
Програма за  ЕКСКУРЗИЈА ДВОДНЕВНА НАУЧНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИЦИ ОД VI  
ОДД. 

ОУ„Дебрца“ с.Белчишта  за учебна 2020/21 за околу  ученици 
 
Врз основа на член 42stav 2 од Законот за основно образование  Правилникот за 
начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на 
учениците од основните училишта бр.12-13487/1 од 19.11.2019 година донесен од 
министерот за образование и наука и врз основа на Годишната програма за работа на 
ОУ Дебрца - Белчишта за учебната 2020/2021, Стручниот тим за подготовка на 
Програмата за екскурзии и други слободни активности на ОУ Дебрца - Белчишта, во 
состав Билјана Славевска,директор,Татјана Новеска -предметен наставник по 
македонски јазик  и класен раководител на 6-то одд.-и раководител на тимот,Милена 
Јолакоска - Спасиќ   - предметен наставник по македонски јазик и класен раководител 
на 6-то одд. Изготви: 
 

ПРОГРАМА 

за наставно-научна екскурзија за учениците од VI  одделениена деветгодишно 
основно образованиe 

Основното училиште „Дебрца” Општина Дебрца , со учениците од VI  одделение на 
деветгодишно основно образование во учебната 2020/ 2021 година планира да 
изведе дводневна  екскурзија низ Р.С. Македонија во мај /јуни  2021 година. 

Екскурзијата ќе се реализирана во заедничка соработка помеѓу нашето училиште ОУ 
„ Дебрца “ со училиштето „Живко Чинго 

ПОДАТОЦИ ЗА ЕКСКУРЗИЈАТА 

ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ 

Реализацијата на оваа наставна екскурзија има општ воспитно-образовен карактер и 
е со цел повторување и утврдување на веќе стекнати знаења. Учениците со 
систематизираните и усвоените знаења за минатото и сегашноста, ќе придонесат во 
изградување на вредносен систем на однесување кон својот народ и држава, како и 
кон другите народи и држави, продлабочување интерес за понатамошно изучување 
на историските настани и процеси и почитување и вреднување на културното 
наследство. 

1. Цел на екскурзијата: 

Во согласност со воспитно-образовната работа на ОУ "Дебрца" - Белчишта 

· совладување и проширување на знаењата на учениците 



· примена на вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите како и 
односите 

во природаната и општествена средина 

· запознавање со културно-историските знаменитости 

· развивање патриотски чувства и чувства на припадност кон својата земја 

· потикнување развој на самостојност кај учениците, социјализација и колективна 
заштита 

· почитување на традицијата и културното наследство на својата заедница и другите 
заедници во родниот крај 

· стекнатите знаења во училница да се применат во конкретни ситуации на терен 
преку интерактивни активности 

· реазвивање на еколошки навики 

· Поттикнување на позитивни чувства( успешност, самосвест, позитивен однос кон 
стекнување на знаења,трајност на 

стекнати знаења) 

· Едукација, другарувања, рекреација, спортски активности 

Воспитни цели: 

· почитување на културните традиции и културното наследство 

· почитување на знаења и искуства на возрасните 

· воспоставување, развивање и негување на пријателство 

· почитување и љубов кон природата и нејзиното наследство 

· љубов кон татковината 

2. Задачи 

Екскурзијата треба да обезбеди: 

· изучување и истражување на објекти и појави во појавите во природата како и 
односите во општествниот живот 



· развивање интерес за природата и градање на еколошки навики 

· запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделени караеви 

· почитување и вреднување на националното културно наследство 

· градење чувство на патриотизам, толеранција и соживот 

· развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските 
вредности 

· поттикнување и манифестирање на позитивните емоции 

· социјализација, колективната заштита и стекнување на искуство за осамостојување 
и грижа за себе 

развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за 
здраво живеење. 

3. Содржини и активности: 

· утврдување, проширување, систематизирање и практично применување на 
сознанијата за убавините на нашата татковина. 

· посета на Спомениците -сведоци за историјата и за минатото. 

· набљудување и истражување на Убавините на родниот крај. 

· запознавање со културните традиции и културното наследство на мојата 
татковина. 

 

 

Образовни: 

- утврдување на основните знаења за историските настани, појави, процеси и 
личности од националната историја; 

- запознавање со   културно-историското значење на манастирскиот комплекс Св. 
Ѓорѓи Победоносец – Рајчица , Св. Јован Бигорски , Националниот парк „Маврово  , 
културно – историското значење на Арабати Баба теќе во Тетово. 

- Посета на  Скопје, значењето на ,црквата Св. Спас, Спомен куќата на Мајка Тереза 
Стара,  Џамијата Мустафа Паша, музејски комплекс Македонска борба , значењето и 



убавината на старата скопска чаршија , знаетите и традицијата на Македонија . 
Запознаање со ликот и делото на Кемал Ататурк , убавините Битола и  Широк сокак 
и историското значење на Хераклеја . 

