
 

 

 
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието   
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Меѓукомпонентни активности 

 Активности за соработка на проектот 
 Проектот за Meѓуетничка интеграција на младите во образованието работи во партнерство со Министерството 

за образование и наука и клучните образовни институции за да ги исполнат потребите на учениците и 
наставниците. Оттука, во овој период на појава на пандемијата КОВИД-19, тимот на проект изготви извештај од 
истражувањето на докуметни за образование на далечина и дигитални компетенции, во кој што се опфатени 
концепти, глобални трендови и политики во Република Северна Македонија. Покрај тоа, извештајот ги 
разгледува достапните политики и практики, технологии и платформи за поддршка на образование на далечина.   

 
Комуникација со јавноста  
 Две (2) анимирани видеа беа развиени од страна на проектниот тим, едното со цел да им помогне на 

наставниците да организираат дигитални воннаставни активности со своите ученици, а другото, содржи чекори и 
упатства за чистење и дезинфекција на училишните згради по кризата за да се подготват училиштата и да ги 
отворат своите врати за учениците. Веднаш штом ќе бидат финализирани, двете видеа ќе бидат објавени на 
веб-страницата и социјалните медиуми на МЦГО. 

 Инфогафик кој што ги содржи процедурите за подготовка на училишните згради за да ги пречекаат учениците и 
вработените, беше финализиран на македонски јазик. Во него се содржани детални процедури за чистење и 

дезинфекција на училишните згради по кризата со епидемија КОВИД-19. Дополнително, документот се 
преведува на албански јазик и ќе биде објавен на веб-страницата и социјалните медиуми на МЦГО. 

 Интернет страната и платформите на социјалните медиуми на проектот беа редовно ажурирани со информации 
и новости во врска со текот на проектните активности. 
 

Мониторинг и евалуација  
 Упатството за употреба на пакетот алатки KoBo беше финализиран од страна на проектниот тим и ќе им помогне 

на советниците на БРО и ЦСОО додека ги следат наставните и воннаставните активности на терен. Упатството 
содржи општи информации за апликацијата, како и објаснување чекор-по-чекор за: инсталирање и поставување 

на апликацијата, преземање на потребните обрасци, правилен начин за пополнување и уредување на 
образците, и конечно зачувување и доставување на истите.  

 Извештај за евалуација на активности за градење на капацитетите на училиштата и општините во текот на 
првиот квартал на 2020 година беше изготвен од страна на проектот. Во извештајот се анализираат добиените 
повратни информации од четири (4) работилници спроведени во периодот февруари-март. Целта на овие 
работилници беше да се зајакнат капацитетите на вработените во училиштата и претставниците на општините 
со цел да се обезбеди подобар квалитет на активностите за меѓуетничка интеграција во образованието и 
младско учество. Вкупно 205 претставници од 31 општина учествуваа во активностите и 70% од нив дадоа 
повратни информации за ефективноста на работилниците преку пополнување електронска анкета. Во 

извештајот, резултатите од севкупната евалуација се презентирани во три дела: исполнетост на целите, 
најзначајно знаење/искуство на учесниците и потребна поддршка за успешно спроведување на претстојните 
активности. Конечно, извештајот ги сумира научените лекции и предлозите за подобрување во иднина. 

 Со цел да се добијат партиципативни повратни информации од наставниците и учениците за ревидираните 
наставни програми за Граѓанско образование, се спроведува елекстронско истражување. Истражувањето го 
проценува искуството на наставниците и учениците во осмо (8) и девет (9) одделение со содржините на 
наставните програми; потенцијалот за остварување на потребните компетенции; разновидноста на методите за 
учење и поучување; концептуализација, планирање и спроведување на отворените денови на Граѓанско 
образование, итн. Поради сегашните ограничувања и неможноста да се спроведат фокусни групи со наставници 

и ученици, електронското истражувањето беше адаптирано со цел да се обезбеди и квалитативна повратна 
информација. 

