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Функционер Јасминка Спасовска 
Телефон 075 210 548 
Електронска адреса -  jasmina_spasovska@yahoo.com 

 

Јасминка Спасовска 

Ул. „Бајрам Шабани “, 38, 1300 Куманово, Македонија 

Лични информации: 

Датум и место на раѓање:06.IX.1962 / Куманово 

Контакти: 070 366 460 

e-mail:јasmina_spasovska@yahoo.com 

Образование: 

1968-1976- Основноучилиште „КочоРацин“, Куманово, 

1976-1980 - Средно економско училиште ,,Моша Пијаде“, Куманово, 

1980-1983-Виша педагошка академија ,,Иво Андриќ“,Врање, 

1999-2001-ПедагошкифакултетСв. „КлиментОхридски“, Скопје–Професор по 

предучилишно воспитание и образование, 

2005-2007-ПедагошкифакултетСв. „КлиментОхридски“, Скопје – Професорпо 

одделенска настава, 

Работно искуство: 

1983-1994 Комбиниранадетска установа ,,Ангел Шајче“, на работно место 

воспитувач, а од01.01.1988 - 01.09.1994Назначена за раководител на објектот 

,,Славејче“, 

1994 – 2021 Основно училиште ,,БраќаМиладиновци“ во Куманово како 

професор по предучилишно воспитание и образование, 

-Професор по одделенска настава, 

http://www.oubm.edu.mk/
mailto:jasmina_spasovska@yahoo.com
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-Од 07.08.2020 Директор ООУ,,БраќаМиладиновци“ - Куманово, 

Познавања од јазици:Македонски јазик (мајчин јазик), Англиски (добро 

познавање) 

Српски/хрватски (течно) 

Познавања од компјутери :Windows, Internet, MS Office etc 

. 

Обуки, курсеви и дипломи/награди: 

• Стекнувањеосновнизнаења и 

вештинизакористењенаинформатичкататехнологија (Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, Internet, ) заподобрувањенаизведувањетонанаставата- 

USAID ворамкинапрограматазаобучувањеучесници 29.06.2005; 

•ИновативнокористењенаIKT вонаставатавоОсновнитеучилишта (MS EXCEL, 

MS PUBLISHER, MS FRONT PAGE, ) ворамкинапроектотE-школо, USAID 

август 2006 г. ; 

•Користењенаобразовенсофтвер Tool KID, ворамкинапроектот e-Shools- USAID i 

МОН воРепубликаМакедонија ; 

•Водење и учесниквопроектот,,Модернизацијанаобразованието“ 28.04.2006 г.; 

•Учесниквопроектот,,Унапредувањенаоценувањенаученицитевоосновнитеучили

шта“ 2007 

г.иприменанастандардизаоценувањенаученицитевоОсновнитеучилишта; 

•УчесникнапроектотПрограмазаРоми,,Образованиезасоцијалнаправда“ јануари и 

април 2006 г. –Фондацијазаобразование и културнииницијативи , 

ИнститутОтвореноОпштествоМакедонија; 

•Учесникнапроектот,,Претстојнитепредизвицинадецентрализацијатавообразован

ието“ подржанодмисијата OSCE Скопје , октомври 2007 г..; 

•УчесникнаSEAпроектот ,Компонента ,,Подршканаучилишнитеодбори“, 

февруари и април, 2006 г.; 

•Учесникнаконференција,,Управувањесоучилиштатавоусловинадецентрализациј

а“декември , 2005 г.; 

http://www.oubm.edu.mk/
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•Учесникнасеминаринатема:,,Ромитевотриаголникпомеѓутрадицијата 

,образовнитепроблемиинтеграцијатавомултиетничкоопштествоo“ 11-13. 

05.2007г.; 

•,,Проблемитенаромскитеученици“ воОпштинаКумановоможности и препораки 

.-16. 09.2007г.; 

•Учесникво,,Подготовканатимовизапсихосоцијалнаинтервенција и 

третманнатрауматизиранилицаодкризнирегионинарепубликаМакедонија, 

ноември 2001 г.; 

•Стручноусовршеназаприменанаактивнитеметодивонаставатаспоредметодологиј

атанаПрограмата,,Чекорчекор“ 2000 г. ; 

•Стручноусовршеназаприменана,,Основинадемократијата“- 

Граѓанскообразованиедекември 2000 г.; 

• ЗавршенаобукаворамкитенаПрограмазаиспитзадиректорнаучилиште 2008 год.; 

• ОбученазаРазвивањевештини и 

лидерскиспособностивоучилиштетоворамкинапроектот МОДЕРНИЗАЦИЈА ВО 

ОБРАЗОВАНИЕТО 2010 год.; 

• ОбученазаработасоУченицисопосебниобразовнипотребиворамкинапроектот 

МОДЕРНИЗАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 2010 год.; 

