
 

 

 

 
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието  

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ - Февруари 2020 г. 

 

 
Меѓукомпонентни активности 

 Активности за соработка на проектот 
 На 27 февруари 2020 година беше организиран последниот од низата состаноци со работната група 

за подготовка на подзаконски акти со кои се регулира професионалниот развој и напредокот во 
кариерата на наставниот кадар во училиштата како што е предвидено во Законот за наставниците и 
стручните соработници во основните и средните училишта. Во периодот помеѓу ноември 2019 и 
февруари 2020 година, беа финализирани 15 документи во кои се утврдени компетенциите, 
стандардите, процесите и процедурите за доживотно учење и развој, како и напредок во кариерата 
на наставниот кадар и истите беа препратени за усвојување до одговорните образовни институции. 
Овие процеси обезбедуваат квалитет во образованието и по усвојувањето на документите од 
институциите се очекува да започнат со имплементација.   

 На 7 февруари 2020 година беше организиран Саем за партнерство на Мировниот корпус во рамки 
на годишната обука за волонтерите на Мировниот корпус и нивни соработници од организациите и 
училиштата во кои работат. За време на саемот, претставниците на проектот споделија корисни 
материјали со волонтерите со цел да ги презентираат тековните проектни активности и иницијативи. 
Севкупната цел на настанот беше волонтерите од Мировниот корпус да се поврзат со локалните 
организации, програми и ресурси со цел да се поттикне соработката на локално ниво.     

 
Комуникација со јавноста  
 Беше одржан промотивен настан по повод реновирањето на ОУ „Коле Неделковски“ од Општина 

Центар спроведено во рамките на активностите од Компонента 3. За време на настанот, свое 
обраќање имаа Градоначалникот на Општина Центар, Саша Богдановиќ, директорката на 
училиштето, Светлана Масларевска и Раководителот на проектот на УСАИД за меѓуетничка 
интеграција на младите во образованието, Небојша Мојсоски.     

 Освен тоа, беше организиран промотивен настан во ОУ Никола Вапцаров во Општина Чаир за 
промоција на влијанието од реновирањето на училиштето. Министерот за образование и наука, 
Арбер Адеми, Градоначалникот на Општина Чаир, Висар Ганиу, директорката на училиштето Мерита 
Коџаџику и Мајорот Патрик Енрике, претставник на  Министерството за одбрана на САД, им се 
обратија на присутните и ја нагласија важноста на меѓусебната соработка за промовирање на 
квалитетот во образовниот процес.  

 Во соработка со Државниот просветен инспекторат беше организиран јавен настан со цел 
информирање на сите државни и општински инспектори, како и претставници од клучните образовни 
институции за измените во Прирачникот за интегрална евалуација на училиштата и Индикаторите за 
квалитет на работата на училиштата (ИКРУ), направени во рамките на активностите од Компонента 
1. Процесот на ревизија на ИКРУ и Прирачникот за интегрална евалуација на училиштата се 
реализираше во поддршка од Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при 
Министерството за образование и наука. 

 Веб-страницата на проектот и платформите на социјалните медиуми редовно се ажурираа со 
информации, вести и видеа за текот на проектните активности.  

 Одличната соработка на проектот со медиумите резултираше со околу 20 статии во медиумите за 
проектните активности во училиштата и во локалните заедници.  
 

Мониторинг и евалуација  
 Беше подготвен извештај за вклученоста на општините врз основа на податоците од анкетата 

пополнета од страна на секоја општина за која проектот обезбеди поддршка во 2019 година 
(Гостивар, Бутел, Куманово, Струмица и Град Скопје). Врз основа на наодите во врска со 
институционалните ресурси за поддршка на активностите на проектот и соработката со: Тимовите за 
училишна интеграција, локалниот приватен сектор и училиштата, беа споделени научените лекции и 
идните планови на секоја општина и беа креирани препораки. Исто така, тимот ги сподели најдобрите 
практики од соработката со овие пет (5) општини.   

