
 
 

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието  

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ – ЈУНИ 2019 г. 

 

 
Меѓукомпонентни активности 

  

Активности за соработка на проектот 
 МЦГО е дел од работни групи и процеси за изработка на Национална стратегија за развој на 

концептот за едно општество и интеркултурализмот во Република Северна Македонија. По 
дисеминацијата на нацрт верзијата до јавноста, тимот на проектот, исто така, подготви и испрати 
препораки и коментари за подобрување на документот, врз основа на досегашните и тековните 
добри практики на проектот. Покрај тоа, членовите на тимот учествуваа во завршната јавна дебата 
за нацрт стратегијата организирана на 25 јуни 2019 г. и ги споделија своите ставови и мислења 
поврзани со документот. 

 Исто така тимот на МЦГО подготви конечни коментари и препораки за нацрт Законот за основно 
образование и ги достави до работната група за разгледување. Тие ги одразуваат барањата од 
спроведувањето на проектите на МЦГО. Нацрт Законот за основно образование е достапен за 
преглед и коментари на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република 
Северна Македонија, достапен на тука.   

 Членовите на тимот на проектот придонесоа за Стратегијата за оценка на младите на УСАИД и 
обезбедија инпут за меѓусекторската оценка на потребите на младите.  

 
Комуникација со јавноста  
 Организирана е јавна презентација со цел да се прослават достигнувањата од спроведените 

заеднички ученички активности и младински иницијативи и да се промовира важноста на целите на 
проектот. Настанот им овозможи на повеќе од 300 ученици, наставници, директори на училишта и 
претставници на општините меѓусебно да споделуваат добри практики.  

 Со цел да се обезбеди редовно информирање на сите релевантни чинители со информации за текот 
на проектните активности и достигнувања, се изготви информатор со факти за проектот и се сподели 
на сите онлајн платформи на проектот за комуникација со јавноста, и истиот е достапен тука.  

 Со цел да се споделат информации за успешно организираната јавна презентација на заеднички 
ученички активности и младински акции, беше креирано промотивно видео кое беше споделено на 
веб-страницата на проектот и на сите платформи на социјални медиуми.  

 Беше изготвен медиумски билтен кој беше споделен со сите медиуми, и истиот е достапен на тука. 
 За да се информира јавноста за проектните активности и да се подигне свеста за важноста на 

меѓуетничката интеграција и граѓанскиот етос во училиштата, беше организирано телевизиско 
гостување на ТВ 21. Наставник и ученик од средното училиште "Цветан Димов" во Скопје имаа 
можност да споделат информации за неодамнешните активности во нивното училиште, поддржани 
од проектот. 

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

 
Мониторинг и евалуација  
 Завршен е процесот на собирање на податоците од онлајн прашалниците за учениците кои следеа 

заеднички наставни часови во четири (4) избрани средни училишта во Град Скопје. 155 ученици кои 
учат на различни наставни јазици одговориле на прашалникот. Потоа, беше изработен извештај од 
резултатите од онлајн прашалникот, кој беше споделен со тимот на проектот, обезбедувајќи 
релевантни согледувања за искуствата на учениците од спроведувањето на заедничките наставни 
часови.  

 Покрај тоа, се организираа осум (8) дискусии на фокус групи со ученици кои следеа заеднички 
наставни часови и учествуваа 76 ученици од македонски и албански наставен јазик. Потоа, се 
изготви извештај од квалитативните податоци. Наодите покажуваат дека искуствата на учениците од 
заедничките наставни часови се доста позитивни и дека речиси сите ученици го изразуваат своето 
задоволство и се свесни за придобивките од учеството во заедничките наставни часови. Фактот што 
учениците отворено ја изразуваат својата подготвеност да продолжат да учествуваат во овие часови 
во иднина, па дури препорачуваат почесто одржување на заеднички наставни часови и би им 
препорачале на своите соученици такви часови, охрабрува. Наодите ќе бидат споделени со 
наставниците и претставниците на училиштата на работилницата што ќе се одржи во јули. 

 Онлајн прашалници за оценување на спроведувањето на активности во партнерството и 
активностите на училишните секции им беа испратени на училиштата имплементатори. 
Прашалниците ќе се користат за да се оцени процесот на организација и спроведување на овие 
училишни активности. Потоа, извештаите ќе бидат изготвени и споделени со училиштата.  

  

https://ener.gov.mk/
http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Youth-Ethnic-Integration-Project-infografik-MK-WEB-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-l27zHLmHlw&feature=youtu.be
https://preview.mailerlite.com/e3h0c8
https://www.youtube.com/watch?v=-O6VCNnz5b0
https://www.youtube.com/watch?v=-O6VCNnz5b0


 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија 

  

Проектна поддршка на Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството за 
образование и наука (МОН) 
 Тимот на МИМО во партнерство со Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при МОН 

обезбедија поддршка на работната група на Државниот просветен инспекторат, која започна со 
процесот на ревизија и надградба на инструментите и Индикаторите за квалитетот на наставата во 
училиштата. Пета (5) инспектори од оваа работна група одржаа тридневен работен состанок и 
продолжија со прегледот на преостанатите области во прирачникот за интегрална евалуација, со кој 
се оценува квалитетот на образованието и активностите за меѓуетничка интеграција во училиштата, 
вклучувајќи го и зголемувањето на младинскиот граѓански ангажман во нивните заедници.  

