
ГОДИШНА  ПРОГРАМА  ЗА МИО АКТИВНОСТИ НА  НАСТАВНИЦИТЕ 
ОД СОУ,,ЦАР САМОИЛ”-РЕСЕН  ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА .  

 
 Основна цел на имплементирањето на МИО содржини во наставата е подобрување 

на односите меѓу учениците, односите меѓу наставниците и подобрување на квалитетот во 

наставата. 

Согласно актуелната состојба со корона вирусот во државата дел од активностите се 

реализираат со физичко присуство на наставниците и учениците ,а дел online со 

примена на конференциски апликации. 

За оваа учебна 2021/2022година планирани се следниве активности :  

-Краткотрајни наставни активности 

Секој наставник ке одржи по 3 ОЖВ работилници во текот на учебната година и по еден 

наставен час во полугодие со мешани етнички групи на ученици со наставници од друга 

етничка припадност. 

Долготрајни наставни активности 

-Дополнителната и додатната настава ке се изведува на ниво на години со мешани групи 

согласно МИО критериумите. 

-Проектните активности ке се реализираат со мешани етнички групи. 

Краткотрајни воннаставни активности 

Секој наставник ке реализира минимум 1 МИО активност од предвидените  со годишната 

програма на училиштето: 

- Посета на Саеми на книга и компјутери ,факултети,театарски и кино 

претстави,базен,планинарење ,излети ,презентации на факултети,посета на културно-

историски споменици,музички концерти ... 

- Прослава на патронатот на училиштето . 

- Посета на музеи ,научни институции,хидроцентрали, во рамките на Еднодневните 

екскурзии  со учениците од прва и втора година. 

- Учество во еколошки акции 

- Учество во манифестацијата-Недела за борба против сидата. 

- Учество во манифестацијата-Преспански јаболкобер. 
 

Долготрајни воннаставни активности 

-Секој наставник ке реализира минимум 1 активност како проект,секција или 

мултикултурна работилница. 



- Повекедневна научно-рекреативна екскурзија со учениците од трета година и 

Матурската прослава ке се реализираат согласно МИО стандардите. 

Професионална соработка мегу наставниците ке се реализира преку  стручни средби за 

професионален развој заеднички стручни активи,заеднички обуки за професионален 

развој,заедничко планирање на часови,размена на матерјали,меѓусебни посети за 

наблудување на часови,заедничка поготовка на тестови и размена на опрема. 

                                                                Претседател на СИТ Тимот на МИО 

                                                                          Кочовски Благојче   

 