 За време на работната средба за увиди на часовите по Граѓанско образование, советниците на БРО 
ги дадоа своите мислења за наставата по граѓанско образование во училиштата. Учесниците ги 
споделија своите искуства од увидите на терен со цел да придонесат за подобра поддршка на 
наставниците по граѓанско образование во иднина. Врз основа на опсервациите на терен, соодветно 
беа креирани препораки за во иднина и за подобрување на поддршката.   

 За време на координативните состаноци одржани со советниците од БРО и ЦСОО, беа зајакнати 
нивните компетенции во однос на мониторинг и менторство на наставните и воннаставните 
училишни активности. Советниците имаа можност дополнително да ги развијат своите вештини за 
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користење на KoBo Toolbox алатките за време на нивните теренски посети, со цел лесно и брзо 
известување за активностите.  

 Учесниците на работните средби пополнија прашалници за евалуација во врска со долгорочните 
воннаставни активности во партнерство и во училишните секции. Двете работни средби добија 
високи оценки (над 4, на скала од 1-5). Учесниците споделија дека во текот на средбите се здобиле 
со нови идеи за претстојните активности кои би можеле да се спроведат во нивните училишта со кои 
дополнително ќе се зајакне меѓуетничката кохезија и граѓанскиот ангажман.  

  

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија 

 
 

Поддршка на проектна за Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството 
за образование и наука (КМИО МОН)     
 Со одлука на Министерот за образование и наука, г-дин Адбер Адеми, Советот за меѓуетничка 

интеграција во образованието при МОН беше преименуван во Комисија за јакнење на капацитетите 
за унапредување на меѓуетничката интеграција во образованието при МОН. Исто така, структурата 
на оваа Комисија беше ревидирана и реструктуирана со нови членови од клучните образовни 
институции.   

 Освен тоа, во февруари, втората (2) работилница за кооперативно градење на капацитетите и учење 
беше поддржана од страна на проектот на која учествуваа и новите членови на оваа Комисија. Целта 
на оваа работилница беше да се унапреди и ажурира Планот за мерење на резултатите (ПМР) 
поврзан со подобрувањата во образовниот систем во однос на меѓуетничката интеграција во 
образованието и да се претстави прашалникот кој ќе послужи и ќе биде во согласност со новите 
прилагодувања на ПМР. Ревидираниот прашалник ќе се достави до сите основни и средни училишта 
со цел да се соберат податоци за МИО со користење на платформата Survey Monkey.  

 Во оваа пригода, беше презентирано Упатството за ПМР и неговата ажурирана верзија и овој 
документ ќе биде корисен за Државниот просветен инспекторат во текот на интегралната евалуација. 
Исто така беа дадени предлози и препораки, Упатството за ПМР да се користи и од страна на 
Државниот испитен центар.   
 

Поддршка на проектот за Државниот просветен инспекторат (ДПИ)  
 Тимот на проектот во партнерство со ДПИ започна со подготовки и организираше јавна презентација 

за објавување на измените во ИКРУ и Прирачникот за интегрална евалуација. На овој настан се 
собраа сите релевантни клучни чинители во образованието, членови на КМИО МОН и сите државни 
и општински инспектори. За време на настанот беа презентирани измените поврзани со 
Интегралната евалуација. И двата документи, Прирачникот за интегрална евалуација и ИКРУ имаат 
графички измени и финалните верзии ќе бидат електронски споделени со сите клучни чинители. 
Освен тоа, овие документи ќе бидат достапни онлајн и ќе бидат објавени на официјалната веб 
страница на ДПИ.    