• ОбученазауспешнаприменанаФормативнотооценување 2011 год.; 

• ОбученазаприменанасовремениприодивоНаставатапоматематика и 

запознавањенаоколинатавоодделенсканастава 2011 год.; 

• Обука,,Сочитање и пишувањедокритичкомислење“ ворамкинапроектот 

ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА РОМИ 2012 ГОД.; 

• Обученанатема: Каконаставницитедајапоттикнуваат и 

развиваатпретприемчивостакајучениците 2013 год.; 

• 

РегионалнаобуказанаставнициодосновнотообразованиеодЗападниотБалканзаспр

авувањесоАнтиДискриминацијатавоучилиштата OSCE ODIHR 2013год; 

• ОбученазареализацијанаМозаикпрограма, Моделзамултикултурнообразование 

и моделзакомуникацијасодеца 2013 год.; 

http://www.oubm.edu.mk/
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• 

СтручноусовршеназапристапконновитенаставнипрограмизаМатематикасоразмис

лување 2014 год.; 

• Обученанатема: ,,Какодоинклузивноквалитетнообразование“ 2015 год.; 

• Стручноусовршеназаприменанајазична и математичкаписменост 2015 год.; 

•СтручноусовршеназапристапконновитенаставнипрограмипоCAMBRIDGE 2015 

год.; 

• Тестаторнаученицизазадавањенаинструментизапроценанајазичната и 

математичкатаписменост ЕГРА и ЕГМА 2015 год.; 

• Координатор - менторзамеѓуетничкаинтеграцијавообразованието. (ПМИО) 

2016 год.; 

• Дисеминаторнаобуките : ,,Читаме ,учиме и сезабавуваме“ , 

,,Нашатаучилницанашиотсвет“ , ,,Математика + “ , ворамкинапроектотна 

УСАИД ,,Сочитањедолидерство “. 2016 год.; • Обуканатема „Нашатаучилница – 

нашиотсвет“ – 07.05.2016, ФОКИМ „Чекорпочекор“ и МОН; 

• Обуканатема „Математика +“ – 16.04.2016, ФОКИМ „Чекорпочекор“ и МОН; 

• Обучувачворамкитенапроектотна УСАИД и МОН „Сочитањедолидерство“ 

наобукизаосновинајазична и математичкаписменост и 

градењенастимулативнасрединазаучење – февруари 2016 

• Обуканатема „Какодоинклузивноквалитетнообразование“ – 18 и 20.01.2016, 

проф. д-рОгненСпасовски, ООУ „БраќаМиладиновци“ и ФООМ; 

• Обуканатема „Читаме, учиме и сезабавуваме“ – 13.11.2015, ФОКИМ 

„Чекорпочекор“ и МОН; 

• Подготовка, апликација и раководењенапроектот „Сочитањедолидерство“, 

септември 2015 - јуни 2018, ФОКИМ „Чекорпочекор“ и УСАИД; 

· Училишен координатор на мрежен настан за заедници за учење за 

претставување на училишната заедница и лично развојно портфолио со постер 

презентација, 22.12.2017, ФОКИМ „Чекор по чекор“ и УСАИД - ООУ 

„Младински културен центар“ - Скопје; 

http://www.oubm.edu.mk/
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· Мрежен настан за членови на заедницата за учење на ООУ „Вера Јоциќ “ – 

Скопје и ООУ „Гоце Делчев “ - Скопје, 01.11.2017, ФОКИМ „Чекор по чекор“ и 

УСАИД - ООУ „Младински културен центар“ - Скопје; 

· Државен натпревар по природни науки (освоена пофалница и учество) - 

Друштво на билози на РМ - 20.05.2018, ПМФ - Скопје; 

· Општински натпревар по природни науки (освоена една прва и една трета 

награда и една пофалница) - Друштво на билози на РМ - 03.03.2018, Куманово; 

· Регионален натпревар по математика (освоена една прва и две втори награди) 

Сојуз на математичари на Македонија - 15.04.2018, Куманово; 

· Општински натпревар по математика (освоена една втора и една трета награда) 

- Сојуз на математичари на Македонија - 24.02.2018, Куманово; 

· Училишен натпревар по математика (селекција на ученици за општински 

натпревар по математика кој ќе се организира на 25.02.2017 – Сојуз на 

математичари на Македонија) – освоено I (прво) и II (второ) место - 16.02.2017, 

ООУ „Браќа Миладиновци“, Куманово; 

· Семинар на тема „Современи методи и пристапи во реализација на наставата по 

физичко и здравствено образование за учениците од четврто и петто одделение 

на основното образование“, 07.12.2016, Биро за развој на образование и 

Факултет за физичко образование, спорт и здравје; 

· Подготовка, организирање и имплементација на настан „Europe Code Week 

2019“ за позитивни наставни практики за кодирање, 25.11.2019 - European 

Commission; 

