
 

 

 

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

 Активности за соработка на проектот 
 Претставникот на Македонскиот центар за граѓанско образование придонесе во процесот на подготовка и учествуваше 

во завршната јавна дебата за Законот за основно образование во Собранието на Република Северна Македонија. 
Законот ги регулира организирањето и функционирањето на Тимовите за училишна интеграција, имплементацијата и 
финансирањето на активностите за меѓуетничка интеграција, ученичкото организирање и учеството на учениците во 
одлучувањето во училиштата, воннаставните активности во училиштата и признавањето на учеството на учениците во 
воннаставни активности, и сл. 

Комуникација со јавноста  
 Подготвено е анимирано видео за управување со ризици од катастрофи во училиштата. Во согласност со второто 

издание на Упатството со прирачник за одржување на училишни објекти, ова видео ќе им овозможи на директорите на 
училиштата, на наставниците и на техничкиот персонал во училиштата да се запознаат со процедурите и упатствата за 
управување со кризи во случај на 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.  

 По потпишувањето на Меморандуми за разбирање со општините и училиштата избрани во рамките на Компонента 3, 
сите локални заедници организираа медиумско покривање за претстојните активности за реновирање, што резултираше 
со повеќе од 30 медиумски написи за проектот. 

Мониторинг и евалуација  
 Проектот направи подготовки за претстојниот состанок за рефлексија со тимот на проектот и партнерите од образовните 

институции на којшто ќе се дискутира за  квалитетот на имплементираните активности за меѓуетничка интеграција во 
образованието (заедничките наставни часови, училишните секции и училишните активности во партнерство). Поради 
тоа беа подготвени дневен ред и концепт за состанокот за рефлексија што ќе се одржи следниот месец. 

 Проектот организираше внесување во KoBo платформата за известување на податоците од обрасците за известување 
од посетите за набљудување на училишните активности, односно училишните секции и активностите во партнерство 
спроведени од советниците од Бирото за развој на образованието. Потоа, беше подготвен извештај за квалитетот на 
имплементираните активности во училиштата, којшто по финализаирањето ќе биде споделен со тимот на проектот.    

  

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија 

 
 

Проектна поддршка на Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството за образование и наука  
 Тимот на МИМО во координација со Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството за 

образование и наука и ОБСЕ ги започнаа подготовките за претстојната работилница во септември 2019 г. Целтите на 
оваа работилница се да се дискутира за активноситите што беа имплементирани од страна на Советот за меѓуетничка 
интеграција во образованието при МОН во периодот 2018/2019 година, како и да се развијат и подготват активности за 
новиот План за работа за 2019/2020 г.  

Проектна поддршка на Државниот просветен инспекторат 
 Во партнерство со Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при МОН, работната група на Државниот 

просветен инспекторат го продолжи процесот на ревизија и надградба на инструментите и Индикаторите за квалитет на 
работата на училиштата. Во јули, со поддршка на тимот на МИМО, беше одржан работен состанок на кои привршија 
подготовките на првиот нацрт од прирачникот за интегрална евалуација. Во наредниот период, именуваните државни 
просветни инспектори се очекува да го финализираат прирачникот со кој се оценува квалитетот на активностите за 
меѓуетничка интеграција во училиштата, вклучувајќи го и зголемувањето на младинскиот граѓански ангажман во нивните 
заедници. Прирачникот ќе биде ревидиран, а неговото одобрување и официјална примена се очекува да започне во 
септември 2019 г. 

Вклучување на младите да водат преку личен пример  
 Тимот на МИМО во партнерство со Младинскиот образовен форум (МОФ) одржа координативен состанок на којшто се 

дискутираа и се планираа претстојните младински акции во општините. Исто така се одржа состанок со општинскиот 
претставник од Општина Гостивар на којшто се дискутираше за нивниот план за младинска акција/младински акции кои 
општината планира да ги организира во септември 2019 г. Координативни состаноци исто така ќе се одржат и со Град 
Скопје и Општина Бутел во август во врска со младинските акции кои ќе се реализираат во партнерство со МИМО.   