 

Општински политики за етничка интеграција  
 Беше обезбедено континуирано менторство и поддршка на 15-те општини кои го започнаа процесот 

на конципирање на општинските стратегии за поддршка на меѓуетничката интеграција и младинскиот 
граѓански ангажман во училиштата. Организирани се менторски посети и онлајн дискусии со 
општинските службеници и беа дадени насоки во процесот на финализирање на првиот нацрт. 
Првите нацрти се финализираат и претставниците на општините ќе ги претстават на работниот 
состанок кој ќе се одржи во средината на јули 2019 г.  

 

Наставни активности во училиштата  
 Претставници од Градот Скопје продолжија да ги поддржуваат директорите и тимовите за училишна 

интеграција (ТУИ) од четири (4) средни училишта во Скопје за да дискутираат за предизвиците и 
начините за понатамошно подобрување на овој процес. Покрај тоа, беа организирани и 
координативни состаноци со дополнителни средни училишта, како Цветан Димов, Димитар Влахов и 
Марија Кири-Складовска, кои се очекува да бидат вклучени во овој процес од септември 2019 г.   

 

Креативни работилници во училиштата  
 Ученици и наставници од осум (8) избрани средни училишта кои спроведуваа креативни работилници 

и форум театар беа ангажирани во завршување на нивните финални производи и организирање на 
завршни настани за своите соученици, наставници, родители, општински претставници и членови на 
заедницата. Во јуни, во Штип и Липково се одржаа два (2) завршни настани со младински акции, со 
цел да се одбележат заедничките напори на околу 60 ученици за подобрување на меѓуетничката 
соработка и интеракција. Во Штип, учениците од средното училиште „Коле Нехтенин“ започнаа 
младинска акција за поддршка на учениците од државното средно училиште за рехабилитација и 
посебни образовни потреби "Искра", Штип. Средствата собрани од продадените билети за нивните 
театарски претстави во Домот на култура и од продадените пијалаци и храна кои беа подготвени од 
наставниците и учениците од Коле Нехтенин, беа донирани во училиштето „Искра“ во Штип. Во 
Липково, учениците од средното училиште „Исмет Јашари“ изведоа театарска претстава на која беа 
претставени прашања со кои се соочуваат младите поврзани со подобро образование. Исто така, со 
поддршка на локалните приватни компании од Куманово, учениците го реновираа и бојадисаа 
училишниот амфитеатар во училишниот двор, со што покажаа заеднички напори да преземат 
младинска акција и да го подобрат своето училиште. 

 

Долгорочни воннаставни активности во училишните секции 
 Овој период се совпадна со крајот на учебната 2018/2019 година, па оттука следните училишта 

спроведоа активности во рамките на училишните секции со ученици од различен наставен јазик: 

 Во ОУ "Живко Брајковски" од Бутел, дваесет и четири (24) ученици од македонски и албански 
наставен јазик, членови на секцијата за англиски јазик, организираа изведба на театарската 
претстава „Снежана и седумте џуџиња“ на денот на патрониот празник на училиштето. На 
настанот се собраа заедно останатите ученици, наставници, родители и претставници на 
општината. Во текот на изминатите неколку месеци, овие ученици заедно со нивните наставници 
работеа со голема мотивација и ентузијазам за да ја подготват претставата „Снежана и седумте 
џуџиња“.Имаа неделни проби, ја креираа сценографијата за претставата и костимите за 
актерите. Ваквите активности им овозможија на учениците да соработуваат, да се 
социјализираат и да креираат сопствен производ користејќи драмски вештини.  

 На 7 јуни 2019 г., дваесет (20) ученици од македонски и албански наставен јазик, членови на 
ликовната секција во ОУ „Кирил и Методиј“ с. Стајковци, Гази Баба, организираа завршен настан 
на кој го насликаа и разубавија училишниот двор. Овој настан претставуваше можност овие 
ученици да ги презентираат производите од својата работа на други ученици, наставници и 
родители. Овие активности им овозможија на учениците да создадат нови пријателства, да учат 
за уметноста и да ја развиваат својата имагинација.  