· Втор регионален настан во рамки на проектот „Инклузивни партнерства во 

заедниците“, 15.11.2019 - ЕУ и ФОКИМ „Чекор по чекор“ - Македонија; 

· Подготовка, апликација и координирање на проектот „Клуб на пријателство“ во 

партнерство со ООУ „Христијан Карпош“ - Куманово, септември 2019 - сеуште - 

ЕУ и ФОКИМ „Чекор по чекор, Македонија; 

· Учесник на средба за работни групи „Заедниците за учење во тековните 

образовни реформи“, 15.03.2019 - ФОКИМ „Чекор по чекор“; 

· Подготовка на сценарио и координирање на ученици и наставници за учество 

во образовно едукативна емисија „Ѕвон“ на МРТВ, 27.02.2019 - МРТВ1, Скопје, 

Македонија; 

http://www.oubm.edu.mk/
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· Учество на конкурс „Свет без глад за подобар свет“ - изработка на постер, 

08.10.2018 - Организација за храна и земјоделство на Обединетите Нации (ФАО); 

· Подготовка, апликација и координирање на проектот „Инклузивни партнерства 

во заедниците“, септември 2018 - сеуште, ФОКИМ „Чекор по чекор“; 

· Учесник на завршен настан на проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ - 

инспиративен говор за придобивките на проектот во наставата од аспект на 

наставник, обучувач и ментор - 22.05.2018, Александар Палас - Скопје, ФОКИМ 

„Чекор по чекор“; 

· Четири отворени часови за поттикнување на основи на јазична и математичка 

писменост на настана „Олимпијада за читање и математика“ во Градски Парк 

Скопје. Настанот беше проследен од страна на Министерката за образование г-ѓа 

Рената Дескоска, Амбасадор г-дин Џес Бејли, ученици, наставници и родители 

од цела Македонија и претставници од сите релевантни фактори во 

образованието - 16.05.2018, ФОКИМ „Чекор по чекор“; 

· Учество на конференција „Образовни реформи: Состојби и перспективи во 

образованието на наставниците“ - 15.05.2018, Музеј на современа уметност -

Скопје, ФООМ; 

· Меѓународен математички натпревар Кенгур без граници-2015 освоени една 

втора и шест трети награди; 

· Училишен натпревар по математика – освоено I (прво), II (второ) и III (трето) 

место - 01.02.2018, ООУ „Браќа Миладиновци“, Куманово; 

· Учество во обука, примена на списанија за деца во воспитно-образовниот 

процес, 29.12.2018, Скопје - Филозовски факултет - Институт педагогија и 

Просветно дело; 

· Автор на работилници за унапредување на вештини по мајчин јазик и 

математика за одделенски наставници и родители, ноември – септеври 2019; 

· Менторирање на настваници во одделенска настава за изработка на акциски 

план и раководење со сопствено развојно планирање, 07.11.2017, ООУ „Браќа 

Миладиновци“, Куманово; 

· Обука на тема „Поим за алгоритми и програми, совладување на алгоритамско 

размислување преку игра и креирање на едноставни програми за IV одделение“ – 

20.12.2017, Здружение на информатичари на Македонија и БРО; 

http://www.oubm.edu.mk/
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· Ментор на Заедници за учење во три училишта и тоа: ООУ „Вера Јоциќ“ –

Скопје, Скопје, ООУ „Гоце Делчев“ – Скопје, септември 2017 

· Учество на ликовен конкурс на Развигор , освоена втора награда на ученик ; 

· Учество во проектот за одбележување на меѓународниот ден за рециклирање на 

е-отпад ,,Рециклираме, твориме и штедиме со ЕЛКОЛЕКТ и Шпаркасе Банка“; 

· Учество во обуката Насоки за користење на збирките задачи по математика од 

прво до деветто одделение и вреднување на постигнувањата на учениците –

Факултет за образовни науки при Универзитетот ,,Гоце Делчев“ Штип; 

· Учество на обуката ,,Запознавање со Меѓународната класификација на 

функционирање, попреченост и здравје (МКФ) и индивидуален пристап според 

потешкотиите во учењето “ 2018 г. “ организиран од д-р Мери Бошковска 

ФОКИМ „Чекор по чекор“ и ЕУ за ТЕБЕ 2019 г. 

· Учество на обука Диференцирано учење и следење на успехот на учениците со 

попреченост според ИОП“ Проект ,,Инклузивни партнерства во заедниците “ 

организиран од д-р Мери Бошковска ФОКИМ „Чекор по чекор“ и ЕУ за ТЕБЕ 

2019 г.; 

· Општински натпревар по математика, освоени три први и една трета награда 

3.02.2019 гОрганизиран од Сојуз на математичари на Македонија.; 

· Регионаленнатпреварпоматематикаосвоенитрипрвинагради 13.04.2019 г. 

