
ПРЕВОДИ НА ПРИРАЧНИЦИ И ПУБЛИКАЦИИ ИЗДАДЕНИ ОД СОВЕТ НА ЕВРОПА – ПРОМОВИРАЊЕ 
НА ДЕМОКРАТИЈА И ЧОВЕКОВИ ПРАВА  

 
ПУБЛИКАЦИЈА „Референтна рамка на компетенции за демократска култура“  
 
Публикацијата „Референтната рамка на компетенции за демократска култура“ вклучува модел на 
компетенции за демократска култура и е наменета за наставниците од сите образовни нивоа, од 
предучилишно образование до основно, средно и високо образование. Советот на Европа преку 
рамктата, освен што ги промовира човековите права, демократијата и владеењето на правото како 
вредности, нуди и сеопфатен ресурс за планирање, спроведување и оценување на компетенциите 
за демократска култура. 
Моделот на компетенции за демократска култура е претставен во три публикации (Книга 1 – 

Контекст, концепти и модел; Книга 2 – Дескриптори на компетенции за демократска култура; Книга 

3 – Насоки за имплементација).  

  

Книга 1 – Контекст, концепти и модел 

Првата книга содржи Модел на компетенции што им се потребни на 

младите за да се подготват да функционираат како демократски и 

интеркултурно компетентни граѓани. Моделот опфаќа 20 компетенции 

поделени во четири области - вредности, ставови, вештини и знаење и 

критичко разбирање. Ова се компетенции кои наставниците треба да ги 

користат како основа за поттикнување на учениците да станат активни и 

одговорни граѓани во модерно, милтикултурно и демократско 

општество.    

http://democraticschools.mk/web/wp-content/uploads/2019/06/KNIGA-1-

Referentna-ramka-KOMPETENCII-ZA-Demokratska-kultura-za-WEB.pdf 

 

Книга 2 – Дескриптори на компетенции за демократска култура 

Втората книга содржи дескриптори кои ги претставуваат целите за учење 

и резултатите за секоја компетенција. Овие дескриптори се наменети за 

наставниците да им помогнат да го проценуваат актуелното ниво на 

совладаност на секоја од компетенциите кај учениците и да ги 

идентфикуваат нивните потреби за натамошно учење и развој.  

http://democraticschools.mk/web/wp-content/uploads/2019/06/KNIGA-2-

Referentna-ramka-KOMPETENCII-ZA-Demokratska-kultura-za-WEB.pdf   
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http://democraticschools.mk/web/wp-content/uploads/2019/06/KNIGA-1-Referentna-ramka-KOMPETENCII-ZA-Demokratska-kultura-za-WEB.pdf


 

 

 

 

 

 

             

 

 

ПРИРАЧНИЦИ „Живеење во демократија“  

Серијалот „Живеење во демокртаија“ содржи 6 прирачници кои го промовираат 
заедничкиот Европски пристап кон образование за демократско граѓанство и образование 
за човековите права (ОДГ/ОЧП). Тие нудат поинаква перспектива на учењето и поучувањето 
во рамките на постоекчките наставни програми од различни предмети со цел да им се 
овозможи на учениците да станат активни граѓани кои имаат желба и способност да 
учествуваат во градењето на иднината на нивните општества.  
 

Македонска верзија - https://www.living-democracy.com/mk/ 
Албанска верзија - https://www.living-democracy.com/sq/ 

 

 

http://democraticschools.mk/web/wp-content/uploads/2019/03/1-Obrazovanie-za-demokratija.pdf 

Прирачникот „Образование за 

демократија“содржи три дела преку кои 

се разјаснуваат основите на ОДГ/ОЧП, се 

даваат насоки за креирање и 

реализирање активности за учење од 

овие области. 

