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Меѓукомпонентни активности
Проектни активности за координација и соработка
Се одржа информативен и координативен состанок со новоназначената директорка на Државниот испитен
центар г-ѓа Лидија Гошевска. Целта на овој состанок беше да се споделат информации за Проектот за меѓуетничка
интеграција на младите во образованието, активностите поврзани со него и да се дискутира улогата и важноста на
Државниот испитен центар (ДИЦ) во обезбедувањето поддршка на тие активности на национално и локално ниво. Беше
договорено во блиска иднина да се подобри координацијата, при што советниците од ДИЦ ќе продолжат да бидат
активни и посветени во давање поддршка на активностите на МИМО за меѓуетничка интеграција во образованието во
земјата.
Онлајн алатки за комуникација со јавноста
Со цел да се зголеми видливоста на проектните активности, да се зголеми јавната свест за целите на проектот и да се
зголеми ангажираноста на заедницата, проектот ги користи следниве алатки за комуникација со јавноста:
веб страница (www.mcgo.org.mk)
Facebook страница (www.facebook.com/mcgo.mcec.mk)
Instagram (https://www.instagram.com/mcgo_mcec_mk/)
мобилна апликација EduMobMK (Android - https://goo.gl/9wPRjq; iOS -https://goo.gl/t6KC2B)
Канал на YouTube (Macedonian Civic Education Center - MCEC)
Сите онлајн платформи за комуникација со јавноста редовно се ажурираат со информации, вести, фото галерии, видеа,
ресурси и материјали за текот на проектните активности.
Како дел од активностите за комуникација со јавноста, друг производ на чиешто развивање работи тимот е видео за
меѓуетничка интеграција.
Мониторинг и евалуација
На 3 јули 2018 година, во Скопје беше одржан работен состанок со менторите на МИМО со цел претставување и
дискутирање на наодите и препораките од извештајот за почетна состојба со којшто се мерат перцепциите, ставовите и
однесувањата на учениците, наставниците, родителите и стручните соработници поврзани со имплементираните
активности со коишто се промовира етничка кохезија и граѓанско образование на училишно ниво. Покрај тоа, во текот
на овој состанок се добија и повратни информации за инструментите за мониторинг и беа дискутирани дополнителни
активности и методи за поефикасна имплементација на проектот.
Врз основа на повратните информации добиени од менторите и тимот на МИМО, извештајот за почетна состојба за
првата година од имплементацијата е финализиран и во тек е ревизија на инструментите за мониторинг и евалуација.
На 11 и 13 јули 2018 година, тимот на проектот организираше состаноци со претставниците на Работната група за
меѓуетничка интеграција во образованието при МОН, БРО, и ОБСЕ за да се дискутира Планот за мерење на
резултатите на Работната група при МОН.На овој состанок се дискутираше и разгледуваше процесот на мониторинг
и евалуација на Работната група при МОН, вклучувајќи ги и инструментите за мониторинг и евалуација.Целта на оваа
активност е да се олесни процесот на собирање и анализирање на податоци и да се помогне начинот на подготовка на
препораки.

Одржување на соработката и координацијата со клучните образовни институции, донатори, други
проекти и организации.
Претстојни
активности

Редовно ажурирање на сите онлајн платформи на проектот со информации, вести, фото галерии,
видеа, ресурси и материјали.
Финализирање на ревизијата на инструментите за мониторинг и евалуација (KoBo прашалници,
прашалници за почетна и пост-состојба и насоки за дискусии во фокус групи).
Развој на нови инструменти за евалуација на долгорочните активности од проектот.

Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија
Координативен состанок на Работната група за меѓуетничко интегрирано образование при МОН
На 31 јули 2018 година, се одржа работен состанок со членовите на Работната група за меѓуетничка интеграција во
образованието при МОН со цел да се финализира новиот метод за собирање на одатоци и измените во инструментите
за мониторинг и евалуација.При тоа, се направи прилагодување на инструментите/прашалниците коишто се користат
за следење на напредокот на меѓуетничката интеграција на општинско и училишно ниво при имплементацијата на
заедничките ученички активности и иницијативи.
Планирање на активностите за втората година од имплементацијата на проектот
Во рамките на проектот се работеше на идентификување на училишта коишто ќе бидат вклучени во имплементацијата
на креативни работилници, наставни и воннаставни активности, младински граѓански клубови и др. Покрај тоа,
финалната листа на училишта коишто ќе бидат вклучени во текот на периодот јули 2018 – декември 2019 ќе биде исто
така координирана со клучните образовни институции.

Организирање работен состанок со челновите на работната група при МОН за меѓуетничка
интеграција во образованието и директорите на образовните институции.
Претстојни
активности

Организирање на аботилници за новоназначените членови на Тимовите за училишна интеграција во
средните училишта.
Организирање работилници за Стратешка и ефективна комуникација за членовите на
работната група при МОН за меѓуетничка интеграција во образованието.
Планирање на јавни презентации од училиштата вклучени во креативни работилници и форум
театри.

Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување
Ревидирање на наставниот план и програми за предметот граѓанско образование
Набрзо по финализирање на процесот на развој на нацрт наставна програма за Граѓанско образование за осмо (8)
одделение, документот беше доставен до Министерството за образование и наука и ќе биде усвоен во претстојниот
период.
Работната група одговорна за ревизија на наставната програма за Граѓанско образование, формирана од БРО, ја разви
првата нацрт наставна програма за Граѓанско образование за деветто (9) одделение и прва (1) година средно
образование.Имено, наставната програма за деветто (9) одделение се очекува да биде имплементирана во
образовниот систем од учебната година 2019/2020.
Наставната програма за Граѓанско образование прва (1) година средно образование ќе биде пилотирана во шест (6)
училишта за време на учебната година 2018/2019. Затоа, работната група одговорна за ревизија на наставната
програма за Граѓанско образование го сподели документот со претставникот на БРО и Раководителот на Секторот за
образововни планови и програми и експертскиот тим за Граѓанско образование со цел да се направи ревизија и добијат
повратни информации.Во текот на претсојниот период, добиените повратни информации ќе бидат разгледани и внесени
во документот.
Брошура за Граѓанско образование за осмо (8) одделение
На почетокот на месецот, проектниот тим организираше првична средба со авторите на Брошурата за Граѓанско
образование. Како резултат, се дефинираше временската рамка за финализација на Брошурата и се дискутираа
содржината и структурата. Авторите се согласија дека Брошурата за Граѓанско образование за осмо (8)
одделение треба да ги претстави секоја од темите преку следнава структура:
1. Теоретски дел – го вклучува знаењето кое учениците треба да го стекнат;
2. „Дали знаеше дека“ – содржи корисни информации поврзани со темата;
3. За време на часот – вклучува список на активности во кои учениците можат да бидат вклучени за време на
часовите (на пример, прашања за дискусија, играње улоги, симулации, интерактивни игри и квизови);
4. Учениците дејствуваат во заедницата – содржи список на можни активности во кои учениците можат да бидат
вклучени како дел од воннаставните активности во училиштата и заедницата;
5. Регистар на зборови – вклучува куси објаснувања и дефиниции на нови зборови поврзани со Граѓанското
образование;
6. Корисни линкови и материјали – вклучува список на корисни материјали (на пример, електронски и интернет
содрќини, текстови и фотографии).

Понатаму, од 14-16 јули 2018 година се одржа тридневен работен состанок со авторите на Брошурата за Граѓанско
образование. Проектниот тим организираше работен состанок со цел да развие прва нацрт Брошура за осмо
одделение. Додека го развиваа документот, на авторите им беа назначени конкретни теми кои требаше да ги развијат и
подоцна да ги ревидираат врз основа на добиените повратни информации од другите членови на тимот и/или
авторите.Дадени беа насоки за подобрување на квалитетот на содржината и се дискутираа очекуваните резултати од
овој процес.По овој состанок, авторите на Брошурата за Граѓанско образование за учениците од осмо (8) одделение
продолжија со процесот на ревизија и ги поднесоа изменетите верзии.
Со цел да се има содржина за учење која е во согласност со наставната програма за Граѓанско оценување, но и која и
содржи современи демократски вредности, првиот нацрт на Брошурата за Граѓанско образование ќе биде доставена
до универзитетски професори, образовни експерти и искусни практичари во претсојниот период.Целта на овој
инклузивен процес е да се има содржина за учење која ќе го олесни процесот на создавање активни и ангажирани
граѓани кои се инспирирани да придонесуваат кон подобрувањето на нивното училиште и заедница.

Финализирање на процесот на развој на Брошура за Граѓанско образование за ученици од осмо (8)
одделение.
Претстојни
активности

Финализирање на наставен план за Граѓанско образование за прва (1) година средно образование.
Изготвување на преглед на процесот на спроведување на Истражување на почетна состојба за
содржините на предметот Граѓанско образование во средните училишта.
Изготвување на преглед на процесот на развој на модули за обука за Граѓанско образование за
аставниците за основно образование.

Активности за стимул на училиштата/реновирање

Реновирање на училишта
На 10 јули 2018 година, на иницијатива на претставник на Општина Центар, тимот на МИМО одржа информативен
состанок со Градоначалникот, раководителот на одделот за образование и претседателот на општинскиот совет. На
овој состанок се дискутираа можностите за соработка во областа на образованието и одржување на училишните
згради. Како резултат на тоа, ќе се организира информативен состанок со сите директори на основните и средните
училишта на Општина Центар, пред почетокот на претстојната учебна година.Директорите ќе имаат можност да
споделат информации во однос на училишните процедури, методи и активности за одржување на училишните згради
и заедно ќе ги дискутираат начините како да се подигне свеста за важноста од одржувањето на училишните згради.
Со цел да се започне со процесот на реновирање на училиштата, проектот ќе продолжи со наредните чекори и ќе ги
побара потребните одобренија и измени.

Организирање на теренски посети во училишта избрани за реновирање.
Формирање на Тимови за реновирање на училиштата во училишта избрани за реновирање.
Претстојни
активности

Подготовки за обука на Тимовите за реновирање на училиштата.
Пружање поддршка на училиштата при спроведување на активностите поддржани од страна на
програмата за младински иницијативи и заеднички ученички активности.
Одржување информативен состанок со директорите на сите основни и средни училишта од Општина
Центар.

