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Ми претставува особена чест и големо задоволство да ви се 

обратам денес на Годишната конференција на програмата 

ГЛОБЕ на Националните координатори од Европа и обуката за 

професори кои ја спроведуваат програмата. На овогодишната 

конференција на која домаќин е Република Македонијa, учество 

ќе земат претставници од 40 земји од Европа, претставници од 

Глобе Америка, научници и професори.  

 

Активностите во рамките на GLOBE Програмата во 

Македонија, ги спроведува Министерството за животна средина 

и просторно планирање, преку Македонскиот информативен 

центар за животна средина, а во соработка со Мировниот 



корпус во Македонија и Министерството за образование и 

наука.  

  

Министерството за образование и наука, согледувајќи го 

значењето од едукација за потребата од заштита на животната 

средина, во континуитет воведува наставни содржини во 

соодветни наставни предмети, кои се однесуваат на подигање на 

свеста за значењето од заштита на животната средина.  

 

Како една од основните цели на деветгодишното основно 

образование и воспитание, согласно концепцијата и законот за 

основно образование е развивање на свестa и грижата кај 

учениците за сопственото здравје и за значењето на здравата 

околина.  Тоа се постигнува со унапредување на здравиот начин 

на живеење и воспитување на учениците за превземање 

одговорност за сопственото здравје и за заштита на околината и 

природата. 

 

Во наставните програми по предметите запознавање на 

околината, природни науки и биологија како задолжителни 

предмети, се обработуваат содржини кои се однесуваат на 

унапредување и заштита на животната средина.   

 

Исто така со концептот за деветгодишно основно образование, 

воведен е изборен предмет Воспитание за околината, кое 

учениците може да го изучуваат од 7мо до 9то одделение. 

 



Согласно член 29 од законот за основно образование, воведена е 

програма за личен и социјален развој на учениците, која се 

реализира на одделенскиот час. Во рамките на оваа програма, 

од 1во до 9то одделение, се реализираат содржини во зависност 

од возраста на децата за правилен однос кон надворешната 

средина, Така на пример како дел од програмата се среќаваат 

слениве теми: Безбедно однесување во средината, Грижа за 

хигиената во околината, Градење на позитивен однос кон 

растенијата и животните, Подобрување, одржување и 

разубавување на околината и заштита на планетата земја. 

 

Што се однесува до вон наставните активности, секогаш им се 

остава простор на училиштата да планираат и реализираат 

истражувачки проекти од областа на екологијата. 

 

Министерството за образование и наука на Република 

Макеоднија, продолжува да ги поддржува сите нови 

иницијативи кои ги покренуваат Невладините организации, 

поединци, здруженија на граѓани а кои се однесуваат на 

унапредување на животната средина и на здравјето на 

учениците. 

 

Ја користам оваа прилика да ги поздравам сите учесници на 

овогодинешната конференција на Глобе и да им посакам 

успешен работен ден. 

 

Ви благодарам 



 

 


