ја отвора (што - непотребно), а да влезете мора сами. 

(врата - потребен збор)  

2. Раката што дава е (лична- непотребно)  таа што прима.  

(над - потребен збор) 

3. (договор - непотребно) направивте денеска за заштита на околината? 

(Што - потребен збор) 

4. Најдобри идеи ќе имате ако имате многу ( врати - непотребно). 

(идеи - потребен збор) 

5. Основа за промена е ( повеќе – непотребно )промена.  

(личната - потребен збор) 

6. (идеја - непотребно) е гаранција за успешно решавање на прашањата за 

околината.  

(Договорот - потребниот збор) 

(Врз основа на овие примери, можете да составите многу слични реченици, пораки и сл. 

кои подоцна ќе ги поттикнат учениците на размислување и дискусија). 

 

3.15. Активност 15 - Кој сум јас? 

  Наставникотт на грбот од секој од учениците поставени во круг, прикачува 

ливчиња со одредени поими, називи или имиња. Ниеден од нив не знае што пишува на 

неговиот грб. Првиот играч влегува во кругот, им го врти грбот на сите учесници, па така 

сите ќе го прочитаат поимот напишан на неговиот грб. Потоа играчот на следниот од 

кругот му поставува прашања за да дознае што пишува на ливчето - што е тој. Но, 

прашањата мора да бидат така формулирани за да се одговора само со Да или Не. Кога 

играчот ќе добие позитивен одговор на прашањето, има право да поставува следно, на 

другиот играч. Кога ќе добие негативен одговор, губи право за понатамошно 

поставување прашања и се враќа во кругот, а следниот кој стоел до него излегува во 

средината. Играчите мора добро да запамтат што прашувале и какви одговори 
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добивале, зашто кога следниот пат ќе биде во кругот, ќе продолжи со прашањата каде 

што застанал. 

 

Примери за можни поими: 

1. Светлост, воздух, вода, почва, минерални соли, кислород, јаглероден диоксид, 

хлорофил, лист од корен, стебло, плод, цвет, спора, семе и др. 

2. Претставници на одредени видови растенија или животни. 

3. Загадувачи на воздухот: јаглероден диоксид, јаглероден моноксид, 

сулфурдиоксид, цврсти честици, фреон и др. 

4. Видови на  обновливи извори на енергија. 

На овој начин, повторувањето и систематизирањето на градивото може да биде 

делотворно и забавно. Во играта може да учествуваат сите ученици од паралелката, или 

може да се изберат 5 до 10 играчи, додека останатите се набљудувачи. 

 

3.16. Активност 16 - Вчера, денес, утре 

Врз основа на слика која прикажува место покрај море пред 200 години, 

учесниците констатираат како живееле тогашните жители, со што се занимавале, како 

изгледал нивниот ден, дали имале струја, вода, канализација итн. Односно, каков бил 

начинот и квалитетот на нивниот живот. 

Исто така, врз основа на сликата, која ја покажува денешната состојба во тоа 

место, учесниците одговараат на прашања, на пример: Какви промени настанале? Како 

влијаеле на начинот на живот?, Каков е денешниот квалитет на живеење?, Дали местото 

се развивало во контекст на одржливиот развој?, Што добило населението, а што 

изгубило?, Кои се одржливите правци на развојот?, итн. 

 

3.17. Активност 17 - Се согласувам - не се согласувам 

На учениците им се претставуваат четири можности (четири ставови за некое 

прашање, четири решенија на дадена ситуација, или четири различни гледишта за некој 

проблем). Секој агол од просторијата одговара на една од можностите. Учениците ја 
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одбираат можноста со која најмногу се согласуваат и се сместуваат во соодветниот дел 

од просторијата. 

Учениците од иста група, кои се согласуваат со одредено тврдење, си ги 

објаснуваат меѓусебно своите причини - аргументи. Избираат еден кој го забележува 

наведеното. Избраниот портпарол од секоја група ги изнесува заеднички утврдените 

аргументи. Меѓу групите може да се развие дискусија. Токму таа, кај секој од учесниците 

ќе поттикне дополнителна проверка на личните ставови. Можеби некој ќе сака да ја 

промени групата. После изнесувањето на аргументите и разјаснувањето на поимите, таа 

можност треба да се дозволи. 

