Месечен извештај
Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО)
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Меѓукомпонентни активности
Официјално отворање на МИМО
Настанот за официјално отворање на МИМО се одржа на 24-ти ноември 2017 година, во хотелот Александар Палас во
Скопје. Целта на настанот беше да се најави официјалниот почеток на проектот, да се претстават пристапот и целите на
проектот, но и да се презентира образовната мобилна апликација EduMobMK. На настанот присуствуваа над 1000 гости,
високи владини претставници и градоначалници, претставници од институции, општини, училишта и ученици. Во оваа
пригода, свое обраќање имаше премиерот на Македонија, Зоран Заев, амбасадорот на САД, Џес Бејли, како и министерката
за образование и наука, Рената Дескоска.
Промовирање на МИМО
Тимот на МИМО учествуваше и гостуваше на утринските програми на ТВ СИТЕЛ и на Македонската телевизија. Нашите
колеги зборуваа за официјалното отварање на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во
образованието, а истовремено го промовираа проектот и претстојните активности.
МИМО на Светскиот самит за иновација во образованието
Претставници од Македонски центар за граѓанско образование учествуваа на овогодинешниот Светски самит за иновација
во образованието (WISE Summit 2017) кој се одржа во Доха, Катар во периодот 14-16 ноември 2017 година. За време на
Самитот, претставниците од МЦГО имаа одлична можност за учење од истакнати екперти во сферата на образованието, но и
за размена на искуства преку интерактивни панел дискусии и практични работилници.
МИМО и клучните образовни институции
На 21-ви ноември 2017 година, членовите на тимот на МИМО одржаа средба со министерката за образование и наука.На
оваа средба беа дискутирани деталите за претстојните активности, вклучувајќи го и почетокот на активностите со работната
група за ревизија на наставната програма за граѓанско образование.
Потоа, тимот на МИМО организираше координативен состанок со претставници од Бирото за развој на образованието
(БРО). На состанокот беа презентирани проектните активности и беа разгледани можностите за соработка.Како резултат на
тоа, на 23-ти ноември 2017 година беше потпишан Меморандум за разбирање со Бирото за развој на образованието, во кој
се дефинираа активностите и начинот на соработка.
Тимот на МИМО изготви препораки до Министерството за образование и наука (МОН) во врска со сеопфатната образовна
стратегија. Тимот изготви генерални препораки во врска со стратегијата, конкретни препораки во врска со посебни области
на документот и акциониот план и ги сподели со МОН.
Поддршка на МИМО за Кампањата по повод 25-годишнината на УСАИД
Тимот на МИМО беше ангажиран во поддршката на кампањата по повод 25-годишнината на УСАИД во Македонија.За тaа
цел, беше подготвен краток видео материјал како вовед во интервјуто со американскиот амбасадор, Џес Л. Бејли за
телевизија СИТЕЛ. Во краткото воведно видео се претставени добри практики на заеднички ученички активности во
основното училиште Живко Брајковски, како и инспиративна приказна за двајца наставници од основно училиште Кирил и
Методиј од с.Романовце, Куманово.
Активности за мониторинг и евалуација на МИМО
Првиот нацрт на електронската база на податоци беше во процес на развој во текот на овој период, во согласност со
основната структура утврдена од тимот на МИМО. Во наредниот период, нацрт базата на податоци ќе му биде доставена на
тимот на МИМО за повратни информации.
Покрај тоа, инструментот за теренски мониторинг беше финализиран и програмиран во Кобо. Инструментот треба да
помине низ финална ревизија и одобрување пред да може да се пилотира.
Активности на МИМО за координација и соработка
Тимот на МИМО ги презентираше севкупните цели и активности на проектот пред ЛЕАД (LEAD) Академијата
организирана од страна на Проектот на УСАИД за граѓанско образование (ПГО), од 10-ти до 17-ти ноември 2017
година. Проектниот тим ги претстави и можностите за учество во проектни активности коишто придонесуваат кон
подобрување на меѓуетничката интеграција и социјалната кохезија во рамките на образовниот систем и воопшто во
општеството.

