
 

 

 

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

 Активности за соработка на проектот 
 Образовните институции продолжија да развиваат подзаконски акти и да го регулираат доживотното 

учење на вработените во образованието преку утврдување на процесот на професионален развој и 
напредување во кариерата, во согласност со Законот за наставниците и стручните соработници во 
основните и средните училишта. МЦГО, во партнерство со УНИЦЕФ ги поддржува овие активности 
што обезбедуваат квалитет во образовниот систем.  

 

Комуникација со јавноста  
 За да се промовира влијанието од реновирањата на училиштата реализирани во рамките на 

активностите од Компонента 3, беше организирано сечење лента/посета на основното училиште 
Аврам Пишевски во село Бардовци, Општина Карпош. На настанот присуствуваа мајорот Патрик 
Енрикез од Канцеларијата за одбранбена соработка, градоначалникот на општина Карпош, Стефан 
Богоев, како и претставник од Европската команда на САД (ЕУКОМ).  

 Беше изработено промотивно видео за процесот на реновирање на основното училиште Коле 
Неделковски во Општина Центар, Скопје. Видеото ја прикажува важноста на овозможувањето 
соодветни услови за работа и учење.  

 Тимот на МИМО, во партнерство со Државниот просветен инспекторат (ДПИ) и Советот за 
меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството за образование и наука (СМИО 
МОН),  ги започна подготовките за јавниот настан поврзан со измените што се направија во 
Индикаторите за квалитет на работата на училиштата (ИКРУ) и Прирачникот за интегрална 
евалуација. Овој настан на едно место ќе ги собере сите релевантни клучни чинители во 
образованието, членовите на МОН СМИО и сите државни инспектори за да се презентираат 
промените поврзани со интегралната евалуација. 

 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 10 статии во медиумите за 
проектните активности во училиштата и во локалните заедници.  

 

Мониторинг и евалуација  
 Беше изготвен прашалник за проценка на вклученоста на општините, за оние општини кои остварија 

поголема соработка со проектот во текот на 2019 година (Град Скопје, Гостивар, Куманово, Бутел и 
Струмица). Прашалникот во електронска форма им беше испратен на општинските претставници од 
петте општини. По приемот на пополнетите прашалници, ќе се изготви извештај што ќе содржи 
клучни информации за начинот на комуникација, финансиско планирање, поддржани активности за 
меѓуетничка интеграција во образованието и граѓански ангажман и сл.  

 Прашањата за фокус групите беа ажурирани и ревидирани со цел да се направи првична проценка 
на дел од училиштата каде што ќе се обезбеди поддршка на училишните секции. Ревидираните 
прашања сега се посоодветни и дополнително ги таргетираат аспектите поврзани со училиштата во 
кои наставата се одвива на еден јазик, но во кои има ученици од различно етничко потекло. Имено, 
меѓу прашањата за фокус групите има и прашања поврзани со интеркултурализмот.  

 Базата на податоци на проектот беше ажурирана со информациите од активностите за градење на 
капацитети што се реализираа во текот на овој месец. Ова ќе придонесе за брз пристап и детален 
преглед на податоците за потребите на проектот.  

  

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија 

 
 

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

образование и наука (СМИО МОН), во партнерство со проектот за МИМО и ОБСЕ во јануари ја 
одржаа првата работилница за градење на капацитетите и меѓусебно учење. Два члена од СМИО 
МОН организираа сесии што се фокусираа на практично разгледување на примери на апликации за 
грантови од аспект на почитувањето на принципите за меѓуетничка интеграција во образованието и 
утврдување на индикатори за влезни податоци, процеси и резултати. Целта на овие сесии беше да 
им се помогне на членовите да ги надградат своите вештини и знаења користејќи алатки за 
оценување на апликации. Покрај тоа, во текот на работилницата, членовите разговараа за прегледот 
на индикаторите од Планот за мерење на резултатите и ексел табелата со собраните податоци од 
апликациите на училиштата, како и за одредувањето на индикаторите според достапните податоци. 

http://mk.mcgo.org.mk/vesti/poseta-na-renoviranoto-ou-avram-pisevski-vo-bardovci-karpos/
http://mk.mcgo.org.mk/vesti/poseta-na-renoviranoto-ou-avram-pisevski-vo-bardovci-karpos/


 

 

На следната работилница за градење на капацитетите, СМИО МОН ќе се фокусира на надградбата 
и ревидирањето на Планот за мерење на резултатите во однос на напредокот на процесот на 
меѓуетничка интеграција во училиштата.     