 

ПРИМЕР 1 

Како можам јас позитивно да влијаам врз околината? 

1. Со намалување на потрошувачката (животен стандард?) 

2. Со учество на одреден собир 

3. Со вклучување во некоја организација за заштита на околината 

4. Со сопствен предлог  

 

ПРИМЕР 2 

Како е најлесно да се влијае врз возрасните кои се однесуваат неодговорно? 

a) Со високи казни и темелни контроли 

б) Со задолжително образование во фирмите - на работните места 

в) Преку медиуми - ТВ и весници - со предупредувања за критичноста на 

ситуацијата, алармирање 

г) Со рекламирање, кампања за "еколошки начин на живеење" 

 

3.18. Активност 18  -  Соочување 

На учесниците кои се седнати во круг им се изнесува проблемска ситуација со 

две можни (екстремни) решенија (А и Б). Секој од учесниците се одлучува за едно од 

решенијата, со дигање рака. Учесниците кои ќе се определат за оцијата А ги изнесуваат 

своите аргументи, а потоа оние кои се определиле за опцијата Б. Кога се сослушани сите 

аргументи, следи дискусија меѓу оние кои се за  А и оние кои се за Б. 
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После изјаснувањето за А или Б, истомислениците се собираат и заедно ги 

собираат аргументите кои ќе ги застапуваат во следната активност - соочување меѓу 

групите А и Б. 

 

ПРИМЕР 1  

Градската власт планира да го исуши најблиската бара и на тоа место да 

подготви голф игралиште. Тоа може на градот да му донесе многу пари, од што и сите 

негови жители ќе имаат корист - можеби развојот на туризмот ќе ја зголеми 

вработеноста, ќе се реновира градското кино, ќе се обнови училишното игралиште. 

Но, се слуша мислењето и од другата страна - еколошката: со исушување на 

барата ќе ги снема од тоа подрачје многубројните видови барски растенија и животни, 

чие сегашно престојувалиште е единствено во овој дел на Европа. Ова е посебно 

загрижувачко заради ретките птици, кои доаѓаат тука да ги испилат своите млади. Вие 

сте новиот градоначалник и многу сте влијателен - вашиот збор ќе биде одлучувачки во 

расправата меѓу спротивставените страни.  

Дали ќе бидете за: 

a) аголфско игралиште? 

б)  заштита на барата? 

Што ќе преземете? 

 

ПРИМЕР 2 

Вие сте директор на фирма која не стопанисува најдобро. Мора да донесете 

пресудна одлука, а имате две можности: 

a) Да создадете производи кои после употребата сериозно ќе ја загадуваат  

околината, но за нив сте договориле сигурен пласман со одлична цена. 

Добивката ја имате веднаш. 

б)   Да создадете производи кои многу помалку ја загадуваат околината, но цената 

им е повисока, заради пресметаните еколошки трошоци. Добивката ќе ја имате 

дури по две години. 

Што ќе направите? 
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ПРИМЕР 3  

Кандидат сте од вашата партија на претстојните избори. Во клучниот 

телевизиски настап  мора да одговорите на прашањето од гледачите (од тој одговор 

зависи изборниот резултат): 

"Како што разбрав од вашата политичка програма, јас и моето семејство, ќе 

треба да плаќаме дополнителни 2.000 денари годишно за решавање на проблемите од 

"некаква" депонија и резервоар за вода, а и вака немаме доволно за живот?" Што ќе 

одговорите? 

a) Ќе лажете и така ќе ја заведете јавноста за да дојдете на власт. 

б)  Ќе бидете искрен и ќе ги објавите непопуларните, но неопходни  еколошки 

трошоци, со голема веројатност дека ќе ги изгубите изборите. 