                   

- запознавање , почитување, вреднување и заштита на културното наследство на 
својот народ и другите народи; 

- развивање на чуство за заштита, негување и одржување на природните богатства и 
убавини на нашата земја; 

Воспитни: 

- развивање љубов кон татковината и нејзините вредности; 

- развивање љубов кон изучување на историјата; 

- поттикнување и исполнување на позитивни и емоционални доживувања; 

- социјализација и стекнување искуство за осамостојување и грижа за себе; 

- градење чувство за патриотизам, толеранција и соживот; 

- изучување и истражување на објекти и појави во природата како и односите во 
општественит живот; 

- развивање интерес за природата и градење еколошки навики; 

- запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето од различни краеви на 
Р. Македонија; 

- развивање позитивен однос кон националните, културните и естетските вредности 
; 

- поттикнување и манифестирање на позитивни емоции; 

- социјализација, колективна заштита и стекнување на искуства за осамостојување и 
грижа за себе; 

- Развивање на интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за 
здраво живеење; 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 



Наставно-научната екскурзија со воспитно-образовен карактер за учениците од VI  
оддление на деветгодишно основно образование, ќе се реализира во времетраење од 
два  дена. 

ЛОКАЦИИ ЗА ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ 

 

 

Напомена: Доколку туристичките агенции понудат подобар и побогат план за 
посета, кои ќе се во согласност со правилникот за екскурзии и остварување на 
целите, дадениот план може да се промени. 

     

СОДРЖИНИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ РЕАЛИЗИРААТ 

Прв  ден 
- Поаѓање од училиштето во 8 часот наутро. 

− Охрид – Тетово – Скопје, преку Дебар 

− Посета на Св.Горѓи Победоносец–Рајчица ,  св. Јован Бигорски и , Национален 

парк „Маврово“, посета на Арабати Баба теќе во Тетово , ручек 

− Посета на Старата чаршија во Скопје, Спомен куќата на Мајка Тереза, 

Џамијата Мустафа Паша, музејски комплекс Македонска борба, црква св. 

Спас 

- Сместување во хотел во Скопје, вечера 

 
 
 

Втор  ден 

− Појадок 

- Битола, посета на Спомен собата на Кемал Ататурк,   и Широк сокак,  
- Ручек 
-  Посета на  Хераклеја   
- Враќање Охрид во попладневните часови. 

 

 



СМЕСТУВАЊЕ 

Изборот на хотели ќе треба да ги задоволува следните стандарди: Објектите да ги 
имаат сите потребни стандарди кои се неопходни во однос на намената на објектот. 
Хотелот да располага со доволен број на соби ( двокреветни и трокреветни ) за да се 
сместат учениците, да содржи добро организиран простор за одржување на личната 
хигиена. Хигиената во објектот, кујната, трпезаријата и другите простории во 
хотелот да се одржува на високо ниво. Доколку постои можност да поседуваат 
спортски објекти и терени во непосредната околина кои ќе придонесат за непречено 
реализирање на спортско рекреативните активности, утринската 
гимнастика,спортските натпреварувања меѓу учениците и друго. Вечерниот 
културно забавен живот на учениците исто така ќе се реализира во објектот кој нуди 
услови и простор за тоа. Автобусите да се климатизирани и храната да е според 
нутритивните вредности за возраста на учениците . 

Изборот на хотели ќе биде направен во соработка со туристичките агенции - 
понудувачи. 

НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ 

Наставно-научната екскурзија ќе биде финансирана од страна на 
родителите/старателите. 

Наставно-научната екскурзија ќе ја реализира Туристичка Агенција која што ќе биде 
избрана од страна на училишната комисија и која ќе ги исполнува сите потребни и 
пропишани критериуми. 

За безбедноста на учениците ќе се грижат одделенските раководители на деветите 
одделенија. 

ИЗБОР НА ПРАВЕН СУБЈЕКТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЕКСКУРЗИЈАТА 

Врз основа на член 42став  2 од Законот за основно образование  Правилникот за 
начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на 
учениците од основните училишта бр.12-13487/1 од 19.11.2019 година донесен од 
министерот за образование и наука, училиштето во име на родителите, ќе спроведе 
постапка, за прибирање понуди за избор на правен субјект за изведување на 
екскурзијата, со објавување на оглас во најмалку два весника, од кои најмалку во по 
еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се 
издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните различен од 
македонскиот јазик. Истовремено училиштето ќе го истакне огласот и на видно 
место на влезот во училишната зграда. 

 

 



Стручен тим за подготовка Програмата 

за наставно-научна екскурзија за учениците 

од VI одделение од деветгодишно основно образование 

Раководител: Татјана Новеска  

 

 

 

 


