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Меѓукомпонентни активности 

 Активности за соработка на проектот 
 Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) ја продолжи соработката со клучните образовни 

институции. Откако беа изготвени Планот и протоколите за повторно отворање на училиштата во 
учебната 2020/2021 година од страна на Бирото за развој на образованието, претставници од проектните 
тимови во МЦГО доставија повратни информации за нацрт-документите. Овие документи имаат за цел да 
обезбедат модели на настава и упатства за повторно отворање на училиштата во 2020 година. 

 
Комуникација со јавноста  
 Три (3) публикации беа објавени на веб страницата на МЦГО, вклучувајќи: истражување за граѓанско 

образование за средните училишта, е-брошура со добри практики и Концепт за граѓанско образование во 
основното образование. Концептот за граѓанско образование ќе биде објавен и на веб-страницата на БРО. 

 Проектот обебзедува поддршка на образовните институции во процесот на дизајнирање и превод на 
Kонцептот за развивање на систем за образование од далечина  во основните и средните училишта. 
Двете активности се во тек.  

 Одличната соработка на проектот со медиумите резултираше со написи во медиумите во врска со 
проектните активности како во училиштата, така и во локалните заедници. 

 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  
 Документот со наоди и препораки за училиштата што спроведуваат секции, изготвен врз основа на 

истражувањето спроведено во мај беше финализиран и преведен на албански и турски јазик. Документот 
дава преглед на очекувањата на учениците во врска со идните активности во рамки на секциите по 
училишните предмети и нивните искуства и перцепции за активностите за меѓуетничка интеграција. Откако 
беше финализиран, документот на сите три јазици беше споделен со наставниците-реализатори на 
активностите на предметните секции. 

 Изработен е преглед на наодите поврзани со искуствата на учениците од заедничките наставни часови и 
истиот беше преведен на албански и турски јазик. Документот беше споделен со наставниците - 
реализатори на заедничките наставни часови со цел тие да ги анализираат резултатите и соодветно да ги 
испланираат идните заеднички активности. Документот дава преглед на добрите практики и препораки за 
подобрување и треба да послужи како основа за идно планирање.     

 Беше финализиран краток прашалник за прибирање на информации од наставниците кои реализираат 
заеднички часови, со цел да се анализираат нивните потреби за поуспешно спроведување на активностите 
во учебната 2020/21 година. Прашалникот е достапен на три јазици (македонски, албански и турски) и се 
однесува на предизвиците на наставниците, добрите практики и потребата од дополнителна поддршка со 
цел да се обезбеди повисок квалитет на претстојните заеднички активности.     

 Изготвениот извештај за перцепциите на наставниците и учениците во однос на ревидирањата на 
наставните програми за граѓанско образование се преведува на албански јазик. Извештајот ги содржи 
резултатите/наодите за следните аспекти: искуствата на наставниците и на учениците од осмо (8) и 
деветто (9) одделение што се однесуваат на содржините од наставната програма; можностите за 
стекнување на потребните компетенции; разновидноста на методите на поучување и учење; 
концептуализацијата, планирањето и реализацијата на отворените денови на граѓанско образование. 
Откако ќе биде достапен на двата јазика, извештајот ќе биде споделен со релевантните чинители. 

  

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија 

  
Поддршка од проектот за Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството за 
образование и наука (КМИО МОН) 
 Во координација со тимот на проектот, КМИО МОН ги анализираше податоците собрани од нивниот 

прашалник за Планот за мерење на резултатите (ПМР) за учебната 2018/2019 година и нивните повратни 
информации беа вклучени во документ. Документот содржи релевантни препораки и предлози во 
согласност со унапредувањето на процесите за  МИО, кои ќе бидат финализирани дополнително со 
учество од сите членови на КМИО МОН во претстојниот период. Покрај тоа, тимот на проектот, заедно со 
два члена на КМИО МОН, беше активно ангажиран во процесот на координација за развој на стандарди за 
интеркултурно образование  во образовниот систем, процес што се води и спроведува во партнерство со 
Проектот Песталоци на МЦГО. 