 

Книга 3 – Насоки за имплементација 

Третата книга содржи насоки како Моделот на компетенции може да 

се примени во образовните системи. Насоките се однесуваат на тоа 

како моделот да се користи при креирање  и развој на курикулумите 

во сите наставни предмети, кои наставни методи и пристапи се 

најсоодветни за учење и развивање на компетенциите и за важноста 

на оценувањето за напредокот на учениците со употреба на 

дескрипторите.  

http://democraticschools.mk/web/wp-content/uploads/2019/06/KNIGA-

3-Referentna-ramka-KOMPETENCII-ZA-Demokratska-kultura-za-WEB.pdf 

 

https://www.living-democracy.com/mk/
https://www.living-democracy.com/sq/
http://democraticschools.mk/web/wp-content/uploads/2019/03/1-Obrazovanie-za-demokratija.pdf
http://democraticschools.mk/web/wp-content/uploads/2019/06/KNIGA-3-Referentna-ramka-KOMPETENCII-ZA-Demokratska-kultura-za-WEB.pdf
http://democraticschools.mk/web/wp-content/uploads/2019/06/KNIGA-3-Referentna-ramka-KOMPETENCII-ZA-Demokratska-kultura-za-WEB.pdf


  

 http://democraticschools.mk/web/wp-content/uploads/2019/03/4-Rastenje-vo-demokratija.pdf 

  

http://democraticschools.mk/web/wp-content/uploads/2019/03/2-Ziveenje-vo-demokratija.pdf 

  

http://democraticschools.mk/web/wp-content/uploads/2019/03/5-Ucestvo-vo-demokratija.pdf 

„Растење во демократија“ е книга која  ги 

опфаќа следните теми: идентитет, 

разноликост и плуразлизам, еднаквост, 

конфликт, правила и закони, моќ и 

авторитет, одговорност, права и слободи, 

комуникација и медиуми. Секоја тема се 

реализира на четири наставни часови и 

може да се интегрираат во постоечкиот 

курикулум на основното образование (10 

или 11 годишна возраст).   

 

Прирачникот „Живеење во демократија“  

содржи девет наставни теми поделени во 4 

дела: Поединецот и заедницата, Преземање 

одговорност, Учество и Моќ и авторитет. 

Темите се наменети за повисоките 

оделенија во основното образование. Секоја 

тема е фокусирана на еден клучен концепт 

од ОДГ/ОЧП: стереотипи, предрасуди и 

идентитет, рамноправност, разновидност и 

плурализам, конфликт, права и слободи, 

одговорност, медиуми, правила и закони,  

влада и политика.  

 

Прирачникот „Учество во 

демократија“содржи девет  теми 

поделени во 3 дела: Учество во 

заедницата, Учество во политиката - 

разрешување конфликти и  решавање 

проблеми и Учество во политиката - 

учество преку коумуникација. Наменети 

се за учениците од средно образование 

и имаат за цел да ја зaцврстат нивната 

улога како млади граѓани оспособени за 

учество во демократските процеси.   

 

http://democraticschools.mk/web/wp-content/uploads/2019/03/4-Rastenje-vo-demokratija.pdf
http://democraticschools.mk/web/wp-content/uploads/2019/03/2-Ziveenje-vo-demokratija.pdf
http://democraticschools.mk/web/wp-content/uploads/2019/03/5-Ucestvo-vo-demokratija.pdf


  

http://democraticschools.mk/web/wp-content/uploads/2019/03/3-Soznavanje-za-detskite-prava.pdf 

  

http://democraticschools.mk/web/wp-content/uploads/2019/03/6-Predavanje-demokratija.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прирачникот „Сознавање на детските 

права“ содржи наставни проекти 

наменети за ученици од 1. до 9. 

одделение и претставува алатка за 

наставниците за искуствено поучување 

на учениците за правата на децата 

преку нивно користење во училиштето 

и во секојдневниот живот.   