 

3.19. Активност 19 - Каде стојам 

На учениците кои стојат околу хартиена лента на подот им се изнесуваат 

одредени проблеми и им се нудат екстремни решенија. Ако линијата на подот е 

поделена на пет полиња (квадрати) и претставува опсег од 1 до 5, полињата 1 и 5 ќе ги 

означуваат екстремните -спротивставени одговори, полињата 2 и 3 нивните блиски 

варијанти, а полето 3 е неутрално. 

Без да ги гледаат своите соученици, учениците треба да се одлучат за она поле 

кое е најблиско до степенот на нивното уверување. Учениците кои стојат под ист број, 

меѓусебно ги дискутираат аргументите, а избраниот портпарол ги искажува. Следува 

заедничка дебата во која може да дојде до промена на местата/бројот доколку се 

прифаќаат изнесените аргументи. 

 

ПРИМЕР 1 

Што мислите за рекламирањето по пат на проспекти? 

позиција 1: тоа е непотребно создавање отпад 

позиција 5: тоа е добар начин на информирање 

 

 

 



Прирачник за имплементација на образование за одржлив развој  
во средните училишта со технички струки 

 

 
95 

ПРИМЕР 2 

Поскапувањето на нафтените деривати е добар начин на отстранување 

(намалување) на причините за ефектот на стаклена градина (намалување на загаденоста 

во атмосферата) и ќе го запре глобалното затоплување. 

позиција 1: искористувањето на фосилните горива со тоа нема да биде намалено 

позиција 5: тоа е добар начин за намалување на потрошувачката на фосилни горива 

 

3.20. Активност 20 -  Донесување одлуки 

Се изложува проблемска ситуација или на групите ученици им се поделуваат 

листови со описи од различни ситуации. 

Групите на (5 - 6) ученици дискутираат за: 

a) можните постапки, 

б) последиците од изборот на секоја од опциите, 

в) она што би било најдобро да го направат, 

г) она што најверојатно би го направиле,  

д) можна ли да се ускладат в и г? 

Секоја група накратко го запознава одделението за своите заклучоци (од а до д).  

Се развива дискусија меѓу групите, после што може да се објасни поширокиот контекст 

на проблемот. 

 

 ПРИМЕР 1  

Големо друштво е собрано на ливадата во близина на училиштето за да го 

прослави последниот училиштен ден. Кога почнавте да го собирате отпадот кој сакате да 

го однесете до контејнерот на патот за дома, некои, за вас многу значајни луѓе од 

друштвото, ве предизвикале: "... па каде го носиш тоа, остави, има кој да собира...". 

Целото друштво гледа во вас - што ќе направите? 

 

ПРИМЕР 2  

На периферијата од градот шетате со неколкумина пријатели и гледате некои 

луѓе како фрлаат вреќи од камионот  во езерото. Што ќе направите? 
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ПРИМЕР 3 

Иако во вашето мало постојат контејнери за одвоено собирање на отпадот, 

соседот во контејнерот за мешан отпад фрла празни лименки од боја и разредувач, 

кутија стари батерии и вреќа со стаклени шишиња, чиј контејнер се наоѓа само на 

дваесетина метри. Бидејќи сте член на еко - патролата од вашето училиште -  што ќе 

направите? 

 

3.21. Активност 21 - Да се соживееме со улогите 

Се претставува проблемската ситуација и се поделуваат улогите. "Глумците" 

може спонтано да реагираат и разговорот на личностите започнува веднаш. 

Во другиот модел на изведбата, кога ситуацијата за драматизација се поделува 

како групна задача, учесниците меѓусебе ги делат улогите и дискутираат за генералната 

концепција на својата групна изведба. Наспроти договорот, секој учесник на својот лик 

ќе му даде  дел од својата личност и своите уверувања. 

 

ПРИМЕР 1 

Семејството непланирано располага со 10 000 денари "вишок". Синот (13) 

предлага со тие пари да му се купи мобилен, ќерката би одела по чевли во Трст, таткото 

е за спортски волан за автомобилот, мајката сака друг телевизор, за да може на мир да 

ги гледа своите "серии", зашто од натпреварите на сопругот не може да дојде на ред. 

