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Macedonian 

Македонски 

 

ПОВТОРУВАЊЕ НА ГОДИНА: 
ИНФОРМАЦИИ ЗА СЕМЕЈСТВАТА 
Во овој информативен лист се даваат информации за родителите и негувателите во врска со 
учениците кои напредуваат во следна година/клас во школо.  

НАПРЕДУВАЊЕ ВО СЛЕДНА ГОДИНА ВО ШКОЛО  

Повторувањето на година/клас понекогаш се смета за начин со кој учениците кои не 
постигнуваат резултати толку добри како нивните врсници, да го надоместат пропуштеното 
или да созреат во текот на дополнителните 12 месеци.  

Меѓутоа, истражувања и докази покажуваат дека, во мнозинството случаи, повторувањето на 
не им користи на учениците и не е ефикасна интервенција за надоместување на 
пропуштеното во нивното образование. За учениците кои ја повторуваат годината/класот е 
поверојатно дека:   

• Ќе ја загубат довербата во учењето, ќе развијат негативен однос кон училиштето, ќе 
имаат ниско ниво на самопочитување и ќе покажуваат агресивно и вознемирувачко 
однесување. 

• Ќе го прекинат школувањето пред да го завршат и помалку е веројатно дека ќе продолжат 
со третостепено образование.    

• Ќе заостануваат зад нивните врсници, кои ќе отидат напред, дури и кога ќе ја завршат 
дополнителната година на школување. 

Повторувањето може да биде најдобра опција за некој ученик само во исклучителни 
околности. 

ПОДДРШКА НА НАПРЕДУВАЊЕТО НА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ 

Наместо да препорачаат ученици да го повторуваат годината/класот, училиштата користат 
наставни стратегии засновани на најдобри можни докази, за да им помогнат на учениците да 
ги пополнат сите празнини во нивното знаење и да ги задоволат нивните учебни потреби. 

Во тримесечјето 4, училиштата ќе обезбедат дека ги идентификуваат нивоата на присуство 
на учениците, проценувајќи дали направиле напредок поголем од очекуваниот, очекувано 
количество на напредок, или заостанале.  

За учениците кои треба да фатат чекор, нашите училишни програми се дизајнирани да им 
помогнат и во тримесечјето 4 и во наредната година. 

Ако сте загрижени за напредокот на вашето дете во училиште, треба да стапите во контакт 
со учителот/учителката на детето или со директорот на училиштето заради дискусија како 
училиштето ќе му помогне на вашето дете да биде спремно да премине во следната 
година/глас.   
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ПОЛИТИКА ВО ПОГЛЕД НА ПОВТОРУВАЊЕТО 

Во политиката на Министерството за образование и обука (Department of Education and 
Training) во поглед на повторувањето на година/клас, се вели дека:  

• Училиштата треба редовно да ги преминуваат учениците во следната година/клас во чекор 

со нивните врснички групи.  

• До повторување на година/глас може да се случи само во исклучителни околности. 

За да ја прочитате таа политика, одете на https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-
level/policy. 

Директорите на училишта ја донесуваат конечната одлука за преминување во следна 
година/клас или за повторување. Кога директорот на училиште ќе одлучи дека повторувањето 
е заради долгорочна корист на ученикот, директорот ќе ве праша дали се согласувате вашето 
дете да ја повторува годината/класот. 

 

ЖАЛБИ ОД РОДИТЕЛ/НЕГУВАТЕЛ  

Ако од вас биде побарано вашето дете да ја повторува годината/класот, а вие не сте 
задоволни со одлуката на директорот или причините и доказите што ги навел, може да 
поднесете жалба во согласност со училишната политика за жалби.  

https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-level/policy
https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-level/policy

