АКЦИСКИ ПЛАН
за организирање и реализирање на Проектот „ЛИДЕР“ – избор на најдобар ученик по струка
од завршните години во стручното образование во Република Македонија

1.
2.
3.

4.
5.
6.

АКТИВНОСТИ
Известување на училиштата за проектот
Објавување на повик
Изготвување на списоци на сите заинтересирани/
пријавени ученици по соодветни образовни профили и
информација (електронска форма) до соодветниот
советник за бројот на пријавени ученици
Изготвување на распоред на актвностите за избор на
Лидер по образовни профили за трите фази и нивно
објавување на интернет страната на ЦСОО
Избор на Лидер на ниво на паралелка
Определување на училишта – домаќини по струка и
образовни профили за државниот избор
Изготвување на тестови за теоретскиот дел од државниот
избор
Избор на Лидер на ниво на училиште
Изготвување и испраќање на ранг листа во електронска
форма од учулиштата – учесници до соодветниот советник
во ЦСОО

ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА
До 30-ти септември
До 5-ти октомври
До 20-ти октомври

МОН
Училишта – учесници
Училишта – учесници

До 30-ти октомври

ЦСОО

Прва недела на ноември
Прва недела на ноември

Училишта – учесници
МОН по предлог на
ЦСОО
Соодветен советник +
професор од факултет
Училишта – учесници
Училишта – учесници

До крајот на прва недела на
ноември
8.
Втора недела на ноември
Крај на втора недела на
ноември (веднаш по
9.
реализацијата на училишните
натпревари)
Испраќање на листа од училиштата учесници до До 15-ти ноември
10. училиштето – домаќин од најмалку двајца наставници од
соодветна струка
Именување на организациска комисија
До 15-ти ноември
11.
7.

НОСИТЕЛ

Училишта – учесници
Директорот на
училиштето – домаќин

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Доставување на 3 – 5 предлог работни задачи/вежби до
училиштата – учесници и до соодветниот советник во
ЦСОО
Изготвување на список на можни натпреварувачи за
државен избор и нивно објавување на интернет страната
на ЦСОО
Потврдување на учество од училиштата – учесници до
училиште – домаќин (во електронска форма)
Формулирани практични задачи/вежби, подготвен клуч на
тест и подготвени тестови
Назначување
на
прегледувачи/работни
групи
за
прибирање на податоци
Избор на Лидер на државно ниво
Доставување на заеднички Извештај до МОН

До 15-ти ноември

Училиште – домаќин

До трета недела на ноември

Соодветен советник
од ЦСОО

Крај на трета недела на
ноември
До крајот на третата недела на
ноември
Една недела пред одржување
на избор на државно ниво
ОД 04 ДО 07. ДЕКЕМВРИ
10 дена по завршување на
проектот

Училишта – учесници

Директор,
Ајше Селмани
Бр.01-1312/1 од
30.10.2017 година

ЦСОО
Училиште – домаќин
Училиште – домаќин
ЦСОО

