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                                                    ЗДРУЖЕНИЕ НА СОЦИОЛОЗИ  

                                                    НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА       
 
 
Бул. „Гоце Делчев“ 9А, 1000 Скопје, www.sociolozi.org.mk, mail: contact@sociolozi.org.mk 
Комерцијална банка АД-Скопје, број на сметка: 300000001014268. 

 

До: Наставникот по социологија/граѓанско образование                         

Предмет: Покана за учество на натпревари по социологија и граѓанско 

образование 

Почитувани колеги,  

Согласно правилникот за организација на натпреварите подготвен од 

Министерството за образование и наука, натпреварите се организираат на три 

нивоа: општинско, регионално и државно. Здружението на социолози на РМ (ЗСМ) 

натпреварите ќе ги организира и реализира согласно овој правилник. 

На 31 март 2018 планираме да го реализираме општинскиот натпревар. За 

таа цел Ве покануваме да земете учество на истиот. За местото на одржување на 

натпреварот ќе бидете дополнително известени. 

Основни пропозиции за учество на општинскиот натпревар: 

1. Секој наставник/ментор има право да пријави најмногу 2 ученика на 

натпреварот. 

2. Наставникот/ментор треба да уплати 500 денари котизација за учество на 
натпреварите (износот на котизација се однесува за сите три нивоа: општинско, 
регионално и државно)  
Уплатата се врши на сметка: 300000001014268, Комерцијална банка АД-Скопје. 
 

Општинскиот натпревар ќе се реализира во неколку категории: 

1. Социологија за втора година на прашања од темите: што е социологија, 

култура, социјализација, општествен интеракција, конформизам и општествена 

девијација, општествена организација, општествени институции. 
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2. Социологија за трета година на прашања од темите: теоретски 

ориентации во социологијата, општествата во текот на историјата, глобализација, 

социологија на секојдневниот живот, стратификација во современите општества, 

родот и полот, етничноста и миграциите.  

3. Социологија за четврта година на прашања од темите: современи 

макроопштествени процеси, современото општество, личноста, идентитетот, 

граѓанственост, граѓански права и одговорности, политика на човековите права, 

идеологијата во современото општество. 

4. Граѓанско образование за стручни училишта на прашања од темите: 

човек, општество, култура, општествено групирање и јас, граѓанинот. 

5. Наставниците/ментори кои предаваат социологија/граѓанско образование 

во средните економски училишта исто така можат да пријават ученици на 

натпреварот во некоја од понудените категории. 

Рок на пријавување е до 20 март 2018 на емаил адресата: contact@sociolozi.org.mk 

Во прилог на поканата го имате на увид интерниот Правилник за одржување на 

натпреварите по социологија и граѓанско образование подготвен од ЗСМ со сите 

дополнителни пропозиции кои се од особено значење за наставникот/ментор и 

ученикот.  

НАПОМЕНА: Прашањата за натпреварот ќе се изготвуваат според наставните 

програми, а не според учебниците кои се во употреба. Тоа значи дека за секоја 

категорија од натпреварот ќе биде подготвен само по еден тест: тест за втора 

година социологија, тест за трета година социологија, тест за четврта година 

социологија, тест за граѓанско образование. 

Со почит, 

Претседател на  

08. 03. 2018     Здружението на социолози на РМ 

Скопје     Проф. д-р  Константин Миноски 
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