 

ПРИМЕР 2 

На ѕидините од една стара палата-заштитен споменик на културата, растат ретки 

ендемични и заштитени растенија. Нивните природни живеалишта се проретчени и 

тешко е да се култивираат. Билките истовремено предизвикуваат побрзо ронење на 

ѕидините, па Заводот за заштита на спомениците ги уништува со хербициди. 

Ботаничарите се бунат, ги алармираат ,,зелените,,  здруженија. 

 

ПРИМЕР 3 

Во тек е проект за поттикнување  на развојот на домашното, особено селското 

туристичко стопанство (производство на здрава храна, одгледување добиток итн.). 
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Државата обезбедила кредити, но се јавуваат други проблеми. Селските стопанства ги 

напаѓаат волци, кои не само што ја уништуваат стоката, туку внесуваат и страв, особено 

кај туристите. Сопствениците на стопанството, кое трпи големи штети, заедно со 

ловечкото друштво организираат хајка, за да се ослободат од грабливците. Реагираат 

"зелените" (здруженија за заштита на животните, природата и сл.), медиумите и 

надлежното министерство. 

 

ПРИМЕР 4 

Во еден град во подножјето на живописна планина, во регион кој е прв според 

бројот на невработеност, светски познат странски партнер сака да вложи огромни 

средства за изградба на хотел (неколку илјади легла) и додатни објекти. Комплексот би 

се градел непосредно до заштитена градска зона (освен центарот на градот). Проектот е 

изработен, само се чека на формална одлука. Меѓутоа, јавноста е поделена и целиот 

проект е доведен во прашање. 

 

3.22. Активност 22 - Парламент 

Се претставува сложен проблем од одржливиот развој, за кој, различните 

општествени групи (и поединци) може да имаат крајно спротивставени мислења и 

интереси. Се замислува дека проблемот доаѓа до парламентот (или градското собрание) 

и таму се одржува расправа во која учествуваат сите заинтересирани страни и повикани 

експерти. 

На групите ученици им се доделуваат улоги и се  избраат претставници  кои се 

задолжени да ги бранат нивните интереси. Расправата започнува. 

 

ПРИМЕР  

Во градот Х отпадот веќе 40 години се остава на дива депонија, во чија близина 

се наоѓа еден извор за вода. Бидејќи постои реална опасност за загадување на водатата 

за пиење, градското Собрание итно донесува одлука за нова локација за депонија и 

одлучува дека секое домаќинство треба да плаќа по 2000 денари годишно за санација 

на старата депонија. Меѓутоа, населението кое живее во близината на новата локација 
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"се крева на нозе" несогласувајќи се со одлуката, а поголем дел од граѓаните не сакаат 

да плаќаат дополнителни трошоци од и онака "истанчениот" семеен буџет. 

Заинтересирани страни може да бидат: градоначалникот, населението кое 

живее во близина на новата локација за депонија, домаќинствата, невладини 

организации, стручњаци, научници, политичари итн. 

 

3.23. Активност 23 - Поглед во иднината 

1. Примена: Секој ученик се замислува себеси (околината) во иднината - по 

претпоставка за десет години и им го претставува тоа на останатите. Следува дискусија 

со интересни идеи. 

2. Примена: Учениците ставаат оптимистички "розови" и "црни" (песимистички) 

наочари, гледаат низ нив и опишуваат што гледаат во иднината. Следува дискусија за 

интересните видувања. 

 

3.24. Активност 24 - Анализа за позитивни промени (SWOT анализа) 

Учесниците во групи ги констатираат и анализираат: силите и можностите, 

слабостите и пречките и ги запишуваат во таблица. Може да се користат два пристапи, 

зависно од видот на анализата. 

 

СИЛИТЕ ШТО ГИ ИМАМЕ 

во сегашноста 

СЛАБОСТИ 

во сегашноста 

МОЖНОСТИ 

во иднината 

ПРЕЧКИ 

во иднината 

 

СИЛИТЕ ШТО ГИ ИМАМЕ 

внатрешни 

СЛАБОСТИ 

внатрешни 

МОЖНОСТИ 

надворешни, вон нас               

ПРЕЧКИ 

надворешни, вон нас               
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Со заедничко освестување, силите и можностите може да јакнат, а тешкотиите и 

пречките да се совладуваат. Потребна е споредба и поврзување на елементите од 

таблицата хоризонтално и вертикално како и квалитативно и квантитативно. 

