
 
 
 

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

  
Активности за соработка на проектот 
 Подготовката на подзаконските акти, кои што ги регулираат процесите и процедурите поврзани со стручно 

усовршување и кариерно напредување на образовниот кадар во училиштата согласно Законот за 
наставниците и стручните служби во основните и средните училишта, е во тек. Проектот во партнерство со 
УНИЦЕФ ги поддржува овие активности, кои се очекуваат да бидат финализирани во претстојното 
тромесечје.  

 
Комуникација со јавноста  
 Промотивен настан за заеднички наставни часови со средношколци од Град Скопје кои учат на различни 

наставни јазици беше организиран од страна на Град Скопје и Министерството за образование и наука, со 
поддршка од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието и Мисијата на 
ОБСЕ во Скопје. На настанот се обрати градоначалникот на Град Скопје, Петре Шилегов, министерот за 
образование и наука, Арбер Адеми, директорот на УСАИД за Северна Македонија Ерик Јановски и шефот 
на мисијата на ОБСЕ во Скопје, Клеменс Која. Учениците и наставниците ги споделија нивните лични 
искуства од заедничките наставни часови и исто така беа презентирани резултатите од спроведените 
истражувања за оваа иницијатива.  

 Беше креирано видео за промоција на влијанието од заедничките наставни часови и истото беше 
споделено во текот на промотивниот настан за заеднички наставни часови, како и преку онлајните 
платформи за комуникација.  

 По настанот, претставник на проектот беше интервјуиран како дел од медиумскиот прилог на ТВ Ал 
Џезеира посветен на заедничките наставни часови со учениците кои учат на различни наставни јазици.  

 Со цел да се зголеми комуникацијата со јавноста за младинските активности во четири училишта во Град 
Скопје, беше креирано промотивно видео кое беше споделено на социјалните медиуми.  

 Беше креирано промотивно видео за да се потенцира влијанието од активностите за реновирање во 
основното училиште Браќа Рамиз во Општина Шуто Оризари.  

 Беше креирано интерактивно анимирано видео за управување со кризи во училиштата. Видеото ќе им 
помогне на учениците да се запознаат со процедурите кои треба да ги следат и што треба да прават при 
итни ситуации, како што се земјотрес, поплава или пожар.  

 Редовно се ажурираа веб страницата на проектот и платформите на социјалните медиуми со информации, 
вести, фото галерии, видеа, ресурси и материјали. 

 Одличната соработка на проектот со медиумите резултираше со повеќе од 60 статии во медиумите за 
проектните активности во училиштата и во локалните заедници. Медиумскиот билтен беше подготвен и 
споделен со сите медиуми. 

 
Мониторинг и евалуација  
 Како дел од активностите за мониторинг и евалуација, беше организирана теренска посета на последната 

младинска акција во АСУЦ Боро Петрушевски. На настанот учествуваа повеќе од 120 ученици од четири 
средни училишта од Град Скопје кои работеа на разубавување на училишниот двор и поставување на нови 
паркинзи за велосипеди, садење дрва и чистење на училишниот двор. За време на посетата беа оценети 
ставовите и свесноста на учениците за младинскиот активизам и беше подготвен извештај за перцепцијата 
за младинскиот активизам и младинската соработка.  

 Во тек се активностите за следење на корисниците, нивните активности и придонесот на проектот. 
Собраните информации за учесниците од активностите за градење на капацитетите со поддршка на 
проектот, како што се: обуки, работилници, менторски сесии, работни средби и слично, беа внесени во 
базата на податоци на проектот со цел да се обезбеди преглед на таргетираните корисници.  

 Беа организирани теренски посети на СУГС „Браќа Миладиновци“, Драчево и ОУ „Кузман Јосифовски 
Питу“ во Кичево за да се следи квалитетот на активностите за реновирање на училиштата и да се дознае 
нешто повеќе за училишните и ученичките активности поврзани со реновирањето.  

