
 

 

 
 

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

  
Активности за соработка на проектот 
 Концептот за учење на далечина во основно и средно образование беше усвоен од страна на 

Министерот за образование и наука на 21 јули 2020 година. Документот е достапен на веб страната 
на МОН и претставува рамка за организирање на образованието на далечина и основа за 
воспоставување на национална платформа за учење на далечина, вклучувајќи и негова примена на 
национално ниво. Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, во 
партнерство со УНИЦЕФ, обезбеди поддршка на работната група воспоставена од Министерот за 
образование и наука составена од претставници од клучните образовни институции, невладиниот 
сектор и други релевантни практичари и чинители за целите на развивање Концепт составен од три 
(3) клучни области: 1) Образовни политики, 2) ИТ/техничка поддршка и 3) Педагогија. Документот 
беше ставен на јавна расправа и по интегрирање на добиените повратни информации од добиени 
од пошироката образовна заедница, документот беше поднесен за усвојување.  

 Македонскиот центар за граѓанско образование даде придонес и во подготовката на План и 
протоколи за повторно отворање на училиштата за учебната 2020/2021 година. Имено, 
претставници на тимовите на проектите дадоа повратни информации за нацрт-документот изготвен 
од работна група координирана од Бирото за развој на образованието. Целта на документот е да се 
обезбедат модели на настава и упатства за повторно отворање на училиштата во септември 2020 
година.   

 
Комуникација со јавноста  
 Дизајнот на три (3) публикации, вклучувајќи истражување за граѓанско образование за средните 

училишта, е-брошура со добри практики и Концептуална рамка за граѓанско образование во 
основното образование, беше финализиран и тие ќе бидат објавени во наредниот период. 

 Интернет страната и платформите на социјалните медиуми на проектот беа редовно ажурирани со 
информации и новости во врска со текот на проектните активности. 

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

Мониторинг и евалуација  
 Беше финализиран извештајот за перцепциите на наставниците и учениците во однос на 

ревидирањата на наставните програми за Граѓанско образование. Со податоците собрани преку е-
истражување се оценуваше следното: искуството на наставниците и на учениците од осмо (8) и 
деветто (9) одделение со содржините од наставната програма; потенцијалот за стекнување на 
потребните компетенции; разновидноста на методите за предавање и учење; концептуализацијата, 
планирањето и реализацијата на отворените денови на граѓанско образование, итн. Врз основа на 
наодите, искуствата на учениците и наставниците се доста позитивни, а материјалите и содржините 
за Граѓанско образование се оценети како многу корисни.  

 Се подготвува документ со препораки за идните активности на училишните секции. Документот ќе ги 
содржи очекувањата на учениците во врска со идните активности во рамките на училишните секции и 
тој се заснова на наодите од анкетата спроведена на ученици кон крајот на учебната 2019/20 година. 
Документот ќе биде споделен со сите училишта со цел да се обезбеди идните активности да бидат 
компатибилни со потребите на учениците. 

 Се подготвува прашалник со цел да се оценат потребите на наставниците-реализатори во врска со 
спроведувањето на активности во рамките на заедничките наставни часови. Прашалникот ќе се 
користи за прибирање информации и анализирање на потенцијалната потреба од дополнителна 
поддршка од страна на проектот, со цел да се обезбеди поуспешно спроведување на активностите 
во учебната 2020/2021 година. 

 Проектот ѝ обезбеди поддршка на Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при 
Министерството за образование и наука во делот на собирањето податоци од училиштата во врска 
со спроведените активности за МИО во учебната 2018/2019 година. На крајот на процесот, 
прашалникот беше успешно пополнет од вкупно 330 училишта, од кои 262 основни училишта и 68 
средни училишта. 
 

  

http://mon.gov.mk/stored/document/Koncept-za-dalecinsko-obrzovanie.pdf
http://mon.gov.mk/stored/document/Koncept-za-dalecinsko-obrzovanie.pdf


 

 

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија 

  
Поддршка од проектот за Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството 
за образование и наука (КМИО МОН)  
 Проектот, во координација со КМИО МОН, ги анализираше собраните податоци од прашалникот 

