
 
 

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието   

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ - Април 2019 г. 

 

 
Меѓукомпонентни активности 

  
Активности за соработка на проектот 
 Постигнување значително и одржливо влијание е цел на секој развоен проект. Со цел информирање за 

достапните рамки и принципите кои им помагаат на проектите и нивните партнери во текот на 
имплементацијата да спроведат ефективни активности и да ги подобрат планираните интервенции, членовите 
на тимот на проектот учествуваа во обука за инклузивен систематски пристап организирана од Helvetas Swiss 
Intercooperation - организација партнер на МЦГО. Обуката обезбеди стратешка рамка за развојни активности 
што ќе се прилагодуваат врз основа на потребите на проектот.  

 Образовните реформи во земјата продолжуваат. Членовите на Македонскиот центар за граѓанско образование 
како дел од работната група за ревидирање на законите за образование придонесоа кон воведување измени и 
дополнувања во нацрт Законот за настаници и стручни служби во училиштата и нацрт Законот за основно 
образование, со што се обезбедува одржливост на процесите во системот на коишто работат проектите што ги 
имплементира организацијата.  

 Споделување на достигнувањата на училиштата и да се биде дел од нивните промоции е секогаш приоритет 
на проектот. Затоа можноста да се учествува на прославата на патронатот на ОУ Браќа Рамиз Хамид, да се 
видат и да се чујат достигнувањата на училиштата и презентациите на најдобрите ученички резулатати беше 
поздравена од членовите на проектот.      

 
Комуникација со јавноста   
 Проектот подготви постери со насоки и совети за стандардите и буџетите за одржување на училишните објекти 

и истите ќе бидат испратени до 12 реновирани училишта од првата година на проектот.   
 Тимот на проектот подготви промотивно видео за новиот концепт за граѓанско образование коешто наскоро ќе 

биде објавено на веб страницата на проектот и на социјалните медиуми.  
 Веб страницата и платформите на социјалните медиуми беа редовно ажурирани со информации, вести, фото 

галерии, видеа, ресурси и материјали.  
 Со поддршка на проектот, училиштата и општините континуирано ги промовираа проектните активности преку 

традиционалните и социјалните медиуми.   
 
Мониторинг и евалуација  
 Во текот на овој период беа организирани теренски посети за проектните активности што беа спроведувани од 

страна на компонентите Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија и Активности за јакнење на 
демократската култура и граѓанското однесување со цел обезбедување на квалитетот на 
имплементацијата.  

 Активностите поддржани од проектот се имплементираат во секции во 20 училишта ширум земјата. На крајот на 
активностите за ова полугодие училишните секции ќе поднесат завршни извештаи до тимот на проектот. Со цел 
да им се помогне на училиштата во овој процес и да се добјат извештаи што ги содржат сите потребни 
информации, проектот подготви образец со одредени прашања што треба да бидат одговорени. Образецот за 
завршниот извештај беше подготвен и преведен на македонски, албански и турски јазик, и ќе биде исратен до 
училиштата во текот на следниот месец.   

 Тимот на проектот ги дефинираше и прашањата што ќе се користат за да се оценат заедничките наставни 
активности што се спроведени во четири (4) средни училишта од Град Скопје. Потоа, прашалникот ќе се 
финализира и ќе се испрати до училиштата имплементатори. 

  

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија 

  
Проектна поддршка за Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството за образование и 
наука (МОН)  
 Во партнерство со проектот за МИМО и ОБСЕ, Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при 

Министерството за образование и наука (МОН) го организираше првиот ориентационен состанок со првата 
група на училишта што добија грант од МОН. Целта беше на училиштата да им се дадат насоки за 
спроведување на предоложените активности за меѓуетничка интеграција во образованието. На 3 мај 2019 год. 
ќе се одржи уште еден (1) ориентационен состанок за втората група на училишта што добија грант од МОН.  

 Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството за образование и наука (МОН), во 
партнерство со МИМО, го организираше првиот работен состанок со работната група формирана од ДПИ. 
Директорот на ДПИ назначи пет инспектори кои ќе го водат процесот за ревидирање и надградба на 
Индикаторите за квалитетот на работата на училиштата. На овој состанок беа дискутирани препораките што 
произлегоа од регионалните состаноци со инспекторите во земјата организирани во ноември-декември 2018 
год. и истите ќе и послужат на работната група на ДПИ како основа во овој процес.    