  

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија 

  
Проектна поддршка на Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството за 
образование и наука (СМИО МОН)   
 Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството за образование и наука (СМИО 

МОН) одржа координативен состанок на кој дискутираше за критериумите и за оценувањето на добиените 
апликации за активности за меѓуетничка интеграција во училиштата финансирани од МОН. На крајот на 
октомври, МОН го објави повикот за програмата за грантови со која се поддржуваат активностите за МИО 

http://mk.mcgo.org.mk/news/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%93/
https://www.youtube.com/watch?v=4pr18UiPoWU
https://www.youtube.com/watch?v=4TiW7F6G4P4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1mFBhU3ZgBHyBqB6IXAJefEdTYyf7DjH7-Y8-UM105hzn5LWfSt0rXJpc
https://www.youtube.com/watch?v=4TiW7F6G4P4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1mFBhU3ZgBHyBqB6IXAJefEdTYyf7DjH7-Y8-UM105hzn5LWfSt0rXJpc
https://www.youtube.com/watch?v=EPUJUd34EBg
https://www.youtube.com/watch?v=p1uUQBFJQSY&t=19s
https://preview.mailerlite.com/m4q0f4


на училишно ниво. Повикот беше отворен 30 дена и со него се покануваат сите основни и средни 
училишта да аплицираат со различни видови на активности. 200 училишта одговорија на повикот и 
доставија апликации. Членовите на СМИО МОН ги собраа апликациите за да ги оценат, а резултатите за 
избраните училишта ќе бидат објавени на крајот од јануари/почетокот на февруари 2020 година. 

 
Поддршка на проектот за Државниот просветен инспекторат  
 По добиените повратни информации и препораки од сите државни просветни инспектори преку 

регионалните состаноци, работната група на Државниот просветен инспекторат (ДПИ) го финализираше 
Прирачникот за интегрална евалуација на училиштата и Индикаторите за квалитетот на работата на 
училиштата (ИКРУ) во сите 7 (седум) области. Овие области вклучуваат: 1) Наставни планови и програми; 
2) Постигнувања на учениците; 3) Настава и учење; 4) Поддршка на учениците; 5) Училишна клима; 6) 
Ресурси и 7) Управување и раководење. На овој начин, ДПИ ќе има подобрен механизам за обезбедување 
на квалитет во спроведување на меѓуетничката интеграција и граѓанските активности во нашиот образовен 
систем. На почетокот од 2020 година, МИМО во партнерство со ДПИ и Советот на Министерството за 
образование и наука за меѓуетничка интеграција во образованието (МОН СМИО) ќе организира јавен 
настан за презентирање на измените во Прирачникот за интегрална евалуација.  

 
Општински политики за етничка интеграција 
 Процесот на усвојување на Општинските стратегии и политики беше завршен преку менторски посети и 

поддршка. Општините Гостивар, Тетово, Кавадарци и Св. Николе ги усвоија стратегиите на состаноците на 
нивните општински совети. На тој начин, сите 15 општини кои во 2019 година ги подготвија нивните 
општински политики и стратегии ќе ги споделат искуствата со другите нови општини во 2020 година.  

 
Ангажирање на младите да водат преку пример  
 Тимот на проектот заедно со Младинскиот образовен форум (МОФ) и во партнерство со Градот Скопје ги 

организираше двете последни младински акции за оваа година.  Овие акции го поттикнуваат младинскиот 
активизам кај учениците од различни етнички заедници. Тие имаа можност да соработуваат со локалните 
власти и да спроведат иницијативи за подобрување на општествените предизвици кои ги засегаат.  
→ На 6 декември 2019 година, учениците од следните средни училишта од Скопје – „Арсени Јовков“, 

„Браќа Миладиновци“, „Здравко Цветковски“ и „Боро Петрушевски“, организираа младинска акција во 
средното училиште „Браќа Миладиновци“. Повеќе од 150 ученици на почетокот на акцијата го 
исчистија училишниот двор и потоа дел од нив засадија сезонски семиња и ја уредија зачинската 
градина, додека пак другите изработија украсни предмети.  Младите се забавуваа, истовремено 
учествувајќи во повеќе активности за разубавување на просторот. 