 
Политики за меѓуетничка интеграција на општинско ниво  
 Тимот на проектот во координација со менторите континуирано обезбедуваше менторство за назначените 

општински претставници во процесот на подготовка на општински стратегии за МИО и ангажирање на 
младите. Во некои од општините имаше одложувања поради КОВИД-19. Во општина Охрид, работната 
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група/комисијата ќе продолжи со работа на почетокот на септември, откако сите членови ќе се вратат на 
должност по периодот на изолација. Во општина Кочани беше назначен нов општински претставник 
задолжен за образование и со тоа, процесот ќе продолжи од септември. Општина Ресен организираше 
пет онлајн координативни состаноци, го подготви документот и го достави до претставниците на советот 
на општината на одобрување. Проектот вклучи уште една општина во овој процес (општина Виница), со 
што беше формирана работна група која започна да работи на подготовка на стратегијата. Во општина 
Сарај, членовите на работната група заедно со општинскиот преставник задолжен за образование 
предвидуваат финализирање на документот, исто така, до крајот на септември. Иста е состојбата и во 
останатите општини: Аеродром, Теарце, Центар, Босилово, Чаир, Ѓорче Петров, Берово и Старо 
Нагоричане, кои беа активно ангажирани во изготвувањето на документот и акционите планови. Процесот 
се очекува да  заврши во наредниот период. 

 
Ангажирање на младите да водат преку сопствен пример  
 Во координација со Младинскиот образовен форум (МОФ), тимот на проектот го комплетираше процесот 

во 2 (две) избрани општини (Струга и Велес) и ги спроведе активности со учениците што ќе доведат до 
финалниот чекор т.е. организирање Младински акции. Кон крајот на јули и во текот на август, тимот на 
проектот, заедно со тимот на МОФ, го започна овој процес во две нови општини: Гевгелија и Прилеп. 
Процесот вклучуваше координација со општините (општински претставници за образование), избор на 
училишта, координација со директорите и наставниците и слично. На 11 август се одржа првата онлајн 
работилница со ученици од Гевгелија, која следеше по дисеминацијата на онлајн прашалник наменет за 
учениците, со цел дефинирање на приоритетите, што младите потоа би сакале да ги спроведат во вид на 
акции во нивните заедници. Истиот процес беше инициран и координиран со ученици од три (3) училишта 
од Прилеп, а во координација со претставниците на раководствата на училиштата и наставниците од 
избраните училишта. Првата онлајн работилница се одржа на 31 август 2020 година. По завршувањето на 
работилницата, тимот на проектот ќе го дисеминира прашалникот до учениците, што ќе им овозможи на 
младите да ги идентификуваат и дефинираат младинските приоритети во оваа општина.  
 

Наставни активности во училиштата  
 Во координација со Град Скопје, тимот на проектот разговараше за активности што се изводливи и ќе 

можат да се спроведат во новата учебна 2020/2021 година. Во таа насока, Град Скопје ќе организира 
координативен состанок со директорите и координаторите на Тимовите за училишна интеграција од шест 
(6) средни училишта каде ќе се разговара за условите и за плановите на училиштата за реализација на 
заедничките наставни часови. Училиштата ќе ги подготват своите годишни планови и ќе бараат изводливи 
начини за продолжување на спроведувањето на заедничките наставни часови. Покрај ова, тимот на 
проектот во партнерство со Град Скопје ќе обезбеди дополнително градење на капацитетите на 
наставниците за подобрување на нивните вештини и знаења за употреба на дигитални алатки, доколку за 
започнувањето на учебната 2020/2021 година сѐ уште ќе бидат неопходни онлајн наставата и работењето  
од дома. Оваа активност се предвидува да се реализира на почетокот на септември 2020 година.  

 
Долгорочни воннаставни активности во училиштата (училишни секции) 
 Тимот на проектот активно дискутираше и го координираше процесот на истражување на можностите за 

зголемување на спроведувањето на воннаставните активности по предметните секции, вклучително и 
спроведувањето на овие активности меѓу партнерските училишта. 