 
Вклучување на младите да водат преку личен пример 
 Се одржаа информативни состаноци со сите пет (5) општини (Гостивар, Куманово, Скопје, Струмица и Бутел) 

што се активно вклучени во обезбедување на поддршка за учениците од основните и средните училишта за 
спроведување на ученички младински активности.  

 Потоа, беа организирани активностите со учениците од училиштата од Гостивар и Куманово. Во Гостивар, 



учениците, во рамките на еден инклузивен и интерактивен процес, во три фази, дискутираа и ги идентификуваа 
приоритетите и активностите што би сакале да ги спроведат со цел да ја подобрат заедницата. Идеите му беа 
презентирани на Градоначалникот на Гостивар кој им посака добредојде на младите и заедно со нив 
дискутираше за младинските активности во Гостивар. На 9 мај 2019 година, младите ќе ја организираат својата 
прва младинска активност со поддршка на проектот и општината. На градскиот кеј, учениците ќе работат 
заедно со цел да означат велосипедска и пешачка патека, да ја подобрат состојбата на клупите и да постават 
корпи за отпадоци долж градскиот кеј. Во текот на април, учениците во Куманово го започнаа истиот процес, 
дискутирајќи и идентификувајќи ги приоритетите коишто ќе бидат споделени со градоначалникот/ 
претставниците на општината. Младинските активности во оваа општина ќе се реализираат во мај 2019 год.   

 
Општински политики за меѓуетничка интеграција  
 Во партнерство со Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството за образование и 

наука (МОН), МИМО обезбеди поддршка за работилница на којашто се собраа 30 претставници на општините 
задолжени за образование од 15 избрани општини: Кавадарци, Гостивар, Град Скопје, Св. Николе, Куманово, 
Струга, Гевгелија, Тетово, Пробиштип, Бутел, Врапчиште, Струмица, Прилеп, Долени и Велес.  

 Целта беше развој на вештини за лицата одговорни за образованието на општинско ниво да го започнат 
процесот на концептуализација на општинските стратегии за поддршка на меѓуетничката интеграција и 
младинскиот граѓански ангажман, преку размена на искуства, добри практики и предизвици во шест (6) од 
петнаесет (15) општини коишто веќе подготвија и усвоија Стратегија за МИО. Шесте (6) општини го започнаа 
процесот на унапредување, додека останатите започнаа со подготовката на овие стратегии, а нивниот прв 
нацрт ќе се дискутира и сподели на работниот состанок за следење и анализа на резултатите што ќе се одржи 
во јуни 2019 год. Се очекува финализацијата и усвојувањето на општинските стратегии во сите 15 општини да 
заврши до септември 2019 год. 
 

Наставни активности во училиштата  
 Во партнерство со Град Скопје, четири (4) средни училишта во Скопје (Боро Петрушевски, Здравко Цветковски, 

Арсeни Јовков и Браќа Миладиновци) продолжија со реализацијата на наставните активности во своите 
училишта.  Во април, наставниците и учениците од овие училишта одржаа 98 заеднички наставни часови по 
нивните избрани соодветни предмети (односно, стручни предмети, спорт, англиски и германски јазик, практични 
часови и други наставни активности) коишто ја зголемија соработката помеѓу учениците од различни наставни 
јазици. Исто така, МИMО во координација со БРО и ЦСОО ја дефинираше и структурираше менторската 
поддршка којашто советниците ќе им ја обезбедуваат на наставниците за да им помогнат и да обезбедуваат 
континуирани совети за имплементација на заеднички предметни часови.  
 

Долгорочни воннаставни активности во училишните секции 
 Активностите со учениците од различни наставни јазици во рамките на училишните секции продолжија во:  ОУ 

„Кирил и Методиј“ с. Стајковци, Гази Баба, ДСУ „Спортска Академија“, Град Скопје, ОУ „Васил Главинов“, 
Велес, СОУ „Гостивар“, Гостивар, СУГС „Цветан Димов“, Чаир, ОУ „Гоце Делчев“, Аеродром, АСУЦ „Боро 
Петрушевски“, Град Скопје и ОУ „Гоце Делчев“, Битола. Беа реализирани теренски посети за да се обезбеди 
поддршка на училиштата.  

 Во ОУ „Кирил и Методиј“ с. Стајковски, Гази Баба, 20 ученици од македонски и албански наставен јазик, 
членови на уметничката училишна секција, одржаа редовна средба. На почетокот, секој ученик доби 
инструкции како да нацрта цртеж. Потоа, секој ученик доби празен лист хартија за цртање и доби 
инструкции како да нацрта одреден елемент и да му го предаде цртежот на ученикот до себе од десната 
страна, којшто потоа требаше да додаде нов елемент на цртежот. Во последната фаза од оваа активност, 
учениците ги споија двата цртежи во еден и раскажаа измислена приказна поврзана со него.   