По повод посетата на генералниот секретар на ОБСЕ, Томас Гремингер на Скопје, претставник на МИМО присуствуваше на
заеднички работен појадок организиран од шефот на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, амбасадорката Нина Суомалаинен.На
овој работен појадок организиран со претставници на граѓанските организации и претставници на медиумите, беа
разгледани и споделени приоритетите и предизвиците поврзани со работата на граѓанските организации во областа на
образованието, човековите права и младинското учество.Исто така, дел од дискусијата се фокусираше на слободата на
медиумите и нејзината улога во демократизацијата на општеството.
Веб страница на МИМО
Секцијата за Проектот на веб страницата беше финализирана и истата е достапна на следниот
линк: https://www.mcgo.org.mk/projects/usaid-yei/. Со цел сите институции, општини и училишта, како и пошироката
јавност, да се информираат за текот на активностите и достигнувањата на проектот, веб-страницата редовно се ажурира со
информации, вести и ресурси.
EduMobMK мобилна апликација
Мобилната апликација EduMobMKбеше финализирана и официјално активирана во текот на официјалното отворање на
Проектот за МИМО. Во соработка со Министерството за образование и наука и клучните образовни институции,
општините и училиштата, на апликацијата ќе се објавуваат најновите вести од областа на образованието, како и
информации за повици за апликации за различни видови на поддршка за училиштата и заедниците.
Мобилната апликација може да се преземе од следните линкови: https://goo.gl/t6KC2B (за iOS уреди)
и https://goo.gl/9wPRjq (за Android уреди).
Facebook станица
Со цел да се искористат социјалните мрежи како алатки за подигање на јавната свест во врска со Проектот, беше креирана
официјална Facebook страница на Македонскиот центар за граѓанско образование. Facebook страницата може да се најде
на следниот линк: www.facebook.com/mcgo.mcec.mk.
Промовирање на проектот на национални ТВ програми од страна на тимот на МИМО.
Претстојни
активности

Развој на инструмент на МИМО за анкетирање пред и по спроведување на проектните активности.
Ажурирање на веб-страницата на проектот, страната на Facebook и мобилната апликација EduMobMK.

Активностите за зајакнување на меѓуетничка кохезија
Работна група на за интегрирано образование приМинистерство за образование и наука
Во соработка со ОБСЕ, беше организиран Состанок со Работната група за интегрирано образование при Министерството
за образование и наука. На состанокот беа дискутирани неколку теми, влучувајќи го и следното:структурата на Работната
група, активностите за градење капацитети, повикот на МОН за апликации за мали грантови за основни и средни
училишта, тековните истражувања поврзани со перцепцијата на училиштата за меѓуетничката интеграција, итн. Исто така,
на средбата беше дискутирана планираната обука за градење на капацитетите за членовите на Работната група, којашто ќе
се одржи од 5-ти до 7-ми декември 2017 година во Струга.
Креативни и форум театар работилници во училиштата
Изготвен е концепт и динамика за спроведување на креативни и форум театар работилници во избраните осум (8)
училишта. Беа одржани состаноци со менторите и експертите кои ги водат овие методологии, со цел да се дефинира
динамиката на обуките, а потоа и менторирањето на активностите на училишно ниво.Дополнително, тимот работи на
подготовка на план за посета на општините и училиштата со цел да ги презентира активностите.
Поддршка на училиштата за меѓуетничка интеграција во образованието
Тимот на МИМО изработи план и агенда за првиот состанок со ментори на МИМО којшто се планира да се одржи во
декември 2017 година. Проектот ќе ги опфати советниците од образовните институции и практичарите од училиштата
како ментори за МИМО, со цел да им се помогне на Училишните тимови за интеграција во процесот на координација и
спроведување на наставни и воннаставни активности.

Претстојни
активности

Обука за членовите на Работната група за интегрирано образование при Министерството за образование
и наука.
Организирање на првиот координативен состанок со менторите за МИМО.
Посета на оштините и училиштата што се избрани за креативни и форум театар методологии.

Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување
Формирање на работна група за ревидирање на наставните содржини за граѓанско образование
Претставници од Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образование, Центарот за стручно
образование и обука, универзитетски професори и претставници на граѓанскиот сектор ја сочинуваат работната група за
ревизија на содржините на наставните програми по граѓанско образование.
За да се започне со активностите со работната група за ревизија и унапредување на содржините по граѓанско
образование, беше одржан состанок со претставници од Бирото за развој на образованието. Според поставeноста на
образовниот систем, ревизијата на содржините на наставните програми и креирањето на наставните планови и програми
е во делокругот на работа на БРО, внимателно следејќи ги целите и стратегијата на МОН. Така, на состанокот
организиран со претставници на БРО, односно со директорот на БРО, заменик директорот, раководителот на Секторот за
истражување во образованието и раководителот на Сектор за развој на воспитно-образовниот систем и развој на
стандарди, наставни планови и програми, беа разгледани процесот на размена на информации и деталите во врска со
заедничките активности и иницијативи во рамките на мандатот на проектот. По состанокот и врз основа на заклучоците
од дискусијата беше потпишан Меморандум за разбирање помеѓу Македонскиот центар за граѓанско образование и
Бирото за развој на образованието.
Ревидирање на предметот граѓанско образование во основното и средното образование во Република Македонија
Министерството за образование и наука (МОН) и Бирото за развој на образованието (БРО), во соработка со Македонскиот
центар за граѓанско образование (МЦГО), ги започна активностите за унапредување на наставните програми за граѓанско
образование во основното и средното образование.
Првиот состанок на експертскиот тим се одржа во Министерството за образование и наука на 30-ти ноември 2017
година. Министерката за образование и наука Рената Дескоска го отвори состанокот и ја истакна важноста на овој процес,
кој не само што ќе ја унапреди содржината на овој предмет, туку и ќе понуди предлози за меѓупредметна примена на
граѓанското образование. Министерката Дескоска истакна дека учениците треба да го практикуваат своето знаење преку
наставни и воннаставни активности што ќе доведат до зајакнување на граѓанската култура и демократското однесување.
Директорот и тимот на БРО ќе го водат процесот и токму од таа причина раководителот на Секторот на БРО за развој на
воспитно-образовниот систем и развој на стандарди, наставни планови и програми, даде вовед за контекстот на
предметот граѓанско образование основното и средното образование, додека експертот за образование даде преглед за
важноста на граѓанското образование и презентираше различни пристапи за спроведување на граѓанската култура и за
креирање на активна младина со граѓански компетенции.
Во текот на првиот состанок, тимот на експерти дел од работната група за ревизија на предметот граѓанско образование
беше мотивиран да даде понатамошен придонес кон процесот и како резултат на тоа беа договорени деталите за
претстојната средба.
Компаративни анализи на најдобрите регионални и меѓународни практики
Анализата на регионалните и меѓународните најдобри практики поврзани со граѓанското образование е во завршна
фаза.Експертите ја прилагодија содржината според препораката дадена од тимот на проектот.На тој начин, анализата
беше ажурирана со најновите информации од публикацијата Граѓанското образование во Европа - 2017 година.
Иницијативи на ниво на училиште
За спроведување на воннаставни и активности во заедницата, тимот на МИМО состави листа на креативни примери
коишто училиштата можат да ги користат како инспирација при изготвувањето на планови за ангажирање и активности
со младите.
Претстојни
активности

Организирање на втор состанок со експертскиот тим одговорен за унапредување на наставните
програми за граѓанско образование во основното и средното образование.
Финализирање на извештајот за компаративната анализа поврзана со граѓанското образование.

Активности за стимул на училиштата-реновирање
Реновирање на училишта
Во тек се подготовките за воведниот состанок со претставници од 40 избрани пилот училишта и девет општини, на којшто
ќе бидат презентирани краткорочните и долгорочните цели на проектот.
Во рамки на активностите на оваа компонента, тимот на МИМО го достави Планот за следење на мерките за ублажување на
влијанието врз животната средина (ПСУЖС) за одобрување до Офицерот за животна средина на Мисијата на УСАИД во
Македонија.
Тимот на проектот ја заврши подготовката на документите што се потребни за објавување на јавен повик за избор на
консултантски компании за проектирање, ревидирање и надзор на активностите за реновирање на училиштата.

Претстојни
активности

Организирање воведен состанок со претставници од 40 избрани пилот училишта и девете општини.
Објавување на повик за аплицирање за 40 пилот училишта и девет општини.Периодот за доставување на
апликациите ќе биде од 13-ти до 27-ми декември 2017 година.