 

Општински политики за етничка интеграција 
 Во 2020 г. ќе се вклучат петнаесет (15) нови општини и ќе го започнат процесот на развој на 

општинските политики и стратегии за меѓуетничка интеграција и ангажирање на младите. За таа 
цел, тимот на МИМО ги започна подготовките за средбата за вмрежување што се очекува да се 
одржи кон крајот на февруари или почетокот на март. Новоизбраните општини ќе работат заедно со 
општините кои веќе го поминаа процесот и ги усвоија политиките за меѓуетничка интеграција во 
2019 г. На оваа средба, тие ќе ги споделат и ќе разговараат за добрите практики и за предизвиците 
на овој процес. Потоа, ќе следат активности за градење на капацитетите за општинските 
претставници задолжени за образованието, кои МИМО ќе ги поддржи да ги унапредат своите 
вештини за развој на општински политики за меѓуетничка интеграција и ангажирање на младите, 
вклучувајќи и знаења и вештини за волонтирање, граѓанско ангажирање, прибирање финансиски 
средства, и сл.  

 

Ангажирање на младите да водат преку пример  
 Тимот на проектот, заедно со Младинскиот образовен форум (МОФ) ги започнаа подготовките за 

одржување на работилница за општинските претставници задолжени за образованието и членовите 
на Тимовите за училишна интеграција од училиштата во десетте (10) општини со цел да се 
обезбедат насоки за континуирана поддршка на долгорочните воннаставни заеднички активности во 
училишните секции и поддршката на младинските активности во овие заедници. Се очекува 
општините и училиштата да стекнат вештини за тоа како да собираат средства за поддршка на 
заедничките ученички активности и младински иницијативи. Бидејќи со ново донесениот Закон за 
основно образование и Предлог-законот за средно образование се предвидува организирање на 
учениците во училиштата, проектот ќе работи 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  
 По зимскиот распуст училиштата се вратија на работа  при што, шест  (6) стручни училишта од 

Градот Скопје продолжија со организирање на заеднички наставни активности според избраните 
предмети. Тимот на МИМО во партнерство со Градот Скопје, Центарот за стручно образование и 
обука и Бирото за развој на образованието организираше координативни средби за да дискутираат 
за динамиката на поддршката и менторството кои ќе им бидат обезбедени  на училиштата во текот 
на годината.   

 

Долгорочни воннаставни активности во училишните секции 
 Тимот на МИМО избра десет (10) училишта во десет (10) општини кои во 2019 година ги усвоија 

општинските политики за поддршка на имплементацијата на долгорочни воннаставни активности во 
училишните секции во текот на годината.  Во 2020 г. тимот на проектот ќе ги поттикне овие училишта 
да го зголемат бројот на ученици вклучени во овие секции и да вклучат членови од ученичкиот 
парламент во училиштата, во кои процесот на соработка меѓу соучениците ќе биде главен пристап. 
На крајот од годината, од секое училиште се очекува да организира заеднички младински 
настан/активност како завршна презентација. Претставниците од овие училишта (координаторот на 
Тимот за училишна интеграција и еден член) ќе учествуваат на работилницата со општинските 
претставници задолжени за образование за да дискутираат и да ги планираат заедничките ученички 
активности за училишните секции.    

 

Долгорочни воннаставни активности во партнерство  
 Заедно со МОФ, тимот на проектот започна подготовки за организирање на конференција за 

вмрежување со партнерските училишта која ќе служи како платформа за размена на нивните добри 
резултати во училиштата, успешни приказни и предизвици со кои се соочиле, за подобрување на 
квалитетот на активностите за МИО и за вклучување на нови пристапи за спроведување на 
покреативни младински активности. Во 2020 г. МИМО ќе поддржи 20 училишта во партнерство. 

  

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

 Подготовка на извештаи од следење на часовите по Граѓанско образование во основните училишта и 
активности за граѓански етос 
 Тимот на проектот ги внесе и ги обработи податоците од формуларите за извештаи од следење на 

часовите и посетите за следење на отворените денови на Граѓанско образование. Врз основа на 
податоците беа креирани два извештаи, кои резултираа со наоди за квалитетот на часовите и 
ученичките инцијативи, како и со препораки за подобрување на формуларите за извештаи и 
процесите.  