Општински политики за меѓуетничка интеграција  
 Во партнерство со Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при МОН, МИМО организираше работилница 

на која покани претставници од 15 (петнаесет) општини со што започна процесот на конципирање на општинските 
стратегии за поддршка на меѓуетничката интеграција и младинскиот граѓански ангажман. Овој процес беше под 
менторство на институционални претставници кои обезбедуваа поддршка на општинските претставници за образование 
во овој процес на изготвување на општинските стратегии. На работилницата беа презентирани првите нацрт општински 
стратегии, но исто така општинските претставници дополнително дискутираат и работеа на нивните нацрти заедно со 
своите ментори. Во текот на јули, Градоначалникот и Советот на Општина Врапчиште ја одобрија стратегијата, додека 
во другите општини финализацијата и одобрувањето на општинските стратегии е предвидено да заврши до крајот на 
септември 2019 г.  

Наставни активности во училиштата  
 Од 1-3 јули 2019 г. тимот на МИМО во партнерство со Градот Скопје и ОБСЕ ги собраа советниците/менторите од 

Центарот за стручно образование и обука и Бирото за развој на образованието, директорите, координаторите на 
Тимовите за училишна интеграција и професорите кои ги спроведоа заедничките наставни часови со учениците од 



 

 

различни наставни јазици во 4 (четири) средни училишта во Скопје (Боро Петрушевски, Здравко Цветковски, Арсени 
Јовков и Браќа Миладиновци).  Освен тоа, беа поканети претставници од 2 (две) нови средни училишта (Марија Кири 
Склодовска и Димитар Влахов) кои ќе се приклучат на процесот во новата училишна 2019/2020 г. На оваа работилница 
професорите имплементатори го презентираа процесот на заеднички наставни часови во нивните училишта, добрите 
практики и предизвиците со кои се соочуваа. Советниците, од друга страна, ги споделија нивните ставови и извештаи од 
менторските посети, примерите за добра работа на професорите, дадоа совети за подобрување во неколку области и ги 
споделија резултатите од електронското истражување и фокус групите со учениците во врска со заедничките наставни 
часови. На работилницата, претставниците на училиштата дискутираа и исто така ги споделија нивните планови за 
новата училишна 2019/2020 г. и предметите кои треба да се вклучат. Училиштата ќе ги подготват завршните планови и 
предмети и ќе ги вклучат во нивните Годишни програми за работа кои треба да се достават и одобрат од страна на Град 
Скопје до крајот на август.  

Воннаставни активности во училиштата 

 Тимот на проектот во овој период ги ревидираше извештаите од училиштата и нивните долгорочни воннаставни 
активности кои беа спроведени во секциите и во партнерства. Со партнерската организација МОФ беа дискутирани 
постигнувањата и предизвиците на вклучените училишта. Тимот на МИМО ќе продолжи да обезбедува поддршка и 
континуирано институционално менторство за училишните активности и ќе ги разгледа можностите за вклучување на 
уште неколку училишта од септември 2019 г.  

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

 
 

Развој на образовни материјали за граѓанско образование 
 Во тек е процесот на подготовка на Прирачникот за наставници, при што првичните верзии на содржините за првите три 

теми за ревидираната наставна програма по Граѓанско образование за деветто одделение беа подготвени во текот на 
овој месец. Прирачникот ќе содржи примери од работилници за организација на лекции по Граѓанско образование. 
Тимот на проектот ги ревидираше добиените материјали од работната група и подготви повратни информации и 
сугестии коишто ќе бидат споделени со авторите со цел подобрување на Прирачникот. Покрај тоа, ќе биде организиран 
работен состанок со авторите во процесот на финализирање на документот.  

 Тимот на проектот дизајнираше постер на којшто се претставени методологијата и чекорите за имплементација на 
ученичките иницијативи. Овој интерактивен постер ги води наставниците и учениците низ процесот на спроведување 
успешни иницијативи и ќе биде дел од пакетот материјали подготвени за 120 избрани училишта коишто ќе работат на 
поттикнувањето на граѓанскиот етос во училиштата.  

 Тимот на проектот дизајнираше планер за наставниците по граѓанско образование за имплементирање на елементи на 
ефективна настава во секојдневната пракса. Овој планер не е ограничен само на предметот Граѓанско образование, 
туку има поширока примена и е наменет и за другите предмети. Планерот содржи теми за секој месец, практики за 
ефективна настава, карактеристики, прашања, насоки за реализација на ефективна настава. Планерот за наставници, 
исто така, ќе биде дел од пакетот материјали којшто ќе биде доставен до 120 избрани училишта коишто ќе работат на 
поттикнувањето на граѓанскиот етос во училиштата.  

