Реализирани активности за проектот
,,Културата и обичаите на етничките заедници во нашето училиште”
(1.03.2013 - 29.06.2013 год.)
На почетокот на овој проект (1 Март) се формираа тимови кои ќе учествуваат во предвидените
активности. Учениците беа запознати со целите и текот на проектот.
На интернет беа направени истражувања за прославите на верските празници на етничките заедници во
нашето училиште. Добиените податоци беа снимени во посебен документ и истите се искористија во
понатамошните активности –пишување на есеи, состави (наставници - Иванка Мишевска и Васка
Трајановска, на 15 Март).
На 28 Март беа направени интервјуа со родители од различни етнички заедници верските обичаи и
прославите во нивните домови (Иванка Мишевска со тим I).

На 22 Март беше посетен историско- етнолошкиот музеј во Скопје. Кустосот на музејот етапно го
објасни историскиот период на Македонија и подетално ги опиша изложените носии, обичаи и
живеалишта. Оваа посета ја направи наставничката Ружица Димоска заедно со сите ученици вклучени
во проектот.

На ден 03.04.2013 година учениците ја посетија џамијата во село Сарај. Беше направено интервју со
оџата на џамијата коj подетално го опиша верувањето во исламот и и празнувањето на Курбан Бајрам и
Рамазан Бајрам. Оџата исто така ни ја престави внатрешноста на џамијата и ни ја објасни нејзината
функција.Ова беше направено со наставничката Ружица Димоска и ученици од тим III и тим IV.

На ден 16.04.2014 учениците од VI /1 - тим I (Матеј Ваневски, Виктор Груновски, Давид Џемаили,
Тихомир Јанев, Стефан Ѓорѓевиќ, Аднан Куртановиќ, Белмин Меховиќ, Давид Стојмировски, Ирма
Аломеровиќ,, Сара Паламар) со наставникот Петар Миленков ја посетија црквата Св. Петар и Павле во
населбата Ѓорче Петров. Таму беше разгледана црквата и се направи интервју со свештено лице за
обичаите и празнувањето на празниците Божиќ, Велигден. Свештеното лице одговараше и на прашања
поставени од учениците.

На 6 Мај се одржа координативен состанок меѓу тимовите (учениците, наставниците и родителите).
Секој тим ги презентираше добиените сознанија од посетите, инервјуата и истражувањата.
За време на верските празници (Велигден - 6 Мај и Ѓурѓовден 7 Мај) и изведување на сунет (20 Април)
во домовите на учениците присуствуваше наставникот Иво Скилевски со тим VII и VIII каде добија
сознанија за начинот на прослава на овие празници и обичајот на изведување на сунетот.

Одделенскиот наставник Елена Думиќ од IV ² одд. во соработка со родителите на неколку ученици од
нашето одделение изработиja 3 ткаени торбички. Ткаените торбички се изработени од памучен
материјал кои се сече на ленти, а потоа се ткае на мал разбој.
За овие изработки придонесоа родителите: Софија Гоџарова-Раковиќ, Садика Тахировиќ, Софка
Лазаревска. Овие работилници се одржаа на 16.04.2013г. и 23.04.2013г.

Работилница на тема „Верски прослави и празници“ - ликовни творби (9 Мај). Творбите беа изложени
во училишниот хол и истите беа разгледани од родителите кои присуствуваа на отворениот ден во
училиштето. (Стојка Спироска V/1, Зорица Петкова III/1 и Елена Думиќ IV-2.

Изработени се носии на етничките заедници кои се изложени на кукли ( оваа активност траеше во тек на
март и април).
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Одговорен наставник: Љубомир Смилевски

Беа изработени професионални народни носии од етничките заедници од страна на професионално
атеље каде беа присутни и помагаа во изработките ученици од тимовите VII и VIII со нставникот
Љубомир Смилевски (од 1 – 30 Април). Тие беа направени од оригинални материјали и накит како што
се и вистинските носии.
Беа изработени:
Мијачка женска носија, с. Галичник-Дебар,
албанска женска носија - полошки регион,
ромска женска носија,
босанска женска носија,
српска народна носија,
турска народна носија.
До 10 Мај беше завршена градбата на Етно куќата. Истовремено се собираа предмети од традицијата и
културата на различните етнички заедници и истите се изложуваа во Етно катчето. (Зорица Петкова,
Стојка Спироска, Политими Марковска, Ружица Димоска, Елена Думиќ).

На 27. 06.2013 беше испечатена брошурата „Запознај ме за повеќе да се дружиме и поубаво да живееме“
во 50 примероци во печатница „Алма“. Брошурата е конципирана и составена од неколку дела:
- интервју со родители по повод подготовката и празнувањето на одредни семејни празници,
- интервју со поп и оџа,
- опис на семејните празници
- опис на народни носии.
Во неа се среќаваат преводи на јазици од различни етнички заедници во нашето училиште (ромски, бошњачки,
албански, турски).

На 29.06. 2013 беше направена промоција на проектот.
На промоцијата присуствуваа ученици, наставници, родители , претставници од
„Фондацијата отворено општество на Македонија“ , претставници од невладината организација „Дендо
Вас“ , како и претставници од училиштата на територија на општина Ѓорче Петров. Се промовираа
активностите од Проектот „Културата и обичаите на етничките заедници во нашето училиште“,
брошурата и Етно катчето. На крај следеше коктел и меѓусебна размена на искуства.

Наставници кои беа вклучени во проектот:
Спироска Стојка
Васка Трајановска
Ружица Димоска
Иванка Мишевска
Иво Скилевски
Зорица Петкова
Елена Думиќ
Љупчо Смилевски