 

3.25. Активност 25 -  Бинго за околината 

Учениците добиваат таблици со имињата на поими поврзани за 

околината/одржливиот развој. Таблиците може да имаат 3 х 3, 4 х 4, или 5 х 5 полиња, а 

во секое од нив е впишан по еден поим. Учениците имат различно распоредени поими 

во своите таблици, односно можат да имаат различни поими. 

Наставникот од вреќичката извлекува едно по едно од ливчињата со 

објаснување-дефиниција за одреден поим. Ја чита дефиницијата, а учениците во своите 

таблици проверуваат дали имаат збор кој им одговара. Тие кои ќе оценат дека имаат 

соодветен збор во својата таблица, ја покриваат (на пр. со парче катрон). 

Ученикот кој прв ќе го покрие хоризонталниот или вертикалниот ред во 

таблицата тоа го објавува. Потоа, заеднички се проверува точноста, со споредување на 

покриените полиња и прочитаните дефиниции.Доколку решенијата се точни, се 

прогласува победникот, а доколку не се, играта продолжува. 

ПРИМЕР ЗА ПОИМИ - околина, цврст отпад, јаглероден диоксид, кисели дождови, 

озонска обвивка, пестициди, фосилни ѓубрива, смог, биоразградлив отпад, биолошка 

разновидност, ендеми, заштитата на природата, подземни води. 

 

3.26. Активност 26 - Одржливиот развој на некое подрачје - "Вчера, денес, 

утре" (согледување на природните, социјалните, културните и 

стопанските аспекти на околината) 

Со оглед на фактот дека задачата е да се согледа развојот на некое подрачје од 

аспект на одржливоста (во минатото, во сегашноста и иднината), согледувајќи ги и 

почитувајќи ги природните, социјалните, културните и стопанските аспекти за 

околината, учесниците треба да се поделат во четири групи.  

Задача на секоја група  е да да ја испита една од наведените теми, ги анализира 

резултатите и врз основа на стекнати и претходни сознанија, предлага прифатливи 
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решенија. Својата работа групата ја прикажува со усен извештај и на постер, во 

завршниот дел на работилницата. 

Улогите и задолженијата во групата - Секоја група се организира самостојно. 

Со цел да го дефинира проблемот се поставуваат клучни прашања поврзани со 

подрачјето на согледување, се утврдува предметот и начините на истражување, се делат 

во подгрупи во зависност од поставените задачи и излегуваат на терен. 

Истражување, собирање податоци, донесување предлози - Бидејќи 

истражувањето е потребно да се документира, групите ги собираат податоците и 

материјалите  во природната и изградена животна средина (ако имаат потребен прибор, 

може да извршат и некои мерења и да соберат примероци), во различни институции, 

фирми и на други места, спроведуваат анкети или интервјуа со месното население, 

фотографираат договорени објекти и ситуации итн. За полесно да се фокусираат на 

избраниот проблем секоја група добива фотоапарат. 

  Анализа и обработка на податоците, донесување предлози - По враќањето од 

терен, групата ги анализира и обработува податоците, ги разгледува можните решенија 

за одржливиот развој од различни стојалишта и претпоставениот интерес на различните 

заинтересирани страни (пр. население, стопанство, невладини здруженија, политичари, 

стручњаци итн) и се одлучува за најдоброто решение. Потоа заеднички го осмислуваат 

слоганот (можно и заштитен знак) како идеја водилка за остварување на поставената 

цел. 

Изработка на извештаи и осмислување на презентацијата - Секоја група се 

договара за концепцијата на својот извештај и изгледот на постерот, во кој ќе го 

претстават развојот на тоа подрачје во минатото, сегашноста како и своите видувања за 

одржливиот развој во иднината. Содржината на постерот треба да ги опфаќа клучните 

прашања, документацискиот материјал, заклучоци и предлози за одржливиот развој и 

слоган. На крајот, секоја група договара начин на презентација и меѓусебе избира 

портпарол (или повеќемина), кои ќе ја прикажат заедничката работа, со излагање на 

најбитното. Излагањето може да се надополни со сценски приказ во кој учествуваат 

повеќе учесници или цела група. 