 Со цел да се проценат искуствата, перцепциите и очекувањата на учениците од спроведувањето на активности 
во училишни секции, се спроведува електронска анкета. Изготвената анкета вклучува прашања поврзани со 
нивните досегашни искуства со активностите за меѓуетничка интеграција во образованието и младинско учество, 
нивната мотивација да учествуваат во сегашните активности, преференции за идните активности и сл. Имајќи 
предвид дека некои училишта спроведуваат активности преку интернет како дел од секциите, постојат 
специфични прашања кои се насочени кон идентификување на искуствата на учениците со дигитализацијата. 

  

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија 

 
 

 
Поддршка од проектот за Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството за 
образование и наука (КМИО МОН) 
 Проектниот тим во соработка со КМИО МОН, изработи план како да продолжат да даваат поддршка на 

активности во периодот на пандемиа КОВИД-19 и да ги организираат активностите преку интернет користејќи 

различни алатки. Потоа, во соработка со ОБСЕ, организираше работилница преку интернет за градење на 
капацитети за членовите на КМИО МОН и се претстави концептот на интеркултурни компетенции и стандарди. 
Целта на овие стандарди е да ги поддржат релевантните засегнати страни во образовниот систем да 
соработуваат со учениците во промовирање и унапредување на интеркултурното разбирање, мир и почитување 



 

 

на различностите. Улогата на КМИО МОН во оваа активност ќе биде од суштинско значење за вградување на 

овој процес и интегрирање на интеркултурното образование во нашиот образовен систем.   
 
Политики за меѓуетничка интеграција на општинско ниво  
 Процесот на развој на општинските политики и стратегии за меѓуетничка интеграција и младинско учество 

започна во петнаесетте (15) нови општини (Старо Нагоричане, Босилово, Аеродром, Чаир, Центар, Гази Баба, 
Кочани, Сарај, Охрид, Берово, Ресен, Неготино, Ѓорче Петров, Теарце, Боговиње). Проектниот тим во соработка 
со назначените ментори им помогна на општините да иницираат, дискутираат за процесот на општинско ниво и 
формираат работна група/комисија преку официјален документ потпишан од градоначалниците. Поради 
сегашната состојба со КОВИД-19 и посебните мерки на Владата, назначените ментори преку интернет 
комуникација активно се ангажираа, ги водеа и менторираа општинските службеници за образование во сите 
петнаесет (15) општини во овој процес. 

 
Ангажирање на младите да водат преку пример  
 Проектниот тим во партнерство со Младински образовен форум (МОФ) го започна процесот на спроведување на 

активности во две (2) избрани општини (Струга и Пробиштип) кои што ќе доведат до последниот чекор на 
организирање на младински акции штом училиштата бидат отворени по период на КОВИД-19 пандемијата во 
земјата. Во секоја од овие општини, проектниот тим го координираше процесот со општинските службеници за 
образование и заеднички ги дефинираше училиштата што ќе бидат вклучени во првите две фази. Понатаму, 

проектниот тим заедно со МОФ ги направи потребните подготовки и организираше онлајн состаноци со 
наставниците и учениците преку онлајн алатката ЗООМ за да ги координира активностите. Пред тоа, проектот 
доби согласност од родителите за учество на учениците. Првата онлајн средба со претставници на ученичките 
парламенти од трите (3) училишта од Пробиштип се одржа на 30 април 2020 година. 

 
Наставни активности во училиштата 
 Во координација со Град Скопје се организирани онлајн работни состаноци со директорите и координаторите на 

Тимовите за училишна интеграција од три (3) средни училишта (Браќа Миладиновци, Димитар Влахов и Боро 
Петрушевски). Во овој период, со оглед на пандемијата КОВИД-19, наставниците можеа да организираат 
заеднички наставни часови по пет предмети: Технички цртеж со CAD, Технички земјоделски предмет, Предмет 

по практична настава, Естетски педикир и маникир и Козметички предмет. Наставниците-реализатори преку 
онлајн комуникација заедно го подготвија планот за наставните часови, ги споделија упатствата и 
презентациите со учениците прку користење на Вибер групи и ги одржуваа своите часови преку преку користење 
на онлајн апликацијата ЗООМ. 