→ На 13 декември, беше организирана и се одржа последната младинска акција во АСУЦ „Боро 
Петрушевски“, со учество на повеќе од 120 ученици од четири средни училишта од Градот Скопје. 
Средношколците поставија нови паркинзи за велосипеди и ги обоија. Тие исто така го разубавија и 
дворот на училиштето со бојадисување на ѕидовите и оградите. Свесни за важноста од заштитата на 
животната средина, го исчистија просторот и организираа еколошка акција за садење на дрвја  

 
Наставни активности во училиштата  
 На 10 декември 2019 година во партнерство со Град Скопје се организираше промотивен настан за 

заеднички наставни часови. На настанот присуствуваа околу 200 учесници. За време на настанот, 
учениците и наставниците ги споделија нивните лични искуства од позитивното влијанија на заедничките 
часови. Околу 90% од учениците од различни етнички заедници се дружеа, комуницираа и стекнаа нови 
пријатели, а 80% од нив би сакале да имаат заеднички ученички часови и во наредната учебна година. 
Заедничките часови ја подобрија меѓуетничката соработка и интеграција меѓу учениците од различни 
етнички заедници ии ги зајакнаа нивните граѓански и демократски вредности. Во текот на второто 
полугодие од учената 2018/2019 година се одржаа над 700 заеднички часови на кои учествуваа над 450 
ученици. 

 
Долгорочни воннаставни активности во училишните секции 
 Во текот на овој месец, училиштата продолжија да спроведуваат активности со учениците од различни 

наставни јазици во рамките на училишните секции.  
→ Во ОУ „Гоце Делчев“ од Битола беа организирани редовни средби на членовите на хемиската секција. 

За време на овие средби, учениците од македонски и албански наставен јазик имаа можност да се 
дружат, да разменат искуства и со изведување на хемиски експерименти да го продлабочат нивното 
знаење за различни хемиски процеси како што се: дестилација, кристализација и процесот на 
сублимација. Исто така, тие го проширија своето знаење за супстанции, соединенија и смеси. Освен 
тоа, научија нешто повеќе за придобивките од процесот на рециклирање и како овој процес помага да 
се заштити животната средина.    

→ Во СУГС „Цветан Димов, Општина Чаир, учениците од албански и турски наставен јазик спроведоа 
активности во рамките на драмската секција кои им овозможија да учат и да развиваат драмски 
вештини со цел да ги споделат своите интереси и потреби преку театарска изведба.  

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

различни наставни јазици. 
→ Учениците од основното училиште „Моша Пијаде“, Општина Тетово, спроведоа активност во 

партнерство со учениците од „Кочо Рацин“, Општина Свети Николе. Заедно организираа хуманитарна 
акција и донираа храна и облека за социјално загрозените семејства од Тетово. 

 
 
 

 

http://mk.mcgo.org.mk/vesti/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%98%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd/
http://mk.mcgo.org.mk/vesti/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%98%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd/
http://mk.mcgo.org.mk/vesti/%d0%b0%d1%81%d1%83%d1%86-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d0%bd/
http://mk.mcgo.org.mk/vesti/%d0%b0%d1%81%d1%83%d1%86-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d0%bd/


 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

  
Поттикнување на граѓанскиот етос 
 Во текот на декември беа организирани 19 отворени денови на Граѓанско образование во училиштата и 

беа посетени од страна на советници од БРО како и тимот на МИМО. Активностите беа на следните теми: 
иницијативи за подобрување на просторот во и околу училиштето, еколошки активности за чистење на 
училишниот простор и/или зголемување на свесноста за проблемите поврзани со животната средина, 
работилници на различни теми од интерес за учениците: влијанието на училишните тестови врз 
самодовербата на учениците, правата на децата, ЕУ интеграција, заштита на животната средина, дискусии 
со претставници на локалната самоуправа за презентирање на иницијативи и застапување на одредени 
идеи и сл. Во текот на овој период беа детектирани неколку добри практики кои покажуваат дека 
училиштата кои имаат традиција на учество и инклузија на учениците ги сметаат активностите за 
поттикнување на граѓанскиот етос како природно продолжение на нивната секојдневна работа со 
учениците.   