 Во процес е подготовка на анимирано видео за ученичките иницијативи. Сценариото за видеото е подготвено и 
одобрено, а во тек е процесот на анимација. Содржината е базирана на Скалата на учество на младите, визуелизирана 
преку три ситуации базирани на училиште од „манипулација“ преку „делумна консултација“ до “вистинска младинска 
иницијатива“. 

Развивање на Концептот на граѓанско образование  
 Во тек е процесот на развивање на Концептот на граѓанско образование. Работната група продолжува да развива 

делови од документот во коишто ќе бидат опфатени разни форми на стекнување на граѓански компетенции преку 
наставните, воннаставните и меѓу наставните активности што опфаќаат повеќе предмети. Концептот на граѓанско 
образование ќе го користат институциите и проектот како основа за сите идни интервенции на полето на реформа на 
граѓанското образовние и во процесот на дефинирање на насоките за стекнување на граѓански компетенции.  

 Проектот собра партиципативни повратни информации за наставната програма за граѓанско образование за осмо 
одделение. Тимот на проектот работеше на изготвување на извештај за искуствата на учениците, наставниците и 
родителите со наставната програма за граѓанско образование за осмо одделение. Откако ќе се финализира, документот 
ќе биде проследен до чинителите за консултација. Наодите ќе служат како насока за развивање на идните проектни 
активности (јакнење на капацитетите, дидактички материјали, и др.).  

 

 
Активности за стимул на училиштата - Реновирања 

 Реновирање на училишта 
 Меморандуми за разбирање беа подготвени и потпишани од градоначалниците на општините, директорите на 

училиштата, извршниот директор на МЦГО и раководителот на проектот за следниве училишта избрани за реновирање 
во втората проектна година: ОУ „Сабедин Бајрами“ од Боговиње, СУ „Браќа Миладиновци“ од Град Скопје, ОУ „Гоце 
Делчев“ од Неготино, СУ „Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија, ОУ „Блаже Конески“ од Велес, ОУ „Аврам Писевски“ од 
Карпош, ОУ „Ванчо Николовски“ од Охрид, ОУ „Кузман Јосифовски Питу“ од Кичево и ОУ „Браќа Рамиз Хамид“ од Шуто 
Оризари.  

 Барања за понуди за избор на градежни компании за реновирање на првите четири училишта беа објавени на 24 јули 
2019 г. во два дневни весници (Нова Македонија и Коха) и на веб-страницата на МЦГО. Оттука, понуди за: инсталација 
на нов систем за греење во ОУ „Сабедин Бајрами“ од Боговиње и СУ „Браќа Миладиновци“ од Град Скопје, инсталација 
на нови алуминиумски влезни врати и порти во ходниците во ОУ „Гоце Делчев“ од Неготино, реконструкција на 
тоалетите во СУ „Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија, ќе бидат собрани до 7 август 2019 г. 

 Понатаму, Барања за понуди за избор на градежни компании за реновирање на следните четири училишта беа објавени 
на 31 јули 2019 г. во два дневни весници (Нова Македонија и Коха) и на веб-страницата на МЦГО. Оттука, понуди за: 
реконструкција на тоалетите во ОУ „Ванчо Николески“ од Охрид, ОУ „Блаже Конески“ од Велес, ОУ „Аврам Писевски“ од 
Карпош и реконструкција на оградата на училишниот двор во ОУ „Кузман Јосифовски-Питу“ од Кичево, ќе бидат собрани 
до 14 август 2019 г. 

 Проектниот тим во соработка со консултанти и експерти од соодветните области го финализираше првиот нацрт на 
второто издание на Упатството со прирачник за одржување на училишни објекти, со три нови поглавја: одржување на 
училишна хигиена, одржување на системи кои користат соларна енергија и управување со ризици од катастрофи во 
училиштата. 

 Тимот на проектот испорача алатки и материјали потребни за бојадисување на оградата на училишниот двор во 
основното подрачно училиште „Страшо Пинџур“ во с. Криволак, како дел од партнерските активности помеѓу проектот и 
Европската Команда на САД. 

http://mk.mcgo.org.mk/uncategorized/%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%83%d0%b4%d0%b8-%d0%b1%d1%80-%d0%bc%d0%b8%d0%bc%d0%be-%d1%80/
http://mk.mcgo.org.mk/uncategorized/%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%83%d0%b4%d0%b8-%d0%b1%d1%80-%d0%bc%d0%b8%d0%bc%d0%be-%d1%80/