 
Долгорочни воннаставни активности во училишни секции 
 Поради сегашната состојба со КОВИД-19 во земјава, две од шест (6) училишта со одобрени апликации го 

префрлија спроведувањето на некои активности преку интернет. Учениците од мултимедијалната училишна 
секција во СУ „Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија развија концепт и лого за активноста (Притисни ентер-Биди 

доброволец) преку интернет комуникација и користење на социјалните медиуми. Како дел од оваа активност, 
учениците ќе развијат и подготват документарен филм и фото-галерија за волонтерите на Црвен крст. Покрај 
тоа, тие создадоа посебен дел во блогот на училиштето посветен особено на работата на оваа училишна 
секција. Ова ќе им овозможи на учениците да ги објавуваат продуктите, да ги информираатт другите ученици и 
да ги мотивираат да се вклучат во овој вид активности, како и да ги унапредат своите вештини за комуникација и 
пишување. 
Во СУ „Орде Чопела“ од Прилеп, ученици од училишната секција за здрава исхрана, создадоа боенки за децаат 
од предучилишна возраст и летоци за здрава исхрана за учениците од девето. Тие исто така подготвуваат 
брошура за здрав начин на живот. Брошурата ќе содржи информации за навиките на исхрана, урамнотежената 

исхрана, важноста на физичките активности и вежбањето, одржување на здрав начин на живот, итн. Штом се 
отворат училиштата, брошурата ќе биде отпечатена и споделена со другите училишта во Прилеп. 

 
Долгорочни воннаставни активности во партнерство   

 По состанокот за вмрежување со претставници од партнерските училишта организиран минатиот месец, во овој 
период проектниот тим обезбеди континуирана поддршка и насоки за училиштата за успешно дизајнирање на 
воннаставните активности што треба да се спроведат во партнерство и финализирање на апликациите каде е 
наведен видот на поддршка потребен од проектот. Покрај ограничените услови, проектниот тим ги испита 
можностите партнерските училишта да се вклучат и да користат онлајн алатки за спроведување на некои 

активности. 
  

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

  
Работна група за Граѓанско образование за средните училишта 
 Откако членовите беа избрани и се формира работната група, тие започнаа со изготвување на содржини за 

Водичот за наставници за предметот Граѓанско образование за прва година во средните стручни училишта, 
користејќи ги можностите за комуникација преку интернет и складирање/размена на податоци. Според 
алтернативниот работен план развиен од проектниот тим, работната група има редовни состаноци преку 
интернет за да го дискутираат статусот, да дадат повратни информации едни на други и да ги дефинираат 
следните чекори и рокови. Во меѓувреме, сите членови на групата работат индивидуално на развивање на 
планови за часовите и меѓусебно прегледување на сработеното. Во текот на април се одржаа две средби преку 
интернет и беа финализирани 16 работилници за Водичот на наставниците. До почетокот на мај, членовите на 
работната група ќе развијат отприлика половина од потребните планови за часовите. 

 
Развивање упатства за онлајн настава и алатки за оценување за наставниците за Граѓанско образование  
 Проектниот тим изработи водич кој содржи избор на онлајн алатки што можат да се користат на часовите за 

Граѓанско образование во основните училишта за време на кризата со КОВИД-19. Документот ги прикажува 
можните начини за вклучување на овие алатки во онлајн часовите на ГО, како и детални упатства за употреба 



 

 

на алатките. Водичот беше споделен преку групите во социјалните медиуми на наставници по ГО во основните 

училишта, кои изразија позитивна повратна информација за документот и покажаа подготвеност да ги пробаат 
алатките во нивните часови по ГО реализирани онлајн.   