 15 ученици од албански и турски наставен јазик од СУГС „Цветан Димов“ лоцирано во Чаир, членови на 
драмската секција, заедно со нивните наставници, организираа театарска претстава под наслов „Виножито“. 
Публиката имаше прилика да ужива во одличните актерски способности на учениците коишто, преку оваа 
претстава, ги прикажаа секојдневните предизвици со кои тие се соочуваат како млади луѓе. Овие млади 
„глумци“ работеа заедно неколку месеци и ја создадоа претставата „Виножито“.   

 Во ДСУ „Спортска академија“ од Град Скопје, 36 ученици коишто учат на македонски и албански наставен 
јазик, членови на спортски училиштен клуб, учествуваа на спортски турнир во фудбал.  

 Во СОУ „Гостивар“ од Гостивар, 15 ученици коишто учат на македонски, албански и турски наставен јазик, 
членови на драмската секција во училиштето одржаа редовна средба за време на којашто го вежбаа текстот 
за претставата.  Оваа средба претставуваше одлична можност за овие ученици да работат заедно и 
подобро да се подготват за финалната театарска претстава, планирана за крајот на мај.  

 20 ученици од АСУЦ „Боро Петрушевски“, Град Скопје, членови на сообраќајната секција, организираа 
презентација за учениците од основното училиште „Јашар Беј Шкупи“, Општина Чаир.  Учениците имаа 
можност да научат зошто е толку важно да се користи заштитна кацига при возењето велосипед.   

 Во ОУ „Гоце Делчев“ од Битола беше организирана редовна средба на членовите на хемиската секција.  20 
ученици коишто учат на македонски и албански наставен јазик го продлабочија своето знаење за хемиските 
раствори.  Научија како да разликуваат киселина, база и неутрални раствори, како да ги користат хемиските 
индикатори и pH скалата.  
 

Долгорочни воннаставни активности во партнерство  
 Во избраните училишта продолжија да се спроведуваат активности во партнерство со ученици од различни 

наставни јазици. 

 ОУ „Тодор Јанев“ од Општина Чашка заедно со своето партнерско училиште ОУ „Лирија“ од с. Горно 
Јаболчиште, Чашка, организираа прва информативна средба со учениците, наставниците, директорите на 
двете училишта, родителите и претставниците од Општина Чашка. За време на оваа средба беа споделени 
детални информации поврзани со планираните активности. Беше дискутирано и за периодот на 
имплементација на планираните активности.  

 СОУ „Кочо Рацин“ од Свети Николе имплементираше активност во партнерство со СОУ „Моша Пијаде“ од 
Тетово.  Ова беше втора средба со 30 ученици коишто учат на македонски и албански наставен јазик од 
двете училишта.  Со цел да се зголеми еколошката свест, овие ученици заедно со своите наставници 
организираа еко активност и го исчистија училишниот двор во СОУ „Кочо Рацин“.Покрај тоа, учениците 
заедно напишаа еко пораки на двата наставни јазика, македонски и албански, испраќајќи порака дека 
планетата земја секојдневно се менува пред нашите очи и дека немаме резервна планета.    



 Друго училиште коешто спроведе активности во партнерство е СОУ „Митко Пенџуклиски“ од Кратово. 60 
(шеесет) ученици коишто учат на македонски и албански наставен јазик од двете партнерски училишта 
учествуваа во неколку активности. Една група ученици ја пресметуваа калоричната вредноста на храната, 
додека друга група ученици правеа цртежи со кратки пораки поврзани со здравиот начин на живот. Третата 
група ученици заеднички подготвија здрави оброци. 

 Активности во партнерство беа имплементирани и во ОУ „Бајрам Шабани“ во с. Кондово, Сарај. Ученици од 
ова училиште кои учат на албански јазик имплементираа активности со ученици од ОУ „Тоде Хаџи Тефов“ 
од Кавадарци. Една група ученици учествуваше во спортски турнир во фудбал, додека другата група 
ученици учествуваше во работилница која има овозможи да научат повеќе за хуманоста. Поделени во 
етнички мешани групи, тие спроведоа истражување за светски познати хуманитарци и ги презентираа 
собраните информации. 