 Процесот на избирање на фирма за доставување на потребни материјали за 120 училишта коишто 
спроведуваат активности за поттикнување на граѓанскиот етос заврши во овој период. Училиштата се 
очекува да ги добијат материјалите на почетокот од февруари 2020 година според планот за дистрибуција.  
 

Јакнење на капацитетите на советниците од БРО за граѓанскиот етос во училиштата 
 На 2-3 декември 2019 година беше одржана работилница за аспектите на граѓанскиот етос во училиштата. 

На работилницата учествуваат 19 советници од БРО и истата се состоеше од пет сесии: (1) Преглед на 
националниот Концепт за граѓанско образование како основа за демократска клима во училиштата, (2) 
Вовед во ревидираните индикатори на Државниот просветен инспекторат за оценување на меѓуетничката 
интеграција и демократското учество на учениците, (3) Преглед на процесот за поддршка и водење на 
ученичките иницијативи, (4) Практични примери на соработка помеѓу училиштата и локалната заедница, со 
осврт на улогите на училишните директори, стручните служби и општинската администрација; и (5) 
Презентирање на насоките за детектирање и собирање на добрите практики од училиштата. Советниците 
од БРО учествуваа на работилницата и клучната содржина ќе ја десиминираат до училиштата за коишто 
се одговорни во текот на првото тромесечје од 2020 година.  

 
Извештај за почетната состојба на имплементацијата на Граѓанското образование во средните училишта и 
повратни информации за ревидираната наставна програма по граѓанско образование.  
 Врз основа на главните наоди и препораки од анализите: Проценка за почетната состојба на Граѓанско 

образование во средните училишта и Искуства со предметот Граѓанско образование за 8 (осмо) 
одделение, беа подготвени две политики во кои се резимирани главните наоди од анализите и главните 
препораки.  Документите беа преведени на албански јазик, графички дизајнирани, испечатени и споделени 
со заинтересираните страни во текот на завршниот настан за презентирање на постигнувањата на 
проектот во 2019 година. Документите ќе ги најават понатамошните реформи во граѓанското образование 
кои ќе се спроведат во текот на претстојниот период.   

 
Ресурси за настава и учење на Граѓанско образование. 
 Сите содржини од темите 4 - 6 од Прирачникот за наставници по Граѓанско образование за 9 одделение 

беа целосно преведени на албански, српски и турски јазик и графички се дизајнираат, по што ќе бидат 
постирани на веб страницата на БРО.  

 
Осврт на наставата по граѓанско образование во училиштата  
 Беа добиени 27 извештаи од советниците од БРО за нивните посети на часовите по граѓанско 

образование во 8 (осмо) и 9 (деветто) одделение. Извештаите посочуваат дека наставниците ги користат 
материјалите кои се креирани во рамките на проектот и се препорачани од БРО.  Меѓутоа, постои голема 
неконзистентност во однос на квалитетот на часовите. На наставниците им е потребен постојан 
мониторинг и насоки за да можат да ги водат часовите кои не само што опфаќаат содржини за граѓанско 
образование, туку демонстрираат и граѓански вредности и однесувања во праксата.  

  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

 Реновирање на училиштата  
 Од страна на тимот на проектот беше организиран технички прием на веќе завршените активности за 

реновирање во СУГС „Браќа Миладиновци“ од Скопје, ОУ „Никола Вапцаров“ од Општина Чаир и ОУ 
„Кузман Јосифовски Питу“ од Општина Кичево.  

 Во овој период, во 12 училишта реновирани во втората година на проектот беа обезбедени кутии со алати 
за одржување коишто вклучуваат алати, опрема за одржување на хигиената и заштитна опрема.  

 Три нови поглавја, како дел од второто издание на Упатство со Прирачник за одржување на училишни 
објекти, беа финализирани од страна на тимот на компонентата во соработка со консултанти и експерти од 
релеватните области.  

 Исто така, беше комплетирана/финализирана документацијата за учество во трошоците на училиштата и 
општините во процесот на реновирање (финанско или во работна рака) за ОУ „Ванчо Николески“, Општина 
Охрид. 

 