  

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

 
 

Поттикнување на граѓанскиот етос во училиштата 
 Откако советниците на Бирото за развој на образованието (БРО) дадоа предлози за работилниците за 

граѓански етос на крајот на јули, тимот на проектот ги ревидираше материјалите за работилниците за 
нивна онлајн реализација. Со советниците од БРО, кои ќе ја спроведат обуката за училиштата од фаза 1, 
беа споделени материјалите за финален преглед. Тимот на проектот исто така организираше онлајн 
состанок со советниците на БРО, каде се дискутираше за времетраењето и структурата на онлајн 
работилниците со училиштата од фаза 1. Повратните информации од советниците беа земени предвид и 
материјалите беа финализирани. Договорен е подготвителен состанок за обука на обучувачи и направен е 
рамковен план за следните чекори, кој ќе биде прецизиран во зависност од официјалниот почеток на 
учебната 2020/2021 година и официјалните онлајн платформи што ќе бидат одобрени од МОН.     

 
Набљудувања на часовите по граѓанско образование 
 Тимот на проектот организираше онлајн состанок со советниците за БРО кои се одговорни за 

набљудувања на часовите по граѓанско образование во претстојната учебна година. За време на 
состанокот беа договорени три (3) опции за набaљудувања на часовите: набљудување на онлајн лекција 
во реално време, набљудување на снимен час и снимање видео-лекции за платформата ЕдуИно. Сите три 
опции се очекува да се реализираат во текот на октомври-декември 2020 година.     

 
Работна група за граѓанско образование за средните училишта  
 Првите два модула (содржат вкупно 25 подготовки за час) од Прирачникот за наставници по граѓанско 

образование во средните стручни училиште беа финализирани, одобрени од БРО, лекторирани на 
македонски јазик и преведени на албански јазик. Тимот на проектот го разгледа и првиот нацрт за 
графичкиот дизајн за двата модула, којшто ќе биде објавен на почетокот на септември, навреме за новата 
учебна година. Тимот е во процес на финализирање на модулите 3-5, кои ќе бидат испратени за конечно 
одобрување од страна на БРО во септември. Во текот на процесот на финализирање на содржините, 
тимот на проектот соработуваше со различни организации и поединци со експертиза за специфични 



 

 

прашања (како што се Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ - Скопје, Македонскиот институт за 
медиуми и Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување - ХЕРА). Покрај тоа, беше подготвен 
план за развој на модули за обука на наставници и беше споделен со членовите на работната група, кои се 
очекува да работат на модулите во текот на септември.      

 
Брошура со добри практики од ученичките иницијативи 
 Двете верзии на документот (на македонскии албански јазик) беа финализирани, а брошурата беше 

објавена на веб-страницата на МЦГО, и споделена со релевантните чинители. Брошурата ќе служи како 
упатство за училиштата за процесот на спроведување ефективни ученички иницијативи.  

 
Ангажирање меѓународни консултанти за граѓански етос 
 Во јуни 2020 година беа избрани меѓународни консултанти од Финска за да подготват методологија за 

оценување на граѓанскиот етос во училиште, како и да спроведат сеопфатна обука за граѓанскиот етос во 
училиштата со советници од БРО и практичари од училиштата. Со оглед на ситуацијата со пандемијата со 
КОВИД-19, акцискиот план беше прилагоден така што обуката за советници и за практичарите, наместо во 
декември 2020 година, ќе се реализира во текот на 2021 година.     

 
Концептот за граѓанско образование 
 Три (3) јазични верзии од документот (на македонски, албански и англиски и јазик) беа финализирани и 

објавени на веб-страницата на МЦГО. Концептот за граѓанско образование кој беше усвоен од 
Министерството за образование и наука, се потпира на два главни принципи (1) ангажирањето на 
учениците како активни учесници во училиштето и животот на заедницата како предуслов за идно значајно 
демократско учество и (2) имплементирање на сеопфатен пристап за стекнување на граѓански 
компетенции на ниво на училиштето. 
  