 

Долгорочни воннаставни активности во партнерство 
 На 3 јуни 2019 г., учениците од ОУ „Блаже Конески“, Велес заедно со пријателите од ОУ „Рајко 

Жинзифов“ од с. Долно Оризари, Велес, организираа завршен настан, на кој ги претставија 
производите од спроведените активности на други ученици, наставници и родители. Воедно, се 
промовираше стихозбирката со песни напишани на македонски и босански јазик под наслов,,Заедно 
растеме и твориме“, преку читање на стихови и песни напишани од учениците од литературните 
секции во двете училишта.   

https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/2689902911038376
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/2689902911038376


  

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

  

Развој на модули за наставниците по граѓанско образование 
 Модулите за наставна програма за граѓанско образование за деветто одделение беа завршени, и 

вклучуваа: Power Point презентации придружени со упатства за обучувачи, материјали и примери за 
сценарија за часови. Сите материјали беа преведени на локалните наставни јазици. При 
подготовката, фасилитаторите на обуката имаа еднодневна подготвителна средба со цел да се 
развие заедничко разбирање на процесот на обука и да се усогласат пораките кои учесниците треба 
да ги добијат од обуката.  

 
Обуки за наставната програма за граѓанско образование за деветто одделение 
 Од 18 до 28 јуни 2019 г., над 350 наставници по граѓанско образование од сите основни училишта 

ширум земјата присуствуваа на обуката за новата наставна програма за граѓанско образование за 
деветто одделение. Обуките беа организирани во секој од осумте (8) статистички региони во земјата 
со цел да им се олесни учеството на наставниците. Еднодневните обуки беа интензивни, со фокус на 
аспектите идентификувани како проблематични за време на проценката на искуствата од 
имплементацијата на наставната програма за граѓанско образование за осмо одделение. Оттука, тие 
опфаќаа различни методи и техники за настава и учење (анализа на студии на случај, играње улоги, 
дебати, развивање мисловни мапи, прашања за рефлексија итн.). Покрај тоа, методот на 
насочување на учениците во процесот на развивање ученички иницијативи за позитивни промени во 
заедницата беше претставен чекор по чекор, додека наставниците добија формулари за 
спроведување на ваков тип на активности. Како поддршка во процесот на планирање на часови, 
наставниците добија примероци од наставните планови, во форма на сценарија за работилници, кои 
лесно може да се спроведат во училницата. Обуките беа оценети од страна на учесниците како 
длабински, ефективни и инспиративни. 

 
Партиципативни повратни информации од спроведувањето на наставната програма за граѓанско 
образование за осмо одделение. 
 Процесот на собирање партиципативни повратни информации од учениците, наставниците и 

родителите за нивните искуства со наставната програма за граѓанско образование за осмо 
одделение е во завршна фаза. Беа спроведени пет (5) фокус групи со наставниците кои предаваа 
граѓанско образование во осмо одделение во текот на учебната 2018/2019 година. Тие обезбедија 
повратни информации во врска со практичната имплементација на целите од наставната програма и 
корисноста од обезбедените наставни материјали, но исто така ги идентификуваа содржините и 
резултатите од учењето кои претставуваат предизвик.   Собирањето податоци преку електронските 
прашалници резултираше со приближно 100 одговори од наставниците и над 400 одговори од 
учениците. Освен тоа, 30 родители пополнија квалитативен прашалник кој се однесуваше на 
искуството на нивното дете со предметот граѓанско образование во осмо одделение. Во текот на 
следниот месец, сите податоци ќе бидат обработени и анализирани со цел да се направи анализа на 
првата година од спроведувањето на новиот концепт за граѓанско образование. Анализата ќе 
послужи како насока за развивање на наставни помагала со цел да се поддржи спроведувањето на 
наставната програма и целокупниот концепт на граѓанско образование.  

 
Истражување на почетната состојба на граѓанското образование во средните училишта 
 Беа спроведени фокус групи со професорите по граѓанско образование од средните училишта со 

фокус на разликите во искуствата на професорите кои ја спроведуваат новата модуларна наставна 
програма по граѓанско образование за средните училишта и професорите кои ја спроведуваат 
старата наставна програма. Процесот на квалитативна обработка на податоците е во тек. 
Анализираните податоци ќе бидат пренесени во извештај за наоди и препораки за спроведување на 
предметот во средните училишта.  

  

 

 
Активности за стимул на училиштата - Реновирања  

 
 

Реновирање на училишта 
 Бараниот износ за учество во трошоците на училиштата и општините од првата година на проектот 

изнесуваше 10%. Документацијата за учество во трошоците на училиштата и општините во 
проектите за реновирање беше изготвена за единаесет (11) училишта и изнесува 33,88% од 
вкупната инвестиција. Документацијата за учество во трошоците за последното дванаесетто (12) 
училиште ќе биде завршена следниот месец.  

 Тимот на проектот работеше на подготовката на инженерските извештаи за училиштата кои се 
избрани за реновирање во втората година од проектот.  

 Тимот на компонентата во соработка со консултанти и експерти во релевантните области започна 
со подготовка на второто издание на Прирачникот за одржување на училишните згради со три нови 
поглавја: Одржување на училишната хигиена, Одржување на системите кои користат соларна 
енергија и Управување со ризици од катастрофа во училиштата.  

 