 

Креирање на опис на работни задачи за ангажирање на меѓународен консултант за подготовка и 
спроведување на сеопфатна обука за граѓански етос во училиштата 
 Врз основа на идентификуваните потреби за градење на капацитетите на претставниците од 



 

 

институциите и практичарите, тимот на проектот го дефинираше описот на работни задачи за 
меѓународниот консултант. Неговата/нејзината задача ќе биде да креира прилагодена методологија 
за оценување и поттикнување на граѓанскиот етос во училиштата и да спроведе обука за локалните 
советници од БРО и за практичарите со цел зголемување на нивните капацитети и градење на 
неопходните компетенции.  

  
Подготовка на материјали за работилница за дисеминација за аспектите на граѓанскиот етос во 
училиштата 
 Во текот на јануари 2020 г. беа подготвени содржината и модулите на работилницата за 

дисеминација за граѓанскиот етос во училиштата. Во текот на 2020 г., советниците ќе ја 
дисеминираат работилницата до училишното раководство и стручните служби за да им се овозможи 
подобро да го разберат целокупниот концепт на граѓански етос и како тој треба да се интегрира во 
различни аспекти од секојдневни активности во училиштата.  

  
Координативна средба со БРО 
 Тимот на проектот ги започна координативните активности со БРО во врска со имплементацијата на 

активностите за Граѓанско образование во текот на оваа година од проектот. За таа цел беше 
организирана средба со претставници на БРО за да се дефинира ангажманот на советниците од 
БРО во однос на човечки ресурси и временската рамка за активностите за 2020 г.  

 

Повратни информации за концептот на граѓанско образование 
 Документот – Концепт за граѓанско образование беше доставен до работната група за Граѓанско 

образование за финални повратни информации пред неговото усвојување. Коментарите од 
членовите на работната група за Граѓанско образование за Концептот за граѓанско образование ќе 
бидат ревидирани и интегрирани во пред-финалната верзија на документот. Пред-финалната верзија 
ќе биде презентирана и ќе биде предмет на дискусија со сите членови на работната група за време 
на работната средба на почетокот од февруари со цел да се финализира за усвојување. 

 

Подготовка на повик за пријавување за членови на работата група за граѓанско образование во средните 
училишта 
 Беше подготвен повик за пријавување на заинтересираните наставници по Граѓанско образование да 

бидат дел од работната група за подготовка на материјали за настава и учење за предметот 
Граѓанско образование во средните училишта. Во текот на февруари сите наставници по Граѓанско 
образование од средните училишта ќе бидат поканети да се пријават со доставување на кратка 
биографија и примери за наставни  планови (и видео материјали од предавањето на наставникот, 
доколку има на располагање).   

 

Прирачник за наставници по предметот Граѓанско образование за 9 одделение  
 Графичкиот дизајн на финалните верзии од прирачникот за наставници за 9 одделение е завршен и 

поставен на веб страницата на БРО, и доставен до наставниците преку електронска порака. 
 

Поттикнување на граѓански етос  
 По процесот на избор на компанија за обезбедување на материјали за 120 училишта што 

спроведуваат активности за поттикнување на граѓански етос, беше завршена набавката на техничка 
опрема. Проектот подготви план за дистрибуција и е во процес на подготовка на потребните 
документи за испорака на опремата до училиштата.  

  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање   

 Реновирање на училиштата   
 Тимот на проектот организираше технички прием на завршените активности за реновирање во ОУ 

„Коле Неделковски“ од Општина Центар.  
 Понатаму, тимот на проектот работеше на финализирање на три (3) нови поглавја од второто 

издание на Упатство со Прирачник за одржување на училишни објекти, што првично беше подготвен 
во рамките на активностите на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието: 1) 
Одржување на хигиената во училиштето, 2) Одржување на системите што користат соларна енергија 
и 3) Управување со ризици од катастрофи во училиштата. Овој Прирачник ќе им помогне на 
училиштата да подготват планови, методи и активности поврзани со одржувањето на училишните 
згради.  

 Тимот на проектот го достави нацртот на второто издание на Упатство со Прирачник за одржување 
на училишни објекти до Министерството за образование и наука/ Одделение за капитални 
инвестиции за разгледување и коментари од нивна страна.  

 Дополнително, тимот на проектот ги направи потребните подготовки за избор на училиштата што ќе 
бидат реновирани во 2020 г. Членовите на работната група ќе направат повторна евалуација на 
апликации добиените во текот на претходната година од проектот. Ќе се направи проверка на 
потребите на училиштето за реновирање, вклучувајќи и дали училишните објекти биле реновирани 
во меѓувреме, дали и какви активности спровеле училиштата на полето на меѓуетничка интеграција 
во образованието и граѓански иницијативи.  

 

https://www.bro.gov.mk/%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/

