
Едукативна активност „Имам став!“ 
 

                  Демократијата и парламентарноста се два столба врз кои почива државата и 
основа на која се гради цивилизацискиот развој на една земја. Суштината на 
дискусијата е да се претстават идеите и визиите кои доколку би се преточиле во дело би 
можеле да го насочат правецот по кој се движи нацијата.  

Имајќи го предвид фактот, дека дијалогот е отскочна даска кон 
облагородувањето, учениците од СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“ под менторство на 
професорката по вовед во правото, Маја Тодоровска, ја имаа честа во учебната 
2021/2022 година да учествуваат во двете сесии на едукативната активност „Имам 
став!“. Настанот е во организација на Парламентарниот Институт на Собранието на 
Република Северна Македонија, кој претставува  симулација на законодавната 
постапка и парламентарната дебата. 

Оваа активност која содржи натпреварувачки дух им дава можност на 
учениците, да претстават свое решение на одредена проблематика која ги засегнува 
граѓаните, а дебатите ги оценува жири-комисија во која членуваат и пратеници.  
 

  Учесниците со физичко присуство  во салата „Борис Трајковски“ 
 

 



Учениците од Корчагин,  ги одбранија боите на училиштето,  ги покажаа 
своите вештини и способности за дебатирање,  во двете сесии се пласираа во финалето 
и станаа двократни вицешампиони.  

 
Учесници во едукативната активност ,,Имам став!,, 2021/2022 во ноемвриска и 

априлска сесија: 
1. Лука Иванов 
2. Теодор Тодоровски 
3. Евелина Пачемска 
4. Виктор Аврамовски 
5. Марија Лазевска 
6. Ивана Додевска 
7. Мартина Панева 
8. Ана Велјановска 
9. Софија Бислимоски 
10. Сања Апостоловиќ 
11. Методија Тасевски 
12. Илина Кузмановска 
13. Андреа Ѓореска 
14. Јана Стефанова 
15. Викторија Пасинечки 
16. Павел Мартиновски 
17. Марија Неделковска 
18. Ивана Андоновиќ 
19. Ева Миланова 
20. Мартина Вељовска 
21. Стефанија Петревска 
22. Теона Ниневска  
23. Ева Ковачева                                           
24. Сандра Механџиска 
25. Никола Атанасов 

26. Марија Ристујчин               
27. Ира Делевска 
28. Ива Апостоловска 
29. Ања Трајковска 
30. Јана Луба Зврлевска                          
31. Сања Павлеска 
32. Деа Јадровска 
33. Давид Брестовац 
34. Константин 
Гроздановски 
35. Јован Парлапанов 
36. Софија Богоевска 
37. Кристијан 
Тодоровски 

38. Ален Костов 
39. Анастасија Тодоров 
40. Ристо Тодоров                                                                                          
41. Сања Наунчевска                                                                                                                     
42. Елена Павловска 
43. Јована Дојчиновска                                                              Лука Иванов-известител на   

                                                                                             СУГС „Раде Јовчевски –Корчагин,,                                                           
                                                        

                                                                                                                                   
                                                                                                                             



 
 
На ден 03.06.2022 година, учениците од Корчагин, заедно со професорката Маја 
Тодоровска, уште еднаш ја имаа шансата да поминат низ вратите на македонското 
Собрание, каде беа дочекани од претставници на Парламентарниот Институт и 
пратеничката Даниела Николова. Во текот на официјалниот дел на посетата тие го 
имаа задоволството да ја почувствуваат атмосферата во салата „Македонија“, да се 
восхитат на величественоста на салата „Длаборез“, да гледаат со воодушевување кон 
салата Голема купола, итн. Оваа посета ги доближи учениците  до собраниските клупи, 
им вдахна знаење за историјата на татковината и им даде можност да стојат во една 
институција која е обележје на македонската државност. 
 
 
 

 

Главен хол на Собранието 
 
 
 
 
 
 
 



 

Салата „Македонија“ 
 

 
    Кристалната Сала 

 



 

 
 

    Салата „Длаборез“ 
                                                                                                                                     

 
 
Холот на портрети 
 



 
 

 
 

Салата ,,Големата купола,, 
 
 

 
Главниот влез на Собранието 
 
 

Со овие активности, нашите Корчагинци докажаа дека тие се идната 
интелектуална елита и академска движечка сила која ќе чекори храбро по патот на 
успехот. 

 
Подготвил 

                                                                                                                     Лука Иванов 