  
Општински политики за меѓуетничка интеграција 
 Тимот на проектот ги започна подготовките за Работилницата за вмрежување која ќе се одржи на 3 

март 2020 година. Оваа година, 15 (петнаесет) нови општини (Старо Нагоричани, Босилово, 
Аеродром, Чаир, Центар, Гази Баба, Кочани, Сарај, Охрид, Берово, Ресен, Неготино, Ѓорче Петров, 
Теарце, Боговиње) ќе бидат вклучени и ќе го започнат процесот на креирање општински политики и 
стратегии за меѓуетничка интеграција и ангажирање на младите. На оваа работилница, новите 
избрани општини ќе работат заедно со останатите општини кои ги усвоија политиките за меѓуетничка 
интеграција во 2019 година и ќе ги споделат и ќе дискутираат за добрите практики и предизвици од 
овој процес. Овој настан ќе го означи почетокот на активностите кои ќе следат за градење на 
капацитетите на општинските претставници задолжени за образование. Во овој процес МИМО ќе ги 
поддржи за да ги зголемат своите вештини за креирање на општински политики за меѓуетничка 
интеграција и ангажирање на младите, вклучително и пренесување на знаење за волонтирање, 
граѓански ангажман, собирање на средства и сл.    

 
Соработка со образовните институции за обезбедување на менторска поддршка  
 Тимот на проектот во координација со БРО и ЦСОО ги собраа на работна средба назначените 

советници од овие соодветни образовни институции. Назначените советници ќе бидат ангажирани во 
менторство и обезбедување поддршка на наставниците и учениците за спроведување на наставни и 
воннаставни активности. На оваа средба беа презентирани постигнувањата, резултатите и 
фактичките податоци за активностите од 2019 година, како и планот на активности кои МИМО ќе ги 
спроведе во 2020 година со нивна поддршка.  

 Исто така, за време на средбата се разви дискусија во врска со инструментите кои советниците ги 
користат за менторство и обезбедување на повратни информации и препораки за понатамошни 
подобрувања на активностите. Понатаму, во координација со Координаторот за мониторинг и 
евалуација, на советниците им беше претставен KoBo инструментот кој ќе се користи за менторски 
посети организирани во училиштата.   

 
Ангажирање на младите да водат преку пример  
 Тимот на проектот заедно со Младинскиот образовен форум (МОФ) ги направија подготовките и 



 

 

организираа работилница за општинските претставници задолжени за образованието и членовите на 
ТУИ од училиштата во 10 (десетте) општини (Тетово, Пробиштип, Струга, Св. Николе, Гевгелија, 
Прилеп, Долнени, Велес, Врапчиште, Кавадарци). Целта на работилницата беше двострана: да се 
обезбедат насоки за континуирана поддршка на долгорочните воннаставни заеднички активности во 
училишните секции и да се ангажираат и поддржат младите во училиштата да иницираат и 
организираат младински активности во своите заедници. Со ново донесениот Закон за основно 
образование и Предлог-законот за средно образование се предвидува организирање на учениците 
во училиштата. Како резултат на тоа, проектот ќе работи и ќе спроведува активности со избраните 
ученици во ученичкиот парламент и ученикот правобранител. Во партнерство со Младинскиот 
образовен форум (МОФ), ќе се градат капацитетите на учениците за практикување на нивните 
демократски и граѓански одговорности.   

 
Наставни активности во училиштата  
 Шест (6) средни училишта од Скопје ги доставија своите годишни планови за предметите на коишто 

ќе се одржуваат заеднички часови во редовна настава во секое училиште. Во сите училишта, 
вкупниот број на заеднички часови од редовната настава, според плановите и динамиката, ќе 
достигне повеќе од 290 заеднички часови месечно. Тимот на проектот, во партнерство со Град 
Скопје, ЦСОО и БРО одржа координативни средби, при што планот за поддршка и менторство од 
овие институции е веќе подготвен. Покрај тоа, Заменик амбасадорот на Мисијата на ОБСЕ во Скопје 
присуствуваше на два заеднички часа од редовната настава во АСУЦ „Боро Петрушевски“ во Скопје.  

 
Долгорочни воннаставни активности во училишните секции 
 Тимот на проектот ги започна подготовките и ги покани на работилницата претставниците од 

избраните десет (10) училишта од десет (10) општини коишто ги усвоија општинските политики. Овие 
училишта ќе добијат поддршка за да вршат и спроведуваат долгорочни воннаставни активности во 
училишните секции во текот на годината.  