Завршниот дел на работилницата - секоја група ја презентира својата работа 

според поставените задачи (природни, социјални, културни, стопански аспекти на 
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околината), со што се добива целосна слика за околината и развој на подрачјето што се 

истражува, по што следи расправа за одржливи и неодржливи решенија. 

 

3.27. Тим и тимска работа 

Тимот е група од рамноправни луѓе кои имаат заеднички цели. Сите членови од 

тимот ангажирано соработуваат и меѓусебно се согласуваат и креативно се 

надополнуваат. 

Рамноправноста дава можност за постојан развој во искажувањето и користењето на 

сите вредни и мисловни способности на секој член од тимот. 

Меѓусебното разбирање, почитување, групната кохезија, отворената 

комуникација, ентузијазам и радоста на заедничкото дејствување и успехот, создаваат 

позитивна клима во која сите се чувствуваат важни и одговорни, па оттука и 

мотивацијата за работа. 

Предностите на тимската работа се зголемување на силите и креативноста во 

нови квалитети и квантитети, како и задоволството заради заедничкиот напор и успех 

кој поттикнува желба за напредок. На учениците и младите луѓе им е важно да бидат 

дел од тимот, зошто така можат да ги остварат своите потреби и да се развиваат како 

комплетни личности. Силата на групата на поединецот му дава сигурност, чувство на 

припадност и важност и го поттикнува развојот на сите негови потенцијали со што 

придонесува во заедничката цел. 

 

4. ПРЕПОРАКИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ООР ВО НАСТАВНИОТ ПРОЦЕС 

Клучните теми поврзани со одржливиот развој вклучуваат, меѓу другото, 

ублажување на сиромаштијата, мир, етика, одговорност во локален и глобален контекст, 

демократија и управување, правда, сигурност, човекови права, здравје, полова 

еднаквост, културна разновидност, рурален и урбан развој, развој на зелена економија, 

зелено производство и потрошувачка, корпоративна одговорност, заштита на животната 

средина, управување со природните ресурси и биолошка разновидност. 

Обработувањето на вакви различни теми во рамките на образованието за одржлив 

развој бара холистички пристап. Образованието за одржлив развој бара пренасочување 

од обезбедување на знаења за проблематиката на проблемите и утврдување на можни 



Прирачник за имплементација на образование за одржлив развој  
во средните училишта со технички струки 

 

 
102 

решенија. Заради тоа, образованието треба да го задржи својот традиционален фокус на 

поединечни предмети, истовремено отворајќи ги вратите мултидисциплинарно и 

интердисциплинарно испитување на ситуациите од вистинскиот живот. Ова би можело 

да влијае врз структурата на наставните програми и на наставните методи.  Да биде 

ефективно, образованието за одржлив развој треба да биде обработено на два начина: 

 преку интеграција на теми за образование за одржлив развој во сите 

релевантни предмети, програми и насоки, 

  преку изведување на посебни програми и предмети,. 

При неговата интеграција во наставниот процес, треба: 

  да се фокусира на овозможување на содржинско учење, кое го поддржува 

одржливото однесување во образовните институции, на работното место, во 

семејството и заедницата,  

 да се зголеми соработката и партнерството помеѓу членовите на образовните 

институции и другите заинтересирани страни; 

 се вклучи  приватниот сектор и индустријата во образовните процеси што ќе 

помогне при следење на брзиот технолошки развој и работните услови кои се 

менуваат; 

 активностите за учење да се во тесна врска со општеството ќе бидат 

дополнување на практичните искуства на учениците, 

 да се запознаат учениците со глобалните, регионалните и локалните проблеми 

на заштитата на животната средина, објаснувајќи ги преку животнитет циклуси и 

насочувајќи се не само на влијанието на околината, туку на економските и 

социјалните импликации, 

 преку користење на широк опсег на партиципативни образовни методи и 

образовни методи да се дојде до решенија кои се прилагодени на ученикот. 

