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СОУ „Методи Митевски - Брицо “- Делчево
Современо европско училиште со јасно поставени стратешки цели за квалитет во
образованието преку вклучување на научно технолошки постигнувањa,
информатичка технологија, креативни методи и техники за активна настава
иучење, тимска работа, партнерски однос со родителите и локалната заедница,
изградени капацитети за децентрализирано образование. Светилник кој го
осветлува патот до успехот на генерациите што доаѓаат за да го пронајдат
заслуженото место под сонцето.

Контакт :
Бул. „Методи Митевски - Брицо” бр.35
тел: 033 411 864 факс: 033 411 864
Директор : 078220411
www.mmbrico.edu.mk
e-mail: mm_brico@hotmail.com

Средно општинско училиште
„Методи Митевски - Брицо “
Делчево

Пораснато во минатото
Живее во сегашноста
Создава за иднината

Зошто ние?
СОУ „Методи Митевски - Брицо “ - Делчево е воспитно образовна институција со
воспоставен систем на демократски вредности што се рефлектираат преку
здрава, безбедна, дисциплинирана и стимулативна средина за учење во која се негува
современа актуелна училишна култура и овозможува градење на младите луѓе во
интелектуално емотивно социјално морално зрели личности достојни за почит во
општеството. Главните цели на училиштето се учениците да се здобијат со трајни и
употребливи знаења, со креативни и практични вештини овозможувајќи им своите
интереси и способности да ги применат во сите области на работата и животот.
Унапредувањето на квалитетот на воспитно-образованиот процес во училиштето е врвен
приоритет за сите вработени. Нашето училиште има за цел да обезбеди еднакви услови за
сите ученици, како и да го зголеми квалитетот на образованието преку осовременување
на наставните програми и воведување на современи методи на настава и учење.

СОУ „Методи Митевски - Брицо “
Делчево
Квалитетно образование кое ќе ви го овозможи квалитетен кадар кој е
секогаш во чекор со модерната настава

Позитивна клима и успех за секој ученик

Гимназија со високи достигнувања на натпревари на државно и
меѓународно ниво
Синоним за успех

Направете го вистинскиот избор
ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Гимназиите отсекогаш имале многу значајна улога во подготвувањето на
младите за продолжување на школувањето и оспособување стручни и
научни кадри во многу подрачја .

ИЗБОРНИ ПОДРАЧЈА ВО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
•
•
•

Природно-математичко подрачје, комбинација А и комбинација Б
Општествено-хуманистичко подрачје, комбинација А и комбинација Б
Јазично –уметничко подрачје, комбинација А и комбинација Б

ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКА СТРУКА, ТЕКСТИЛ, КОЖА И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
•
•

Техничар за изработка на облеката,
Техничар за моделирање на облеката

ХЕМИСКО ТЕХНОЛОШКА СТРУКА, ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА
•

Прехранбен техничар

Вистинскиот избор за тебе