 Оваа работилница се состоеше од три (3) сесии. Во текот на првата сесија беше 
презентирана и дискутирана улогата на општината во давањето поддршка на училиштата 
при спроведувањето на активностите со коишто се промовира меѓуетничката интеграција и 
граѓанските вредности преку младинските иницијативи, како и важноста на училишните 
секции во спроведувањето на заедничките ученички активности за МИО и ангажирањето на 
младите.  

 Во втората сесија, претставниците на избраните училишта работеа во групи и планираа 
заеднички ученички активности за училишните секции. Понатаму, тие се запознаа со 
административната постапка за процедурата за плаќање и процесот на мониторинг и 
евалуација на спроведените активности.  

 Во текот на финалната сесија беа дискутирани чекорите кон јакнењето на капацитетите на 
младите за организирање на младински иницијативи и беа утврдени приоритетите во 
процесот на соработка помеѓу училиштата и нивните општини. Целта на овој процес беше 
да се овозможи училиштата да го зголемат нивото на квалитетот, но и да се поттикне 
зголеменото ангажирање и учество на младите. Процесот на аплицирање е во тек, а тимот 
на проектот ќе обезбеди постојана поддршка.    

 
Долгорочни воннаставни активности во партнерство  
 Заедно со МОФ, тимот на проектот иницираше подготовки и организираше средба за вмрежување со 

претставниците од партнерските училишта. Во текот на оваа средба, беше дискутирана улогата на 
партнерските училишта во спроведувањето на заедничките ученички активности за МИО и 
ангажирањето на младите. Учесниците споделија примери за добри практики во училиштата, 
успешни приказни и предизвици со коишто се соочиле, идеи како да се подобри квалитетот на 
активностите за МИО и како да се вклучат нови пристапи во спроведување на покреативни 
младински активности, работеа во групи и планираа заеднички ученички активности коишто ќе бидат 
спроведени во партнерство. Понатаму, тие се запознаа со административната постапка за 
процедурата за плаќање и процесот на мониторинг на спроведените активности. Во 2020 година 
МИМО ќе поддржи 20 училишта во партнерство.  

  

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување  

 Работен состанок со регионалните советниците од БРО за планирање на активностите за 2020 година  
 На 12 февруари 2020 година, тимот на проектот организираше работен состанок со регионалните 

советници од БРО. Целта на овој состанок беше да се запознаат 23 регионални советници 
назначени за менторирање и следење на активностите за поттикнување на граѓанскиот етос со 
планот на активности за 2020 година, да се разгледаат содржините и материјалите за 
работилниците за граѓански етос во училиштата кои тие ќе ги спроведат со училиштата, да се оцени 
процесот и активностите спроведени во 2019 година и да се дискутира за подобрување на 
квалитетот на процесот. Советниците од БРО ги ревидираа материјалите (содржините и 
презентациите за работилниците и обрасците за следење на активности) и дадоа повратни 
информации. Врз основа на повратните информации, тимот на проектот подготви Упатство за 
мониторинг, со операционализација на индикатори. 

 



 

 

Подготовки за дисеминација на работилниците за граѓански етос во училиштата 
 Повратните информации добиени од советниците од БРО за материјалите за обука за 

работилниците за граѓански етос за училиштата од фаза 1 беа интегрирани во финалната верзија на 
презентацијата и прирачникот за обуки. Материјалите беа преведени на албански јазик и испратени 
на печатење. Покрај тоа, беа направени консултации со советниците и беше подготвен распоред за 
регионалните работилници. Работилниците ќе се одржат на 6 (шест) локации, почнувајќи од 9 март 
2020 година до 25 март 2020 година. Советниците од БРО започнаа со испраќање на покани до 
училиштата коишто ќе учествуваат на првите сесии за обука. 