Покрај традиционалните методи, овие методи, меѓу другото, треба да 

вклучуваат: дискусии, концептуално и перцептуално пресликување, филозофско 

испитување, вреднување на вредности, симулации, сценарија, моделирање, 

играње на улоги, игри, информатичка и комуникациска технологија (ИКТ), 

анкети, студија на случај, учење на отворено, проекти кои ги започнале  
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учениците, анализа на добрата практика, работно искуство и решавање на 

проблемите,  

 да се има поддршка од релевантни наставни материјали, како што се 

методолошки, педагошки и дидактички публикации, учебници, визуелни 

помагала, брошури, студии на случаи и добри пракси, електронски, аудио и 

визуелни ресурси.  

Развивање на компетенции за примена на образованието за одржлив развој кај 

наставниците, потребно е на сите нивоа на формалното и неформалното образование.  

Глобалните промени и потребите на денешнината, а особено иднината на општеството 

влијаат на ориентацијата на модерно образование кое оди од трансфер на знаење кон 

развој на компетенции. Идентификувањето на клучните компетенции и реформите на 

наставните планови и програми иницира процес при што во 2006 година Европската 

Унија ја усвоија Европската рамка за клучните компетенции за доживотно учење. 

Клучните компетенции го дефинираат она што учениците знаат и можат да го направат 

благодарение на нивното образование, а потребни им се за успешно да одговорат  на 

предизвиците на понатамошното образование, работа и живот. Меѓунаставните 

компетенции се базираат на интегрирање на различни знаења и вештини кои се 

развиваат во рамките на различни предмети.   

   Во средното образование, не постојат  дефинирани  општи/меѓупредметни 

компетенции за образование за одржлив развој, па затоа е потребна ревизија на 

постојните стандарди, за  нивно дефинирање. За таа цел е потребно да се развиваат 

компетенции кои се однесуваат на знаења, вештини и ставови поврзани со одржливиот 

развој, кои во текот на образовниот процес кај учениците ќе прераснат во одговорност 

за одржлив развој. За развојот на овие компетенции треба да придонесе и наставниот 

процес кај сите предмети, начинот на кој училиштето ги организира своите наставни и 

воннаставни активности, начинот на кој се комуницира во самото училиште, вкупниот 

етос на училиштето како и вредностите кои се негуваат во училиштето. 

   Потребно е наставниците да ги насочат  учениците да подразбираат поодделни 

аспекти од поимот одржлив развој: еколошки/биолошки, социјален, културен, 

општествен, економски  и да ја вреднуваат одржливоста како важен критериум при 

донесувањето на лични и колективни одлуки. 



Прирачник за имплементација на образование за одржлив развој  
во средните училишта со технички струки 

 

 
104 

   Со цел да се постигнат очекуваните резултати од образованието за одржлив 

развој потребно е да се применува комбинација на одредени педагошки пристапи, 

наставни  методи, содржини, стилови на учење и активности кои вклучуваат холистички 

и интердисциплинарен пристап, системи за размислување, флексибилност и 

приспособливост, соработка и партнерство за развој, искуствено учење, ориентација на 

долгорочни решенија, ориентација на активностите на учениците, фокусирање на 

различни ставови и вредности, интеграција на различни перспективи,  развивање 

критичко размислување и саморефлексија, учење преку решавање на проблеми и 

истражувања, примена на различни методи за да се зајакне мотивацијата кај учениците, 

оспособување на учениците за управување со промените и доживотно учење. 

Треба да се потенцира дека во сите наставни програми од круцијална важност е 

да се направи линк помеѓу целите на учењето во наставните програми и целите за 

одржлив развој донесени од Генералното собрание на Обединетите нации на 25 

септември 2015 година. Целите за одржлив развој, кои се 17 на број, содржат 169 

потцели, кои се надополнување на Милениумските цели во оној дел каде што тие не 

биле постигнати. Тие се интегрирани, недделиви и ги вклучуваат трите димензии на 

одржливиот развој од економски, социјален и еколошки аспект. 
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