 Покрај тоа, двајца локални консултанти развиваат водич за процесот на проценка на компетенциите за ГО, за 
време на периодот на учење од далечина. Документот е во нацрт верзија и ќе биде финализиран и споделен со 
наставниците во текот на првата половина на мај 2020 година.  
 

Собирање на добри практики од активностите по Граѓанско образование (Младински иницијативи)   
 Тимот на проектот продолжи да собира добри практики од ученичките иницијативи од училиштата од фаза 1. 

Со цел да го разбере поширокиот контекст на активностите, тимот на проектот побара дополнителни 
информации и фотографии од 15 училишта вклучени во проектот. Во моментов се разгледуваат и уредуваат 10 
примери за добри практики и се креира генерална скица на е-брошурата.  Документот е планирано да биде 
завршен (превод и дизајн) до крајот на април.  

 
Барање на подуди од меѓународни експерти 
 По изготвување на список на експерти чии квалификации се погодни за развој на методологија за оценување и 

спроведување на сеопфатна обука за граѓански етос во училиштата, проектниот тим ги контактираше сите 
избрани експерти и детално ги информираше за Описот на работните обврски за планираната меѓународна 
консултација, поканувајќи ги да ги испратат своите понуди. 

 
Добри практики на активности за ГО (Младински иницијативи) 
 Проектниот тим продолжи да собира добри практики на ученички иницијативи од училиштата од фаза 1. За да 

се разбере поширокиот контекст на активностите, проектниот тим побара дополнителни информации и 
фотографии од 16 проектни училишта. Во моментов, 13 примери на добри практики се разгледуваат и 
уредуваат, како и се развива општ преглед на електронската брошура. Од 3 училишта се бараат дополнителни 
информации со цел да се финализираат примерите на добри практики од нивните ученички иницијативи. 
Брошурата со добри практики се планира да биде комплетирана (преведена и дизајнирана) до крајот на мај 
2020 година. 

 

Финализирање на Концептот за граѓанско образование  
 Концептот за граѓанско образование беше одобрен од БРО и се чека усвојување од Министерството за 

образование и наука. 
 
Финализирана документација за донираните материјали и опрема за поттикнување на граѓанскиот етос во 
училиштата од фаза 1   
 По доставување на техничката опрема, постерите за ученички иницијативи и планерите за наставници за 

поттикнување граѓански етос до 107 (од 120) училишта од фаза 1 на почетокот на март, документите за 
донација на училиштата каде што беше дистрибуирана техничката опрема беа финализирани на почетокот на 

април. 
 

Истражување на ГО во средните училиштана  

 Истражувањето на искуствата на учениците и наставниците со стариот наставен план за ГО и ревидираната 
модуларна програма што беше изготвена во текот на 2019 година, беше лекторирана, уредувана и во моментов 
графички се дизајнира. 

  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

  
Реновирање на училиштата  
 Подготвени се материјали за обука (презентација и други документи) за тоа како да се формираат тимови за 

реновирање на училиштата и како да се изработи приоритетна листа на проекти за реновирање во училиштето 
за претставниците на 12 избрани училишта и општини. 

 Финализиран е нацрт-графичкиот дизајн на вториот дел од „Прирачникот со упатството за одржување на 
училишни објекти“ на македонски јазик. 

 Сценарио за анимирано видео на македонски и албански јазик за тоа како да се подготват училиштата од 
хигиенска гледна точка за да започнат со работа по пандемијата КОВИД-19 беше подготвено, анимираното 
видео се финализираше и се испрати до Секторот за капитални инвестиции при МОН на одобрување. 

 Во овој период, проектниот тим работеше на документирање/собирање на потребната документација за 
учество во трошоците (финансиски или во работна рака) на училиштата и општините во процесот на 
реновирање на училиштата, во кои беше завршен процесот на реновирање.  

 