 
Состанок со работната група за Граѓанско образование за Концептот за граѓанско образование 
 На 17 февруари 2020 година, тимот на проектот организираше работен состанок со членовите на 

работната група за Граѓанско образование од државните образовни институции, училишта и 
граѓанскиот сектор. За време на овој состанок, повратните информации обезбедени од членовите на 
работната група беа ревидирани и интегрирани во предфиналната верзија на документот. Покрај тоа, 
беа дискутирани и договорени конкретните последователни чекори коишто водат кон донесување на 
Концептот за граѓанско образование. Предлозите коишто ги дадоа членовите на работната група се 
интегрирани во финалната верзија на Концептот и ќе бидат споделени за финално одобрување на 
почетокот од март 2020 година.  

 
Работен состанок за увиди на часовите по Граѓанско образование со советниците од БРО  
 На 25 февруари 2020 година, во координација со Проектот за јакнење на мултиетничката соработка 

во општините финансиран од Детска Фондација „Песталоци“, тимот на проектот имаше состанок со 
советниците од БРО назначени за спроведување на увиди на часовите по Граѓанско образование. 
Беше презентиран планот за увиди на часовите за 2020 година, по што следеше ревизија на 
образецот за увиди на часовите и дискусија за искуствата со оценување на часовите во текот на 
минатата година (2019). Состанокот заврши со анализа на ситуациите во училниците и утврдување 
на индикаторите за мерење на секој од нив, како и утврдување на повратните информации на 
советниците за наставникот по часот. Предложените ревизии на образецот беа интегрирани во 
документот, којшто беше испратен за финално ревидирање од страна на советниците.  

 
Дистрибуција на материјалите за поттикнување на граѓанскиот етос во училиштата од фаза 1  
 Техничката опрема за поттикнување на граѓанскиот етос за училиштата од фаза 1 е пристигната и 

подготвен е план за дистрибуција на опремата до регионалните канцеларии на БРО. Документите за 
донации се подготвени и се планира дистрибуцијата на материјалите да се изврши во текот на 
првата половина на март 2020 година.  

 
Формирање на работна група за предметот граѓанско образование во средните училишта 
 Беа одржани состаноци со претставниците од образовните институции за консултација во врска со 

процесот на формирање на работната група за граѓанско образование во средните училишта и 
собирање препораки за номинирање наставници за членови на работната група. Оваа работна група 
ќе работи во развивање на прирачник за наставници во согласност со ново донесената наставна 
програма за Граѓанско образование за прва година во средните стручни училишта. 

 
Добри практики на активностите за Граѓанско образование (младински иницијативи) 
 Добиените примери за добри практики на ученичките инцијативи беа ревидирани и структурирани на 

компатибилен начин. Каде што е неопходно, ќе бидат побарани дополнителни информации со цел да 
се добие поопшта слика за активноста.  Објавените Добри практики ќе послужат како модел 
активности за имплементација на успешни младински иницијативи кои го поттикнуваат училишниот 
етос и влијаат на позитивните промени во заедницата. 

  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

 Реновирање на училиштата  
 Добиените 183 апликации во текот на претходната година од проектот беа евалвирани од 

координаторот на компонентата, беа проверени потребите од реновирање на училиштата, дали 
училишниот објект бил реновиран во меѓувреме, и дали и кои активности биле спроведени во текот 
на минатата година на полето на меѓуетничката интеграција во образованието и граѓанските 
иницијативи.  

 На 24 февруари 2020 година, тимот на проектот организираше состанок со сите членови на 
работната група за Компонента 3. За време на состанокот, беа претставени постигнувањата на 
Компонента 3 во 2019 година и плановите за 2020 година. Понатаму, беа избрани 12 нови училишта 
кои ќе учествуваат во активностите од компонентата во третата година од Проектот. Во наредниот 
период, листата со избраните училишта ќе биде објавена на веб страницата на МЦГО. 

 Преводот на второто издание на „Упатство со прирачник за одржување на училишните објекти“ на 
англиски и албански јазик е завршен и испратен за графички дизајн.  

 Во овој период, тимот на проектот работеше на регистрирање/собирање на потребната 
документација за уделот на училиштата и општините во трошоците за процесот на реновирање 

(финансиско или во работна рака) за училиштата каде што процесот на реновирање е завршен.  