споделен со сите основни и средни училишта во врска со спроведените активности за МИО во 
учебната 2018/2019 година. По подготвувањето на извештајот врз основа на наодите, тимот на 
проектот ја поддржа КМИО МОН да организира онлајн работен состанок што се одржа на 24 јули, 
2020 година со користење на платформата ZOOM. Целта на состанокот беше да се споделат и да се 
дискутираат наодите собрани од училиштата со помош на прашалникот чија цел беше собирање на 
податоци за Планот за мерење на работењето (ПМР) на КМИО МОН. Врз основа на овие наоди, 
тимот на проектот ќе обезбеди поддршка за подготовка на следните чекори во овој период што ќе се 
фокусираат на дискусиите и координацијата на членовите на КМИО МОН при развивањето и 
прилагодувањето на активности во нивниот Годишен план за работа за 2020/2021 година, што е 
предвидено да се реализира почнувајќи од втората половина на август. Покрај тоа, тимот на 
проектот, заедно со два члена на КМИО МОН, присуствуваше на два координативни состаноци со 
работната група за развој на стандарди за интеркултурно образование  во образовниот систем, 
процес што се води во партнерство со Проектот Песталоци на МЦГО за јакнење на мултиетничката 
соработка во општините.  

 
Политики за меѓуетничка интеграција на општинско ниво  
 На 6 јули 2020 година, тимот на проектот организираше онлајн работна средба и ги собра сите 

ментори вклучени во процесот на подготовка на општински стратегии и политики. Целта на оваа 
средба беше да се дискутира за напредокот во подготовката на политиките на општинско ниво, да се 
разменат добри практики на соработка и да се дискутира како да се адресираат предизвиците 
коишто се различни во секоја општина. Исто така, менторите се договорија за активности коишто 
можат да ги инспирираат и да ги мотивираат општинските претставници одговорни за образование 
или претседателите на Комисиите да се посветат повеќе на овој процес, особено во услови на 
пандемија. Во претстојниот период, тимот на проектот, заедно со менторите за МИМО ќе 
организираат неформални онлајн состаноци со претставници од избраните петнаесет (15) општини. 
Покрај тоа, до назначените општински претставници ќе се достави прашалник што ќе обезбеди 
повратни информации за потребната поддршка за спроведување на овој процес. Исто така, 
менторите за МИМО, со поддршка од проектот, постојано обезбедуваа менторска поддршка на 
назначените општински претставници.  

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

процесот на спроведување на активности со учениците што ќе доведе до финалниот чекор на 
организирање Младински акции во 2 (две) избрани општини (Струга и Велес). Младинските акции е 
планирано да се реализираат по повторното отворање на училиштата, при што тимот на проектот, во 
партнерство со општините, ќе разговара за формата на имплементација, во зависност од состојбите 
во земјата. Во текот на јули, 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 23 јули 2020 година беше одржана координативна средба со претставниците на 
училишното раководство и наставниците од избраните училишта од Гевгелија. Целта беше да се 
разговара за текот и концептот на работилниците што ќе се организираат со ученици од избраните 
училишта во Гевгелија. Покрај тоа, истиот подготвителен процес започна и во општина Прилеп.  

 
Наставни активности во училиштата  
 После работната средба одржана во јуни со наставници од шест (6) средни училишта кои 

организираат заеднички наставни часови, на која се дискутираше за процесот, исходите и 
предизвиците за време на пандемијата со КОВИД-19 и за начините како да се подобри овој процес, 
тимот на проектот, во партнерство со Градот Скопје, ги започна подготовките за работилница за 
градење на капацитетите за наставници-реализатори. Целта на оваа активност за градење на 
капацитетите е да се обезбеди поддршка за наставниците во подобрувањето на нивните вештини и 
знаења за користење на дигитални алатки, доколку на почетокот на учебната 2020/2021 сè уште има 
потреба од онлајн настава и работа од дома. Оваа активност се очекува да се одржи во последната 
недела од август 2020 година.  

 
Долгорочни воннаставни активности во училиштата (училишни секции)  
 Тимот на проектот комуницираше со претставници од училиштата чиишто апликации се одобрени и 

ги истражи можностите училиштата да продолжат да организираат активности со своите ученици во 
рамките на секциите во текот на летниот распуст. Ова се должи на фактот дека учениците 
најголемиот дел од времето ќе бидат дома и ќе имаат можност да работат и да бидат вклучени во 
проектните активности. 
 

