
СТРАТЕШКИ И ФИНАСИСКИ ПЛАН ЗА ПИЛОТИРАЊЕ НА СЕОПФАТНО СЕКСУАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗА ПЕРИОДОТ 2019 - 2021 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕНСКИ 
ПЕРИОД 

ИНДИКАТОР ПОТРЕБЕН БУЏЕТ 

Подготовка на прирачник за 
наставници за пилот програма 
за сеопфатно сексуално 
образование (ССО) во деветто 
одделение од основното 
образование: 
- Утврдување/дефинирање 

на рамка за пишување на 
работилница согласно 
програмата за ССО базирана 
на компетенции; 

- Анализа на постојните 
работилници и нивна 
адаптација согласно новата 
програма; 

- Подготовка на нови 
работилници. 

Март-
Октомври 
2019 

- подготвен 
прирачник за 
наставници со над 
35 работилници на 
7 теми за пилот 
програма за ССО и 
доставен до МОН 
за одобрување 

7.000 УСД (ХЕРА) 
 
+ техничко уредување и 
ревизија на целиот 
прирачник=1.500 УСД  

Превод на албански јазик на 
прирачникот на наставници за 
пилот програмата за ССО во 9-то 
одделение во основното 
образование  

Декември 
2019 

- направен превод 
на прирачникот на 
албански јазик  

2.000 УСД 

Изработка на Нацрт за 
пилотирање на ССО во четири 
основни училишта: 
- Изработка на предлог 

инструменти за мерење на 
ефектите од програмата; 

- Селекција на училиштата. 
 

Октомври-
Ноември 
2019 

- подготвен Нацрт 
план и доставен до 
МОН за 
одобрување 
(заедно со 
Наставната 
програма и 
Прирачникот за 
наставници) 

2.000 УСД 

Изработка на инструменти за 
евалуација на пилот програма 
за ССО во основните училишта 
согласно наставната програма: 
- Изработка на тестови на 

знаење; 
- Изработка на скали на 

ставови; 
- Изработка на чек листи за 

посматрање на час; 
- Изработка на прашалници 

за учениците; 

Ноември- 
2019-
Ноември 
2021 

- подготвени 
инструменти за 
евалуација на ССО 
во основно 
образование и 
доставени до МОН 
за одобрување 

9.000 УСД 



- Изработка на прашалници 
за наставниците; 

- Изработка на прашања за 
водење фокус групи со 
родители; 

- Селекција на примерок за 
проверка на метриските 
карактеристики на скалата 
за ставови и тестот на 
знаење и задавање на 
инструментите; 

- Проверка на метриските 
карактеристики на 
инструментите преку 
статистичка обработка на 
податоците и изработка на 
финалната верзија на 
инструментите за 
евалуација на пилот 
програма за ССО во 
основните училишта. 

7-дневна обука на наставници 
од четири основни училишта за 
пилотирање на програмата за 
ССО: 
- Изработка на модул за 

обука на наставници; 
- Селекција/Пријавување на 

наставниците за обука; 
- Реализација на обуката; 
- Трошоци за 

сместување/патување; 
- Материјални трошоци 

(работни листови-
копирање). 

Април 2020 -20 наставници од 4 
основни училишта 
поминале обука за 
пилот програма за 
ССО 

6.000 УСД (за модул, 
селекција и реализација) 
? – за 
сместување/пат/копирање 
 

Супервизија и поддршка во 
процесот на спроведување на 
пилот програмата за ССО во 
четири избрани основни 
училишта 

Септември 
2020 – Јуни 
2021  

- спроведена пилот 
програма во 4 
основни училишта  

2.000 УСД 

Евалуација на резултатите од 
спроведената пилот програма 
за ССО во четирите основни 
училишта: 
- Спроведување на 

истражувањето со 
учениците, наставниците, 
родителите; 

- Обработка на податоците 
(квалитативна и 
квантитативна); 

Декември 
2021  

- Евалуациски 
извештај  

3.000 УСД 



- Подготовка/Пишување 
извештај.  

Ревизија на прирачникот за 
наставници за воведување на 
ССО согласно наодите од 
евалуацискиот извештај  

Март 2021 - Ревидирани 
компетенции и 
наставен материјал 
за воведување на 
ССО 

1.200 УСД 

Подготовка на програмата од 
прво до деветто одделение 
базирана на компетенции и 
модел за ВОВЕДУВАЊЕ на ССО 
во основните училишта  

Јуни 2021 - Подготвени 
компетенции и 
модел за 
воведување на ССО 
во основни 
училишта и 
доставен до МОН 

5.000 УСД 

 

ПРЕЛИМИНАРНО ВКУПНО 38.700 УСД  