Истражување за граѓанско образование во средните училишта   
 Истражувањето беше фокусирано на оценување на искуствата на учениците и наставниците со старата 

наставна програма по граѓанско образование и ревидираната, модуларна програма што беше подготвена 
во текот на 2019 година. 733 ученици од средните училишта и 106 наставници по граѓанско образование ги 
споделија своите мислења за следните теми: наставните програми по граѓанско образование, наставните 
методи и материјалите, учествтоо во активности на заедницата и обуката за граѓанско образование. Две 
јазични верзии на документот (на македонски и албански јазик) беа финализирани и документот беше 
објавен на веб-страницата на МЦГО и споделен со релевантните чинители. 

  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

 Реновирање на училишта  
 Тимот на проектот организираше теренски посети во три (3) училишта:СУ „Ѓорче Петров“ во Општина 

Кавадарци, ОУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ во Општина Центар и ОУ „Мирче Ацев“ во Општина Ѓорче 
Петров. Беа реализирани состаноци со Тимовите за реновирање на училиштата на кои се дискутираше 
детално за приоритетните проекти за реновирање на училиштата од технички аспект, како и за 
прецизирање на материјалите и предмер пресметката.   

 Подготвени се инженерски извештаи за реновирање на пет (5) училишта: ОУ Св. „Кирил и Методиј“ во 
Општина Босилово, ОУ „Мурат Лабуништа“ во Општина Струга, СУ „Ѓорче Петров“ во Општина Кавадарци, 
ОУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ во Општина Центар и ОУ „Мирче Ацев“ во Општина Ѓорче Петров.  

 Меморандумите за разбирање за реновирање на шестте (6) училишта од третата проектна година: ОУ 
„Никола Вапцаров“ - Општина Струмица, ОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Општина Кочани, ОУ „Јосип Броз 
Тито“ - Општина Валандово, „Елпида Караманди“ – Општина Битола, ОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Општина 
Босилово и ОУ „Мурат Лабуништа“ - Општина Струга беа потпишани од страна на извршниот директор на 
МЦГО, раководителот на проектот, градоначалникот на општината и директорот на училиштето. 
Меморандумот за разбирање ги дефинира одговорностите на Проектот за меѓуетничка интеграција на 
младите во образованието, на општината и на училиштето во однос на успешното спроведување на 
проектите за реновирање на училиштата. 

 Подготвена е тендерска документација за шест (6) проекти за реновирање на училишта: поставување нови 
подови во ОУ „Никола Вапцаров“ од Струмица, поставување нови подови во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ од 
општина Кочани, инсталација на нов систем за греење во подрачно училиште во село Чалакли во ОУ 
„Јосип Броз Тито“ од Валандово, поставување нови прозорци во ОУ „Елпида Караманди“ од Битола, 
реконструкција на училишна зграда во подрачно училиште во с. Радово во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ од 
Босилово и поставување нови подови во ОУ „Мурат Лабуништа“ во с. Лабуништа во Општина Струга.      

 На 10 август 2020 година беше објавен јавен повик за избор на градежни компании за реновирање на три 
(3) училишта: ОУ „Никола Вапцаров“ - Општина Струмица, ОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Општина Кочани и 
ОУ „Јосип Броз Тито“ - Општина Валандово, во два (2) дневни весници, Нова Македонија и Коха (на 
македонски и на албански јазик) и на веб-страницата на МЦГО. На 24 август 2020 година беше 
организирано отворање на тендерите и евалуација на градежните компании за реновирање на три 
училишта.     

 На 21 август 2020 беше објавен јавен повик за избор на градежни компании за реновирање на три (3) 
училишта, односно „Елпида Караманди“ - Општина Битола, ОУ „Мурат Лабуништа“ - Општина Струга и 
ОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Општина Босилово во два дневни весника, Нова Македонија и Коха (на 

македонски и на албански јазик) и на веб-страницата на МЦГО. 
 

http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%9A.pdf
http://sq.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_ALB.pdf
http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-MK.pdf
http://sq.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ALB.pdf
http://www.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ENG.pdf
http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2020/08/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE_MK.pdf
http://mk.mcgo.org.mk/uncategorized/baranje-za-pribiranje-na-ponudi-2/