  



 

 

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

 
 

Поттикнување на граѓанскиот етос во училиштата 
 На почетокот на јули 2020 година беше одржан онлајн состанок со сите 23 советници од БРО со цел 

да се сумираат искуствата од состаноците со училиштата од фаза 2 и да се утврдат следните 
чекори. Тие вклучуваат продолжување на работилниците со училиштата од фаза 1, кои беа 
прекинати во март како резултат на рестриктивните мерки, преку комбинирани модели на учење. Со 
советниците од БРО беше споделена папка на Google Drive со цел да се соберат предлози за 
адаптација на материјалите за работилницата (презентации и работни листови). Во текот на целиот 
месец, советниците од БРО даваа предлози кои беа сумирани и интегрирани од тимот на проектот. 
Во моментов, тимот ја финализира ревизијата на модулите за работилницата што ќе се сподели со 
советниците во август. Работилниците се планира да се спроведат онлајн во текот на втората 
половина на август 2020 година и во првата половина на септември 2020 година.   

 
Работна група за Граѓанко образование за средните училишта  
 На 8 јули 2020 година беше одржана средба со членовите на работната група за да се разгледаат 

досегашните достигнувања и да се утврдат следните чекори за финализирање на Прирачникот за 
наставници. Беше утврдена временска рамка за активностите во текот на јули и август 2020 година, 
што доведе до финализирање на сите работилници што ги покриваат наставните содржини и до 
дизајнирање на активности за оценување на секој модул. Беа доставени сите работилници за 
Прирачникот за наставници и во моментов има 61 целосно развиени лекции кои се однесуваат на 30 
содржини од наставната програма, како и 3-5 активности за оценување на секој од петте модули. 
Осум (8) од работилниците се во процес на ревизија од страна на БРО. Во текот на јули, тимот на 
проектот работеше на уредување на пред-финалните верзии на работилниците и ги доведе до 
финализација. Во моментов, 26 работилници се во оваа фаза.   

 
Брошура со добри практики од ученичките иницијативи 
 Во текот на јули, графичкиот дизајн на публикацијата беше ревидиран според предлозите дадени од 

тимот на проектот. Фотографиите за Брошурата беа избрани и интегрирани во одредени делови од 
публикацијата. Беа дадени конечни предлози во однос на содржината и дизајнот на публикацијата, а 
пред-финалната верзија беше одобрена од проектниот тим. Брошурата ќе биде објавена во август, 
заедно со албанската верзија.   

 
Ангажирање меѓународни консултанти за граѓански етос 
 Задачите и резултатите беа подготвени и споделени со избраните консултанти од Финска. 

Консултантите и тимот на проектот редовно комуницираа во однос на деталите во врска со задачите. 
Тука спаѓа и подготовката на методологија за оценување на граѓанскиот етос во училиштата и 
подготовката и реализацијата на обука за клучната група на чинители коишто ќе ја продолжат 
реализацијата на процесот. 

 
Концепт на граѓанско образование 
 Графичкиот дизајн на македонската верзија на документот беше финализиран и одобрен од тимот на 

проектот. Документот ќе биде објавен во август, заедно со албанската верзија. 
  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

 
Реновирање на училишта  
 Координаторот на компонентата организираше индивидуални онлајн состаноци со претставници на 

Тимовите за реновирање на училиштата (ТРУ) од сите 12 училишта. На состаноците беа 
спроведени детални дискусии за приоритетните проекти за реновирање на училиштата од технички 
аспект, како и за прецизирање на материјалите и за можноста училиштата да ја обезбедат 
потребната документација. По состаноците, пет училишта доставија основен проект за реновирање, 
пет училишта доставија предмер пресметка за потребното реновирање, а две училишта немаат 
техничка документација за реновирањето и побараа помош/консултации за нејзина подготовка. 

 Тимот на проектот организираше теренски посети во три (3) училишта: подрачното училиште „Намик 
Кемал“ во село Чалакли - Општина Валандово, подрачното училиште „Св. Кирил и Методиј“ во село 
Радово - Општина Босилово и централното основно училиште „Никола Вапцаров“ во Струмица. Беа 
спроведени детални дискусии со ТРУ за приоритетните проекти за реновирање на училиштата од 
технички аспект, како и за прецизирање на материјалите и предмер пресметката.  

 Беа подготвени Меморандуми за разбирање кои беа испратени до градоначалниците на општините 
и директорите на училиштата, за следниве училишта избрани за реновирање во третата година од 
проектот: централното основно училиште „Јосип Броз Тито“ - Општина Валандово, централното 
основно училиште „Елпида Караманди“ - Општина Битола, централното основно училиште „Никола 
Вапцаров“ - Општина Струмица и централното основно училиште „Св.Кирил и Методиј“ - Општина 
Кочани. 

 