ОрганизиранодСојузнаматематичаринаМакедонија ; 

· УчествонаонлајнкурснатемаИнклузивнообразование, организиранод БРО 

17.10.2019 г. ; 

· Учесникнаконкурсот ,, Успешнанаставничказадобранаставнапракса“ – ФОСМ 

· Учествонамеѓународенпроект. Ed-Dream Global InovateYour Dreams“,20. 10 -

30.11. 2019 г. 

· Учествонамеѓународенпроект :,, InovateYour Dreams“, јануари/11март 2019, 15 

декември 2019 

· Учествонамеѓународенпроект: EU Code Week 2019 , 28.X.2019 г. 

http://www.oubm.edu.mk/
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· Учествонамеѓународенпроект : WORLD’S LARGEST LESSON , Awarrded to For 

participating in the World’s Largest Lesson and supporting the Global Goals for 

Sustainable Development: 

· Подготовка, организирање и имплементација на настан „Europe Code Week 

2019“ за позитивни наставни практики за кодирање, 25.11.2019 - European 

Commission; 

· Тренинг „Лидери за настава на далечина“ (Вовед и основни поими за настава на 

далечина; Планирање на квалитетна настава на далечина; Практични примери за 

активно учење; Оценување на настава на далечина; Алатки и апликации за 

настава на далечина; Грижа за себе), 22.06.2020 - 01.08.2020 - Futures e-Academy; 

· Едуино вебинар на тема „Формативно и сумативно оценување со MS Teams“, 

22.12.2020 - МОН; 

· Едуино вебинар на тема „Практични совети и добри практики во користење на 

MS Teams“, 10.12.2020 - МОН; 

· Едуино вебинар на тема „Користење на алатката One Note совети и добри 

практики“, 02.12.2020 - МОН; 

· Планирање, организирање и училишна обука „Управување на online настава во 

MS Teams“, 30.11.2020, 

· Едуино вебинар на тема „Поттикнување на учење преку игра и стекнување на 

социоемоционални вештини кај децата на возраст од 3 до 10 години“, 20.11.2020 

- МОН; 

· Едуино вебинар на тема „Совети и добри практики од работата на психолозите 

во основните училишта“, 10.11.2020 - МОН; 

· Едуино вебинар на тема „Интегрирање на целите во одделенската настава 

(холистички пристап)“, 20.10.2020 - МОН; 

· Учество на четиридневна обука ,,Образование за социјална правда“ 

септември/октомври 2020 

· Планирање, организирање и пет дневна училишна на обука „Национална 

платформа како алатка при учење организирано на далечина“, 21.09.2020 – 

25.09.2020, 
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· Придонес за развој на ЕДУИНО колективниот портал во областа на основното 

образование за учебната 2019/2020 , поради успешно испраќање на видео лекција 

; 

· Учество на STEM School Label /STEM Online Days – 25-26 jуни 2020 г. ; 

· Учество на INTERNATIONAL DAY OF MATEMATICS /2020/ 08.07.2020 г. ; 

· Учество на натпреварот за фотографија ETC – засади дрво дома во 

организација на Eco Training Center, јули 2020 г. ; 

· Активно учество на ЕДУИНО вебинарот ,,Подготовка за тестирање на ПИРЛС 

2020 година“-28.10.2020 г. ; 

· Активно учество на ЕДУИНО вебинарот ,,Подготовка за тестирање на ПИСА 

2020 година“-30.10.2020 г. ;. 

· Стекнати компетенции во делот на планирање и реализација на наставата при 

користење современо дидактичко-методички приоди и наставни методи кои што 

се во согласност со целите на наставата,потребите и можностите на учениците, 

како и за примена на современи наставни средстави помагала во наставата и 

учењето 25.10.2020 гunicef, БРО ; 

· Активно учество на четиридневна обука ,,Образование за социјална правда“ 

организиран од ФОКИМ „Чекор по чекор“ септември-октомври 2020 г.; 

· Учество на онлајн курс на тема Реализација на наставата со користење на 

различни ИКТ средства за учење организиран од БРО 18.08.2020 г. ; 

· Учество на меѓународната конференција The New Normal Education post 

COVID-19 30.05.2020г. 

· Едуино вебинар на тема „Методика и педагогија на квалитетна настава на 

далечина“, 25.01.2021 - МОН; 

Посебни интересирања: 

Имам познавања и интерес за проектни циклуси, развојно планирање и акциско 

истражување,активно учење и учење низ игра. Комуникативна сум и подготвена 

за индивидуална и тимска работа. Способна и подготвена за работа со лица од 

различита националност, религија и култура. Имам афинитети кон читање на 

литература од повеќе жанрови, музика и спорt 

http://www.oubm.edu.mk/
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