 

Прирачникот „Предавање демократија“ 

содржи активности базирани на 

принципите на учење преку лично 

искуство. Активностите се 

прилагодливи за различни возрасни 

групи ученици.  

http://democraticschools.mk/web/wp-content/uploads/2019/03/3-Soznavanje-za-detskite-prava.pdf
http://democraticschools.mk/web/wp-content/uploads/2019/03/6-Predavanje-demokratija.pdf


ПРИРАЧНИК  „Кажете го своето!“ 

„Кажете го своето!“ е прирачник за ревидираната Европска повелба за учеството на младите во 

локалниот и регионалниот живот. Овој прирачник претставува алатка за поддршка на младите, 

младинските организации и локалните власти во промовирањето и зајакнувањето на учеството на 

младите на локално и на регионално ниво насекаде во Европа.  

Македонска верзија - https://rm.coe.int/have-your-say-manual-mk/168072a38a 

Албанска верзија - https://rm.coe.int/have-your-say-manual-alb/168072a389 

  

 

ПРИРАЧНИК „Обележувачи“ Борба против говорот на омпраза на интернет преку едукација 

за човековите права 

Прирачникот „Обележувачи: Борба против говорот на омпраза на интернет преку едукација за 

човековите права“ е изработен со цел да го поддржи Движењето против говорот на омраза, кое 

всушност претставува младинска кампања на Советот на Европа против говорот на омраза на 

интернет. Овој прирачник е корисен за едукатори кои работат на надминување на овој проблем во 

рамките на формалниот образовен систем, но и надвор од него. Прирачникот е наменет за работа 

со млади на возраст од 13 до 18 години, но активностите може да се прилагодат и на други 

возрасни категории и други профили на ученици. 

http://bezomrazno.mk/wp-content/uploads/2013/10/obelezuvaci-MK.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rm.coe.int/have-your-say-manual-mk/168072a38a
https://rm.coe.int/have-your-say-manual-alb/168072a389
http://bezomrazno.mk/wp-content/uploads/2013/10/obelezuvaci-MK.pdf


ПУБЛИКАЦИИ „Демократијата и човековите права почнуваат со нас“  

Публикациите ја промивираат Повелбата за образование за демократско граѓанство и образование 

за човекови права на Советот на Европа. Комплетот го сочинуваат: брошура за учениците, водич за 

едукатори, постер и споделени искуства.                

 https://www.coe.int/en/web/edc/charter-for-all 

 

 

  

„Компасито““- Прирачник за образование за човекови права и деца 

Прирачникот „Компасито“содржи примери на активности наменети за децата од 6 до 13 години, 

кои се однесуваат на следните теми: Граѓанство, Демократија, Дискриминација, Образование и 

слободно време, Животна средина, Семејство и алтернативна грижа, Родова рамноправност, 

Здравје и благосостојба, Медиуми и Интернет, Учество, Мир и конфликт, Сиромаштија и социјално 

исклучување и Насилство. 

http://democraticschools.mk/web/wp-content/uploads/2019/08/Kompasito_final-MK.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.coe.int/en/web/edc/charter-for-all
http://democraticschools.mk/web/wp-content/uploads/2019/08/Kompasito_final-MK.pdf


ПУБЛИКАЦИЈА „Како сите наставници можат да го поддржат граѓанството и образованието за 

човекови права: рамка за развивање на компетенциите“ 

Во публикацијата се презентирани 15 компетенции кои им се потребни на наставниците за успешна 

едукација на младите луѓе да станат одговорни, активни и ангажирани граѓани. Компетенциите се 

поделени во четири групи: (1) знаење и разбирање за ОДГ/ОЧП, (2) наставни и поучувачки 

активности што ги развиваат ОДГ/ОЧП во училницата и на ниво на училиште, (3) активности за 

промовирање на ОДГ/ОЧП преку партнерство со локалната заедницата и (4) имплементација и 

евалуација на ОДГ/ОЧП. 

http://democraticschools.mk/web/wp-content/uploads/2019/08/Kompetencii-na-

nastavnici_MK_PDF.pdf 
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