 ОУ Раметула Амети од с. Чифлик, Општина Желино, имплементираше активности во партнерство со ОУ 
Димитар Македонски од Аеродром. Поделени во етнички мешани групи, 16 ученици од македонски и 
албански јазик од двете училишта имаа можност да се изразат себеси преку уметноста. Заеднички, тие 
изработија слики на различни теми. Друга етнички мешана група ученици учествуваше во спортски и 
забавни активности. 

 
Креативни работилници во училиштата 
 Креативните работилници во осум (8) избрани средни училишта продолжија да се организираат секоја недела 

во секое од училиштата. Во април е забележано зголемување на бројот на активности, вклучувајќи ги и 
подготовките за нивните завршни презентации во нивните заедници. Училиштата нудат и планираат разни 
младински иницијативи, кои ќе се одржат во текот на мај и јуни.    

   

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

  
 Експертската група за граѓанско образование се состана на 3 април 2019 год. со цел да разговара околу 

процесот на: 1) финализирање на Документот за граѓански компетенции и 2) започнување на процесот на 
развивање на сеопфатен концепт за граѓанско образование кој ќе ги елаборира различните начини за 
стекнување граѓански компетенции (наставни, воннаставни, меѓунаставни и сл.). Тимовите за изработка на 
двата документи се избрани и започнаа со работа. 

 Процесот на развивање на модули за наставната програма за граѓанско образование за деветто (9) 
одделение започна со дефинирање на структурата на обуките и избор на материјали за наставните содржини.  
Поради краткото времетраење на претстојните обуки (едно дневни), кое не дозволува соодветна подготовка 
на сите содржини на наставната програма, беше одлучено да се подготви Водич за наставници во кои 
поголемиот дел од содржините ќе бидат презентирани преку наставните планови кои ги вклучуваат методите 
на настава и учење, како и некои важни теоретски аспекти. Врз основа на ова, работната група за подготовка 
на модулите се состана на дводневна работилница на 16 и 17 април за да ги дизајнира модулите за обука и 
работните материјали. 

 Тимот за компонентите работеше на дефинирање на моделите за спроведување на активностите за 
поттикнување на граѓанскиот етос во училиштата и подготовка на насоки за почетните процеси.  На 24 април, 
20 регионални советници на БРО, кои ќе ги координираат активностите во 120 првично избрани училишта, се 
собраа на работниот состанок во Скопје, каде што беше презентиран новиот концепт за граѓанско 
образование и беше споделен и дискутиран планот за активности за 2019 год. 

  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање   

 
 

Реновирање на училиштата  
 „Реконструкција на спортска сала“ во ОУ „Единство Башкими Бирлик“ во Гостивар е започнато и во тек е 

извршувањето на предвидените работи. 
 Беше организиран технички прием и потпишан договор за донација за „Реконструкција на спортска сала“ во ОУ 

„Браќа Миладиновци“ во Струга и „Адаптација на отворен простор во училиштето во училница и поставување 
на нови печки на пелети во четири подрачни училишта“ во ОУ „Никола Карев“ во Радовиш. 

 Избор на 12 нови училишта за реновирање. Се одржа состанок со работната група на компонента со цел да се 
дефинира листата на училишта кои ќе учествуваат во активностите за реновирање во 2019 год. На состанокот 
беа присутни членовите на работната група на компонента кои ги оценуваа апликациите и претставник од 
Министерство за одбрана при Амбасадата на САД. 195 апликации беа пристигнати и оценети и се дефинира 
листата од 12 училишта. 12 училишта се лоцирани во 12 општини во кои досега не се спроведувани активности 
за реновирање, од кои десет (10) се основни и две (2) се средни училишта, седум (7) се урбани и пет (5) 
рурални, осум (8) училишта се со настава на македонски јазик, едно (1) на македонски - турски, едно (1) на 
албански, две (2) на македонско - албански. Листата на училишта кои се вклучени во активностите на 
компонента за 2019 год. официјално беше објавена на веб страната на МЦГО.  

 На 24 април 2019 год. се одржа работилница за споделување на процедури и критериуми за одредување на 
потреби и приоритети за реновирање на училиштата. На работилницата беа присутни претставници од 12 
училишта и општини вклучени во активностите на компонента за 2019 год. На работилницата се дадоа рокови 
во кои Тимовите за реновирање на училиштата треба да ги реализираат понатамошните чекори. 

 Документацијата за учеството на училиштата и општините во проектите за реновирање е комплетирана за 
осум (8) училишта и изнесува 34,46% од вкупната инвестиција. 

 

 


